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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.

28.09.2016 | 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,
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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.
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“.





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 | 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.



28.09.2016 | Ekonomické správy | Srbsko
Konferencia Výskum a inovácie v prístupovom procese Srbska do EÚ a v realizačnej praxi
Slovenské veľvyslanectvo v Srbsku Vás pozýva na konferenciu s témou Výskum a inovácie v
prístupovom procese Srbska do EÚ a v realizačnej praxi, ktorá sa uskutoční 24. -25. októbra 2016 v
Belehrade.
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.
30.09.2016 | Ekonomické správy | Belgicko
Možnosť účasti na B2B stretnutiach s belgickými podnikateľmi na Slovensku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje
podnikateľskú verejnosť o konaní a možnosti účasti na B2B stretnutiach s belgickými podnikateľmi,
ktoré sa uskutočnia v stredu 12. októbra 2016 v sídle SARIO.
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.
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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.
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.
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.
30.09.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava filmových lokalít v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
filmových lokalít IIFTC - INDIA INTERNATIONAL FILM TOURISM COUNCIL 2017, ktorá sa
uskutoční 23. - 25. februára 2017 v meste Mumbai v Indii.
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.
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Aktuality
Slovensko | Neformálne zasadnutie FAC Trade vBratislave
Na zasadnutí FAC Trade bola vyjadrená jasná podpora podpisu a uzatvoreniu dohody CETA. CETA
predstavuje modernú obchodnú dohodu s krajinou, ktorá zdieľa naše hodnoty. Je dôležitá tak z
ekonomického, ako aj strategického hľadiska. V dohode CETA zostáva dotiahnuť otázku predbežného
uplatňovania, je to potrebné urobiť čím skôr. V stávke je dôveryhodnosť EÚ ako rokovacieho partnera a
dôveryhodnosť našej obchodnej politiky. Komisia prezentovala, že spolu s Kanadou pripraví spoločnú
deklaráciu, ktorá vysvetlí citlivé miesta dohody, ide napríklad o verejné služby, ochranu investícií a
medzinárodné súdy a o pracovné a environmentálne štandardy. Cieľom je podpis na summite EÚ - Kanada
27. októbra 2016.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovensko | Nezamestnanosť nad 20 % majú 4 okresy
Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres
Rimavská Sobota (26,36 %). Nasleduje okres Revúca (21,70 %), okres Kežmarok (21,09 %) a okres
Rožňava (20,49 %). V roku 2015 malo na konci leta nezamestnanosť nad 20 % osem okresov. Naopak,
mieru evidovanej nezamestnanosti pod 5 % eviduje ÚPSVaR SR na konci minulého mesiaca v okrese
Galanta (3,84 %) a v okrese Piešťany (4,16 %). Nižšiu ako 5-percentnú mieru nezamestnanosti mali minulý
mesiac ešte okresy Trnava, Hlohovec, Bratislava I a Pezinok.
Zdroj: SITA
Slovensko | Slovensko v rebríčku konkurencieschopnosti krajín na 65. mieste
Svetové ekonomické fórum zaradilo Slovensko na 65. miesto zo 138. hodnotených krajín. Index
konkurencieschopnosti, ktorý WEF vypočítava na základe umiestenia hodnotenej krajiny v 12
posudzovaných pilieroch, posunul Slovensko oproti minulému roku o 2 miesta vyššie. Slovensko bolo
nepriaznivo v Global Competitiveness Report 2016-2017 (GCR) hodnotené predovšetkým v pilieri inštitúcie
(protekcionizmus, efektivita právneho rámca pri riešení sporov, prerozdeľovanie verejných zdrojov a
nezávislosť súdnictva). Umiestnene krajín V4 - Česko 31, Poľsko 36, Maďarsko 69. Tohtoročná
metodológia GCR sa čiastočne posunula smerom ku kladeniu vyššieho dôrazu na inovačnú časť
ekonomiky a na ňu napojených politík krajiny v prípade hodnotenia skupiny takzvaných rozvinutých krajín.
Pri takzvaných rozvojových krajinách sa väčší dôraz kládol na časť hodnotiacu infraštruktúru krajiny.
Uvedený prístup WEF spôsobuje, že zoradenie krajín do globálneho rebríčka nemá takzvanú absolútnu
výpovednú hodnotu.
Zdroj: Global Competitiveness Report 2016-2017
Slovensko | Strednodobá predikcia NBS na 3.kvartál 2016
Aktuálne lepší vývoj ekonomiky sa premietol do zvýšenia odhadu rastu HDP v tomto roku. Ten by mal
dosiahnuť 3,5 % (zvýšenie o 0,2 %) predovšetkým v dôsledku výrazného rastu exportnej výkonnosti v 2.
