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02.09.2016 │35.týždeň 

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

  

06.02.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie 

Podnikateľská misia pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka MZVaEZ SR v Ruskej 

federácii 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si Vás dovoľuje 

informovať, že v spolupráci s partnermi organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho 

tajomníka MZV a EZ SR Lukáša Parízka v Ruskej federácii, podnikateľskú misiu v termíne 13. – 15. 

marec 2017. 

 
 
 
 

 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 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. 
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4.5.2016 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-pri-prilezitosti-navstevy-statneho-tajomnika-mzvaez-sr-v-ruskej-federacii?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-pri-prilezitosti-navstevy-statneho-tajomnika-mzvaez-sr-v-ruskej-federacii?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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-kotla-na-baze-biomasy-v-moldavsku?p_p_auth=B28Tts7S&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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. 

 

 

16.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Vietnam 

Výzva na predkladanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vo Vietname 

V rámci energetického investičného nástroja ElectriFI (Electrification Financing Initiative) bola dňa 

1.2.2017 zverejnená výzva na predkladanie projektových návrhov v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie zo strany súkromného sektora. 

 

 

12.02.2017 | 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. 

 

  

17.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kazachstan 

Medzináropdná výstava EXPO 2017 v Astane – voľnočasový segment 

Počas trvania medzinárodnej výstavy EXPO 2017 (od 10.06. do 10.09.2017) v Astane bude 

realizovaných aj viac ako 3 tisíc kultúrnych a športových podujatí domácej a medzinárodnej 

produkcie. 

 

 

16.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko 

Kolektívna účasť spoločností na Medzinárodnom veľtrhu techniky v Srbsku 

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou SVT s.r.o. pripravujú 

kolektívnu účasť v spoločnej expozícii Slovenskej republiky na 61. ročníku medzinárodného veľtrhu 

techniky v Belehrade, v Srbsku, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. - 19. mája 2017. 

 

 

14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína - Taiwan 

Taiwan Agriculture Week 2017 

Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei informuje o pripravovanom poľnohospodárskom 

veľtrhu Taiwan Agriculture Week 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2017 v meste 

Kaohsiung. 

 

 

09.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 

Svetový mobilný veľtrh v Barcelone 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní Svetového mobilného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. februára – 2. marca 2017 v 

Barcelone. 

 

 

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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vyzva-na-predkladanie-projektov-v-oblasti-obnovitelnych-zdrojov-energie-vo-vietname?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/zoznam-aktualnych-tendrov-v-dans-5?p_p_auth=ADGMvBAy&_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/medzinaropdna-vystava-expo-2017-v-astane-volnocasovy-segment?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kolektivna-ucast-spolocnosti-na-medzinarodnom-veltrhu-techniky-v-srbsku?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/taiwan-agriculture-week-2017?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetovy-mobilny-veltrh-v-barcelone?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 

Veľtrh automobilového priemyslu „Motortec Automechanika Madrid 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní veľtrhu automobilového priemyslu, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 18. marca 2017 v 

Madride 

 

 

13.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kazachstan 

Medzinárodná výstava BUILDINDUSTRY-ASTANA 2017 

Medzinárodná výstavnícka spoločnosť «Атакент-Экспо» a Akimiát hlavného mesta Kazachstanu - 

Astany, pri podpore Ministerstva pre investície a rozvoj Kazachstanu organizuje v dňoch 29. - 31. 

marca 2017 medzinárodnú výstavu «Промстрой-Астана 2017 

 

 

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. 

 

 

09.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Podujatie IX. International Tourism Forum Kharkov: Partnership in Tourism 

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

informujú podnikateľskú verejnosť, že mesto Charkov v dňoch 20. – 21. apríla 2017 organizuje “IX. 

International Tourism Forum Kharkov: Partnership in Tourism“ 

 

 

13.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy 

Výstava CITY TRANS UKRAINE 2017 v Kyjeve 

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

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 30. – 31. marca 2017 sa bude v Kyjeve konať 

výstava „ CITY TRANS UKRAINE 2017. 

