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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. 

 

 
 

 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. 

 

 

 

 
 

 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. 

 

24.03.2017 12. týždeň 
4.5.2016 

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
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/verejne-obstaravanie-nato-na-prenosne-elektricke-zdrojove-agregaty?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/vyzva-na-predkladanie-projektov-v-oblasti-obnovitelnych-zdrojov-energie-vo-vietname?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/vybrane-tendre-v-danskom-kralovstve?p_p_auth=p92ViCvz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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
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15.03.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Česko 
Medzinárodný veľtrh Czech Republic Business Expo 2017 v Olomouci 

V dňoch 12. až 14. septembra sa bude v Olomouci konať medzinárodny veľtrh Czech Republic 

Business Expo 2017. Ide o jediný multiodborový veľtrh v Českej republike organizovaný v tomto 

roku ako pilotný ročník. Zatúpené budú odbory ako stavebníctvo a energetika, strojárenstvo, 

zdravotníctvo, elektronika a elektrotechnika, kybernetika, robotika a informačné technológie, 

potravinárstvo a poľnohospodárstvo, doprava a cestovný ruch. 
 

  

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. 

 

 

 

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 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-czech-republic-business-expo-2017-v-olomouci?p_p_auth=EvTpTlXC&_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
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
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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. 

 

  

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. 

 

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
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
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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 
 

 

Maďarsko | Hospodárska podpora zahraničným Maďarom 

Vláda vyčlenila na podporu hospodárskych aktivít zahraničných Maďarov v susedných krajinách 150 mld. 

HUF (približne 500 mil. EUR). Tieto prostriedky budú rozdeľované prostredníctvom maďarského Trading 

House a miestnych fondov. V tejto súvislosti štátny tajomník ministerstva zahraničného obchodu 

a zahraničných vecí L. Magyar uviedol na prvej Hospodárskej konferencii a výstave Karpatskej kotliny 

v meste Hajduszoboszló, že rok 2017 bude prelomovým  z hľadiska národnej politiky. Oznámil tiež, že 

realizácia hospodárskej podpory podnikateľov maďarskej národnosti sa na jeseň tohto roku začne aj na 

Felvidéku (v  maďarskom politickom žargóne označenie pre južné Slovensko) a v Sedmohradsku 

(Rumunsku).  

Zdroj: Világgazdaság 

 

 

 

 

 

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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Kazachstan | Zriadenie zvláštneho oddelenia Ministerstava vnútra  Kazachstanu na  EXPO 2017 

Dňa 18. marca 2017 bolo na území výstavy EXPO 2017 zriadené zvláštne oddelenie Ministerstva vnútra 

Kazachstanu, ktoré bude riešiť možné problémy (vrátane témy bezpečnosti) na vymedzenom území 

výstaviska. Kazachstan zatiaľ nedefinoval formy a úroveň koordinácie so zastupiteľskými úradmi. Na 

zaistenie úloh (vízovo-migračné a bezpečnostné) bolo vyčlenených 9 tisíc policajtov (ďalej bude v priestore 

EXPO 2017 funkčných 2 tis. kamier, z ktorých 140 bude plniť programovú funkciu – identifikácia osôb). 

Uvedené témy sa budú riešiť na letiskách Astana a Almaty + v 40-tich vybraných hoteloch Astany + v 

jednotnom obslužnom centre EXPO 2017. Za koordináciu bezpečnosti slovenských účastníkov zodpovedá 

národný komisár EXPO 2017. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Astane 

 

Rusko | Novaport má záujem o kúpu Letiska M.R.Štefánika 

Po neúspechu v talianskom meste Rimini má ruská spoločnosť Novaport záujem o kúpu letiska M. R. 

Štefánika v Bratislave. Hlavným dôvodom je pravdepodobne rýchly nárast počtu prepravených osôb 

v priebehu posledných 2 rokov, ktorý je výsledkom pritiahnutia nízkonakladových leteckých spoločností, 

vrátane ruskej Pobedy (71,1 tis. pasažierov v 2016 ).  

Zdroj: Kommersant   

 

OECD | Publikácia OECD k štrukturálnym reformám „Cesta k rastu 2017“ 

Dňa 17. marca 2017 OECD vydala ďalšiu edíciu vlajkovej publikácie „Cesta k rastu 2017“, ktorá hodnotí 

pokrok v štrukturálnych reformách v krajinách OECD a vybraných nečlenských krajinách za obdobie 2015-

2016. Ambíciou OECD je navrhnúť krajinám strategické balíčky nových reforiem v podobe piatich priorít pre 

politiky špecifické pre krajinu. Pri výbere priorít si OECD po prvýkrát zvolila za primárny cieľ inkluzívnosť, 

ďalej produktivitu a zamestnanosť ako hlavné hnacie motory rastu priemerných príjmov. Za najvyššie 

priority pre Slovenskú republiku do ďalšieho dvojročného obdobia označila pokračovanie v reforme 

vzdelávania a verejného sektora. 

