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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. 

 
 
 
 

 Ponuky na spoluprácu 
 

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Kanada 

Záujem kanadskej spoločnosti o spoluprácu pri obchode s ťažobnou mechanizáciou 

Zastupiteľský úrad SR v Kanade v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Montreale informujú 

slovenskú podnikateľskú verejnosť o záujme o spoluprácu v oblasti obchodu s banskou a 

stavebnou mechanizáciou, ktorý prejavila kanadská spoločnosť EXPO MULTI SERVICES INC. 

 
 

 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. 

 

  

01.02.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko 

Verejné obstarávanie NATO na prenosné elektrické zdrojové agregáty 

MZVaEZ SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli informujú, že NATO vydalo avízo o blížiacom sa 

verejnom obstarávaní na prenosné elektrické zdrojové agregáty, prenosné rozvodové jednotky a 

maskovacie siete. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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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/zaujem-kanadskej-spolocnosti-o-spolupracu-pri-obchode-s-tazobnou-mechanizaciou?p_p_auth=v7d5filg&_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/verejne-obstaravanie-nato-na-prenosne-elektricke-zdrojove-agregaty?p_p_auth=v7d5filg&_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/vybrane-tendre-v-libanone?p_p_auth=BIpVEhpZ&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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. 

 

 

08.01.2017 | 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, 

 

 
 

 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. 

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Veľtrhy v Kyjeve v priebehu roku 2017 

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

informujú podnikateľskú verejnosť o veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2017 v meste 

Kyjev, Ukrajina. 

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Rumunský turistický veľtrh v Bukurešti 

Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti dáva do pozornosti jarnú edíciu Rumunského veľtrhu cestovného 

ruchu (TTR), ktorým je jedným z najlepších miest na objavovanie najkrajších miest z Rumunska i zo 

zahraničia. Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. - 19. februára 2017 na výstavisku ROMEXPO v 

Bukurešti 

 

 
 

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. 

 

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
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/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
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrhy-v-kyjeve-v-priebehu-roku-2017?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/rumunsky-turisticky-veltrh-v-bukuresti?p_p_auth=v7d5filg&_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
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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. 

 

 

27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Cyprus 

 20. medzinárodná výstava cestovného ruchu TAXIDI 2017 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii informuje podnikateľskú verejnosť o pripravovanej 20. 

Medzinárodnej výstave cestovného ruchu TAXIDI 2017, ktorá sa uskutoční v Nikózii v dňoch 21. až 

23. apríla 2017. 

 

 
 

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.) 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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/20-medzinarodna-vystava-cestovneho-ruchu-taxidi-2017?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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
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
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 Podujatia 
 

 

 

30.01.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovinsko 

Obchodná misia SOPK do Slovinska 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Ľjubljany v 

Slovinsku, v termíne 5. - 7. apríla 2017. Partnerom je obchodná a priemyselná komora Ľjubljana, 

ktorá zabezpečí partnerov na B2B rokovania firiem. 

 

 

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. 

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade 

I. Edícia výstavy a konferencie v oblasti dopravy, infraštruktúry, komunikácií a lokálneho i 

regionálneho rozvoja vo východne Európe ROTI sa uskutoční v rumunskom meste Arad v termíne 

17.-19. októbra 2017 

 

 

  

27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kórejská republika 

Podujatie Health & Beauty Week 2017 v Soule 

Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Health & 

Beauty Week, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-29. apríla 2017 v juhokórejskom Soule. 

 

 

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. 

 

 

27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kórejská republika 

Podujatie 15th Seoul International Wines & Spirits Expo v Soule 

Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia „The 15th 

Seoul International Wines & Spirits Expo“, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-29. apríla 2017 v 

juhokórejskom Soule. 

 

 

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 

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. 

 

 

 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-sopk-do-slovinska?p_p_auth=v7d5filg&_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/podujatie-roti-2017-v-rumunskom-arade?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-health-beauty-week-2017-v-soule?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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/podujatie-15th-seoul-international-wines-spirits-expo-v-soule?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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
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
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 Aktuality 
 

 

USA | Úvahy o zmene oficiálneho ukazovateľa miery nezamestnanosti v USA 

V januári stúpla oficiálna miera nezamestnanosti v USA na 4,8 %. D. Trump považuje tento ukazovateľ za 

skreslený - neodzrkadľuje objektívnu situáciu na trhu práce, reálna nezamestnanosť je oveľa vyššia. 

Prehodnotenie naznačujú aj odpovede S. Mnuchina senátorom (nominant na ministra financií), či osobné 

presvedčenie A. Puzdera (nominant na ministra práce). V USA dnes sledujú 6 rôznych mier 

nezamestnanosti (U-1 až U-6), za oficiálnu mieru považujú U-3. V prípade, že by ho zmenili na U-5 (5,8 %) 

alebo U-6 (9,4 %), okrem psychologického efektu by to prinieslo aj iný pohľad na fiškálnu politiku – 

napríklad zdôvodnenie rozsiahleho balíka vládnych výdavkov (infraštruktúrne projekty). Trh práce je 

dôležitý aj pre rozhodovanie FED-u o výške úrokových sadzieb. 

