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02.09.2016 │35.týždeň 

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

  

23.01.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Fínsko 

Misia fínskych podnikateľov na Slovensku 

V dňoch 13. - 14. februára 2017 sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR a Veľvyslanectva SR v Helsinkách uskutoční misia fínskych podnikateľov na 

Slovensku. 

 
 
 

 Medzinárodné tendre 
 

 

 
 

16.01.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Spojené štáty 

Príležitosti verejného obstarávania v systéme OSN – podujatie v New Yorku pre firmy z EÚ 

V dňoch 3. - 4. apríla 2017 sa v New Yorku uskutoční 14. ročník podujatia s názvom EU-UN 

Procurement Seminar. Organizuje ho nezisková organizácia European Procurement Forum, Inc. 

(www.eupf.org) a je určené firmám z členských krajín EÚ. 

 

 

24.01.2017 | Medzinárodné tendre | Bulharsko 

Tender na projekt výstavby elektrického vedenia v Bulharsku 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o aktuálnom tendri na projekt výstavby 

nového 400 kV elektrického vedenia v Bulharsku. 

 

 

03.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Belgicko 

Tender Ministerstva obrany Belgicka 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli 

informujú, že o vypísanom medzinárodnom tendri Ministerstva obrany Belgicka. 

 

 

19.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 

Tender na dodávku a inštaláciu individuálnych vykurovacích rozvodní v Moldavsku 

Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu 

individuálnych vykurovacích rozvodní. Projekt je financovaný z fondu spravovaného EBOR. 

 

 

03.01.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko 

Prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti IKT 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli 

informuje, že NATO uskutočňuje prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti 

komunikačných a informačných systémov (CIS services) pre misiu NATO v Afganistane. 

 

 

18.01.2017 | Medzinárodné tendre | Libanon 

Vybrané tendre v Libanone 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Bejrúte 

informujú podnikateľskú verejnosť o zverejnení zoznamu aktuálnych tendrov v Libanone. 

 

 

19.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 

Tender na dodávku a inštaláciu kotla na báze biomasy v Moldavsku 

Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu kotla na 

výrobu tepla z biomasy (pelety) s výkonom 600 kw. Projekt je financovaný EBOR. 

 

30.01.2017 04. týždeň 
4.5.2016 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/misia-finskych-podnikatelov-na-slovensku?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/prilezitosti-verejneho-obstaravania-v-systeme-osn-podujatie-v-new-yorku-pre-firmy-z-eu?p_p_auth=BIpVEhpZ&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-projekt-vystavby-elektrickeho-vedenia-v-bulharsku?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-ministerstva-obrany-belgicka?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-individualnych-vykurovacich-rozvodni-v-moldavsku?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/prieskum-trhu-pre-moznych-dodavatelov-sluzieb-v-oblasti-ikt?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vybrane-tendre-v-libanone?p_p_auth=BIpVEhpZ&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-kotla-na-baze-biomasy-v-moldavsku?p_p_auth=B28Tts7S&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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8.01.2017 | Medzinárodné tendre | Lotyšsko 

Tender „Architektonická štúdia vysokorýchlostnej železnice Rail Baltica“ 

Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o vyhlásení verejného obstarávania 

spoločnosťou RB Rail AS na predmet „Architektonická štúdia vysokorýchlostnej železnice Rail 

Baltica“. Návrhy je potrebné predložiť do 3. marca 2017. 

 

 

12.01.2017 | Medzinárodné tendre | Dánsko 

Zoznam aktuálnych vybraných 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, 

 

 

  

03.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko 

Konkurzné konanie - Vršacké vinohrady v Srbsku 

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konkurznom konaní 

spoločnosti v úpadku Vršacké vinohrady. Správcom úpadcu je Agencija za licenciranje stečajnih 

upravnika Belehrad. 

 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

  

25.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Čierna Hora 

Predkladanie projektov „Zlepšenie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti 

súkromného sektora“ 

Výzva Ministerstva financii Čiernej Hory na predkladanie projektov v rámci Národného programu 

IPA 2014: „Zlepšenie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti súkromného sektora“, 

Referenčné číslo: EuropeAid /138-552/ID/ACT/ME/ - Enhancement of Business Environment and 

Competitiveness of the Private Sector. 

