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02.09.2016 │35.týždeň 

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

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 

 

 

 

15.06.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Bulharsko 

Tender v Bulharsku - dodanie a inštalácia kogeneračnej jednotky 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o aktuálnom tendri v Bulharsku na dodanie a 

inštaláciu kogeneračnej jednotky - Construction of cogeneration plant for Heat Only Boilers “Ovcha 

Kupel”. Záverečný termín podania prihlášky do tendra je 20. august 2017 14:00 hod. miestneho 

času. 

 
 
 

 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. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

13.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Poľsko 

15. ročník medzinárodnej výstavy vína ENOEXPO+HORECA a GASTROFOOD v Krakove. 

Zastupiteľský úrad SR v Krakove informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej výstave vína 

ENOEXPO, spojenej s výstavou HORECA a GASTROFOOD. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15.-

17. novembra 2017 v meste Krakov v Poľskej republike. 

 
 

 

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. 

 

 

 

15.06.2017 | Ekonomické správy | Ghana 

2017 IEEE PES PowerAfrica Conference 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní konferencie IEEE 

PES PowerAfrica 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. - 30. júna 2017 v Accre, Ghana. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

  

09.06.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Brazília 
Možnosť účasti na IV. Stretnutí podnikateľov Tichomorskej Aliancie, 29. júna 2017 v 
Kolumbii 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských podnikateľov o 

možnosti účasti na IV. stretnutí podnikateľov Tichomorskej aliancie, ktoré sa bude konať 29. júna 

2017 popri XII. Prezidentskom samite Tichomorskej aliancie, v meste Cali, Kolumbii. 
 

 

  

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. 
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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 
 

 

 

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. 

 

 
 

 Aktuality 
 

 

Slovensko |  Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový zákon o poskytovaní investičnej pomoci 

Novým zákonom reaguje rezort podľa ministerstsva hospodárstva SR  P. Žigu na moderné trendy a globálny 

vývoj - automatizáciu, robotizáciu, budovanie dodávateľských reťazcov a s tým spojenú vyššiu pridanú 

hodnotu priemyslu. Nový zákon mal by operatívnejšie reagovať aj na zmeny na trhu práce a možnosti 

investorov. Po novom budú môcť získať podporu aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových 

pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Štát bude podľa MiH SR orientovať investorov 

najmä na využívanie daňových úľav. Ak sa investor rozhodne pre štátnu pomoc vo forme daňovej úľavy, jej 

poskytnutie by podľa návrhu nemalo podliehať schvaľovaniu vlády, ale len ministerstiev financií 

a hospodárstva SR. Podľa nového zákona by mali byť zvýhodnené investície MSP. Mala by sa odbúrať 

náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

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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Rakúsko | Analýza potenciálu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Dolného Rakúska  

Prezidentka Hospodárskej komory Dolného Rakúska S. Zwanzl a honorárny konzul SR v Dolnom Rakúsku 

V. Schmid-Schmidsfelden predstavili na podujatí 7. júna 2017 v Bratislave štúdiu, ktorú spracoval 

Industriewissenschaftliche Institut IWI. Nadväzuje na cezhraničný projekt Duo**Stars. Podľa autora štúdie 

prof. M. Luptáčika (Wirtschaftsuniversität Wien, Ekonomická univerzita Bratislava) okrem úspešnej 

spolupráce v oblasti duálneho vzdelávania by prínosom pre oba metropolitné regióny bola najmä spolupráca 

v R&D.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedeni 

 

OECD | Výhľad OECD pre oblasť zamestnanosti 2017  

OECD Employment Outlook 2017 dokumentuje trendy na pracovných trhoch ako zlepšovanie inkluzivity 

práce, stagnáciu príjmov a nárast rizík straty zamestnania. Analyzuje prepojené účinky hospodárskej politiky 

a štruktúrnych reforiem na schopnosť pracovných trhov odolávať hospodárskym krízam a tiež vplyv 

technologických zmien a globalizácie na deindustrializáciu krajín a zánik pracovných miest priemernou 

znalostnou náročnosťou. Obsahuje aj vyhodnotenie úspešnej praxe podpory kolektívneho vyjednávania. 

