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Kliknutím na jednotlivý nadpis prejdete na podrobnosti danej správy na webe ministerstva

Investičné a podnikateľské príležitosti
12.09.2016 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky podľa krajín | Belgicko
Ponuka spolupráce pre slovenských výrobcov elektrického materiálu s belgickou
spoločnosťou
Zastupiteľský úrad SR v Bruseli informuje podnikateľskú verejnosť o dopyte belgickej akciovej
spoločnosti ELTRA, ktorá hľadá slovenských výrobcov elektrického materiálu najrôznejšieho druhu.



15.07.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | India
Možnosť bezplatnej participácie na medzinárodných tréningových programoch v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 12 plne hradených 5-8
týždňových medzinárodných tréningových programov na rôzne témy pod vedením THE NATIONAL
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT (NIESBUD) –
International Training Programmes, ktoré sa uskutočnia v rokoch 2016 - 2017.

Medzinárodné tendre



25.08.2016 | Ekonomické správy | Dánsko
Možnosť zapojenia slovenských subjektov do tendrov vyhlasovaných OSN
Organizácia spojených národov je celosvetovo hlavným zadávateľom medzinárodných tendrov
prostredníctvom nákupnej agentúry a organizácie. Ročný objem zákaziek je viac ako 10 mld. USD.



26.09.2016 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Moldavsko
Tender UNDP na zriadenie tréningového centra v Moldavsku
Zastupiteľský úrad SR v Kišiňove informuje o tendri na zriadenie tréningového centra pre
operátorov vykurovacích systémov na báze tuhých biopalív, ktorý vypísala UNDP v Moldavsku .

01.08.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko
Zoznam aktuálnych tendrov v Dánsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kodani
informujú podnikateľskú verejnosť zverejnení zoznamu aktuálnych tendrov v Dánsku.

Výstavy a veľtrhy



14.09.2016 | Ekonomické správy | Čína
XI. ročník China Leisure Industry Exposition
Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o konaní podujatia
11th China Leisure Industry Exposition, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 24. októbra 2016 v meste
Hangzhou, v provincii Zhejiang v ČĽR.
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26.09.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Chorvátsko
Veľtrh investičných projektov “REXPO 2016“ v Záhrebe
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o 5. ročníku
medzinárodného veľtrhu investičných projektov “REXPO 2016“, ktorý sa uskutoční v Hypo Event
Centre v Záhrebe v dňoch 24. a 25. novembra 2016.
21.09.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uzbekistan
12. Medzinárodný veľtrh bavlny a textilného priemyslu v Uzbekistane
Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 12. Medzinárodného
veľtrhu bavlny a textilného priemyslu, ktorý sa uskutoční v Taškente v dňoch 12. – 13. októbra 2016
v pavilónoch národného výstavného centra „Uzekspocentr“.
25.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Alžírsko
Výstava chovateľov a pôdohospodárskeho vybavenia na africkom kontinente SIMA-SIPSA
Veľvyslanectvo SR v Paríži si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o konaní sa najväčšej
výstavy chovateľov a pôdohospodárskeho vybavenia na africkom kontinente SIMA-SIPSA. Výstava
sa uskutoční v dňoch 4. - 7. októbra 2016 vo výstavisku SAFEX v Pins Maritimes.







