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02.09.2016 │35.týždeň 

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

  

09.03.2017 | Ekonomické správy | Dánsko 

Matchmakingový seminár „Connected Health“ s tematikou eHealth 

Zastupiteľský úrad SR v Kodani v spolupráci so zastupiteľskými úradmi krajín V4 a dánskymi 

partnermi Healthcare Denmark a Dansk Erhverv pripravili jednodňový matchmakingový seminár 

„Connected Health“, ktorý sa bude konať dňa 3. apríla 2017 v Kodani. 

 

 

07.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Slovensko 

Podujatie zo série SARIO Business Link na veľtrhu CONECO 2017 

Sériu podujatí SARIO Business Link otvára 22. marca 2017 odborný seminárPodpora 

podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu 

CONECO-RACIOENERGIA 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA 

Bratislava 

 

 
 

 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. 

 

  

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. 

 

 

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. 

 

 

09.03.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko 

Vybrané tendre v Dánskom kráľovstve 

Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o zverejnenom zozname 

aktuálnych tendrov a verejných obstarávaní v Dánskom kráľovstve za mesiac marec. 
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https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/matchmakingovy-seminar-connected-health-s-tematikou-ehealth?p_p_auth=p92ViCvz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vybrane-tendre-v-danskom-kralovstve?p_p_auth=p92ViCvz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

03.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uzbekistan 

Medzinárodná výstava poľnohospodárskej technológie Uzbekistan Agrotech Expo 

Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje o možnosti účasti slovenských firiem a podnikateľov na 

12. Medzinárodnej špecializovanej výstave moderných zariadení a technológií v sektore 

poľnohospodárstva “Uzbekistan Agrotech Expo” ktorá sa uskutoční 3. mája – 2. júna 2017 v 

Taškente, Uzbekistan. 

 

 

02.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 

Veľtrh technológií obranného priemyslu „HOMSEC 2017" v Madride 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní veľtrhu technológií obranného priemyslu, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 16. marca 2017 v 

Madride. 

 

  

02.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína 

V. ročník Čínskeho medzinárodného technologického veľtrhu 

Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o konaní podujatia 

5th China (Shanghai) International Technology Fair, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. - 22. apríla 

2017 v Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center v Pudongu 

 

 

27.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Bulharsko 

International Technical Fair 2017 – najprestížnejší technologický veľtrh na Balkáne 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o nadchádzajúcom technologickom veľtrhu – 

International Technical Fair 2017, ktorý patrí medzi najprestížnejšie a najväčšie obdobné podujatia 

v juhovýchodnej Európe. V poradí 73. ročník veľtrhu sa uskutoční v dňoch 25. - 30. september 2017 

v druhom najväčšom bulharskom meste Plovdiv. 

 

  

24.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Belgicko 

Vinárska súťaž Concours Mondial de Bruxelles 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní významnej vinárskej súťaže Concours Mondial de Bruxelles, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. - 

7. mája 2017 v španielskom Valladolid. 

 

  

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“. 

 

 

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. 

 

 

http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-polnohospodarskej-technologie-uzbekistan-agrotech-expo?p_p_auth=ppDcFkg5&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-technologii-obranneho-priemyslu-homsec-2017-v-madride?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/v-rocnik-cinskeho-medzinarodneho-technologickeho-veltrhu?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-technical-fair-2017-najprestiznejsi-technologicky-veltrh-na-balkane?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vinarska-sutaz-concours-mondial-de-bruxelles?p_p_auth=gkX93WHx&_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/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
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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 

 

 

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. 

 

 

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“ 

 

 

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. 

 

 

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. 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

03.03.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rusko 

Obchodná misia do Nižného Novgorodu 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Nižného 

Novgorodu, v Ruskej federácii v termíne 20 - 23. júna 2017. Partnerom je príslušná obchodná a 

priemyselná komora, ktorá zabezpečí partnerov na B2B rokovania firiem a ďalší program. 

 

 

03.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Obchodné a podnikateľské misie | Poľsko 

Účasť na obchodnom veľtrhu CHINA HOMELIFE SHOW 

Trnavská RK SOPK pozýva podnikteľov na obchodný veľtrh CHINA HOMELIFE SHOW, ktorý sa 

uskutoční 6. - 8. júna 2017 v Ptak Warsaw Expo v Nadarzyn blízko Varšavy. Na podujatí je 

plánovaná účasť 1.300 čínskych podnikateľov a 2.000 obchodníkov z Európy. 

 

  

27.02.2017 | Ekonomické správy | Kazachstan 

 Svetový kongres inžinierov a vedcov WSEC 2017 

V rámci výstavy EXPO 2017 v Astane, sa ako sprievodné podujatie, uskutoční aj Svetový kongres 

inžinierov a vedcov WSEC 2017 - Всемирный конгресс инженеров и ученых WSEC 2017. 

Kongres sa bude konať v dňoch 19.-20.06.2017 v Astane. 