Slovenská republika sa v prezentovaných štatistikách umiestnila podľa miery zamestnanosti na 28. mieste 

spomedzi 35 členských krajín OECD a medzi rokmi 2006 a 2013 zaznamenala mierne zhoršenie relatívnych 

majetkových pomerov nezamestnaného obyvateľstva a nárast podielu zamestnancov s nízkym príjmom. 

Publikácia však tiež oceňuje pozitívny vplyv stabilizačných opatrení fiškálnej politiky SR na ochranu 

obyvateľstva pred dopadom globálnej krízy.  

Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži 

 

Poľsko | Od 10. júna je odovzdaný úsek diaľnice D3 

Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité (12 km), na ktorý priamo nadväzuje úsek Skalité - štátna hranica 

Slovenska a Poľska (3 km) bol uvedený do prevádzky. Diaľnica D3 je súčasťou základnej transeurópskej 

cestnej siete (TEN-T) a severojužného prepojenia Slovenska. D3 je zároveň súčasťou Baltsko-jadranského 

koridoru.  

Zdroj: Dziennik Zachodni 

 

Ukrajina | Ukrajinské železnice plánujú spustenie nových medzinárodných liniek 

Dňa 12. júna 2017 sa otvorilo železničné spojenie medzi mestami Kovel (Volynská oblasť - Ukrajina) 

a poľským mestom Chelm. Druhou novou medzištátnou linkou by malo byť spojenie Mukačeva (Zakarpatie) 

s maďarským Debrecínom. Sprevádzkovanie sa plánuje v septembri 2017. Maďarská strana je pripravená 

poskytnúť vlakové súpravy, od Ukrajiny ale očakáva dokončenie chýbajúceho úseku koľají pred mestom 

Mukačevo (úzky európsky rozchod koľají vedie aj po území Ukrajiny, no končí tesne pred stanicou 

Mukačevo). Maďarsko má záujem prepojiť priamym spojom Mukačevo s Budapešťou. Z ďalších 

medzinárodných projektov ukrajinské železnice rozpracovávajú možnosti priameho prepojenia Kyjeva so 

Sofiou, Ľvova s Krakovom, Černivci s Rumunskom a Užhorod s Košicami. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

 

Poľsko | Na letisku pri Rzeszowe otvorili cargo terminál  

Letisko Jasionka pri Rzeszowe blízko slovenských hraníc otvorilo v pondelok nákladový terminál. Má rozlohu 

6,8 tis. m2. Investorom je spoločnosť patriaca do skupiny Waimea Holdingu. V Poľsku sa po Varšave 

a Katoviciach stal Rzeszow tretím centrom pre leteckú prepravu nákladu. „Otvorenie nového terminálu je 

dôležitým krokom smerom k prilákaniu logistických spoločností, špeditérov a všetkých, ktorí vozia tovar 

letecky po celom svete. „Terminál napĺňa očakávania Podkarpatskej oblasti, susedných regiónov, ako aj 

Ukrajiny a Slovenska“- prezident Airport Rzeszow Jasionka Michał Tabisz.  

Zdroj: wnp.pl 

 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2017_empl_outlook-2017-en
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OECD | Zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) na vyššej úrovni (Paríž; 14. júna 2017) 

Výbor schválil prvý akčný plán postavený na hodnotení činnosti DAC a 6 strategických priorít pre reformu 

jeho činnosti pre relevantnosť v novej rozvojovej architektúre. Vedúci delegácie ministerstva zahraniničných 

vecí a európskych záležitostí SR generálny riaditeľ M. Mlynár vyslovil hrdosť z príslušnosti SR k DAC, 

vyzdvihol prácu DAC v oblasti kvality rozvojovej spolupráce a podčiarkol potrebu strategického dialógu medzi 

rozvojovými organizáciami a príležitosti plynúce z multilaterálnej implementácie Agendy 2030/cieľov 

udržateľného rozvoja. Na okraj zasadnutia bol zhodnotený pokrok smerom ku konsenzu v otázkach 

modernizácie pravidiel DAC pre nástroje súkromného sektora a pre vnútroštátne výdavky na podporu 

utečencov. 

Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži 

 

Slovensko | Chceme vidieť Slovákov aj na trhoch mimo EÚ 

Vyjadril sa v rozhovore pre hospodárske noviny generálny riaditeľš EXIMBANKY SR. Banka prináša možnosť 

vstupu do projektov a teritórií, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. 

