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02.09.2016 │35.týždeň 

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

  

23.05.2017 | Ekonomické správy | Slovensko 
Pozvánka pre podnikateľov na stretnutia s ekonomickými diplomatmi v Bratislave a Banskej 
Bystrici 
 
MZVaEZ SR si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že dňa 21. júna 2017 v Bratislave pripravuje v 
spolupráci s agentúrou SARIO podujatie „Slovenské exportné fórum 2017“. 
Viac informácií, program podujatia a registráciu nájdete na stránke:    
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenske-exportne-forum-2017 .  
 
MZVaEZ SR následne dňa 23. júna 2017 v Banskej Bystrici pripravuje v spolupráci s Banskobystrickou RK SOPK 
podujatie „Deň ekonomickej diplomacie v Banskej Bystrici“. 
Viac informácií, program podujatia a registráciu nájdete na stránke:   
http://bb.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017042501  

 
 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

09.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán 
MINEX 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 6.ročníka výstavy Iran Mines and Mining Industries Exhibition, ktorá sa uskutoční v dňoch 

10.10. - 12.10.2017 v Teheráne, Irán. 

 
 

 

28.04.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Indonézia 
Indonesia Business and Development Expo 2017 

Možnosti účasti slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu "Indonesia Business and 

Development Expo 2017". V dňoch 20. – 23. septembra 2017 sa v Jakarte uskutoční medzinárodný 

veľtrh IBDE 2017, ktorý je zameraný na oblasti obrany a bezpečnosti, poľnohospodárstva, 

bankovníctva a biotechnológií. 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

26.05.2017 21. týždeň 
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http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/pozvanka-pre-podnikatelov-na-stretnutia-s-ekonomickymi-diplomatmi-v-bratislave-a-banskej-bystrici?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/pozvanka-pre-podnikatelov-na-stretnutia-s-ekonomickymi-diplomatmi-v-bratislave-a-banskej-bystrici?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenske-exportne-forum-2017
http://bb.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017042501
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/minex-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/minex-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/indonesia-business-and-development-expo-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/indonesia-business-and-development-expo-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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/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/exkluzivny-veltrh-evbn-eurosphere-?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D6
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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. 

 

  

17.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Tadžikistan 
4. medzinárodný obchodný veľtrh v Tadžikistane "Soghd - 2017" 16.-17. júna 2017 v 
Chodžande 

Veľvyslanectvo SR so sídlom v Taškente informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť a 

zainteresované inštitúcie o pozvaní na 4. Medzinárodný obchodný veľtrh „Soghd-2017“, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 16. – 17. júna 2017 v Tadžikistane v meste Chodžand. 
 

 

  

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. 

 

 

25.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko 
VIVA TECHNOLOGY Startup Connect 2017 

Veľvyslanectvo SR v Paríži si dovoľuje upriamiť pozornosť investorov, podnikateľov a najmä start-

upistov na medzinárodne uznávaný inovatívny veľtrh VIVA TECHNOLOGY Startup Connect 2017, 

označovaný aj ako VivaTech, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 17. júna 2017. 

 
 

 

25.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko 
Medzinárodnom leteckom veľtrhu – SIAE 

Veľvyslanectvo SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom leteckom veľtrhu – 

SIAE svetového významu, ktorý sa bude konať v dňoch 19. – 25. júna 2017 v Paríži. 

 

 
 

 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. 

 

 

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/4-medzinarodny-obchodny-veltrh-v-tadzikistane-soghd-2017-16-17-juna-2017-v-chodzande?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/4-medzinarodny-obchodny-veltrh-v-tadzikistane-soghd-2017-16-17-juna-2017-v-chodzande?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/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/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/viva-technology-startup-connect-2017?p_p_auth=NgX2Zce3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/viva-technology-startup-connect-2017?p_p_auth=NgX2Zce3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodnom-leteckom-veltrhu-siae?p_p_auth=NgX2Zce3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodnom-leteckom-veltrhu-siae?p_p_auth=NgX2Zce3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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
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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. 