 

 

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. 

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
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
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
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/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/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-do-nizneho-novgorodu?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/ucast-na-obchodnom-veltrhu-china-homelife-show?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetovy-kongres-inzinierov-a-vedcov-wsec-2017?p_p_auth=gkX93WHx&_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
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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. 

 

  

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. 

 

  

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

  

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 

 

 

 

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 

 
 

 Aktuality 
 

 

OECD | Priebežný výhľad vývoja svetovej ekonomiky  

OECD (7. marca 2017) zverejnila odhad vývoja rastu svetovej ekonomiky a najväčších ekonomík OECD 

a partnerských krajín. Reálny rast svetového HDP by mal podľa OECD posilniť z úrovne 3 % v roku 2016 

na úroveň 3,6 % do roku 2018. Rast by mal byť podporený predovšetkým kombináciou fiškálnej a 

štrukturálnej iniciatívy v hlavných ekonomikách, najmä v Číne, Kanade a USA, spolu s mierne expanzívnou 

fiškálnou politikou eurozóny. Takéto politiky sú podľa OECD potrebné na posilnenie súkromného dopytu na 

podporu celosvetovej hospodárskej aktivity a zníženie nerovnosti.  

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 

 

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/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/konferencia-renexpo-water-energy-2017?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/1-rocnik-europskeho-investicneho-fora-v-uruguaji?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/podujatie-minex-2017-v-astane?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/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-roti-2017-v-rumunskom-arade?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Slovensko | P. Žiga: S Iránom vieme spolupracovať aj pri mierovom využívaní jadrovej energie 

Delegácia SR vedená podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrinim, ktorej členmi 

boli Minister financií SR P. Kažimír, Minister hospodárstva SR P. Žiga a slovenskí podnikatelia, realizovali 

oficiálnu pracovnú návštevu Iránu (6.-8. marca 2017). Cieľom cesty bolo pokračovanie v rozvoji 

hospodárskej spolupráce, hľadať nové možnosti pre rozvoj priamych kontaktov podnikateľov oboch krajín 

v perspektívnych oblastiach a zamerať sa na nové oblasti napríklad na moderné technológie, vedu, výskum 

a najmä inovácie. Počas cesty vystúpili slovenskí predstavitelia na podnikateľských fórach, venovaných 

priemyselnému vývoju a modernizácii organizácii. Podľa Ministra hospodárstsva SR je medzi Slovenskom 

a Iránom priestor na spoluprácu aj pri mierovom využívaní jadrovej energetiky. Irán má podľa neho záujem 

i o konkrétne projekty, v istých oblastiach sú už naštartované prvé kontakty.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

USA | Amazon ohlásil budovanie nového logistického centra pri Seredi 

Otvoriť by ho mali v 3. štvrťroku 2017, bude slúžiť na vybavovanie nedoručených a vrátených zásielok na 

európskom trhu a počas troch rokov v ňom má vzniknúť viac ako 1 000 pracovných miest. Investícia 

nadväzuje na doterajšie pôsobenie stále sa rozširujúceho centra zdieľaných služieb Amazonu v Bratislave 

(850 ľudí - financie, účtovníctvo, personalistika, podpora predaja, analytici). Celosvetovo firma zamestnáva  

takmer 350 000 ľudí (medziročne +48 %) a jej celkové tržby vlani vzrástli na 136 mld. USD (+ 27 %). 

V Európe chce tento rok vytvoriť 15 000 nových pracovných miest na plný úväzok, čím by sa počet ich 

európskych zamestnancov zvýšil na 65 000.  

Zdroj: Amazon  

USA | Peter Navarro: Prioritou USA je zníženie obchodného deficitu s jednotlivými krajinami 

USA administratíva chce „voľný, férový a recipročný obchod“. Veľkým problémom je, že pravidlá obchodu 

sú dnes „všelijaké, len nie recipročné“. Zameria sa na zníženie deficitu tovarového obchodu s krajinami 

s najvyšším záporným saldom - nie však cestou zvyšovania USA obchodných bariér, ale požiada krajiny, 

aby odstránili svoje (neférové) podmienky na dovoz tovarov z USA. Šéf White House National Trade 

Council (NTC) opäť naznačil uprednostňovanie bilaterálnych rokovaní, a to aj s krajinami EÚ. Pred 

návštevou A. Merkelovej v USA (14. marca 2017) spomenul Nemecko, ktoré nedávno kritizoval za 

využívanie slabého eura ako obchodnej výhody a ktoré sa bránilo argumentmi, že nemá pod kontrolou 

obchodnú politiku EÚ, ani kurz eura. USA obchodný deficit voči Nemecku považuje za náročný problém, 

s ktorým sa budú musieť vysporiadať. Indikoval tiež skoré rozhovory o renegociácii NAFTA a obchodné 

rokovania s Anglickom a Japonskom.  