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 

 

Forbes | 20 najbohatších ľudí planéty, medzi miliardármi je prvýkrát aj Slovák 

Američan Bill Gates obhájil minuloročné prvenstvo. Zakladateľ Microsoftu sa na prvej priečke ocitol 18-krát 

za posledných 23 rokov. V rebríčku miliardárov sa prvýkrát v histórii nachádza aj Slovák. Je ním I. Chrenko 

z realitnej skupiny HB Reavis, ktorého hodnotu majetku odhadol Forbes na úrovni 1,1 miliardy dolárov. 

Spoločnosť HB Reavis, ktorú založil, stojí za projektami Auparkov, ktoré stoja vo viacerých slovenských 

mestách. Spoločnosť pôsobí aj v zahraničí, konkrétne v Čechách, Poľsku, Ukrajine a Maďarsku. V rebríčku 

sa umiestnil aj bratislavský rodák a minister financií v Českej republike A. Babiš. Americká mutácia 

Forbesu ho označuje za Čecha. Naši západní susedia majú celkovo šesť dolárových miliardárov. Celkovo 

je na svete 2 043 dolárových miliardárov, medziročne ich počet narástol o 233 ľudí.  

Zdroj: hnonline.sk 

 

ECB | Zotavovanie hospodárstva eurozóny naberá na sile 

Prieskumy naznačili, že ekonomika eurozóny dosiahne v 1. polroku 2017 mohutný rast. Európska centrálna 

banka (ECB) odhaduje, že HDP eurozóny sa v tomto roku zvýši o 1,8 %, v nasledujúcom roku 2018 sa jeho 

rast spomalí na 1,7 %, v roku 2019 klesne na 1,6 %. Čo sa týka globálneho prostredia, vo viacerých 

oblastiach pretrváva neistota, vrátane politiky novej americkej administratívy a jej vplyvu na najväčšiu 

svetovú ekonomiku. Postupné spomaľovanie čínskej ekonomiky, ktorá nachádza novú "rovnováhu", a 

budúce vzťahy EÚ a Anglicka môžu tiež ohroziť rast hospodárstva eurozóny.  

Zdroj: ECB 

 

 

 

http://dvaja.sme.sk/
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Bulharsko |  Zahájenie pôsobenia spoločnosti Winners Group, a.s. v Bulharsku 

Firma Winners Group, a.s. pôsobiaca na Slovensku v oblasti komplexných finančných služieb vstupuje na 

bulharský trh. V Sofii otvára bulhaskú pobočku spoločnosti, kde plánuje postupne zamestnať 60-80 osôb 

s pôsobnosťou pre celú krajinu. Bulharský trh je prvou zahraničnou investíciou spoločnosti a dôvodom je 

relatívna nenasýtenosť tohto trhu. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Sofii 

 
 

 Energetika 
 

 

Slovensko | Slovensko vysoko hodnotené v energetickom indexe Svetového ekonomického fóra 

Slovensko sa umiestnilo v energetickom indexe výkonnosti energetickej architektúry Svetového 

ekonomického fóra v Davose na 20. mieste spomedzi 127 hodnotených štátov. Podľa podpredsedu 

Európskej komisie M. Šefčoviča, Slovensko za umiestnenie vďačí prepojenosti svojej infraštruktúry s 

okolitými štátmi a pokroku vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Oproti vlaňajšku si Slovensko 

polepšilo v indexe o osem priečok a dostalo sa ako jediný člen V4 do elitnej dvadsiatky štátov. Na prvých 

troch miestach sa v indexe, rovnako ako vlani, umiestnilo Švajčiarsko, Nórsko a Švédsko. Mnoho veľkých 

krajín sveta, ktoré sú najväčšími spotrebiteľmi energie, sú na nižších miestach v rebríčku, napríklad Rusko 

je 48., USA 52., India 87. a Čína 95.  