 

 
 

16.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

14. medzinárodná výstava a konferencia: Smart & Sustainable City Solutions 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 14. ročníka medzinárodnej 

výstavy a konferencie Municipalika:14th International Exhibition & Conference on Smart & 

Sustainable City Solutions, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 20. mája 2017 v meste Navi Mumbai, 

Maharashtra, v Indii. 

 

  

23.01.2017 | Výstavy a veľtrhy | Albánsko 

Veľtrh Tirana International Fair v Albánsku 

Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu Tirana 

International Fair, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. - 28. novembra 2017 v Tirane, v Albánsku. 

 

 

15.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Veľtrh zdravotníckeho turizmu SPA & Wellness – HEALTHCARE TRAVEL EXPO 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

možnosti účasti na V. medzinárodnom veľtrhu zdravotníckeho turizmu, SPA & Wellness – 

HEALTHCARE TRAVEL EXPO, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla 2017 v Kyjeve, na 

Ukrajine. 

 

 
 

23.11.2016 | Ekonomické správy | Veda výskum a inovácie | Francúzsko 

Veľtrh Smart Manufacturing Summit 2017 v Paríži 

Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu Smart 

Manufacturing Summit 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.- 8. júna 2017 v Paríži, so zameraním na 

inovácie v priemyselnom sektore (robotizácia, kybernetická bezpečnosť, IT a i.) 

 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-architektonicka-studia-vysokorychlostnej-zeleznice-rail-baltica-?p_p_auth=BIpVEhpZ&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/zoznam-aktualnych-vybranych-tendrov-v-dans-1?p_p_auth=BSad1RIk&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konkurzne-konanie-vrsacke-vinohrady-v-srbsku?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/predkladanie-projektov-zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia-a-konkurencieschopnosti-sukromneho-sektora-?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/predkladanie-projektov-zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia-a-konkurencieschopnosti-sukromneho-sektora-?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/municipalika-2017-14-medzinarodna-vystava-a-konferencia-smart-sustainable-city-solutions-v-indii?p_p_auth=SFEQqhfC&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-tirana-international-fair-v-albansku?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/v-medzinarodny-veltrh-zdravotnickeho-turizmu-spa-wellness-healthcare-travel-expo?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-smart-manufacturing-summit-2017-v-parizi?p_p_auth=eQwsqFsO&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy


 

3 

 
 

16.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie "VYAPAR 2017 Kerala Business to Business Meet" v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia VYAPAR 2017 

Kerala Business to Business Meet organizovaného vládou indického štátu Kerala, ktoré sa 

uskutoční 2. - 4. februára 2017 v meste Koči v Indii. 

 

 
 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie Water India 2017 Expo v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní štvrtého ročníka podujatia 

Water India 2017 Expo, ktoré je organizované skupinou Exhibitions India Group v spolupráci so Skill 

India a Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii. 

 

 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie BUILDINGS INDIA 2017 EXPO v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní prvého ročníka podujatia 

Buildings India 2017 Expo, ktoré sa uskutoční v rámci akcie ONE MEGA EVENT, organizované 

skupinou Exhibitions India Group v spolupráci so Skill India a Make in India,10. - 12. mája 2017 v 

Novom Dillí v Indii. 

 

 
 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie Solar India 2017 Expo v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní tretieho ročníka podujatia 

Solar India 2017 Expo, ktoré organizuje skupina Exhibitions India Group v spolupráci so Skill India a 

Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii. 

 

 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatia Smart Cities India 2017 Expo v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní tretieho ročníka podujatia 

Smart Cities India 2017 Expo, ktoré organizuje skupina Exhibitions India Group v spolupráci so Skill 

India a Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii 

 

 
 

22.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Keňa 

Medzinárodný veľtrh WEPEX – voda, elektrina a energetika v Keni 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom 

veľtrhu WEPEX zameranom na vodu, elektrinu a energetiku, ktorá sa uskutoční 7. až 10. februára 

2017 v medzinárodnom výstavnom a konferenčnom centre KICC v Nairobi. 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

20.01.2017 | Ekonomické správy | Spojené štáty 

Workshop V4 na tému Cybersecurity vo Washingtone 

Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone informuje podnikateľskú verejnosť o konaní workshopu 

krajín V4 na tému cybersecurity, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 8. marca 2017 vo Washingtone, v 

USA. 