Zdroj:  Reuters   

Vietnam | Minister verejnej bezpečnosti na Slovensku  

Na pozvanie Roberta Kaliňáka minister pre verejnú bezpečnosť To Lam navštívil Slovensko. Dňa 6. marca 

2017 vietnamskú delegáciu na Úrade vlády prijal predseda vlády Robert Fico. Minister To Lam ocenil 

výsledky, ktoré slovenskí občania dosiahli počas posledných rokov a prejavil želanie, aby sa naďalej 

rozvíjali vzťahy medzi Vitnamom a Slovenskom vo všetkých oblastiach, ako aj v oblasti verenej 

bezpečnosti. Ministri podpísali Dohodu o spolupráci v oblasti prevencie a boja proti trestnej činnosti. Počas 

rokovania obidve strany zdôraznili dôležitosť výmeny informácií a spolupráce v oblastiach boja s 

nadnárodným organizovaným zločinom, obchodovania s ľuďmi a pašovaním migrantov, terorizmu a jeho 

financovaním a nedovolenou výrobou, distribúciou a obchodovaním s návykovými a psychotropnými 

látkami a prekurzormi. V rámci návštevy delegácia navštívila aj Centrum výcviku Lešt.  

Zdroj: VNA 
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 Energetika 
 

 

Rusko | A. Novak s M. Šefčovičom ohľadom OPAL-u 

Ruský minister po stretnutí s podpredsedom Európskej komisie a komisárom pre energetickú úniu počas 

energetickej konferencie CERAWeek v Houstone oznámil, že Rusko a Európska komisia zdieľajú jednotnú 

pozíciu v otázke rozšírenia využívania kapacity plynovodu OPAL. „Všetky rozhodnutia boli prijaté v súlade 

s európskou legislatívou a sú v záujme európskych spotrebiteľov“, oznámil A. Novak. Partneri sa okrem 

témy OPAL-u venovali aj otázkam stability tranzitných dodávok plynu cez Ukrajinu, či projektom Nord 

Stream2 a Turkish Stream.  

Zdroj: RIA  

 
 

Priemysel 
 

 

Franckúzsko | PSA sa po akvizícii automobilky Opel stane európskym automobilovým gigantom 

Akvizíciou automobilky Opel od materskej General Motors, ktorá je naplánovaná na 22. marca 2017 a 

v hodnote od 1,6 do 1,8 mld. EUR, by sa malo PSA stať druhou najväčšou automobilkou v Európe (hneď 

po VW). Do roku 2020 sa očakáva produkcia 5 mil. áut ročne, pričom synergický efekt by mal zvýšiť 

hodnotu PSA na 1,5 až 2 mld. EUR. PSA neuvažuje so zatváraním fabrík v Európe, naopak plánuje využiť 

akvizíciu na zvýšenie svojho podielu na mimoeurópskych trhoch.  

Zdroj: Les Échos 

 
 
 

Financie 
 

 

Slovensko | Slovenské dlhopisy sú atraktívne pre najväčších európskych hráčov 

Slovensku sa podarilo umiestniť prvý 20-ročný eurový dlhopis. Podľa štátneho tajomníka ministerstva 

financií SR R. Kuruca, záujem o tento cenný papier prejavilo viac ako 120 investorov prevažne z Európy. 

Dopyt presiahol hranicu 3 mld. eur. Nakoniec Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) akceptovala 2 

mld. EUR s výnosom tesne pod hranicu 2 %. “Ide o prelomovú dlhopisovú transakciu v krajinách strednej a 

východnej Európy. Doteraz sa nikomu nepodarilo predať dlhopis so splatnosťou 20 a viac rokov v hodnote 

2 mld. EUR,“ doplnil riaditeľ ARDAL-u Daniel Bytčánek. Medzi investormi boli predovšetkým správcovia 

aktív, dôchodkové penzijné fondy a poisťovne. 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Grécko | Na jednu priemernú penziu sú v Grécku potrebné odvody 10 pracujúcich 

Podľa expertov neustály pokles miezd a nárast flexibilných foriem zamestnávania v Grécku podkopáva 

systém sociálneho zabezpečenia v krajine, napriek početným intervenciám v oblasti penzií. Pokles miezd 

spôsobil, že dnes sú na výplatu jednej penzie v priemere potrebné príspevky (odvody na dôchodkové 

poistenie) 10 pracujúcich (pred krízou to boli len príspevky 4 pracujúcich). Zhoršenie tohto pomeru 

poukazuje na zraniteľnosť systému. Podľa údajov z daňových priznaní z mája 2016 bola priemerná hrubá 

mzda 1,4 mil. pracovníkov na plný úväzok vo výške 1 176 EUR, zatiaľ čo v prípade 588 000 pracujúcich na 

čiastočný úväzok to bolo len 394 EUR. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Aténach 

 
Zostavili: Matúš Šársky, Jarmila Bóryová 
Zodpovedný: Zuzana Ščepánová 
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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