Na strane vývozu je to predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Na strane importu je to 

financovanie dovozu technológií, ktoré v konečnom dôsledku umožňujú vývoz kvalitnejšej produkcie s 

vysokou mierou pridanej hodnoty. Výhodou je tiež to, že banka môže ponúknuť úver aj zahraničnému 

odberateľovi, ktorý má záujem o náš tovar, ale v domácom prostredí si nevie zabezpečiť potrebné financie 

na jeho obstaranie.  

Zdroj: hnonline.sk 

 
 

 Energetika 

 

Rakúsko | Rakúska Energie Steiermark sa stala druhým najväčším výrobcom tepla na Slovensku 

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti  STEFE Slovensko pôsobí v 20 mestách (okrem iného Banská 

Bystrica, Martin, Zvolen, Trnava, Rožňava, Rimavská Sobota) a zásobuje teplom 250 000 obyvateľov. Podiel 

biomasy na výrobe tepla je 30 %, ročný obrat 100 mil. EUR.  

Zdroj: APA 

 

Rakúsko - Slovensko | Bilaterálne stretnutie k jadrovej bezpečnosti  

7.- 8. júna 2017 sa v Bratislave konalo 25. kolo konzultácií jadrových expertov Slovenska a Rakúska za 

účelom otvorenej diskusie o aktuálnych témach v oblasti jadrovej energetiky. Okrem stavu jadrovej 

bezpečnosti na Slovensku, prevádzke jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a jadrové 

elektrárne Mochovce a tiež postupu dostavby jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok sa konštruktívne a 

otvorene diskutovalo o radiačnom monitoringu na Slovensku a v Rakúsku, havarijnej pripravenosti a 

nakladaní s rádioaktívnym odpadom. V reakcii na informácie šírené rakúskou MVO organizáciou GLOBAL 

2000 o prekročených limitoch a ohrození obyvateľov rádioaktívnym tríciom vypúšťaným z jadrovej elektrárne 

Mochovce, zástupcovia Slovenska informovali o platnej legislatíve a o procese monitoringu výpustí trícia zo 

strany regulačného orgánu ako aj zo strany prevádzkovateľa. Rakúski a slovenskí jadroví experti sa zhodli, 

že všetky legislatívne požiadavky na ochranu osôb a životného prostredia sú dodržané.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedeni 
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Priemysel 
 

 

Slovensko-Francúzsko | Prvý priemyselný inovačný klaster 

Deväť spoločností a organizácií pod záštitou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory vytvorilo v Trnave 

Priemyselný inovačný klaster (IIC - Industry Innovation Cluster) s ambíciou stať sa akcelerátorom inovácií 

slovenského priemyslu. IIC si kladie za cieľ združovať spoločnosti, ktoré sú lídrami v slovenskom priemysle, 

a chcú posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti. Zakladateľmi IIC sú PSA Groupe 

Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), HB Reavis, Veolia, Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, 

Orange Slovensko, a.s. a Slovak Lines. Slávnostné otvorenie klastra sa konalo 13. júna 2017 za účasti 

prezidenta republiky A. Kisku a veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Ch. Léonziho.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Slovensko | Prezentácia Aeromobilu pre predstaviteľov diplomatického zboru 

V priestoroch spoločnosti AeroMobil v Podunajských Biskupiciach sa 13. júna 2017 uskutočnila prezentácia 

lietajúceho auta – AeroMobilu pre predstaviteľov diplomatického zboru, akreditovaného pre Slovenskú 

republiku. Podujatie pripravilo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci 

s tímom AeroMobil. Veľvyslanci sa oboznámili s novým prototypom - aeromobilom 4.0, ktorého sériová výroba 

by mala putovať k zákazníkom na prelome rokov 2018/2019. Projekt napomáha rozvoju kombinácie letectva 

s cestnou dopravou, má veľký potenciál v prínose pre hospodárstvo SR.  Výsledky práce tímu Aeromobil sú 

súčasťou realizácie cieľov ako Priemyslu 4.0, tak aj koncepcie Smart cities. Podujatie bolo ďalšou z príležitostí 

predstaviť svetu Slovensko ako krajinu inovácií, v ktorej majú otvorené dvere firmy s novými netradičnými 

nápadmi.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

 

 
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