 

 

25.01.2017 | Ekonomické s právy | India 

Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Indiou 

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Indie v Bratislave 

organizujú okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce, ktorý sa uskutoční dňa 7. februára 

2017 o 9:45 hod. v Bratislave. 

 

 

26.10.2016 | Ekonomické správy | Argentína 

Svetové ekonomické fórum pre Latinskú Ameriku v Buenos Aires 

Zastupiteľký úrad SR v Buenos Aires informuje o konaní Svetového ekonomického fóra pre 

Latinskú Ameriku (tzv. "regionálny Davos"), ktorého 13. edícia sa uskutoční 5. - 7. apríla 2017 v 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-vyapar-2017-kerala-business-to-business-meet-v-indii?p_p_auth=SFEQqhfC&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-water-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/buildings-india-2017-expo?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-solar-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatia-smart-cities-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-wepex-voda-elektrina-a-energetika-v-keni?p_p_auth=eQwsqFsO&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/workshop-v4-na-temu-cybersecurity-vo-washingtone?p_p_auth=BIpVEhpZ&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/okruhly-stol-o-moznostiach-hospodarskej-spoluprace-s-indiou?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetove-ekonomicke-forum-pre-latinsku-ameriku-v-buenos-aires?p_p_auth=thyAMNvU&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Buenos Aires. 

 

 

12.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Spojené štáty 

Podujatie SelectUSA Investment Summit 2017 

V dňoch 18. - 20. júna 2017 sa vo Washingtone, DC uskutoční ďalší ročník podujatia SelectUSA 

Investment Summit 2017, tentokrát s podtitulom „Grow with US". Vrcholné americké podujatie na 

najvyššej celoštátnej úrovni zamerané na zahraničné investície organizuje americké ministerstvo 

obchodu a jeho cieľom je predstaviť firmám z celého sveta investičné príležitosti v USA. 

 
 

 Aktuality 
 

 

Dánsko | Facebook investuje do výstavby dátového centra v Odense 

Facebook oznámil rozhodnutie vybudovať dátové centrum neďaleko Odense na pozemku s rozlohou 

56 000 m2, ktorý kúpil od mesta za 10 mil. USD. Výkonný riaditeľ Facebooku N. McEntegart informoval, že 

pôjde o najmodernejšie a energeticky najúspornejšie dátové centrum na svete. Rokovania o ňom trvali tri 

roky. Minister zahraničných vecí A. Samuelsen uviedol: „Som rád, že sa nám podarilo prilákať ďalšiu veľkú 

priamu zahraničnú investíciu. Hoc len 1 % všetkých spoločností v Dánsku je zo zahraničia, ich podiel na 

počte zamestnaných v krajine je až 20 %“. Aj minister priemyslu, obchodu a finančných záležitostí B. 

Mikkelsen víta príchod jedného z hlavných hráčov na digitálnom trhu: „Vláda si stanovila ambiciózny cieľ 

pretransformovať Dánsko do digitálnej budúcnosti. K tomu prispeje Facebook spolu s ekonomickým 

rastom, vzdelávaním a zlepšovaním životného prostredia.“  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí v Kodani 

 

Rakúsko | Zákon o boji so sociálnym a mzdovým dumpingom spôsobuje problémy dopravcom 

Dopravcovia zo zahraničia zaznamenávajú po 1. januári 2017 po vjazde na územie Rakúska vysoký nárast 

kontrol v súvislosti s novým zákonom o potláčaní sociálneho a mzdového dumpingu. Zákon rozširuje 

kontroly z doterajších odvetví stavebníctva, turizmu či upratovacích služieb aj na oblasť dopravných 

služieb. Rakúsko ním dôraznejšie uplatňuje princíp „rovnakej mzdy za rovnakú prácu na rovnakom mieste“, 

avšak zároveň kladie prekážky slobody pohybu pracovnej sily a poskytovania služieb. Dopravné firmy sa 

sťažujú na neprimeranú byrokraciu, nevyjasnené otázky týkajúce sa nahlasovacích formulárov, požiadavky 

na preklad do nemčiny, a iných, pričom im hrozia vysoké pokuty. Zastupiteľské úrady krajín V4 a Slovinska 

vo Viedni koordinovane postupujú proti znižovaniu konkurencieschopnosti zahraničných dopravcov 

a ostatných poskytovateľov služieb v Rakúsku.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedni 

USA | D. Trump podpísal memorandum o odstúpení USA od Trans-Pacific Partnership (TPP) 

Od dohody TPP, ktorú D. Trump v kampani nazval potenciálnou katastrofou, tak po stretnutí s vybranými 

lídrami biznisu USA odstupujú so slovami prezidenta, že ide o „skvelú vec pre amerických pracujúcich“. 

