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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. 
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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 
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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. 

 

  

04.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Maďarsko 

CHINA SMART EXPO 2017 

Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje na deň 31. mája 2017 spoločnú účasť zástupcov 

slovenských firiem na výstavu CHINA SMART EXPO 2017, ktorá sa bude konať v Budapešti od 31. 

mája do 2. júna 2017. 

 

 

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/china-smart-expo-2017?p_p_auth=84RqBYBH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/1-rocnik-europskeho-investicneho-fora-v-uruguaji?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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 | 34 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 

Materiál vychádza z Programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa zaviazala prijímať opatrenia na zníženie 

byrokracie a súčasne zlepšiť postavenie Slovenska v celosvetovom reprezentatívnom hodnotení 

podnikateľského prostredia Doing Business. Ministerstvo hospodárstva pripravilo balík 34 opatrení, ktorý sa 

zameriava na zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie podnikateľského prostredia v SR.  Návrh je 

výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy zastúpených v Medzirezortnej skupine na 

najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorú zriadilo Ministerstvo hospodárstva SR, so zástupcami 

podnikateľskej obce. Prijatie opatrení by malo podnikateľskému sektoru ušetriť ročne viac ako 44 miliónov 

EUR – 14 miliónov na priamych finančných nákladoch, takmer 18 miliónov na nepriamych, a 12 miliónov na 

administratívnych nákladoch. Opatrenia sú rozdelené do piatich prioritných oblastí: Zamestnávanie, Služby 

verejnej správy, Konkurencieschopnosť, Dane a Podpora podnikania. Navrhované riešenia prioritných 

problémových oblastí, zameranie a štruktúra opatrení, vytvárajú dostatočný priestor na ďalšiu efektívnu 

koordináciu a účinnú spoluprácu ministerstiev s podnikateľským sektorom. Opatrenia obsahujú popis 

súčasného stavu, najmä príslušných paragrafových znení zákonov, či praktického uplatňovania regulácie, 

dôvod prečo sa opatrenie navrhuje, samotné znenie opatrenia, termín jeho plnenia, zodpovedného gestora 

a prínos opatrenia pre podnikateľské prostredie. Ministerstvo hospodárstva navrhuje okrem iného zabezpečiť 

prevádzkovanie webstránky o možnostiach  prístupu k financovaniu podnikov a vypracovať nový zákon o 

investičnej pomoci. Rezort hospodárstva plánuje pripraviť ďalšie balíčky na zlepšenie podnikateľského 

prostredia. Súčasne sa intenzívne venuje príprave stratégie RIA 2020, ktorá predstaví víziu a ciele lepšej 

regulácie na Slovensku do roku 2020. Materiál Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bude 

už v najbližších dňoch predložený do medzirezortného pripomienkovom konania. Na rokovanie vlády by sa 

mal dostať začiatkom júla.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 
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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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Rusko | Slovensko-ruská medzivládna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu  

V dňoch 27.-28. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 18. zasadnutie Slovensko-ruskej medzivládnej komisie 

pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol minister hospodárstva SR P. 

Žiga, zúčastnil sa jej aj  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR P. Plavčan. V rámci podnikateľského 

dialógu medzi Slovenskom a Ruskom sa uskutočnilo aj  Podnikateľské fórum, ktoré zadefinovalo ciele 

spolupráce v nadchádzajúcom období. Dňa 28. apríla 2017 sa za účasti oboch spolupredsedov 

medzivládnych komisií uskutočnilo plenárne zasadnutie, na ktorom bol konštatovaný obojstranný záujem na 

ďalšom rozvoji vzájomnej hospodárskej spolupráce. Jedným z hlavných záverov bolo vyriešenie 

problematiky cyklotrónového centra v SR. Po plenárnom zasadnutí bol podpísaný Dodatok č. 2 k Dohode 

medzi Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky o 

spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006 ako aj 11 memoránd o spolupráci.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Moskve 

 

Monako-Slovensko| Ekonomické fórum za účasti princa Alberta II 

V rámci oficiálnej návštevy monackého princa Alberta II na Slovensku (2.-3. mája 2017) sa v priebehu jej 

prvého dňa uskutočnilo Ekonomické fórum v Grand hoteli River Park. Podujatie otvorili príhovormi prezident 

SR A. Kiska spoločne so svojím monackým partnerom sprevádzaným ministrom zahraničných vecí p. G. 

