02.09.2016 │35.týždeň

25. týždeň
26.06.2017
4.5.2016
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.

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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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.
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.

Podujatia

20.06.2017 | Ekonomické správy | Indonézia
Konzultačný deň Indonézia a Filipíny o možnostiach ekonomickej spolupráce
Konzultačný deň Indonézia a Filipíny o možnostiach ekonomickej spolupráce sa uskutoční dňa 4. júla
2017 o 10.00 hod.v Bratislavskej regionálnej komore SOPK

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.

2







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.
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.
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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-Kazachstan | Podnikateľská misia MŠVVaŠ SR a MPRV SR
Podnikateľská misia do Astany v gescii ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa konala 19. - 23. júna 2017. Jej súčasťou boli dve podnikateľské
fóra 20.- 21. júna 2017 na pôde EXPO 2017. Podľa komerčného riaditeľa a.s. Astana EXPO 2017, na
výstave, ktorá bola oficiálne otvorená 9. júna 2017 bolo zatiaľ predaných 1,2 mil. lístkov.
Zdroj: http://www.expo2017slovakia.sk/
Slovensko | Hviezdny výkon spotreby domácnosti
Slovenské domácnosti prepisujú históriu. Ich spotreba dosiahne tento rok najrýchlejšie tempo rastu od krízy
v roku 2009. Na trhu práce pribudne vyše 40 tisíc pracovných miest, čo stlačí mieru nezamestnanosti na
nové historické minimum. Spolu so súkromnými investíciami a zlepšujúcim sa externým prostredím tak
vytvárajú podmienky na priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky. Zdrojom 3,3 %-ného rastu v roku 2017 bude
najmä domáci dopyt. V budúcom roku ekonomika zrýchli tempo rastu vďaka exportu na 4,2 % a o rok neskôr
dosiahne pokrízový rastový vrchol.
Zdroj: Ministerstvo financií SR
Slovensko-OECD | Generálny tajomník OECD A. Gurría navštívil 21. júna 2017 Slovensko
Gnerálny tajomník OECD A. Gurría dnes navštívil Bratislavu pri príležitosti oficiálnej prezentácie publikácie
OECD o Slovensku: „Ekonomický prehľad: Slovenská republika 2017". Ekonomické prehľady sa radia
k najvýznamnejším výstupom a poskytujú objektívny pohľad na aktuálnu situáciu, vrátane odporúčaní pre
najbližšie obdobie. Aktuálny Ekonomický prehľad je zameraný na makroekonomický vývoj s dôrazom na dve
sektorové oblasti - vysoké školstvo so zameraním na zručnosti obyvateľstva a oblasť zdravotníctva. V rámci
návštevy bol generálny tajomník OECD A Gurría rokovať s predsedom vlády SR R. Ficom, podpredsedom
vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrinim a ministrom zahraničných vecí a európskych
záležitostí M. Lajčákom. Konkrétne odporúčania pre jednotlivé sektorové politiky boli detailne prediskutované
počas pracovného obeda podávaného ministrom financií SR P. Kažimírom. V rozhovoroch so slovenskými
predstaviteľmi boli okrem samotného obsahu a odporúčaní Ekonomického prehľadu prediskutované otázky
prehlbovania vzájomnej spolupráce s OECD, napríklad v oblasti implementácie Agendy 2030 v podmienkach
SR, ako aj priority predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN.
Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži
OECD | Podľa OECD krajiny v oblasti zeleného rastu napredujú
Mnoho krajín je v porovnaní s rokom 1990 efektívnejších vo využívaní prírodných zdrojov a služieb
súvisiacich so životným prostredím, čo vytvára väčší objem hospodárskej produkcie na jednotku uhlíka
uvoľneného do ovzdušia a spotreby energie alebo surovín. Vývoj je však podľa publikácie OECD Indikátory
zeleného rastu 2017 príliš pomalý, a berúc do úvahy aj emisie obsiahnuté v medzinárodnom obchode,
pokroky v oblasti environmentálnej produktivity sú relatívne skromné. Publikácia poukazuje na to, kde sa
nachádza 46 krajín v rámci vyváženia hospodárskeho rastu a environmentálnych tlakov v období od roku
1990 do roku 2015.
Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži
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SEI | Zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa 22. júna 2017 zúčastnil na
výročnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). Podujatie
sa konalo v rámci bieloruského predsedníctva v Minsku. Počas rokovania sa uskutočnila výmena názorov
na aktuálny vývoj v regióne krajín SEI, praktickú spoluprácu účastníckych krajín, posilnenie úlohy členských
krajín SEI pri presadzovaní väčšej prepojenosti v prebiehajúcich integračných procesoch v kontexte
takzvanej širšej Európy. Diskusia sa týkala aktuálneho stavu príprav Akčného plánu CEI 2018 - 2020, ako aj
revízia procedurálnych pravidiel fungovania tejto organizácie. Minister M. Lajčák vo svojom vystúpení
upriamil pozornosť na význam spolupráce medzi EÚ a ďalšími partnermi, aktuálne témy, ako sú migrácia,