 

  

10.05.2017 | Ekonomické správy | Irán 
ANGVA 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 7. dvojročníka konferencie a výstavy Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association Biennial 

International Conference & Exhibition (ANGVA 2017), ktorá sa uskutoční v dňoch 31. októbra – 2. 

novembra 2017 v Teheráne, Irán. 
 

 

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. 

 

  

25.05.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Chorvátsko 
Podnikateľská misia do Chorvátska počas oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku 

Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe pozíva podnikateľskú verejnosť na Croatian – Slovak Innovation 

Forum 2017, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2017 v Záhrebe ako sprievodné podujatie pri 

príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku (20. – 21. jún 2017). 

 
 

  

22.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 
DEMO PLAST 2017 Rumunsko - výstava a rokovania 

Slovenský plastikársky klaster a Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory pozývajú záujemcov na výstavu a obchodné fórum DEMO PLAST 2017 v 

Arade (Rumunsko), ktoré sa uskutoční v dňoch 21.-24. júna 2017. Demo Plast je výstava & 

obchodné fórum v západnej časti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Hlavnou témou 

dňa budú príležitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendoch v 

automobilovom priemysle. 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

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/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/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/angva-2017?p_p_auth=f5lwYB3v&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/angva-2017?p_p_auth=f5lwYB3v&_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/podnikatelska-misia-do-chorvatska-pocas-oficialnej-navstevy-prezidenta-sr-andreja-kisku?p_p_auth=pB7jq9QL&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-do-chorvatska-pocas-oficialnej-navstevy-prezidenta-sr-andreja-kisku?p_p_auth=pB7jq9QL&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/demo-plast-2017-rumunsko-vystava-a-rokovania?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/demo-plast-2017-rumunsko-vystava-a-rokovania?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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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23.05.2017 | Ekonomické správy | Ukrajina 
INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM 

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

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 27. – 29. septembra 2017 sa bude v Odese konať 

„INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM“ 

 

 

 

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 
 

 

Nemecko | Prezident Nemeckej spolkovej banky nástupcom prezidenta ECB M. Dragiho? 

Podľa informácií nemeckých médií kancelárka A. Merkel a minister financií W. Schäuble lobujú, aby sa 

nástupcom súčasného prezidenta ECB M. Dragiho ktorého funkčné obdobie končí v novembri 2019 stal 

prezident Nemeckej spolkovej banky J. Weidmann – jeden z odporcov expanzívnej monetárnej politiky ECB. 

Nemcko preto podľa médií v hlasovaní o nástupcovi viceprezidenta ECB V. Constância, ktorého funkčné 

obdobie končí v máji 2018, pravdepodobne podporí španielskeho kandidáta. Tento scenár by znamenal 

zvýšenie šancí pre ministra financií SR P. Kažimíra v hlasovaní o nástupcovi predsedu Euroskupiny J. 

Dijsselbloema. Okrem slovenského kandidáta sú favoritmi minister hospodárstva a financií Španielska L. 

Guindos a minister financií AT H.L. Schelling. Obaja sú však členmi európskej politickej rodiny kresťanských 

demokratov, ktorá obsadila post predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komie a predsedu 

Európskeho pralamentu.  

Zdroj: Spiegel, Handelsblatt, Frankfurter Allgemiene Zeitung 

 

Slovensko | Deblokácia kubánskeho dlhu prostredníctvom lieku Heberprot 

Slovensko bude prvou krajinou Európskej únie, ktorá začne používať tento liek. Slovensko sa rozhodlo pre 

deblokovanie kubánskeho dlhu prostredníctvom lieku Heberprot s cieľom pomôcť pacientom s diagnózou 

diabetickej nohy. V súčasnosti sa liek používa vo viac ako 25-tich krajinách sveta. Medicínski experti z Kuby 

už sú na Slovensku a tento týždeň začnú školiť slovenských lekárov.  