Tonellim a skupinou monackých podnikateľov. Prezidenti Monackej obchodnej komory a SOPK - M. Dotta a 

P. Mihók - zároveň podpísali dohodu o spolupráci oboch inštitúcií. Následne sa uskutočnili prezentácie 

podnikateľského prostredia v oboch krajinách a na záver B2B stretnutia monackých a slovenských firiem.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Španielsko | Španielsko a Portugalsko - krajiny s najnižšou mierou verejných investícií v EÚ  

Výška verejných investícií v Španielsku za rok 2016 predstavovala 1,9 % HDP, čo je najmenej od roku 1995. 

Podľa štatistík Eurostatu zaznamenalo menší pomer verejných investícií vo vzťahu k HDP len v Portugalsku 

(1,5 %). Najvyššiu mieru z členských krajín EÚ má Estónsko (4,8 % HDP) a Švédsko (4,4 %), zatiaľ čo 

priemer EÚ predstavuje 2,7 %. Na Slovensku výška verejných investícií v roku 2016 dosiahla 3,2 % HDP.  

Zdroj: El país  

 

Nórsko-Slovensko | Granty EHP a NFM 

V rámci nórskych grantov sa v Košiciach (3. mája 2017) uskutočnilo otvorenie odbornej konferencie k 

problematike vplyvu globálnych zmien na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a zvierat, ktorú 

zorganizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord Univerzita. Košická 

univerzita, ktorá patrí medzi 12 najlepších veterinárskych univerzít v Európe, tvorí významnú súčasť 

slovensko-nórskych vzťahov. Realizuje projekt štúdie nórskych študentov veterinárskej medicíny na 

Slovensku s výrazným ekonomickým vplyvom a s partnermi z Nord University rozvíja projekty spolupráce v 

oblasti vedy a výskumu v rámci fondov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. V novom finančnom 

období na roky 2014 až 2021 bude mať Slovensko na základe dohôd a podpísaného Memoranda o 

porozumení  k dispozícii 113 mil. EUR.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Oslo 

 

OECD | Výhľad OECD pre oblasť zručností 2017  

OECD 4. mája 2017 zverejnilo správu OECD Skills Outlook 2017. Jej hlavnou témou je význam zručností 

pre tvorbu národných komparatívnych výhod v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Zdôrazňuje kľúčovú 

úlohu celoživotného, duálneho a podnikového vzdelávania. SR v porovnaní s krajinami OECD dosahuje 

nadpriemerné výsledky v technologickej špecializácii a spoľahlivosti zručností pracovnej sily, a to najmä v 

sektore služieb. Správa tiež konštatuje, že na Slovensku je nedostatočný rast kvality vzdelávania a riadenia 

zručností.  

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 
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 Energetika 
 

 

Ukrajina | Ukrajina zvýšila objednávky na import plynu zo Slovenska 

Ukrajina od 1. mája 2017 zvýšila (3x) objednávky na import plynu zo Slovenska a to v objeme 31,27 mil. m3 

denne.  

Zdroj: Biz.censor 

 
 

Priemysel 
 

 

Slovensko | Výzva v oblasti kreatívneho priemyslu  

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Výskum a inovácie Výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu malých a 

stredných podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Ide o historicky prvú výzvu v 

rámci implementácie európskych fondov na Slovensku, pri ktorej sa dá podať žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku v zjednodušenom režime. V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo 

výške 4 mil. EUR. Žiadaná suma príspevku na jeden projekt sa môže pohybovať v rozmedzí od 20 000 EUR 

do 200 000 EUR, pričom maximálna intenzita pomoci je 50 %.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko | Unikátna slovenská technológia má potenciál zmeniť svet maloobchodu 

Prestížny ekonomický denník Financial Times zaradil vlani do zoznamu stovky najvýznamnejších 

„changemakerov“ v strednej a východnej Európe firmu Pygmalios. Slováci si nomináciu vyslúžili unikátnym 

produktom, ktorý má potenciál úplne zmeniť podobu maloobchodu. Tím vyvinul spôsob, ako detailne 

analyzovať pohyb a nákupy návštevníkov v kamenných predajniach, údaje v reálnom čase spracovať a poslať 

obchodníkovi na optimalizáciu spokojnosti jeho zákazníkov.  

Zdroj: etrend.sk 

 

 

 
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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