15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava cestovného ruchu South Asia’s Leading Travel Show 2017
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
cestovného ruchu SATTE – South Asia’s Leading Travel Show 2017, ktorá sa uskutoční 15. – 17.
februára 2017 v meste Dillí v Indii.
25.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Alžírsko
Medzinárodný veľtrh ALGER INDUSTRIES
Veľvyslanectvo SR v Paríži si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o výročnom 10.
medzinárodnom veľtrhu ALGER INDUSTRIES, ktorý sa uskutoční v dňoch 3.-6. októbra 2016
vo výstavisku SAFEX v Pins Maritimes.
25.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Monako
Exkluzívny veľtrh Monaco Business 2016
Veľvyslanectvo SR v Paríži si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o možnosti zúčastniť sa
exkluzívneho veľtrhu Monaco Business 2016, ktoré združuje zástupcov monackého
podnikateľského a odborného prostredia za účelom prezentácie, networkingu, výmeny skúseností a
analýz na tému súčasných ekonomických výziev, predovšetkým digitálnej transformácie a
digitálnych stratégií z pohľadu financovania, marketingu a komunikácie.
14.07.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Možnosť hradenej účasti slovenských firiem na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú
podnikateľskú verejnosť o možnosti dotovanej účasti na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu
v Brne, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 7. októbra 2016 v Brne.
25.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko
Výstava inovácii v potravinárskom sektore SIAL
Veľvyslanectvo SR v Paríži dáva podnikateľskej verejnosti do pozornosti celosvetovo najväčšiu
Výstavu inovácii v potravinárskom sektore SIAL, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 20. október 2016
v Paríži, výstavisko Paris Nord Villepinte.
15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava a konferencia INDIA PHARMA 2017 & INDIA MEDICAL DEVICE 2017
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy a
konferencie farmaceutického odvetvia a medicínskych prístrojov INDIA PHARMA 2017 & INDIA
MEDICAL DEVICE 2017, ktorá sa uskutoční 09. – 11. februára 2017 v meste Bangalúru v Indii.
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Podujatia
26.09.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Chorvátsko
Podnikateľská misia do Chorvátska pri príležitosti Slovensko-chorvátskeho fóra
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe pozýva podnikateľskú verejnosť na podnikateľskú misiu do
Chorvátska pri príležitosti Slovensko-chorvátskeho hospodárskeho fóra, ktoré sa uskutoční dňa
8. novembra 2016 v Záhrebe.
09.09.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Uzbekistan
Možnosť participácie na podnikateľskej misii do Uzbekistanu a Tadžikistanu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si Vás dovoľuje
informovať, že v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a
Veľvyslanectvom SR v Taškente, organizujú pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho tajomníka
MZV a EZ SR L. Parízka v Uzbekistane a Tadžikistane, podnikateľskú misiu v predpokladanom
termíne 1. novembra – 5. novembra 2016.













30.08.2016 | Ekonomické správy | Spojené štáty
Podujatie WE4STARTUPS CYBERSECURITY vo Washingtone DC
Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone v spolupráci so Slovak Business Agency a zastupiteľskými
úradmi krajín V4 v USA organizujú v dňoch 18. a 19. októbra 2016 vo Washingtone, DC podujatie
WE4STARTUPS určené pre startupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
12.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Namíbia
Medzinárodná investičná konferencia v Namíbii
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť
o konaní medzinárodnej investičnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. - 9. novembra 2016
v Namíbii.
01.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Guatemala
Podujatie Guatemala Investment Summit
Veľvyslanectvo SR v Mexiku informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí „Guatemala Investment
Summit" 9.-10. novembra 2016, ktoré je významným medzinárodným investičným podujatím
v Strednej Amerike.
07.09.2016 | Ekonomické správy | Srbsko
Belehradské investičné dni
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí Belehradské
investičné dni, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. - 26. októbra 2016 v Sava Centre Belehrad.
01.08.2016 | Ekonomické správy | Keňa
Podnikateľský seminár na identifikovanie obchodných príležitostí v Keni a v Somálsku
v systéme OSN
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje podnikateľskú verejnosť o seminári
úradovne OSN v Nairobi (UNON) zameranom na identifikovanie podnikateľských príležitostí
spadajúcich do pôsobnosti OSN v Keni a v Somálsku, ktorý sa uskutoční 15.-16. novembra 2016
v Nairobi.
05.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Chorvátsko
Medzinárodný špecializovaný veľtrh v Splite
Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 20. ročníka
medzinárodnej špecializovanej výstavy SASO 2016, ktorá sa uskutoční 26. – 29. októbra 2016
v meste Split, Chorvátsko. Výstava združuje spoločnosti z oblasti stavebníctva, drevárskeho
priemyslu, kovopriemyslu, elektrotechniky, energetiky a telekomunikácií.
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01.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Belgicko
Konferencia a B2B rokovania o trendoch a inováciách v oblasti biotechnológií v Belgicku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli
informujú podnikateľskú a akademickú verejnosť o konaní podujatia zameraného na najnovšie
trendy v oblasti biotechnológií, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. októbra 2016 v Gente,
Belgicko.