štvrťroku tohto roka. V nasledujúcom roku sa rast ekonomiky mierne spomalí na 3,3 %, kedy by sa mohol
prejaviť vplyv referenda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. V roku 2018 by už mala ekonomika opäť
akcelerovať na 4,2 % vplyvom nábehu produkcie investícií v automobilovom priemysle. Predikcia obsahuje
v Boxe 1 odhad vplyvu výsledkov referenda o Brexite na SR a Box 2 sa venuje trhu práce a vyššej
participácii obyvateľstva.
Zdroj: NBS
Slovensko | Definitívne údaje zahraničného obchodu za rok 2015
Zo Slovenska sa vyviezol tovar v hodnote 67,7 mld. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 sa
zvýšil celkový vývoz o 4,6 %. Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov
telefónnych súprav, nových pneumatík z kaučuku a karosérií motorových vozidiel. Najviac klesol vývoz
ropných olejov, monitorov, projektorov a televíznych prijímačov. V rámci najvýznamnejších obchodných
partnerov sa zvýšil vývoz do Španielska o 34,4 %, Francúzska o 18,7 %, Spojených štátov amerických
o 16,7 %, Veľkej Británie o 10,8 %, Rumunska o 8 %, Nemecka o 6,5 %, a Poľska o 6 %. Vývoz do Ruska
sa znížil o 29,6 % a Maďarska o 3,5 %. Do Slovenska sa doviezol tovar v hodnote 64,4 mld. EUR, pri
medziročnom náraste o 7,2 %. Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz
z Francúzska o 15,5 %, Číny o 14,8 %, Česka o 11,2 %, Maďarska o 11,6 %, Rakúska o 11,1 %. Poľska
o 10 %, Nemecka o 9 %. Znížil sa dovoz z Kórejskej republiky o 2,9 % a Ruska o 29 %.
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Rakúsko | GOOD IDEA SLOVAKIA na hospodárskom fóre Korutánskej obchodnej komory
Siedmy ročník podujatia s účasťou kancelára Ch. Kerna, bývalého prezidenta H. Fischera, výkonného
riaditeľa EFSI W. Molterera a približne 500 firiem sa koná 28. - 30. septembra 2016 vo Veldene am
Woerthersee. Podujatie sa zaoberá témami banking, finance and market development, green future and
infrastructure a témou digitalizácie a industry 4.0. Fórum je zamerané na MSP a špeciálne na startupy.
Slovensko je popri Kazachstane, Bielorusku a Turecku jednou z ťažiskových krajín a prezentuje sa okrem
iného info stánkom SARIO a SACR s novým brandingom.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedni
OECD | Ministerské zasadnutie Výboru OECD pre environmentálnu politiku
V dňoch 28. - 29. septembra 2016 sa v OECD uskutočnilo zasadnutie ministrov Životného prostredia
členských štátov OECD a partnerských krajín OECD. Diskusie ministrov boli zamerané na kľúčové výzvy v
oblasti zmeny klímy, efektívnosti využívania prírodných zdrojov a prechodu na obehové hospodárstvo.
Predsedom zasadnutia bol minister Životného prostredia Nového Zélandu a podpredsedami ministerstva
Životného prostredia Čile a ministerka Životného prostredia Slovinska. Slovenská republika bola zastúpená
na úrovni štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) N.
Kurillom, ktorý v rámci svojich vystúpení prezentoval výstupy z konferencie "Transition to the Green
Economy" - vlajkového eventu MŽP SR počas SK PRES.
Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži
Slovensko | Konferencia Digital Assembly (28.-29. septembra 2016) v Bratislave
Kľúčové stratégie pre jednotný digitálny trh a jeho výhody to boli hlavné témy na konferencii Digital
Assembly. Podpredseda vlády P. Pellegrini predstavil víziu dostupného internetu pre všetkých Slovákov.
Ďalej zdôraznil, že digitálny európsky priestor musí byť pripravený na to, že sa v ňom bude prenášať
obrovské množstvo dát. Ich voľný pohyb by mal byť 5. slobodou, popri súčasnom voľnom pohybe osôb,
tovarov, služieb a kapitálu.
Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Energetika
Rakúsko | OMV predá časť rakúskej plynovodnej siete nemckému a talianskému konzorciu
Konzorcium nemckých a talianských firiem (Allianz 60 %, Snam 40 %) získalo 49 % podiel na dcérskej
firme OMV Gas Connect Austria, ktorá prevádzkuje plynovodnú sústavu v Rakúsku. Cena, ktorú za podiel
zaplatí, sa vyšplhala na približne 600 mil. EUR a tak prevýšila ponuku konzorcia austrálskeho fondu
Macquarie so slovenským Eustream. Predaj dcéry OMV bol v Rakúsku kritizovaný hlavne v kruhoch
koaličnej strany SPÖ. Kritici uprednostňovali väčšie angažovanie zo strany štátu pred predajom
súkromnému zahraničnému investorovi.
Zdroj: Heute
Ukrajina| Slovenské a poľské reverzné toky sú plne vyťažené – na 100,5 % a 95 %
Slovensko zvyšuje dodávky zemného plynu v bode Budince, ktoré budú vo výške 42 mil. m3 (momentálne –
40,2 mil. m3). Ku dnešnému dňu denná dodávka zemného plynu z Európy je na úrovni 53,3 mil. m3.
Zdroj: Ukrajinská pravda

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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