V memorande adresovanom United States Trade Representatives (USTR) nariadil, aby USTR v mene USA 

písomne oznámil zmluvným stranám a depozitárovi TPP, že USA odstupujú od samotnej dohody TPP, ako 

aj z procesu jej dojednávania. Opätovne potvrdil slová z predvolebnej kampane, že administratíva USA 

bude uprednostňovať dvojstranné obchodné dohody, ktoré prinesú pracovné miesta a priemyselnú výrobu 

späť do USA. V podobnom duchu má veľké výhrady aj k dohode NAFTA a tiež voči členstvu Číny vo WTO. 

Podľa Richarda Haassa, prezidenta Council on Foreign Relations to spomalí rast americkej ekonomiky 

a oslabí postavenie USA v Ázii a vo svete, z čoho by mohla profitovať Čína.  

Zdroj: text prezidentského memoranda D. Trumpa 

 

 

 

 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-selectusa-investment-summit-2017?p_p_auth=BSad1RIk&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific
https://twitter.com/richardhaass
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific


 

5 

Vietnam | Vývoz pracovnej sily na vzostupe 

Minulý rok bol tretím po sebe, keď Ministerstvu práce sa podarilo zamestnať v zahraničí viac ako 100 000 

pracovníkov, konkrétne 126 000, o 8% viac ako v roku 2015. Príslušné dohody boli v minulom roku 

podpísané s Kóreou (po 4 ročnom pozastavení kvôli veľkému počtu nelegálnych vietnamských 

pracovníkov) a s Nemeckom (o zamestnaní zdravotných sestier). V tomto roku sa plánujú dohody 

s Laosom, Thajskom a Austráliou.  

Zdroj: VNS 

 

Kazachstan | Eurázijská ekonomická únia: rozšírenie tranzitného zoznamu tovarov 

1. januára 2017 Kazachstan rozšíril pre Kirgizsko (v rámci dohôd Eurázijskej ekonomickej únie) zoznam 

tovarov, ktoré je možné priamo tranzitovať po železnici do Rumunska, čím sa rozšírili možnosti Kirgizska 

exportovať svoju poľnohospodársku produkciu do priestoru Eurázijskej ekonomickej únie. V súčasnosti 

celkovo ide o 86 tovarových skupín - z toho 40 skupín je možné tranzitovať všetkými dopravnými spôsobmi 

a 46 skupín výlučne len po železnici. V rámci realizácie konceptu eurázijskej ekonomickej integrácie, to 

znamená projektu Eurázijskej ekonomickej únie, Kirgizsko v súčasnosti zásobuje poľnohospodárskymi 

produktmi 114 miest v Rusku, 32 v Kazachstane, 12 v Bielorusku a 4 v Arménsku. Uvedené rozhodnutie 

Astany ale nič nemení na napätých vzťahoch medzi Kazachstanom a Kirgizskom vo sfére veterinárnej 

kontroly na hraniciach (ktorá mala byť už zrušená). 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Astane 

USA | D. Trump oficiálne prisľúbil odvážny plán návratu USA k 4 % rastu HDP 

Američanom v najbližších 10 rokoch sľubuje vytvorenie 25 mil. nových pracovných miest. Prezident chce 

„aby Washington odstúpil z cesty podnikateľom a pracujúcim“. Plán preto počíta: 1.) s prorastovou 

reformou daňového systému, dnes „zastaralého, príliš zložitého a vyčerpávajúceho“ (zníženie sadzieb pre 

jednotlivcov aj firmy, zjednodušenie daňovej legislatívy), 2.) s moratóriom na nové federálne predpisy 

a rušením existujúcich (v roku 2015 vraj federálne predpisy stáli americkú ekonomiku až 2 bilióny USD), 3.) 

s vyjednaním čo najlepších obchodných dohôd (renegociácia existujúcich a tvorba nových má prinavrátiť 

výrobu a pracovné miesta do USA). V súčasnosti už Biely dom oficiálne hovorí o odstúpení od Trans-

Pacific Partnership (TPP) a o záväzku prezidenta renegociovať dohodu NAFTA. Ak vraj Kanada a Mexiko 

nový návrh garantujúci spravodlivé zaobchádzanie americkým pracovníkom odmietne, potom má prezident 

oznámiť zámer USA odstúpiť od dohody NAFTA.  