Zdroj: Bloomberg 

 

Kuba-Slovensko| Pracovná návšteva  MiF SR a MiZ SR na Kube (5.-8. februára 2017) 

Rokovania ministrov financií SR a zdravotníctva SR s podpredsedom Rady ministrov a ministrom ekonómie 

a plánovania Kuby, R. Cabrisasom, potvrdili vzájomný rešpekt hodnotového partnerstva a pripravenosť 

riešiť rozpracované  projekty v energetike a zdravotníctve. Prediskutovaná bola i otázka právneho rámca 

Slovensko-Kuba (zmluva o ochrane investícii a zabránení dvojitého zdanenia). V oblasti zahraničnej politiky 

požiadal minister financií SR o ústretovosť pri zvážení úpravy vízovej politiky. Nové možnosti sa naskytli 

v rámci spolupráce EÚ a Kubou. Slovensko má záujem zapojiť sa do využívania prostriedkov existujúceho 

fondu na expertnú pomoc Kube vo všetkých sektoroch.  

Zdroj: účasť zástupcov Ministerstva zahrnaničných vecí a európskych záležitostí SR v delegácii 

 

Katar | Prípravy MS vo futbale v 2022 krajinu stoja týždenne 500 mil.USD 

Podľa katarského ministra financií jeho krajina v rámci príprav MS vo futbale v roku 2022 vydáva týždenne 

približne 500 mil. USD na projekty budovania infraštruktúry v krajine. Táto situácia bude podľa neho 

pretrvávať najbližšie 3-4 roky a očakáva sa, že Katar v tejto súvislosti preinvestuje do roku 2022 približne 

200 mld. USD. Projekty zahrňujú nielen budovanie nových štadiónov a športovísk, ale aj budovanie diaľnic, 

prístavu, nového letiska, nemocníc a podobne Katar, ktorý v roku 2016 zaznamenal prvý deficit štátneho 

rozpočtu za posledných 15 rokov, má tretie najväčšie zásoby zemného plynu na svete a produkuje 800.000 

barelov ropy denne.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte 

 

OECD-Slovensko | Finalizácia Ekonomického prehľadu: Slovensko 2017 - rokovania s expertmi  

Zástupcovia Misie OECD  na politickej úrovni rokovali v dňoch 8.-9. februára 2017 na vybraných ÚOŠS 

(MF SR, MZVaEZ SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NBS) v kontexte finalizácie Ekonomického 

prehľadu: Slovensko 2017. Tohtoročný Ekonomický prehľad: Slovensko 2017 bude okrem detailného 

zhodnotenia makroekonomického vývoja Slovenska zameraný aj na dve vybrané sektorové oblasti: na 

školstvo  -  s  akcentom  na  vysoké školy a oblasť zručností a na zdravotníctvo. Hlavné posolstvá prehľadu  

by mal následne prezentovať osobne generálny tajomník OECD A. Gurría počas návštevy v Bratislave 

(v máji, respektíve júni 2017).  

Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm
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Írsko | Ryanair hlási prepad ziskov o 8 % v 3.Q na pozadí Brexitu 

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair ohlásila znížené zisky o 8 % v 3.Q v súvislosti s prepadom 

britskej libry po júnovom anglickom referende. Akcie spoločnosti na írskej burze (ISE) klesli po ohlásení 

výsledkov o viac ako 2 %.V reakcii na prepad libry Ryanair znižoval ceny leteniek v priemere o 17 %, čím 

sa  spoločnosti  podarilo  stimulovať  dopyt  a počet  prepravených  pasažierov   za  dané  obdobie  vzrástol 

o 14 %.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dubline 

 
 

 Energetika 
 

 

Maďarsko | Orbán a Putin o dodávkach plynu do Maďarska cez Nord Stream II 

Po skončení maďarsko-ruských bilaterálnych rokovaní sa V. Orbán a V. Putin vyjadrili aj k preprave plynu 

do Maďarska. Orbán pripustil možnosť využitia interkonektoru Slovenska a Maďarska na dodávky plynu zo 

severu. Putin informoval o tom, že témou rokovaní bola aj preprava ruského plynu do maďarska cez 

plynovod Nord Stream II, pričom dodal, že existujú technologické predpoklady na to, aby plyn prúdil do 

Maďarska cez Rakúsko a Slovensko. Nevylúčil však ani možnosť dodávok cez Turkish Stream. V súvislosti 

s tranzitom plynu cez Ukrajinu uviedol, že nie je vylúčený v prípade, ak bude účelný a bezpečný.  

Zdroj: Magyar Nemzet 

 

Ukrajina | Prezident Ukrajiny schválil zákon o odvode poplatkov za ťažbu ropy a plynu 

Podľa tohto zákona budú poplatky (renta) za využívanie prírodných zdrojov na ťažbu ropy a plynu 

odvádzané nasledovne: 2 % do oblastných rozpočtov, 3 % do rozpočtov spoločných územných celkov 

oblastného významu (presnejšie 2 % do rozpočtu rajónu a 1 % do rozpočtov obcí a miest). 95 % 

bude odvádzaných do štátneho rozpočtu. Tento zákon má finančne podporiť riešenie miestnych problémov, 

zlepšiť ekologickú a ekonomickú situáciu na miestach. Zákon nadobúda platnosť od 1. januára 2018.  