Zdroj: Sme.sk 

 

Ukrajina | Ukrajina obnovila ťažbu z podzemných zásobníkov plynu (PZP) 

Ukrtransgaz informoval, že po krátkej prestávke (v dňoch 9.-11. marca 2017 natláčanie plynu do PZP 

prevýšilo ťažbu plynu z PZP.) opäť začal ťažbu plynu z PZP. Stav plynu v PZP ku dňu 18. marcu 2017 bol 

8,137 mld. m3 plynu. Ku dňu 18. marcu 2017 Ukrajina importovala plyn v dennom režime 43,462 mil. m3, 

zo Slovenska – 38,814 mil. m3, Maďarska – 1,044 mil. m3 a z Poľska – 3,604 mil. m3. Dovoz plynu 

z Ruska sa neuskutočňuje od 26. novembra 2015.  

Zdroj: Interfax 

 
 

Priemysel 
 

 

OECD | Zasadnutie Globálneho fóra pre riešenie nadbytočných kapacít v oceliarstve 

V dňoch 20.-21. marca 2017 sa v Paríži uskutočnilo 3. zasadnutie Globálneho fóra pre riešenie 

nadbytočných kapacít v oceliarstve. Zasadnutiu predsedalo Nemecko, za účasti spolupredsedov z USA 

a Číny. Na zasadnutí sa predbežne dohodla nová verzia šablóny pre poskytovanie informácií o oceliarskych 

kapacitách, ako aj o opatreniach jednotlivých vlád v oceliarskom sektore, ktorá bude schvaľovaná písomnou 

procedúrou do 27. marca 2017. Cieľom je pripraviť predbežnú správu fóra z informácií uvedených v danej 

šablóne na najbližšie zasadnutie fóra, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 v Berlíne. Zasadnutia sa 

zúčastnil generálny riaditeľ Sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí Ministerstva 

hospodárstva SR I. Lančarič.  

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 

 

Slovensko | Slováci vyvíjajú aplikácie pre Mercedes aj firmy v Silicon Valley 

Žilinská spoločnosť Inloop vyvíja mobilné aplikácie pre firmy ako Mercedes, Škoda alebo Intel, zamestnáva 

viac ako stovku ľudí, dosahuje tržby blížiace sa 5 mil. EUR a svoje aktivity má okrem Slovenska a Česka aj v 

Nemecku či v americkom Silicon Valley. „Od začiatku sa nám darilo získavať klientov v zahraničí. Začali sme 

v americkom Bostone, nasledovalo Švajčiarsko a Česko. Dnes máme pokrytý celý vývojový cyklus. Vieme 

postaviť produkt od prvého nápadu, dizajnu, variácií až po publikovanie v obchodoch s aplikáciami 

a dlhodobou podporou,“ ozrejmuje spoluzakladeteľ a vývojár firmy M. Adámek.  

Zdroj: Trend 
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Slovensko | Slovensko predstavuje svoj obchodný potenciál v Šanghaji 

Na výstave Intermodal Asia 2017 v Šanghaji prezentuje Slovensko svoje tranzitné možnosti v rámci novej 

hodvábnej cesty z Ázie do Európy. Obchodnú misiu vedie Pracovná skupina pri ministerstve dopravy a 

výstavby k napĺňaniu Memoranda o porozumení Slovenska a Číny pre podporu hodvábnej cesty. Možnosti 

spolupráce sa otvárajú najmä v oblasti železničnej dopravy z Číny do Európy, cez Rusko, Ukrajinu a naše 

územie. Počet čínsko-európskych medzinárodných vlakov ročne narastá o viac ako 100 %. Spoločné 

rokovania slovenských zástupcov s desiatkami čínskych spoločností boli počas trvania výstavy a 

konferencie v Šanghaji v dňoch 20. – 23.  marca 2017. Hovorili o využití kontajnerovej dopravy, slovenských 

prekladiskových termináloch na východe krajiny a v pláne sú aj rokovania so Slovenskou poštou.  

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

 

Nórsko | Rokovanie v Norsk Hydro o slovenskej firme 

Veľvyslanec zastupiteľského úradu v Oslo sa stretol na pracovnom rokovaní s generálny riaditeľom 

spoločnosti Norsk Hydro Sveinom R. Brandtzægom v Oslo (23. marca 2017), ktorá je cez svoju dcérsku 

spoločnosť spoluvlastníkom firmy Slovalco na Slovensku. Nórska spoločnosť so závodom na Slovensku, 

počíta aj do budúcnosti, a to aj z hľadiska pripravovaných investícií do novými technológiami. Súčasne sa 

hovorilo o problematike udržateľnosti a istoty, súvisiacej s úrovňou cien za prenos energií. Prípadné 

navýšenie cien by bolo pre slovenskú spoločnosť neudržateľné.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Oslo 

 
 
 
Zostavili: 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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