 

 

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 

 

  

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. 

 

 

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. 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-automobiloveho-priemyslu-motortec-automechanika-madrid?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-buildindustry-astana-2017?p_p_auth=ADGMvBAy&_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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-ix-international-tourism-forum-kharkov-partnership-in-tourism?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vystava-city-trans-ukraine-2017-v-kyjeve?p_p_auth=ADGMvBAy&_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
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/20-medzinarodna-vystava-cestovneho-ruchu-taxidi-2017?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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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 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

06.02.2017 | Ekonomické správy | Kazachstan 

Podujatie MINEX 2017 v Astane 

V dňoch 18. - 20. apríla.2017 sa bude v Astane konať „8th Central Asian & Mining Exploration 

Forum“. V rámci podujatia MINEX Stredná Ázia je pre podnikateľské subjekty, akademickú obec a 

štátnu správu možná forma prezentácie vo formáte: B2B and B2G. 

 

 

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. 

 

  

13.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko 

Konferencia: RENEXPO Water & Energy 2017 

Slovenské veľvyslanectvo v Srbsku pozýva na prestížnu konferenciu s výstavou na tému 

RENEXPO Water & Energy 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla 2017 v Novom 

Belehrade. 

 

 

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. 

 

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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-minex-2017-v-astane?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konferencia-renexpo-water-energy-2017?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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
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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 

 

 

  

14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Albánsko 

Podujatie SOUTHEASTERN EUROPE INDUSTRY & SERVICES v Albánsku 

Zastupiteľský úrad SR v Tirane si Vás dovoľuje informovať o konaní veľtrhu SOUTHEASTERN 

EUROPE INDUSTRY & SERVICES v Tirane, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-13. mája 2017 v 

Kongresovom Paláci. 

 

  

06.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy 

Investičná konferencia na Cypre 

Veľvyslanectvo SR v Nikózii informuje podnikateľskú verejnosť o konaní investičnej konferencie na 

Cypre, ktorá sa uskutoční v Limassole dňa 15.mája 2017 a bude sektorovo zameraná na rozvoj 

nehnuteľností, obnoviteľné energie, lodiarstvo, turizmus aj digitálna a high technológia 

 

 

  

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. 

 

 

07.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uruguaj 

1. ročník Európskeho investičného fóra v Uruguaji 

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje o konaní 1. ročníka Európskeho investičného fóra, 

ktoré sa uskutoční v hlavnom meste Uruguaja v Montevideu v dňoch 21. – 22. júna 2017. 

 

 

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/podujatie-roti-2017-v-rumunskom-arade?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/podujatie-southeastern-europe-industry-services-v-albansku?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/investicna-konferencia-na-cypre?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/1-rocnik-europskeho-investicneho-fora-v-uruguaji?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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-Japonsko | USA chcú začať nový hospodársky dialóg s Japonskom 

Má sa zamerať na tri oblasti: menová politika, projekty vzájomnej spolupráce a obchod. Obe krajiny chcú 

posilniť hospodárske vzťahy, prehĺbiť obchod (voľný, férový, recipročný), investície (záujem Japonska 

o infraštruktúrne projekty v USA, premiér napr. spomenul vysokorýchlostný vlak medzi Washingtonom, DC 

a New Yorkom), ale aj ekonomický rast a štandardy v ázijsko-pacifickom regióne. Keďže USA odstupujú od 

TPP, chcú preskúmať, ako to bude možné dosiahnuť - vrátane možnosti uzavretia bilaterálnej obchodnej 

dohody (problémové oblasti: dovoz áut, poľnohospodárstvo). Prezident Trump a premiér Abe spoločne 

oznámili, že rokovania budú viesť viceprezident M. Pence a podpredseda vlády T. Aso. Zhodli sa aj na 

posilnení vzájomnej technologickej a inovačnej spolupráce v oblasti obrany a kybernetickej bezpečnosti. 

Trump prijal pozvanie na návštevu Japonska v tomto roku a očakáva sa, že Pence skoro navštívi Tokio. 

