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02.09.2016 │35.týždeň 

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

 
 

Link na podujatie : http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2017 
 
 
 
 
 

 Medzinárodné tendre 
 

 

 
 

27.04.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Belgicko 
SD NATO v Bruseli - výberové konanie na poskytovateľa služieb pre oblasť zdravotnej 

starostlivosti v novom sídle NATO 

SD NATO so sídlom v Bruseli informujeme o výberovom konaní na poskytovateľa služieb pre oblasť 

zdravotnej starostlivosti v novom sídle NATO. 
 

  

 
 

26.04.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Belgicko 
Podnikateľské príležitosti v novom sídle NATO v Bruseli 

SD NATO v Bruseli informuje o výberovom konaní Medzinárodného sekretariátu NATO na 

poskytovateľa služieb pre oblasť zdravotnej starostlivosti v novom sídle NATO. 
 

 

 

13.04.2017 | Ekonomické správy | 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 apríl na webovej 

stránke veľvyslanectva. 

  
 

 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. 

 

28.04.2017 17. týždeň 
4.5.2016 
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http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2017?wb48617274=369561AA
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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. 
 

  

03.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Vietnam 
Exkluzívny veľtrh EVBN „EuroSphere“ 

Zastupiteľský úrad SR v Hanoji informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na exkluzívnom 

veľtrhu európskych spoločností EVBN „EuroSphere“. Veľtrh sa uskutoční v Hočiminovom meste v 

termíne 16. - 17. júna 2017. 

 

 

 

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“. 

 

 

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. 

  

 

 

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. 

 

 

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 
 

 

 

 

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
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http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/exkluzivny-veltrh-evbn-eurosphere-?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D6
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/taiwan-agriculture-week-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/investicna-konferencia-na-cypre?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D6
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/investicna-konferencia-na-cypre?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D6
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 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. 

 

  

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. 

 

  

4.04.2017 | Ekonomické správy | Egypt 
Konzultačný deň Egypt, Omán a Saudská Arábia o možnostiach ekonomickej spolupráce 

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na Konzultačný deň o možnostiach 

hospodárskej spolupráce s Egyptom,Ománom a Saudskou Arábiou, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 4. 

mája 2017 od 10.00 hod v priestoroch komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny čas 

Vašej individuálnej konzultácie Vám bude oznámený po zaslaní písomnej prihlášky. 
 

 

 

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 | 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 

 

 

 

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/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/konzultacny-den-egypt-oman-a-saudska-arabia-o-moznostiach-ekonomickej-spoluprace?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konzultacny-den-egypt-oman-a-saudska-arabia-o-moznostiach-ekonomickej-spoluprace?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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/investicna-konferencia-na-cypre?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade 

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 
 

 

 

26.04.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Izrael 
16. ročník medzinárodnej konferencie o life science v Izraeli 

V termíne od 23.-25. mája 2017 sa v Tel Avive uskutoční konferencia MIXiii Biomed 2017 zameraná 

na life science. Organizátori Biomed prinášajú tento rok nový formát založený na networkingu a 

aktívnom zapájaní účastníkov konferencie. Podujatie bude zamerané na podporu inovácií a trendov 

starostlivosti o zdravie a bio-vedy. Ústrednou témou konferencie je starnutie (“aging”). Diskusné témy 

budú zamerané na rôzne vekové skupiny. 

 
 

 

25.04.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Izrael 
Medzinárodná konferencia Cyber Week 2017 v Izraeli 

Medzinárodná konferencia Cyber Week 2017 v Izraeli je každoročnou konferenciou venovanou 

kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa koná na Telavivskej univerzite v Izraeli. Tohtoročný Cyber Week 

sa uskutoční v dňoch 25. - 29. júna 2017. 

 
 

 

03.04.2017| Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kazachstan 
SLOVENSKO na EXPO-2017 ASTANA 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vám dáva do pozornosti pripravované podujatie 

svetového významu EXPO-2017 ASTANA, 09. jún - 10. september 2017 . 
 