26.09.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nigéria
Konferencia Agrikexpo zameraná na poľnohospodárstvo v Abuji
Konferencia Agrikexpo spojená s výstavou sa uskutoční v Abuji v priestoroch International
Conference Centre v dňoch 26. - 28, septembra 2016. Tento rok sa tematicky zameria na
poľnohospodárske technológie, mechanizáciu, spracovanie potravín a potravinovú bezpečnosť.
14.07.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Slovenská kooperačná burza 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú
podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia v rámci projektu SARIO Business Link —Slovenská
kooperačná burza 2016, ktorá sa uskutoční dňa 3. novembra 2016 v Bratislave.



19.09.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Kooperačné podujatie počas akcie PSA Fórum dodávateľov 2016
Slovak Business Agency v spolupráci so Slovensko – francúzskou obchodnou komorou ionformujú
podnikateľskú verejnosť o konaní kooperačného podujatia počas akcie PSA Fórum dodávateľov
2016, ktoré sa uskutoční počas Autosalónu dňa 14. októbra 2016 na Agrokomplexe v Nitre,
pavilón K.



22.06.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Svetová výstava SWITCH Global Expo 2016 v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní svetovej výstavy SWITCH
Global Expo 2016, ktoré sa uskutoční 6. – 10. októbra 2016 v meste Vadodara, v indickom štáte
Gudžarát.



22.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Stomatologická výstava Dental Ukrajina
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si dovoľuje informovať
podnikateľskú verejnosť o 14. ročníku Medzinárodnej stomatologickej výstave „Dental-Ukrajina“,
ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 4. novembra 2016 v meste Ľvov.



15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava a konferencia Health Tech India
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy a
konferencie Health Tech India, zameranej na medicínske vybavenie a technológie, ktorá sa
uskutoční 03. – 05. februára 2017 v meste Dillí v Indii.