Zdroj: Biely dom  

 

Slovensko | Medziročne stúpol počet pracujúcich cudzincov na Slovensku o 9 600 osôb na 35 100 

Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska, nasleduje Srbska a 

Česka. Každý tretí cudzinec na Slovensku pracoval ku koncu minulého roka v Bratislave. Nasleduje okres 

Trnava, ktorý koncom vlaňajška zaevidoval takmer 5,8-tisíca zamestnaných cudzincov. Minister práce, 

sociálnych vecí a rodina SR J. Richter v súvislosti s možným prísunom ďalšej pracovnej sily z tretích krajín 

poukázal na to, že na Slovensku je v evidencii nezamestnaných 150-tisíc ľudí so stredným odborným 

vzdelaním a vyše 30-tisíc absolventov vysokých škôl. „Uvedomujem si však, že nedokážeme v plnej miere 

uspokojiť požiadavky zamestnávateľov z hľadiska konkrétnych profesií, ktorých je nedostatok,“ tvrdí J. 

Richter. Ak preto podľa neho úrad práce nebude schopný ponúknuť zamestnávateľom nezamestnaných na 

konkrétne profesie, ministerstvo práce bude udeľovať súhlas na príchod pracovnej sily aj z krajín mimo EÚ. 

„Nikdy však nie plošne,“ dodal J. Richter. 

Zdroj: SITA 

 

 

 

 

 

 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3427&pr=0.1&w_id=1654&tstamp=1485500351&pid=817&cd=c8c3690788a7f4274cf856200e07dec7&f=1
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 Energetika 
 

 

Poľsko | Rokovanie štátnych tajomníkov V4 o energetickom balíčku 

V dňoch 19.-20. januára 2017 sa vo Varšave uskutočnilo rokovanie o energetickom balíčku „Čistá energia 

pre všetkých Európanov“. Na plenárnom zasadnutí zazneli pozitíva, ale aj výhrady k energetickému 

balíčku. Otvorila sa aj otázka využitia takzvanej žltej karty. Na základe diskusie má byť pripravený spoločný 

list ministrov krajín V4. Poľsko pošle návrh listu na spripomienkovanie a doplnenie. Slovensko 

reprezentovali riaditeľky odborov z Ministerstva hospodárstva SR A. Žáková, S. Tomášková a ekonomický 

diplomat.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR a Zastupiteľský úrad SR vo Varšave 

 

Slovensko-Ukrajina |  Slovenský reverz na Ukrajinu oproti minulému roku klesol 

Ukrajina v roku 2016 cez územie Slovenska (Budince) importovala 9,1 mld. m3 zemného plynu. V roku 

2015 to bolo ešte 9,7 mld. m3. Celková kapacita spätného toku plynu zo Slovenska na Ukrajinu  je 14,6 

mld. m3 ročne (cca. 40 mil.m3/deň).  

Zdroj: Naftogaz UA  

 

Rusko |  Zahraničné zákazky Rosatomu rastú 

Portfólio zahraničných zákaziek, ktoré má RU štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom dohodnuté 

na nasledujúcich 10 rokov, prevýšilo ku koncu roka 2016 hodnotu 133 mld. USD. Oproti predchádzajúcemu 

roku ide o nárast o 20,9 %. V marci uplynulého roku napríklad Rosatom podpísal kontrakt na výstavbu 

bolívijského centra jadrového výskumu a technológií. V septembri 2016 bola slávnostne zahájená výstavba 

druhej časti iránskej jadrovej elektrárne Búšehr, kde budú stáť dva bloky s reaktormi VVER-1000 a 

o mesiac neskôr začala výstavba dvoch nových blokov indickej jadrovej elektrárne Kudankulam 

s rovnakým typom reaktoru. V procese spúšťania tretieho a štvrtého bloku JE Mochovce bude odborné 

poradenstvo poskytovať spoločnosť Rusatom Service patriaca pod Rosatom. Hodnota zákazky predstavuje 

4,8 mi. EUR.  