 
 

 Aktuality 
 

 

Slovensko | Slovensko dosiahlo najnižší deficit v histórii 

Eurostat oficiálne potvrdil (24. apríla 2017) medziročné zníženie deficitu verejných financií o jeden 

percentuálny bod na úroveň 1,68 % HDP. Rozpočtovaný cieľ pritom bol na úrovni 1,93 % HDP. Okrem 

deficitu klesol vlani aj verejný dlh, keď dosiahol úroveň 51,94 % HDP, čo znamená medziročné zníženie o 

pol percentuálneho bodu. Schválený rozpočtový cieľ v roku 2017 vo výške 1,29 % HDP ostáva zachovaný.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Čína| Podpísanie memoranda o spolupráci   

Dňa 23. apríla 2017 bolo na Čínsko-česko-slovenskej farme priateľstva v Zhongjie slávnostne podpísané 

Memorandum o spolupráci medzi Cangzhou Hi-Tech Industrial Development Zone a slovenskou spoločnosťou 

Friends of Hebei. Na základe uvedeného Memoranda bude v Zhongjie v blízkej budúcnosti otvorená pobočka 

zastúpenia slovenských firiem v Číne, ktorá vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj obchodnej a investičnej 

spolupráce medzi podnikateľmi zo Slovenska a firmami z regiónu Cangzhou v rámci provincie Hebei. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Pekingu 

 

MMF | Medzinárodný menový fond (MMF) vyzdvihol ekonomické výsledky Slovenska 

Témou stretnutí vo Washington D.C., na ktorých sa zúčastnil minister financií SR P. Kažimír, boli dosiahnuté 

hospodárske výsledky Slovenska, vývoj deficitu a dlhu a znižovanie nezamestnanosti. Ďalej sa zaoberali 

plánmi do budúcnosti, aktuálnymi výzvami našej ekonomiky aj možnosťami spolupráce s MMF v oblasti 

aktívnej politiky trhu práce.  

Zdroj: TASR  

 

 

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/16-rocnik-medzinarodnej-konferencie-o-life-science-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/16-rocnik-medzinarodnej-konferencie-o-life-science-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-konferencia-cyber-week-2017-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-konferencia-cyber-week-2017-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/slovensko-na-expo-2017-astana?p_p_auth=Z2icEFyj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/slovensko-na-expo-2017-astana?p_p_auth=Z2icEFyj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Slovensko | Žiadosti o eurofondy sa budú podávať elektronicky a byrokracie významne ubudne 

Podpredseda vlády P. Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí 

o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva SR P. Žigom predstavili historicky prvú výzvu, 

kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných 

podnikateľov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká 

povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok. Úrady budú dáta 

využívať z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko | Fínska podnikateľská misia na Slovensku 

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízek otvoril (25. apríla 

2017) na pôde rezortu diplomacie slovensko-fínske podnikateľské fórum, ktoré bolo súčasťou dvojdňovej 

misie fínskych podnikateľov. V príhovore potvrdil záujem Slovenska na prehĺbení spolupráce s Fínskom v 

hospodárskej oblasti, ktorá je postavená na súčasných i budúcich trendoch v oblasti vývoja kreatívneho 

priemyslu, vedy, výskumu, vývoja a inovácií. Misia fínskych podnikateľov je vedená poslancami Parlamentu 

Fínskej republiky, členmi Výboru pre budúcnosť. Jej súčasťou sú predstavitelia fínskych podnikateľských 

subjektov z oblasti inovácií, tzv. „čistých“ technológií - „cleantech“ - a tvorivých technológií, robotizácie, ako 

aj vzdelávania. Súčasťou programu misie bolo aj rokovanie na pôde NR SR. Taktiež sa uskutočnilo stretnutie 

zástupkyne mesta Espoo s predstaviteľmi samosprávy slovenských miest a vyšších územných celkov, ktoré 

sa angažujú v oblasti konceptu tzv. „inteligentných miest“ - „Smart Cities“.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Slovensko | Výhľadové správy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva  

Správy vypracované o vybraných komoditách rastlinnej a živočíšnej výroby v spolupráci s odborom obchodu 

a propagácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  obsahujú analýzy vývoja hmotnej bilancie 

predmetnej komodity za hospodárske roky, krátkodobé výhľady, informácie o regulačnej a podpornej politike 

trhu na Slovensku a v EÚ, cenové informácie ako aj informácie o komoditných trhoch v EÚ a vo svete. 