Zdroj: Biely dom, Asahi 

 

Slovensko-Fínsko | Misia fínskych podnikateľov na Slovensku 

V dňoch 13. - 14. februára 2017 sa pod záštitou MZVaEZ SR uskutočnila misia fínskych podnikateľov na 

Slovensku. Misiu viedla P. Vesterbacka, úspešný fínsky vizionár a podnikateľ, ktorý založil spoločnosť 

„ROVIO“ (Angry Birds) a stál pri zrode najväčšej „start-up-ovej“ konferencie v severnej Európe „SLUSH 

Conference“. Cieľom misie bolo „naštartovanie“ pilotného projektu exportu fínskeho vzdelávacieho 

systému. Slovensko bolo vybraté ako prvá krajina v rámci Európy. Projekt je založený na fínskom „know-

how“ a skúsenostiach v oblasti vzdelávania spolu s prvkami „Fun Learning“ filozofie, pričom zohľadňuje 

najnovšie trendy a globálne potreby pre budúce vzdelávanie.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

India | Indický vesmírny výskum si zapísal ďalší významný úspech 

Nosná raketa Indickej vesmírnej agentúry (ISRO) 15. februára 2017 vyniesla na obežnú dráhu 104 družíc 

zo siedmych krajín. Prekonala tak rekord Ruska, ktoré v roku 2014 poslalo na obežnú dráhu 37 satelitov 

naraz. Vedeniu ISRO ráno gratuloval telefonicky aj premiér N. Modi, ktorý označil  úspešnú operáciu za 

dôvod na hrdosť pre celú Indiu aj svetovú vedeckú obec. Indický program vesmírneho výskumu je známy 

svojou relatívne vysokou efektivitou v porovnaní so skromnejším rozpočtom oproti ostatným veľmociam. 

ISRO je silne zapojené do programu Make in India s cieľom čo najviac ekonomizovať výsledky svojho 

výskumu.  

Zdroj: The Indian Express 

 

CETA | Európsky parlament ratifikoval CETA   

Európsky parlament 15. februára 2017 v Štrasburgu ratifikoval dohodu CETA, čím otvoril cestu k jej 

predbežnému uplatňovaniu pravdepodobne už od apríla 2017 (ZA bolo 408 europoslancov, PROTI 254 

a 33 sa zdržalo hlasovania). Proti CETA hlasovali okrem extrémnej pravice predovšetkým poslanci 

ľavicových strán, vrátane časti sociálnych demokratov. S obhajobou dohody pred hlasovaním vystúpila 

eurokomisárka pre obchod C. Malmströmová. Predbežné uplatňovanie CETA sa bude týkať tých častí 

dohody, ktoré sú vo výlučnej kompetencií EÚ. Keďže takých je prevažná väčšina, len zlomok dohody 

(oblasť ochrany investícií a kapitoly týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva a oblastí 

pracovného  a trestného práva) zatiaľ nevstúpi do platnosti. CETA ako celok vojde definitívne do platnosti 

po ratifikácii v 38 národných a regionálnych parlamentoch členských krajín EÚ. Prvé hlasovanie 

v členských krajín  EÚ sa uskutoční už na budúci týždeň v parlamente LV.  

Zdroj: TASR 

 

 

 

 

http://dos.gov.in/
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Nórsko | Veľtrh vzdelávania v Osle aj s účasťou slovenských univerzít 

V dňoch 15.-16. februára 2017 sa v Osle uskutočňuje Medzinárodný veľtrh vzdelávania, na ktorom sa 

pravidelne zúčastňuje viac ako 130 vzdelávacích inštitúcií, agentúr a organizácií prevažne z Nórska, krajín 

EÚ, Severnej Ameriky a Austrálie. Slovenskú republiku na veľtrhu tradične prezentujú Jesseniova lekárska 

fakulta Univerzity Komenského v Martine a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá 

patrí medzi 12 najlepších veterinárnych univerzít v Európe. V roku 2016 sa veľtrhu, ktorý sa počas dvoch 

mesiacov uskutočnil v 12 mestách, zúčastnilo celkovo 96 000 návštevníkov.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Osle 