terorizmus, digitálne výzvy, bezpečnosť a podobne. Okrem spomínaných tém v prejave odznela aj podpora
východnej dimenzii v SEI ako aj potvrdenie pripravenosti Slovenska naďalej intenzívne spolupracovať
s krajinami Západného Balkánu na ich ceste do EÚ. V pripravovanom komuniké sa ministri vyjadrili aj k
otázkam posilnenia vzájomnej spolupráce s prepojením na bezpečnosť, stabilitu a prosperitu regiónu, ako aj
k aktuálnej výzve súčasnosti – migrácii.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Minsku
India-Slovensko | Prvú slovenskú družicu vyniesla do vesmíru indická raketa
Indická vesmírna agentúra (ISRO) úspešne vyslala do vesmíru družicu Cartosat-2E spolu s 30 nanosatelitmi
vrátane slovenského skCUBE. Štart nosnej rakety sa uskutočnil 23. júna 2017 o 9:30 miestneho času z
vesmírneho strediska Sriharikota v Ándrapradéši. Projekt je spoluprácou indickej spoločnosti Antrix
Corporation (súčasť ISRO) so 14 krajinami (Rakúsko, Belgicko, Čile, Česko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko,
Talianko, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Ukrajina a USA).
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dillí
India-Slovensko | Prijatie predstaviteľa indickej pobočky slovenského Microstep-MIS
Microstep-MIS je úspešná slovenská spoločnosť podnikajúca v oblasti meteorologického zberu dát
a úspešne rozvíjajúcimi aktivitami v krajinách južnej Ázie. V roku 2015 založila dcérsku pobočku v Bangalúre.
Rokovanie sa uskutočnilo z iniciatívy slovenskej strany a nadviazalo na predchádzajúcu komunikáciu.
Madhav Rao pripomenul, že firma založila pobočku v Indii v nadväznosti na úspešný projekt dodávky
systémov pre 67 armádnych letísk. Súčasné aktivity zahŕňajú (nepravidelné) dodávky zariadení pre národný
meteorologický inštitút, ako aj prevádzkovanie servisných centier. Spoločnosť má záujem o otvorenie
výrobného závodu v Indii (pre montovanie zariadení zo Sovenska) v perspektíve v roku 2018. Spoločnosť
Microstep-MIS získala 2-ročný kontrakt v Nepále – ide o jeden z najväčších projektov pre meteorologické
stanice v krajine, ktorý bude spololočne realizovať v spolupráci s nepálskymi a fínskymi partnermi.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dillí
Slovensko | Stretnutie ekonomických diplomatov s podnikateľmi v Bratislave a v Banskej Bystrici
Na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 21. júna 2017 uskutočnilo Slovenské
exportné fórum. Cieľom fóra bolo vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a vybudovanie osobných kontaktov
reprezentantov štátnej správy – ekonomických diplomatov vyslaných na zahraničné misie a ďalších aktérov
obchodnej diplomacie na národnej úrovni (SARIO, EXIMBANKA, Asociácia zamestnávateľských zväzov a
združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora) so slovenskými podnikateľmi. V rozhovoroch s
ekonomickými diplomatmi mali podnikatelia príležitosť predstaviť svoje podnikateľské zámery, aktuálne
projekty, potreby v danom teritóriu a diskutovať o prienikoch ponuky a dopytu na jednotlivých trhoch.
Zúčastnilo sa 104 spoločností, 62 ekonomických diplomatov a počet rokovaní na fóre presiahol 500 stretnutí.
Účastníkom fóra sa prihovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák ako aj
štátny tajomník Lukáš Parízek. Fórum pripravil rezort diplomacie v spolupráci s agentúrou SARIO a je
súčasťou pravidelnej porady ekonomických diplomatov. Rokovanie s ekonomickými diplomatmi pokračovalo
v Banskej Bystrici 23. júna 2017 za účasti 30 podnikateľov, ktoré pripravila regionálna komora SOPK.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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Energetika
Ukrajina | Podpísanie Memoranda o porozumení medzi Slovenskom a Ukrajinou
21. júna 2017 sa v Kyjeve za účasti veľvyslanca SR na Ukrajine uskutočnil podpis Memoranda o porozumení
o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi energetickými sieťami Slovenska a Ukrajiny. Memorandum bolo
podpísane predsedom predstavenstva prevádzkovateľa prenosovej sústavy na Slovensku spoločnosti SEPR
a.s. p. Miroslavom Obertom a predsedom predstavenstva ukrajinského prevádzkovateľa štátnej spoločnosti
Ukrenergo p. Vsevolodom Kovaľčukom. Na základe Memoranda sa predpokladajú spoločné aktivity SEPS
a.s. a Ukrenergo pri modernizovaní existujúceho energetického prepojenia medzi ukrajinským Mukačevom
a slovenskými Veľkými Kapušanmi. Toto prepojenie (400 kV, 700 MW), ktoré bolo postavené ešte v roku
1959, je v tomto čase už zastarané. Nahradiť by ho mala jedno alebo dvojvetvová línia, ktorú by bolo možné
využívať na dodávky a obchodovanie s elektrinou v oboch smeroch. Modernizácia prepojenia energetických
sústav je okrem rozširujúcich sa aktivít v oblasti plynárenstva (tranzit a reverz plynu, záujem slovenských
spoločností o spoluoperovanie ukrajinským tranzitným plynovodom a ťažbu plynu na Ukrajine) ďalším
konkrétnym príkladom rozvíjajúcej sa slovensko-ukrajinskej spolupráce.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve

Priemysel
Slovensko | Slovenské lietadlá lietajú po celom svete. Okrem Antarktídy
Na začiatku boli ôsmi kamaráti a ich spoločný veľký sen o lietaní. Dnes je ich sen realitou a slovenské lietadlá
Dynamic sú známe doslova na celom svete. Po rozbehu sériovej výroby v roku 2003 sa Aerospool okrem
dvojmiestneho Dynamicu pred štyrmi rokmi pustil aj do výroby štvormiestneho Advanticu. Z toho zatiaľ vyrobili
sedem kusov a okrem Slovenska sa nachádzajú v Nemecku, na Ukrajine či v Rusku. Najviac Dynamicov je
v Európe, a to vo Francúzsku, v Nemecku, Česku a Brazílii, ale nájdu sa aj v exotike ako v Iráne, Juhoafrickej
republike, na Taiwane i na ostrove Réunion v Indickom oceáne. Na Slovensku sa ich do konca minulého roka
predalo 36 kusov. Presne vyrobili 615 lietadiel a 90 stavebníc. To znamená, že lietadlo si zákazník vyzdvihne
rozložené a dá si ho zložiť, čo ho vyjde lacnejšie.
Zdroj: pravda.sk
Slovensko | Slovensko má dobré predpoklady byť v európskom jadre
Slovensko má dobré predpoklady byť v európskom jadre, konštatoval na stretnutí 19. júna 2017 s
podpredsedom Európskej komisie M. Šefčovičom podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu P.
Pellegrini. „Je úplne prirodzené, že Slovensko ako malá dynamicky sa rozvíjajúca krajina má jasnú ambíciu
byť súčasťou jadra a postupne ho aj tvoriť ... Pre Slovensko najväčšou inovačnou výzvou bude reagovať na
digitálnu revolúciu, pretože Slovensko je veľmocou nielen vo výrobe automobilov, ale začína byť pozitívne
vnímané aj v oblasti IT. Kľúčové bude prepojenie automobilového priemyslu s IT a pritiahnutie výskumu a
vývoja na Slovensko,“ poznamenal.
Zdroj: vicepremier.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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