Komoditné situačné a výhľadové správy k jednotlivým komoditám napríklad mlieko, vinič hroznorodý, sú 

k dispozícii na stránke www.vuepp.sk.  

Zdroj: nppc.sk 

 

Slovensko | Bratislava – 4. miesto v rebríčku Top 10 európskych miest pre oblasť Life Sciences 

Rebríček zostavilo analytické oddelenie údajov Financial Times fDi Intelligence na základe vyhodnocovania 

údajov o priamych zahraničných greenfield investíciách (01/201-12/2016) pre odvetvie Life Sciences. Lokality 

boli umiestnené do rebríčka na základe záznamov o investíciách s ohľadom na počty projektov, kapitálové 

investície a tvorbu pracovných miest. Najlepšie destinácie v Európe a Amerike - dvoch svetových regiónoch 

so silnou činnosťou v  oblasti Life Sciences sú Londýn, Dublin, Boston a Cambridge. Celosvetovo sú na 

prvých miestach Šanghaj a Singapur.  

Zdroj: SARIO 

 

Rakúsko | Slovensko sa vyvíja z Low-Cost-Country na Best-Cost-Country 

Uviedol to v rozhovore pre rakúsky Trend pri príležitosti návštevy rakúskeho prezidenta A. Van der Bellena 

na Slovensku Ch. Kuegerl, obchodný radca rakúkseho zastupiteľského úradu v Bratislave. Rakúsko je de 

facto najväčším zahraničným investorom na Slovensku, spokojnosť rakúskych firiem s investíciou na 

Slovensku v najnovšom prieskume - Investor’s Confidence - dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 8 

rokov. Dôvody spokojnosti exportérov aj investorov: náklady na vstup na slovenský trh sú relatívne nízke a 

predvídateľné, Slovensko má vysoký 3-4 % rast HDP, vysokú produktivitu práce a nízku jazykovú bariéru.  

Zdroj: Trend  

 

 

http://www.mhsr.sk/aktuality-ziadosti-o-eurofondy-sa-budu-podavat-elektronicky-a-byrokracie-vyznamne-ubudne-/10s149458c
http://www.mpsr.sk/
http://www.vuepp.sk/04_komodity2016.htm
http://www.nppc.sk/index.php/sk/
http://www.fdiintelligence.com/Sectors/Asian-cities-loom-large-in-life-sciences
http://www.sario.sk/sk/novinky/bratislava-je-na-stvrtom-mieste-v-rebricku-top-10-europskych-miest-pre-vedy-o-zivote
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Slovensko-Fínsko | Fínska podnikateľská misia na Slovensku (26.-27. apríla 2017) 

Podnikateľskú misiu vedenú P. Vesterbackom a S. Lukanderom, protagonistami konceptu vzdelávania „Fun 

Learning“, organizovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Predstavitelia boli prijatí 

prezidentom A. Kiskom, súčasne bol koncept prednesený i PPV P. Pellegrinimu v rámci spolupráce so svojimi 

slovenskými partnermi EDULAB a Agemsoft, a.s. Realizovali rokovania s Neulogy, a.s. a Pixel Federation, 

s.r.o. Program misie nadviazal na jej prvú fázu, ktorá prebehla vo februári 2017 a bola zameraná na 

„naštartovanie“ pilotného projektu exportu moderného fínskeho vzdelávacieho systému. Slovensko bolo 

vybraté ako prvá krajina v rámci Európy na spoluprácu aj z dôvodu, že Fínsko v minulosti pri tvorbe svojho 

vzdelávacieho systému čerpalo zo skúsenosti vzdelávacieho systému v Československu.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Slovensko | Eset postaví na Patrónke nové sídlo a centrum informačných technológií 

Areál bývalej Vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke získala spoločnosť Eset 27. apríla 2017 na  

neverejnej dražbe za 26,2 mil. EUR. Do centra sa presunie bratislavská centrála Esetu, počíta sa s  približne 

1 400 zamestnancami. Otvorenie výskumno-vývojového IT centra očakáva Eset najskôr o 5 rokov. 