 

Slovensko | Vláda dohodu CETA víta. Potravinári majú obavy 

„Dohoda by mala uvoľniť výmenu tovarov a služieb v rámci krajín a zvýšiť investičné toky naprieč 

Atlantikom. Zasiahne aj Slovensko," uviedol Minister hospodárstva SR P. Žiga. Pre našich podnikateľov by 

CETA mala znamenať aj ľahší prístup k zákazkám v Kanade. Svoje produkty vyváža zo Slovenska dnes 

iba 190 firiem, ktoré tak pomáhajú udržať 12-tisíc pracovných miest. Najznámejšie sú hokejové puky z 

Dolných Vesteníc. Kachle a hydraulické zariadenia zo Senca, či kajaky a kanoe z Bratislavy. Novej dohody 

sa najviac boja potravinári. A to nielen naši. O vyňatie potravinárstva z dohody medzi Bruselom a Kanadou 

žiadali všetky poľnohospodárske komory štátov Vyšehradskej štvorky. To sa však nestalo. Podľa 

hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory J. Holéciovej prinášajú so sebou 

medzinárodné zmluvy veľké riziko dumpingových cien, na ktoré sú naši spotrebitelia citliví. 

Zdroj: Hospodárske noviny SR 

 

Vietnam | Nové centrum FPT   

FPT Corporation otvorila v Hoa-Lac hi-tech zóne v Hanoji druhé softwarové centrum, kde  bude  pracovať  

3 000 ľudí, v prvom centre z roku 2013 zamestnáva 2 000 ľudí. PPV Vu Duc Dam pripomenul cieľ 

zamestnávať v ICT sektore 1 milión ľudí (v súčasnosti je to 300 000). Centrá budú pracovať spolu s FPT 

Software v Japonsku, USA, Nemecku, Francúzsku, Singapure, Kórei a Slovensku na výskume 

a implementácii projektov pre japonských zákazníkov. FPT Slovakia pôsobí v Košiciach od roku 2014.  

Zdroj: VNS 

 
 

 Energetika 
 

 

Ukrajina | Generálny prokurátor Ukrajiny skontroluje Naftogaz 

Generálny prokurátor Ukrajiny J. Lucenko oznámil, že generálny prokurátor uskutoční kontrolu Naftogazu, 

pretože sa objavili nezrovnalosti vo  finančných operáciách spojených s nákupom plynu z Európy. Údajne 

dochádza k uhrádzaniu prepravy plynu cez Rakúsko aj napriek tomu, že nakupovaný plyn v skutočnosti 

opustí územie Ukrajiny len asi 10 km cez Slovensko.  

Zdroj: Ukrajinská pravda 
 
 

Financie 
 

 

Európska komisia | Prognóza Európskej komisie predpovedá zníženie rastu slovenskej ekonomiky 

Komisia počíta, že hrubý domáci produkt (HDP) tento rok stúpne o 2,9 % a v roku 2018 o 3,6 % po 3,3% 

zvýšení vlani. Vo vlaňajšej jesennej prognóze očakávala pre rok 2016 nárast o 3,4 %, potom v tomto roku 

spomalenie na 3,2 %. Slovenská ekonomika pokračovala v roku 2016 v raste, ktorého motorom bol 

predovšetkým vysoký export a nárast spotreby domácností. Naopak, pokles investícií expanziu pribrzdil. 

Brusel očakáva, že ekonomická aktivita bude pokračovať v solídnom raste aj v tomto a budúcom roku, čo 

podporí trh práce a trvalú tvorbu pracovných miest. Miera nezamestnanosti podľa Európskej komisie vlani 

klesla na 9,7 % z 11,5 % v roku 2015. Tento rok by sa mala znížiť na 9 % a v roku 2018 až na 7,9 %. 

Deficit verejných financií sa vlani znížil na 2,2 % HDP z 2,7 % HDP v roku 2015. Európska komisia počíta 

tento rok s jeho poklesom na 1,4 % HDP a v roku 2018 na 0,6 % HDP.  

