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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  

 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

31.05.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko 
Výberové konanie na opravu a modernizáciu železničných elektromotorových súprav 

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o výberovom konaní na: Opravu 

a modernizáciu 6 elektromotorových železničných súprav série 412/416. 

 

 

 

26.05.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Francúzsko 
“Outsourcing of XML and digital production services” 

Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorého predmetom je dodávanie digitálnych a XML 

služieb 

 

 
 

 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. 

 
 

 

09.06.2017 23. týždeň 
4.5.2016 

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/vyberove-konanie-na-opravu-a-modernizaciu-zeleznicnych-elektromotorovych-suprav?p_p_auth=zwRLKCb6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vyberove-konanie-na-opravu-a-modernizaciu-zeleznicnych-elektromotorovych-suprav?p_p_auth=zwRLKCb6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-outsourcing-of-xml-and-digital-production-services-?p_p_auth=zwRLKCb6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-outsourcing-of-xml-and-digital-production-services-?p_p_auth=zwRLKCb6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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
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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. 

 

  

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. 

 
 

 

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
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
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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. 

 

 

07.06.2017 | Ekonomické správy | Libanon 

Konzultačný deň Libanon a Jordánsko o možnostiach ekonomickej spolupráce 

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na "Konzultačný deň Libanon a 

Jordánsko o možnostiach ekonomickej spolupráce", 29. júna 2017 od 10.00 hod. 

 

 

  

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). 

 
 

 

 

 

 

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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konzultacny-den-libanon-a-jordansko-o-moznostiach-ekonomickej-spolupra-1?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konzultacny-den-libanon-a-jordansko-o-moznostiach-ekonomickej-spolupra-1?p_p_auth=M9dZlEOf&_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
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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 
 

 

 

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 . 
 

 

 

07.06.2017 | Ekonomické správy | Španielsko 

Smart City Expo World Congress (Barcelona, 15. – 16. november 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní ďalšieho kola 

svetového kongresu Smart City Expo, ktoré sa bude konať v Barcelone v dňoch 15. až 17. 

novembra 2017. 

 
 

 

02.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 
Barcelona Industry 4.0 Week (Barcelona, 1. – 6. októbra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní viacerých podujatí zameraných na priemyselné inovácie, ktoré sa uskutočnia v Barcelone v 

týždni od 1. do 6. októbra 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/smart-city-expo-world-congress-barcelona-15-16-november-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/smart-city-expo-world-congress-barcelona-15-16-november-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/barcelona-industry-4-0-week-barcelona-1-6-oktobra-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/barcelona-industry-4-0-week-barcelona-1-6-oktobra-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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 Aktuality 
 

 

Rusko | XXI. ročník Sankt-Peterburgského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) 

Mottom fóra, ktoré sa konalo 1.-3. júna 2017 bolo „Hľadanie novej rovnováhy v globálnej ekonomike". Za 

Slovensko sa podujatia zúčastnil minister hospodárstva SR P. Žiga s delegáciou. Minister sa stretol s 

ministrom priemyslu a obchodu Ruska a spolupredsedom Slovenska a Ruska D. Manturovom, ministrom 

energetiky A. Novakom, predstaviteľom Sberbank CIB A. Gončarovom a ďalšími činiteľmi či predstaviteľmi 

spoločností. Program podujatia zahŕňal okolo 300 okrúhlych stolov, panelových zasadnutí, podnikateľských 

stretnutí a ďalších podujatí venovaných aktuálnym medzinárodným a regionálnym problémom a ruskej 

ekonomike. Drvivá väčšina vystupujúcich expertov či vládnych predstaviteľov jednotne zhodnotila, že Rusko 

sa vymanilo z ekonomickej krízy a hlavnou úlohou je nájsť správny model na naštartovanie udržateľného 

hospodárskeho rastu. Niektorí mimovládni experti (napr. bývalý minister financií A. Kudrin) vyjadrili 

presvedčenie, že väčšia podpora štátu v oblasti rozvoja ľudského kapitálu (vzdelávanie a zdravotníctvo) 

spoločne s privatizáciou energetického sektora je správnym krokom na vytvorenie stabilného rastu. Na 

okraj  SPIEF sa prezident V. Putin stretol s generálnym tajomníkom OSN A. Gutteresom, predsedom vlády 

Indie N. Módím, vicekancelárom a ministrom zahraničných vecí S. Gabrielom, kancelárom Rakúska Ch. 

Kernom  a prezidentom Moldavska I. Dodonom. 

Zdroj: Zastpiteľský úrad v Moskve 

 

Slovensko | Slovenka roka 2017 

Ocenenie Absolútna Slovenka roka získala Barbara Ukropcová, samostatná vedecká pracovníčka SAV. 

Zároveň získala aj prvenstvo v kategórii veda a výskum. V kategórii zdravotníctvo bola ocenená Júlia 

Horáková, zástupkyňa prednostu Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice v 

Bratislave. V kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov získala ocenenie Lucia Kurilovská, rektorka 

Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Vinárka Mária Macíková získala cenu za oblasť biznis a 

manažment, vďaka jej odhodlaniu v boji o záchranu značky patrí dnes Tokaj aj Slovensku. Mimoriadne 

ocenenie si prevzala Iveta Radičová za celoživotný prínos pre Slovensko.  