Zdroj: Lb.ua 

 
 

Financie 
 

 

Slovensko | IFP Ministerstva financií SR predpokladá 4 % rast ekonomiky v budúcom roku 

Slovenská ekonomika vzrastie v tomto roku o 3,3 %. Motorom rastu bude spotreba domácností aj 

zahraničný dopyt. Na trhu práce pribudne vyše 42 tisíc pracovných miest a miera nezamestnanosti bude 

naďalej klesať. V budúcom roku ekonomika zrýchli tempo rastu v dôsledku investícií v automobilovom 

priemysle na 4 %. Tento vývoj bude sprevádzaný pokračujúcim dynamickým rastom reálnych miezd aj 

zamestnanosti. Rizikom pozitívneho výhľadu je narastajúce geopolitické napätie vo svete, tvrdý Brexit a 

zintenzívňujúci sa protekcionizmus vo svetovom obchode. Toto sú aktuálne prognózy z dielne Inštitútu 

finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií SR.  Strednodobú prognózu makroekonomického vývoja je 

možné nájsť na stránke publikácie IFP Ministerstva financií SR.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Japonsko | Japonsko sa stalo druhým najväčším prispievateľom na obchodnom deficite USA  

Podľa údajov zverejnených ministerstvom obchodu USA, len niekoľko dní pred návštevou premiéra Abeho, 

sa Japonsko v roku 2016 podieľalo 68,9 mld. USD na obchodnom deficite USA v tovaroch, čím sa po troch 

rokoch dostalo na druhé miesto. Čína mala hlavný podiel na deficite, Nemecko sa dostalo na tretie miesto. 

Celkový deficit USA s Japonskom približne stagnoval a zostal na 9 %, ale deficit v automobiloch a 

automobilových dieloch, oblasť ktorú Trump kritizoval, vzrástol v roku 2016 z 48,9 mld. USD na 52,6 mld. 

USD (takmer 80 % bilaterálneho deficitu).  

Zdroj: Asahi, Yomiuri, Sankei, Nikkei 

 

 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11354
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Priemysel 
 

 

India | Tata vypadla z Top 100 najhodnotnejších značiek sveta 
V hodnotení Brand Finance, globálnej konzultačnej firmy so sídlom v Londýne, Tata Group síce ostáva 

značkou číslo 1 v Indii, avšak v celosvetovom meradle poklesla oproti minulému roku z 82. na 103 pozíciu. 

Stalo sa to prvýkrát od roku 2007, kedy sa medzi Top 100 spoločností prepracovala. Na vnímaní hodnoty 

značky sa podpísali aj spory vo vedení po odvolaní bývalého predsedu predstavenstva C. Mistryho koncom 

minulého roku. Spory pokračujú na obchodných súdoch a zaťažujú imidž firmy doma aj v zahraničí. 

Problémami v Tata Group, keďže je najväčším zamestnávateľom v Indii, sa zaoberala viackrát aj centrálna 

vláda.  

Zdroj: The Financial Express, Live Mint 
 

Srbsko | Rast dopytu po vojenskej technike 

V roku 2016 Srbsko vydalo povolenia na vývoz zbraní presahujúce hodnotu 800 mil. USD. Hlavnými 

exportérmi sú: "Jugoimpord-SDPR", "Prvi Partizan", "Zastava zbrane“, ktoré patria k najväčším vývozcom 

vojenskej techniky v Srbsku. Najväčšími odberateľmi sú krajiny Blízkeho východu, Afriky a Ázie. Podľa slov 

štátneho tajomníka Nikčevića - Srbsko nemá ani jeden evidentný prípad dodania zbraní krajinám pod 

embargom.   

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Belehrade 
 

India | Indický svetový producent ocele Tata Steel  postupne rozpredáva svoje továrne v Anglicku 

Po predaji časti svojej anglickej výroby finančnej skupine Greybull Capital, oznámil predaj (9.  februára 

2017) ďalšej prevádzky na produkciu špeciálnej ocele v Yorkshire (1 700 zamestnancov) za 100 mil. GBP 

investorom z Liberty House. Tata Group sa rozhodla predať všetky svoje oceliarske prevádzky v Anglicku 

ešte pred Brexitom, kedy začali obojstranne intenzívne rokovania medzi britskou vládou a vedením firmy v 

Bombaji. Najcitlivejšou operáciou pre britskú vládu je očakávaný predaj špičkovej oceliarne v Port Talbot 

nemeckému ThyssenKrupp, ktorý tlačí na zmenu penzijnej schémy pre tisícky zamestnancov.  

Zdroj: The Hindu 
 
 
 
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“.  

http://brandfinance.com/
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