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR  

 

Európska komisia | Európska komisia schválila Slovensku výstavbu futbalového štadiónu 

Dňa 24. mája 2017 Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila Slovensku podporu 

vo výške 36 mil. EUR na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave. Komisia dospela k názoru, 

že uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez toho, aby narušilo hospodársku súťaž na 

jednotnom trhu EÚ. Štadión budú využívať profesionálne tímy vrátane slovenského národného futbalového 

tímu, rovnako aj neprofesionálne kluby, športové zväzy, školy a občania.  

Zdroj: Stále zastúpenie EÚ v Bruseli 

 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-black-sea-transport-forum?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-black-sea-transport-forum?p_p_auth=vYdXDFue&_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 | Novela e-Gov uľahčujúca využívanie elektronických služieb schválená vládou 

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu, 

centrálny register elektronických rozhodnutí či jednotné úradné doručovanie prinesie novela zákona o e-

Governmente. Právnu normu z dielne úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu P. 

Pellegriniho  schválil kabinet 24. mája 2017. Cieľom je uľahčenie používania služieb a úspora peňazí.  

Zdroj: vicepremier.gov.sk  

 

Slovensko | Ministerstvo hospodárstva SR odovzdalo ceny najlepším slovenským firmám roku 2016 

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR R. Chovanec otvoril 23. mája 2017 v Nitre 24. ročník 

Medzinárodného strojárskeho veľtrhu a 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, 

energetiky, osvetlenia a telekomunikácie ELO SYS. V rámci nich udelili ocenenia v súťaži „Inovatívny čin 

roka 2016“. V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. za „Elektrónovo 

lúčový zvárací komplex“. Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti Volkswagen 

Slovakia a. s., Bratislava „Management autobusových liniek“.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko | Počet slovenských firiem v daňových rajoch v prvom kvartáli tohto roka rastie 

Záujem o Maltu a Panamu po Panama Papers klesá, naopak o Cyprus neustále rastie. V rajoch sídli 

4 834 spoločností, čo je o 57 viac ako ku koncu vlaňajška. Ide tak o kontinuálny nárast odchodu slovenských 

podnikateľov do daňovo zvýhodnených destinácií. Výraznejší posun vidieť pri krajinách ako Cyprus, USA a 

Spojené arabské emiráty. Aktuálne sídli na Cypre o 195 slovenských podnikov viac ako v prvom kvartáli 2016 

(celkovo 1 097 firiem). Kontinuálny rast je aj v Spojených arabských emirátoch, kde je zaregistrovaných 

139 firiem, čo predstavuje až tretinový nárast od začiatku minulého roka.  

Zdroj: investujeme.sk 

 
 

 Energetika 
 

 

Slovensko-Česko | Memorandum o spolupráci v plynárenstve medzi Slovenskom a Českom 

Memorandum o spolupráci v oblasti plynárenstva medzi Slovenskom a Českom bude po úpravách  pripravené 

na podpis premiérov Slovenska a Česka na spoločnom zasadnutí vlád oboch krajín dňa 5. septembra 2017. 

Úpravy sa týkajú najmä článku 2 a 3, kde česká strana bude deklarovať odloženie projektu BACI do stavu 

„hybernácie“ počas 2 rokov testovania alternatívneho návrhu projektu Eustreamu na slovenskej strane. Ak sa 

tento návrh projektu osvedčí, česká strana bude iniciovať zrušenie projektu BACI. Na  danom kompromisnom 

riešení sa dňa 22. mája 2017 v Prahe  dohodol minister hospodárstva  Slovenska  P. Žiga s ministrom 

priemyslu a  obchodu Česka J. Havlíčkom. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Prahe 

 

Španielsko | Španielsko zatiaľ nespĺňa ciele ohľadne výroby energie z obnoviteľných zdrojov 

Vyplýva to zo správy Energetickej komisie európskeho patentového úradu, ktorá odporúča zvýšiť podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe do roku 2030 z navrhovaných 27 % na 35 %. EÚ sa 

zaviazala dosiahnuť podiel 20 % do roku 2020, pričom 11 členských krajín už v súčasnosti spĺňa národné ciele 

s rozličným podielom zelenej energie na celkovej spotrebe. Najvyšší podiel dosiahlo Švédsko (53,9 %), Fínsko 

(39,3 %) a Lotyšsko (37,6 %), najnižší Holansko (5,8 %), Luxembursko a Malta (5 %). Na Slovensku pochádza 

z obnoviteľných zdrojov 12,9 % energie.  