Aktuality
Slovensko | Objem investícií v 1. polroku najnižší za posledné štyri roky
Za prvých šesť mesiacov tohto roka vyhlásili investori na Slovensku 3 280 verejných obstarávaní v celkovej
hodnote 2,16 mld. EUR, čo predstavuje vôbec najnižší polročný objem investícií za posledné štyri roky.
Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné
obstarávanie. V medziročnom porovnaní síce vzrástol ich počet o 10,6 %, objem však v rovnakom období
zaznamenal takmer pätinový (17,1 %) pokles, čo je vôbec najnižší polročný objem investícií za posledné
štyri roky.
Zdroj: TASR
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Slovensko | Schválenie niekoľkých daňových zákonov
Vláda schválila 21. septembra 2016 zníženie dane z príjmu právnických osôb na 21 %, zaviesť sa má aj
daň z dividend vo výške 7 % a zvýšiť sa majú paušálne výdavky pre živnostníkov. Živnostníci si od januára
výrazne polepšia. Vláda im totiž umožní nižšie platenie daní a to výraznou zmenou v paušálnych
výdavkoch. Od budúceho roku sa maximálne paušálne výdavky zvýšia na 60 % so stropom 20 tis. EUR.
Návrh zmeny musí schváliť Národná rada SR.
Zdroj: Úrad vlády SR
Slovensko | Makroekonomická prognóza rezortu financií
Podľa aktuálnej makroekonomickej prognózy z dielne Ministerstva financií SR by malo naše hospodárstvo
rásť svižným tempom na úrovni 3,6 %, pričom hlavnými ťahúňmi budú spotreba domácností, ale aj
zahraničný dopyt. Spotreba domácnosti bude rásť vďaka priaznivému vývoju ekonomiky najviac za
posledných 8 rokov. Nový rekord by mala dosiahnuť aj výroba automobilov, čo potiahne dynamiku exportu
nad hranicu 5 %. Predpokladáme, že ohlásené investície v automobilovom sektore (Jaguar Land Rover,
Volkswagen Slovakia a PSA Peugeot Citroën) a D4/R7 budú koncentrované do posledného štvrťroka 2016.
Na budúci rok si naša ekonomika polepší aj napriek Brexit-u o 3,5 %. V strednodobom horizonte
očakávame postupné zrýchlenie ekonomického rastu na 3,9 % v roku 2018 a 4,4 % v roku 2019. Viac
informácii na stránke.
Zdroj: Ministerstvo financií SR
OECD | OECD zverejnila priebežný výhľad vývoja svetovej ekonomiky
OECD znížila predpoveď rastu globálnej ekonomiky v tomto roku na 2,9 % z 3 % očakávaných v júni.
Prognóza pre budúci rok klesla na 3,2 % z 3,3 %. Dôvodom mierneho zníženia predpovede globálneho
rastu je zhoršenie vyhliadok rozvinutých ekonomík, predovšetkým Británie pre rok 2017, čo kompenzuje
mierne zotavovanie veľkých rozvíjajúcich sa producentov komodít. Slabý rast obchodu (2,3%), ktorý je nižší
ako rast globálneho HDP je pre OECD veľmi znepokojujúci. Druhou zásadnou obavou OECD sú
výnimočne nízke úrokové sadzby vedúce k narúšaniu finančného systému. Tempo rastu eurozóny by sa
malo v roku 2017 mierne spomaliť na 1,4 % z 1,5 % v tomto roku. Prognóza OECD počíta v tomto roku so
zvýšením nemeckého HDP o 1,8 % a v budúcom roku o 1,5 %. Francúzsky HDP sa zvýši o 1,3 % v roku
2016 aj 2017 a taliansky v oboch rokoch o 0,8 %.
Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži
Slovensko | III. Kongres MSP v Jasnej
V Jasnej pod Chopkom sa včera uskutočnil III. Kongres MSP krajín V4 venovaný infraštruktúre, logistike
a transportu, ktorý organizovala Slovensko – poľská komora, SOPK Žilina a Regionálna hospodárska
komora v Katoviciach. Diskutované boli problémy v dopravnom spojení hlavne Poľska a Slovenska. Silnou
stránkou tohto kongresu boli B2B stretnutia, ktorých sa zúčastnilo oveľa viac firiem ako po minulé roky.
Kongres sa tradične koná pred Európskym kongresom MSP, ktorého VI. ročník sa uskutoční
10.-12. októbra 2016 v Katoviciach za účasti niekoľko tisíc firiem.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave
Slovensko | Vývoj hospodárstva Slovenska v júli a za sedem mesiacov roku 2016
Priemyselná produkcia v júli medziročne klesla o 14,3 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe
o 16,9 % a v ťažbe a dobývaní o 3,9 % a rast v dodávke elektriny, plynu a pary o 10,1 %. Stavebná