Zdroj: tvnoviny.sk 

 

Vietnam | Premiér Phuc prijal slovenského vicepremiéra 

Predseda vlády Nguyen Xuan Phuc na stretnutí s podpredsedom vlády  a ministrom vnútra Slovenska R. 

Kaliňákom (3. júna 2017) privítal výsledky rokovaní medzi slovenským ministrom vnútra a vietnamským 

ministrom verejnej bezpečnosti To Lam a požiadal obe ministerstvá, aby posilnili spoluprácu v boji so 

zločinom. Premiér odporučil zvýšiť objem dvojstrannej obchodnej výmeny a požiadal Slovensko o podporu 

pri ratifikácii dohody o voľnom obchode medzi Vietnamom a EÚ. Tiež potvrdil pripravenosť Vietnamu vytvoriť 

priaznivé podmienky pre slovenských investorov, osobitne pri výstavbe infraštruktúry, v zdravotníctve a v 

ľahkom priemysle. Slovenský líder zdôraznil dôležitosť posilňovania vzájomných vzťahov v súčasnom aj 

budúcom období a povedal, že očakáva skorú oficiálnu návštevu vietnamského premiéra na Slovensku 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Hanoji 

 

Slovensko | Konferencia “Skills 4.0: Future of the Slovak Economy in the EU?”  

Trh práce sa stal v období digitálnej transformácie jedným zo zraniteľných miest európskej, ale aj slovenskej 

ekonomiky. Moderné technológie sa vyvíjajú tak rýchlo, že krajiny a trhy práce na to nie sú schopné reagovať. 

Firmy začínajú mať problém s dobre pripravenými pracovníkmi. Peniaze z Európskej únie treba využiť na 

preškolenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí s nezodpovedajúcim uplatnením. Uviedol to podpredseda vlády 

pre pre investície a informatizáciu P. Pellegrini v rámci konferencie “Skills 4.0: Future of the Slovak Economy 

in the EU?” v Bratislave dňa 5. júna 2017.  

Zdroj: vicepremier.gov.sk 
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OECD | Výhľad vývoja slovenskej ekonomiky 

OECD predpovedá rast slovenskej ekonomiky v roku 2017 na úroveň 3,3 %, ťahať ho bude najmä silný 

domáci dopyt. V roku 2018 podľa organizácie ekonomika zrýchli na 4,1 %. OECD podporuje úsilie vlády 

pokračovať v znižovaní dlhu. Zdroje na realizáciu nevyhnutných reforiem vo vzdelávaní, zdravotníctve 

a integrácii Rómov by sa mali hľadať predovšetkým v zlepšenom výbere daní a vyššej efektivite verejnej 

správy.  

Zdroj: Slovak Republic Economic Forecast Summary 

 

Slovensko | Peter Kažimír o aktuálnych odporúčaniach OECD 

Slovenská ekonomika bude na budúci rok najrýchlejšia v regióne. Odborníci OECD odhadujú, že rast 

prekročí 4 %. Predbehneme tak Maďarov, Čechov aj Poliakov. V tomto pravidelnom vysvedčení nás 

ekonómovia pochválili za plánované znižovanie zadlženia. Hovoria však aj o potrebe reforiem vo vzdelávaní, 

zdravotníctve a integrácii Rómov. Interview ministra financií SR P. Kažimíra pre TA3 k aktuálnym 

odporúčaniam OECD k dispozícii 

Zdroj: ta3.com 

 

OECD | Neformálne konzultácie DAC 

Dňa 8. júna 2017 sa v OECD v Paríži uskutočnili neformálne rokovania vybraných členov Výboru OECD pre 

rozvojovú pomoc (DAC) o tvorbe pravidiel pre mobilizovanie zdrojov súkromného sektora pre potreby 

financovania udržateľného rozvoja. Slovenská pozícia hájila potrebu nastavenia systému v súlade s právom 

WTO ochraňujúcim dovolenú štátnu podporu exportu. Aj vďaka konštruktívnemu prístupu slovenskej 

delegácie, ktorý bol ocenený viacerými partnermi (predsedníčka DAC, delegácia USA) sa podarilo priblížiť 

ku politickému konsenzu. Slovenská republika mala mimoriadne úspešnú koordinovanú pozíciu s ES. 

Eximbanka SR vo veci priebežne poskytovala účinnú podporu.  

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 

 
 

Priemysel 
 

 

Slovensko | Firmy hodnotia podnikateľské prostredie negatívne 

Za prvý štvrťrok 2017 vidia podnikatelia vývoj podnikateľského prostredia opäť negatívne, hoci o niečo menej, 

ako v predchádzajúcich hodnoteniach. Najhoršie hodnotenie od začiatku zostavovania Indexu 

podnikateľského prostredia Podnikateľskou Alianciou Slovenska si vyslúžila položka Kvalita a dostupnosť 

výrobných vstupov a pracovnej sily. Signalizuje to vážny nedostatok pracovných síl, na ktorý podnikatelia už 

dlhšie upozorňujú. Bola to šiesta najhoršie hodnotená položka, horšie ako korupcia alebo ekonomická 

kriminalita.  

Zdroj: alianciapas.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“.  

http://www.oecd.org/eco/outlook/slovak-republic-economic-forecast-summary.htm
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