Zdroj: El país 

 

 

 

 

http://www.mhsr.sk/aktuality-mh-sr-odovzdalo-ceny-za-najlepsie-inovativne-riesenia-slovenskych-firiem-roku-2016/10s149586c
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Slovensko-Česko | 12. plenárne zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Prahe dňa 23. mája 2017 

Jadrová energia bude aj v budúcnosti tvoriť základ energetického mixu Slovenska (55 %) a Česka (50 %), 

zdôraznili na zasadnutí  predsedov vlád Slovenska a Česka  R. Fico a B. Sobotka. Slovensko trvá na 

suverénnom práve krajiny vybrať si vlastný energetický mix. Bezemisný charakter jadrovej energie umožňuje 

obom stranám úspešne plniť medzinárodné klimatické záväzky. Pre zabezpečenie stabilných a bezpečných 

dodávok energie je pre českú stranu prioritou výstavba nového jadrového bloku v Dukovanoch, kde aktuálne 

prebieha hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie, záverečné stanovisko bude známe v roku 2018. 

V Slovenskej republike je prioritou dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Finančnú 

a časovú zodpovednosť za výstavbu blokov má aj po zmene vlastníckej štruktúry SE talianska spoločnosť 

ENEL.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Prahe  

 
 

Priemysel 
 

 

Rakúsko | Rozvoj elektromobility 

V Rakúsku jazdí už vyše 13 000 elektromobilov. Ich počet s podporou štátu (4 000 EUR príspevok na nákup, 

zelená ŠPZ, parkovanie zadarmo, možnosť jazdy v autobusovom pruhu) rastie. Najväčšiu sieť 400 nabíjacích 

staníc vlastní firma Smatrics (dcéra OMV a Verbund). Časť nabíjacích staníc (49) je na čerpacích staniciach 

OMV, ktorý plánuje ich rozšírenie do Česka, Sovenska, SIovinska a Maďarska.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedni 

 

V4 | Summit V4 k automobilovému priemyslu (Bratislava, 23. mája 2017)  

Vlády krajín V4 by mali podporiť konkurencieschopnosť priemyslu. Uviedli to 23. mája 2017 na summite 

zástupcovia automobilových zväzov a asociácií krajín V4, ktorí zároveň podpísali spoločnú deklaráciu. 

Spoločným problémom krajín V4 je najmä akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a koordinácia 

legislatívy EÚ súvisiaca s automobilovým priemyslom. V minulom roku sa v regióne V4 vyrobilo 3,651 mil. áut 

(Česko 1,376 mil.; Slovensko – 1,043 mil.; Poľsko – 682 tis. a Maďarsko – 550 tis.), čo je takme 1/4 z celkovej 

produkcie Európy. Automobilové výroby zamestnávajú v regióne vyše 630 000 pracovníkov a priamo či 

nepriamo ovplyvňujú tvorbu viac ako 1,3 milióna pracovných miest. Významný je aj podiel automobilového 

priemyslu na tvorbe HDP, čo zásadne ovplyvňuje ekonomiky jednotlivých krajín V4 (Maďarsko – 22 %; 

Slovensko – 12 %; Česko – 9 % a Poľsko - 2,9 %).  

Zdroj: teraz.sk 

 

Poľsko | Vznikne 11 nových fabrík v leteckej doline blízko slovenských hraníc 

V leteckej doline okolo Rzeszowa, v najsilnejšom Poľskom priemyselnom klastre, bude postavených 11 

nových fabrík. Budú to haly pre firmy už v prevádzke, ale aj pre nové spoločnosti. Pre Podkarpatský kraj  to 

má veľký význam, hoci existujú aj obavy z chýbajúcich pracovných síl. Môže to byť zároveň pracovná šanca 

aj pre Slovákov zamestnať sa v susednom Podkarpatsku.  

Zdroj: Gazeta Wyborcza 

 

 

 
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