produkcia klesla oproti júlu 2015 v stálych cenách o 23,3 %, realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku
bola v porovnaní s júlom 2015 nižšia takmer o štvrtinu (24,6 %). V priemere za sedem mesiacov mali
najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach
1 734 EUR. V priemysle dosiahla mzda 972 EUR, predaji a oprave motorových vozidiel 920 EUR,
veľkoobchode 853 EUR, ubytovaní 657 EUR, stavebníctve 635 EUR, maloobchode 620 EUR a
v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 392 EUR.
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Slovensko | Miera nezamestnanosti klesla v auguste 2016 na 9,43 %
Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla v auguste na nové minimum od začiatku roka 2009. Bez práce
bolo 9,43 % obyvateľov. Hoci sa situácia na slovenskom trhu práce v poslednom období zlepšuje,
nezamestnanosť v slovenskej republike je dlhodobo vyššia ako priemer v celej EÚ, kde miera
nezamestnanosti ešte v júli dosahovala 8,6 %. Podniky u nás sa už dlhšiu dobu sťažujú na nedostatok
vhodných pracovníkov. Tento rok na jar slovenské firmy zamestnávali najviac cudzincov od vypuknutia
globálnej ekonomickej krízy. Pokles miery evidovanej nezamestnanosti bol v auguste zaznamenaný
v štyroch krajoch, najvýraznejší bol v Trenčianskom kraji. Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti
bola v Prešovskom kraji, a to 14,53 %.
Zdroj: TASR
Slovensko | Eurokomisárka pre obchod C. Malströem sa stretla s poslancami NR SR
Eurokomisárka pre obchod C. Malströem sa 22. septembra 2016 (na okraj FAC Trade) stretla v Bratislave
s poslancami NR SR. Témou diskusie bola obchodná politika EÚ, ktorej dnes dominujú najmä dohody
s Canadou (CETA) a Spojených štátov amerických (TTIP). Stretnutia sa zúčastnili poslanci z rôznych
parlamentných výborov naprieč politickým spektrom v NR SR. Ako uviedol L. Blaha, predseda
VEZ „oceňuje možnosť diskusie k témam CETA aj TTIP, pretože ani v jednotlivých politických kluboch NR
SR neexistuje k týmto témam jednotné stanovisko“. Eurokomisárka označila prebiehajúci FAC Trade za
mimoriadne významný z hľadiska možnosti podpísania CETA na októbrovom Summite EU-Canada. Čo sa
týka TTIP, prejavila určitý skepticizmus nad možnosťou ukončenia rokovaní v roku 2016 („zatiaľ bolo
urobené veľa, nie však dosť“) . Označila však TTIP za tak významný projekt, v ktorom treba za každú cenu
pokračovať. Obe strany sa zhodli na potrebe výmeny informácií, ktorá by predchádzala šíreniu akýchkoľvek
mýtov. Eurokomisárka potvrdila, že s ohľadom na obe dohody, CETA aj TTIP v žiadnom prípade nemôže
prísť k zníženiu štandardov platných v EÚ.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovensko | Slovenský parlament (21. septembra 2016) ratifikoval Parížsku dohodu
Ratifikácia úspešne prešla slovenským parlamentom. Doteraz tak urobili Maďari, Francúzi a Rakúšania.
Slovensko chce ratifikačný proces koordinovať tak, aby ho EÚ stihla ukončiť do 7. októbra 2016. Minister
životného prostredia SR L. Sólymos preto zvolal na 30. septembra 2016 do Bruselu mimoriadnu Radu pre
životné prostredie. Ak by EÚ ratifikovala, tak by na klimatickej konferencii, ktorá sa začína 7. novembra
2016 v marockom Marakéši, mohli prvýkrát zasadnúť strany Parížskej dohody vrátane EÚ a Slovenska.
Tým by sa podieľali na rozhodovaní o prvých dôležitých otázkach jej implementácie. Čína a Spojené štáty
americké, ktoré majú najväčší podiel emisií, už tento proces zavŕšili. Tretím najväčším producentom emisií
je práve EÚ. Doteraz dohodu ratifikovalo 29 krajín sveta, ktoré predstavujú vyše 40 % globálnych emisií.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zostavili: Matúš Šársky, Jarmila Bóryová
Zodpovedný: Tomáš Bičan
Pre ďalšie otázky a informácie prosím kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk).
Informácie sú zasielané bezplatne.
Viac aktuálnych denných informácií zo sveta nájdete na portáli „Podnikajme v zahraničí“.
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