Výskumná časť centra sa bude venovať analýze škodlivým kódom a jej vývojová časť bude vďaka 

informáciám z výskumu vedieť vyrábať efektívnejšie riešenia a produkty na ochranu pred škodlivými kódomi.  

Zdroj: sme.sk 

 
 

 Energetika 
 

 

Rakúsko | Tlačová konferencia Global 2000 k AE Mochovce  vo Viedni  

Témou tlačovej konferencia (25. apríla 2017) „Global 2000“ boli výsledky vodných skúšok vypúšťaných vôd 

z blokov 1 a 2 AE Mochovce, ktoré podľa Global 2000 preukazujú neobvykle vysoké hodnoty rádioaktívneho 

vodíka (trícia). Podľa ÚJD SR najvyššia úroveň trícia v hronskej vode a spodných vodách v roku 2016 bola 

29,4 Bq/l, pričom limitná hodnota pre pitné vody v zmysle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Zb., je 100 Bq/l 

a v zmysle odporúčania WHO dokonca až 10 000Bq/l. NGO Global 2000 je dlhoročným odporcom prevádzky 

a výstavby jadrovej elektrárne na Slovensku, v ktorých používané jadrové reaktory považuje za zastarané a 

nebezpečné.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedni 

 
 

Priemysel 
 

 

Čína | Otvorenie prvej pobočky zastúpenia slovenských firiem v Číne 

Dňa 20. apríla 2017 bola v Langfangu slávnostne otvorená prvá pobočka zastúpenia slovenských firiem 

v Číne. Na stretnutí bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi slovenskou spoločnosťou D1 Park 

a Langfang Exhibition Centre. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj predstaviteľ obchodnej komory v 

Langfangu a asi 40 miestnych čínskych firiem. Za slovenskú stranu sa na otváracom ceremoniáli zúčastnili 

predstavitelia firiem D1 Park, United Industries a.s. a SPINEA a zástupca SARIO. Uvedená akcia bola 

zorganizovaná z iniciatívy skupiny slovenských firiem pôsobiacich dlhodobo v Číne a vytvára priestor na ďalší 

rozvoj vzájomnej obchodnej a výrobnej spolupráce, ako aj na prienik ďalších podnikateľských subjektov zo 

Slovenska nielen do provincie Hebei, ale aj ďalších priľahlých regiónov.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Pekingu 

 

 

 

 

 

 

http://reality.sme.sk/
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Nemecko | Aeromobil na najsledovanejšej televíznej stanici Nemecka 

Jedna z najväčších verejnoprávnych televíznych staníc v Európe a najsledovanejšia televízna stanica v DE - 

ZDF (13 % podiel na trhu) v závere hlavného spravodajstva (20. apríla 2017) krátko prezentovala „projekt 

Aeromobilu zo Slovenska“. „Na prvý pohľad science-fiction, pri ktorom by aj James Bond bledol závisťou, je 

realitou. Budúci rok ide do sériovej výroby, objednať sa však dá už dnes.“   

Zdroj: ZDF 

 

Kanada | Volkswagen zaplatí v Kanade za emisný škandál rekordnú sumu 

Kanadský súd rozhodol, že spoločnosť Volkswagen musí zaplatiť svojim klientom v Kanade odškodné 

v celkovej sume 2,1 mld. CAD. Odškodnenie sa dotkne približne 102 000 zákazníkov. Predstavitelia 

Volkswagen Group vo svojom stanovisku uviedli, že toto rozhodnutie súdu akceptujú. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Ottawe 

 

 

 
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“.  

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