Zdroj: ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/info/files/winter-2017-economic-forecast-slovakia_en
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EUROSTAT | Veľké rozdiely v minimálnych mesačných mzdách členských krajín EÚ  
V 22 z 28 krajín EÚ sú stanovené minimálne mzdy; výnimku tvoria Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, 
Fínsko a Švédsko. V januári 2017 boli v desiatich členských štátoch východnej časti EÚ minimálne mzdy 
pod úrovňou 500 EUR (Bulharsko – €235, Rumunsko - €275, Lotyšsko a Litva - €380, Česko - €407, 
Maďarsko - €412, Chorvátsko - €433, Slovensko - €435, Poeľsko - €453 a Estónsko €470).  V ďalších 
piatich členských štátoch južnej časti únie dosahovali mzdy 500 – 1 000 EUR (Portugalsko – €650, Grécko 
– €684, Malta – €736, Slovisnko – €805 a Španielsko – €826). V zostávajúcich siedmich ČK 
severozápadnej časti únie bola úroveň minimálnych miezd nad 1 000 EUR (Anglicko – €1397, Francúzsko 
– €1480, Nemecko €1498, Belgicko – €1532, Holandsko – €1552, Írsko – €1563 a Luxembursko – €1999). 
Pre porovnanie minimálna federálna mzda v USA predstavovala €1 192. Najväčší nárast miezd od roku 
2008 zaznamenali v Bulharsku – 109 %, Rumunsku – 99 %, Slovensku 80 %, Estónsku – 69 %, Lotyšsko – 
65 % a Litva – 64 %. 
Zdroj: EUROSTAT 

 
 

Priemysel 
 

 

Francúzsko | Správa z kontroly emisných testov PSA bude predložená na prokuratúru    

PSA je ďalšou automobilkou, ktorej výsledky prešetrovania emisných testov a podozrenia na „dieselgate“ 

budú predložené na prokuratúru. Generálne riaditeľstvo pre obchodnú súťaž, spotrebu a boj proti 

podvodom Francúzska (DGCCRF) postupne prešetruje všetky automobilky od kauzy v prípade automobilky 

VW. Vedenie PSA vyjadrilo svoj údiv až šok zo záverov kontroly a poprelo akékoľvek zavádzanie vo 

výsledkoch testov. V januári 2016 predložilo DGCCRF francúzskym súdom svoje závery voči VW, 

v novembri voči Renaultu, začiatkom tohto týždňa voči Fiat Chrysler a čoskoro aj PSA.  

Zdroj: ABC Bourse 
 

U.S. Steel | Predaj košických železiarní U.S. Steel 

Po stretnutí minister hospodárstva p. Žiga prehlásil: "Za vládu môžem potvrdiť, že naďalej platí prísľub, že 

vláda bude súčasťou rokovaní o predaji oceliarní. Budeme chrániť strategické záujmy Slovenska a 

košického regiónu a trváme na tom, aby sa v Košiciach bez ohľadu na vlastníka udržala zamestnanosť a 

zostala výroba ocele." Američania predávajú U.S. Steel Košice čínskemu gigantovi He Steel. Predaj 

košickej fabriky odštartoval koncom januára, kedy obe strany podpísali memorandum o porozumení.  

Zdroj: SITA 
 

Keňa | Prezentácia start-upov a inovácií pre prezidenta Slovenska v Nairobi 

Slovenský Start-up Sote ICT, realizovaný prostredníctvom rozvojovej pomoci cez cvičné firmy na stredných 

školách, bolo (15. februára 2017) súčasťou komplexnej prezentácie pre prezidenta Slovenska, A. Kisku, 

počas jeho štátnej návštevy Kene. Prezentácia sa uskutoční v najvýznamnejšom inovačnom centre krajiny 

iHub, ktorý je platformou pre rastúcu technickú komunitu Kene. iHub skúma užívateľské zážitky (UX Lab), 

testuje mobilné aplikácie a softwary, slúži ako dizajnové centrum umožňujúce rýchlu prototypizáciu a slúži 

ako inkubátor pre technologické inovácie.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Nairobi 

 

 
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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