Zdroj: Newsletter Energia.sk 

 
 

Financie 
 

 

Írsko | Írsko v kontexte Brexitu aktívne láka investorov z finančníckeho sektora 

Írska vláda predstavila dnes Akčný plán pre medzinárodné finančné služby 2017, ktorého cieľom je využiť 

potenciálne pozitívne dopady tvrdého Brexitu v podobe presunu investorov v tejto oblasti z Anglicka do 

Írska. Súčasťou akčného plánu je aj zvýšená aktivita pre získanie sídla European Banking Authority, kde si 

Írsko v prípade úspešného výsledku sľubuje „klastrový efekt“ pre odvetvie. Ide o komplexný súbor opatrení, 

ktoré majú zohľadniť napr. potreby top-manažmentu s deťmi v podobe zriaďovania kvalitných 

medzinárodných škôl, alebo riešenia nedostatku komerčných a rezidenčných nehnuteľností v Dubline. Plán 

tiež predpokladá, že Národná banka Írska bude „reprioritizovať“ firmy uvažujúce nad presunom svojho 

biznisu z Anglicka do Írska a urýchli sa proces schvaľovania a udeľovania potrebných povolení. Štátny 

tajomník ministerstva financií Írska E. Murphy, ktorý je zodpovedný za koordináciu priťahovania finančných 

investícií povedal, že Írsko musí byť vo svojich aktivitách asertívnejšie. Ako uviedol minister financií Írska 

M. Noonan v Davose, najväčším konkurentom IE je Amsterdam. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dubline 
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Priemysel 
 

 

India | Najväčšia indická automobilka Tata Motors prechádza významnou organizačnou reformou  

Na základe analýz poradenských firiem  Accenture a Roland Berger, firma  zjednoduší a 

zrýchli  rozhodovacie procesy (zo 14 úrovní riadenia na 5) pričom zníži administratívne náklady (odstráni 

stredné manažérske pozície). V spoločnosti súčasne prebieha audit dodávateľských firiem a očakáva sa 

zníženie počtu predajcov o tretinu. Výsledkom by mala byť väčšia flexibilita na požiadavky zákazníkov. 

V minulom roku Tata Motors zaznamenala 17 % rast a v predaji automobilov na domácom trhu poskočila 

zo 6. na 4. miesto. Za prioritu je považovaná aj zahraničná expanzia v USA a Európe. Generálny riaditeľ 

Tata Motors G. Butschek stanovil termín realizácie zmien na 1. apríla 2017.  

Zdroj: The Economic Times 

 

Angicko | Jaguár Land Rover by mohol mať prospech z novej priemyselnej stratégie vlády 

Jaguár Land Rover má v Anglicku opäť za sebou úspešný rok, produkcia v roku 2016 stúpla o 8 % oproti 

predchádzajúcemu roku. Najväčší britský výrobca automobilov potvrdil, že Anglicko neplánuje opustiť, jeho 

3 výrobné zariadenia vyrobili dokopy viac ako pol milióna áut v roku 2016. Naopak, Jaguár Land Rover by 

mohol ešte profitovať z novej priemyselnej stratégie anglickej vlády, ktorá sľubuje finančnú podporu pre 

výrobu elektromobilov. Podľa vyjadrenia Jaguár Land Rover, spoločnosť má záujem začať s výrobou 

elektrických áut, ak vláda investuje do potrebnej infraštruktúry.  

Zdroj: Bloomberg 
 

Anglicko | Investície do automobilového priemyslu prudko klesajú 

Podľa analýzy Society of Motors Manufacturers investície do automobilového priemyslu klesli v roku 2016 

viac ako o tretinu. Dôvodom je hlavne obava výrobcov automobilov ohľadne budúceho vývoja v súvislosti 

s Brexitom. Napriek poklesu investícií narástol počet áut vyrobených v Anglicku na 17-ročné maximum 

poháňané hlavne ekonomickým oživením v EÚ (stále sa zúročujú investície uskutočnené v predbrexitovom 

období). Do EÚ smerovalo v roku 2016 viac ako polovica celkového exportu v tomto segmente. Nissan 

Motors Corp, Toyota Motors Corp. a Jaguar Landrover predávajú väčšinu svojej produkcie mimo Anglicka.  

Zdroj: Bloomberg 

 

 
 

 

 

 
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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