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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. 

 

27.02.2017 08. týždeň 
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. 

 

  

20.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kazachstan 

Astanské ekonomické fórum 

V dňoch 15.-16. júna 2017 sa bude v Astane, ako súčasť podujatí v rámci EXPO 2017, konať 

Astanské ekonomické fórum. Témou tohtoročného fóra je: „Nová energetika - Nová ekonomika“. 

 

  

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:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/astanske-ekonomicke-for-1?p_p_auth=HqhwBnsq&_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. 

 

  

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. 

 

 
 

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. 

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/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
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
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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. 

 

  

21.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael 

Medzinárodný festival DLD Tel Aviv už po siedmykrát v Izraeli 

Zastupiteľský úrad v Tel Avive si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že v Izraeli sa 

uskutoční v termíne od 3.-7. septembra 2017 už 7. ročník medzinárodného podujatia DLD Tel Aviv 

Innovation Festival. 

 

 

23.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Obchodné a podnikateľské misie | Srbsko 

Kolektívna účasť na 84. Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade 

Spoločnosť SVT, s.r.o. Spišská Nová Ves v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK 

pripravuje kolektívnu účasť slovenských firiem na 84. Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu 

v Novom Sade, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. - 19. mája 2017. 

 

  

22.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Podujatie ALTERNATIVE ENERGY WEEK na Ukrajine 

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

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 13. - 16.3. 2017 sa bude v Kyjeve konať konferencia 

„ ALTERNATIVE ENERGY WEEK  

 

 

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. 

 

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
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-festival-dld-tel-aviv-uz-po-siedmykrat-v-izraeli?p_p_auth=HqhwBnsq&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kolektivna-ucast-na-84-medzinarodnom-polnohospodarskom-veltrhu-v-novom-sade?p_p_auth=HqhwBnsq&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-alternative-energy-week-na-ukrajine?p_p_auth=HqhwBnsq&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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
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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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

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
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
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
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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 
 

 

Slovensko - Fínsko | Fínska podnikateľská misia (13. – 14.  februára 2017) na Slovensku 

Jedným z konkrétnych výsledkov fínskej podnikateľskej misie na Slovensku je podpísanie Memoranda 

o porozumení medzi slovenskými neziskovými organizáciami „EduFactory“ (vzdelávacia divízia spoločnosti 

„Pixel Federation“) a EDULAB s „Fun Academy“, popredným fínskym subjektom v oblasti vzdelávacích 

technológií. Fínska podnikateľská misia bola zorganizovaná zastupiteľským úradom SR v Helsinkách 

a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (Sekcia hospodárskej spolupráce). 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Helsinkách 

 

Slovensko | Nezamestnanosť klesla na vyše osemročné minimum 

V januári 2017 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 8,64 %. V sledovanom mesiaci 

najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (24,97 %). 

Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (3,19 %) dosiahol okres Piešťany.  

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Slovensko | Cestovný ruch na Slovensku v roku 2016 zaznamenal medziročný nárast o 16,5 % 

Výnimočne dobrým číslam dopomohlo aj naše predsedníctvo v Rade EÚ. Do konca septembra 2016 prišlo 

do Bratislavy 909-tisíc turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 16,6 %. Za jedenásť mesiacov roku 

2016 patrí dovolenkujúcim Slovákom podiel až 59 % zo všetkých ubytovaných hostí (približne 3 milióny 

Slovákov dovolenkovalo doma; nárast + 15 %). K historicky najlepšej návštevnosti Slovenska prispeli aj 

zahraniční dovolenkári. Ich počet sa priblížil k 2 miliónom hostí (+ 18,3 %). V sledovanom období prišlo na 

Slovensko najviac hostí z Čiech, Španielska, Švajčiarska, Anglicka, USA, Číny alebo Izraela. Práve 

vzdialené trhy ako je Čína a Izrael rástli najprogresívnejšie (Čína + 42,6 %, Izrael + 30,7 %).  

Zdroj: Ministertvo dopravy a výstavby SR 

Európska komisia | Zimný balík európskeho semestra - preskúmanie pokroku členských štátov 

Európska komisia zverejnila (22. februára 2017) balík k Európskemu semestru, ktorý obsahuje 27 správ k 

jednotlivým členským krajinám s výnimkou Grécka. V prípade 13 členských štátov zahŕňa aj hĺbkové 

preskúmanie v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe. Slovensko medzi týmito 13 štátmi 

nefiguruje. Súčasťou balíčka je i Oznámenie a správa o rozpočtovej dohode, Správa o dlhovej situácii 

Talianska a Návrh rozhodnutia Rady o uložení pokuty Rakúsku (pre skresľovanie štatistík). Z analýz vyplýva, 

že vo väčšine členských krajín EÚ došlo vďaka hospodárskemu oživeniu k zníženiu mier nezamestnanosti, 

hoci sa naďalej nachádzajú na úrovniach spred krízy a k náprave veľkých deficitov bežného účtu. Veľký 

objem súkromného, verejného a zahraničného dlhu ako podiel HDP začal klesať. Riziká však pretrvávajú: 

finančný sektor v niektorých ČK zaťažuje veľký objem nesplácaných úverov. Zistilo sa, že v Bulharsku, 

Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Portugalsku a na Cypre existujú nadmerné ekonomické nerovnováhy.  

Zdroj: Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli 

 

 

 

 

 

 

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://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-compact-taking-stock_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-decision-fine-austria_en
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 Energetika 
 

 

Ukrajina | Gazprom - Neexistuje právny spôsob zastaviť reverz plynu z Európy na Ukrajinu 

Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedky informujú, že podľa ministra energetiky Ruska A. Novaka 

neexistuje právna možnosť zastaviť takýto reverz. A. Novak uvádza, že „všetci vieme, že ide o umelý 

reverz: plyn prichádza na Ukrajinu nie z Rakúska alebo Slovenska, ale kompresorovej stanice vo Veľkých 

Kapušanoch na Slovensko – Ukrajinskej hranici, cez ktorú prechádza tranzit ruského plynu do Európy. Ide 

o ruský plyn, len je kúpený Ukrajinou prostredníctvom európskych sprostredkovateľov“. A. Novak tiež 

uvádza, že „možno ani nie je potrebné právne vplývať na reverz: ak Ukrajina chce nakupovať plyn za 

omnoho vyššiu cenu od európskych sprostredkovateľov je to problém samotnej Ukrajiny. Nakoniec, 

ukrajinskí spotrebitelia preplácajú za plyn a to značne“.  

Zdroj: Interfax 

 

Poľsko | Viac než 107,7 mil. EUR od EÚ na plynový interkonektor Poľska a Slovenska 

Gaz-System a Eustream - poľskí a slovenskí prevádzkovatelia plynovej prenosovej sústavy získali finančnú 

podporu EÚ pre vzájomné prepojenie. Pomoc bola poskytnutá z CEF. Projekt na vybudovanie plynovodu 

medzi Poľskom a Slovenskom získal najväčšiu podporu zo všetkých 18 projektov pre expanziu energetickej 

infraštruktúry v EÚ a bol vybraný pre financovanie Európskej komisie v roku 2017.  

Zdroj: wnp.pl 

 
 
 

Financie 
 

 

Rusko | Silný rubeľ podkopáva ruský export 

Podľa ministra pôdohospodárstva Ruska výrazné posilnenie rubľa v roku 2017 podkopáva export agrárnej 

produkcie, ktorá je štátom v podmienkach embarga výrazne podporovaná (za prvé mesiace poklesol export 

obilia o 50 % oproti minulému roku). Minister ekonomického rozvoja nepredpokladá ďalšie posilnenie kurzu 

v krátkodobom horizonte. Silnejúci rubeľ pozitívne vplýva na export EÚ tovarov vrátane slovenských 

(slovenský export prvýkrát za ostatné roky vykázal medziročný nárast, keď podľa údajov za 11 mesiacov 

vykázal 1,376 mld. EUR čo predstavuje medziročný nárast o 0,67 %).  

Zdroj: Kommersant  

 

Slovensko | Vývoj hospodárstva Slovenska za rok 2016 v zahranično-obchodnej činnosti 

Za rok 2016 sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,6 % na 70 118,4 mil. EUR 

a celkový dovoz o 3,1 % na 66 387,1 mil. Eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3 731,3 

mil. Eur (o 412,1 mil. EUR vyššie ako v roku 2015).  

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
 
 
Zostavili: Matúš Šársky, Jarmila Bóryová 
Zodpovedný: Tomáš Bičan 
Pre ďalšie otázky a informácie prosím kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk). 
 
Informácie sú zasielané bezplatne. 
 

Viac aktuálnych denných informácií zo sveta nájdete na portáli „Podnikajme v zahraničí“.  

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

