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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. 

 

 

 

04.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Francúzsko  

Konzultanti poskytujúci poradenstvo pre implementáciu programu Protikorupčnej siete pre 

Východnú Európu a Strednú Áziu - tender  

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

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej predmetom je vykonanie konzultačnej činnosti so 

zameraním na implementáciu programu práce Protikorupčnej siete v období rokov 2017-2019. 

Termín uzávierky 26. júla 2017. Referenčné číslo tendra: RFQ 203  

 
 

 

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. 

 
 

 

11.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Výzva moldavskej Štátnej cestnej správy na vyjadrenie záujmu o účasť v tendroch na 

výstavbu cestných komunikácií. 

Moldavská Štátna cestná správa vyhlásila 6. júla 2017 výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť v 

tendroch na výstavbu cestných komunikácií. Uzávierka tendra je 7. august 2017. 
 

 

07.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Tender Štátnej správy ciest "Program obnovy ciest Moldavska" 

Vláda Moldavskej republiky plánuje získať finančné prostriedky z Európskej únie (Neighbourhood 

Investment Facility - NIF) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) na pokrytie nákladov na 

národný program obnovy ciest (Moldova Road Sector Program) a na poskytnutie poradenských 

služieb (dohľad nad stavebnými prácami, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu). Uzávierka 

tendra je 27. júla 2017. 
 

 

07.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Tender Štátnej správy ciest na poskytnutie poradenských služieb pre Program obnovy ciest 

Moldavska (dozor nad stavebnými prácami) 
Vláda Moldavskej republiky plánuje získať finančné prostriedky z Európskej únie (Neighbourhood 

Investment Facility - NIF) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) na pokrytie nákladov na 

národný program obnovy ciest (Moldova Road Sector Program) a na poskytnutie poradenských 

služieb (dohľad nad stavebnými prácami, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu). Uzávierka 

tendra je 27. júla 2017. 
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 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. 

 
 

 

07.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán  
IRAN EXPO 2017 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 
konaní 2. ročníka výstavy „Export Capacities of the Islamic Republic of Iran - Iran Expo 2017“, ktorá 
sa uskutoční v dňoch 31. októbra - 3. novembra 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. 
 

 

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. 

 

 

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. 
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30.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko 

Najväčší jesenný poľnohospodársky veľtrh v Srbskej republike - Šumadijski sajam 

poljoprivrede 2017 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o najväčšom 

jesennom poľnohospodárskom veľtrhu v Srbskej republike - „Šumadijski sajam poljoprivrede 2017“. 

V poradí 14. ročník veľtrhu sa uskutoční v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v Kragujevaci, štvrtom 

najväčšom Srbskom meste a hlavnom centre Šumadijského regiónu. 

 
 
 

 Podujatia 
 

 

 

10.07.2017| Ekonomické správy | Slovensko  

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská 

kooperačná burza Bratislava 2017, ktoré sa bude konať dňa 19. septembra 2017 v Bratislave. 

 

  

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. 

 

  

10.07.2017 | Ekonomické správy | Slovensko  

Slovenská kooperačná burza Košice 2017 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) vás pozýva na kooperačné podujatie v 

rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať 

dňa 30. októbra 2017 v Košiciach.. 

 

  

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. 
 

  

10.07.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Albánsko  
„Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ 
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie 
slovenských firiem na B2B stretnutiach organizovaných Obchodnou a priemyselnou komorou v 
Tirane s názvom „Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ zameraného na priame zahraničné 
investície a partnerstvo medzi medzinárodným obchodom a predstaviteľmi albánskych spoločností. 
Podujatie sa uskutoční v dňoch 28. – 29. septembra 2017 v priestoroch Kongresového paláca v 
Tirane, v Albánsku. 

 

 

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“ 
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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/-tirana-business-matching-2017-b2b-event-?p_p_auth=raDnRpH9&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-tirana-business-matching-2017-b2b-event-?p_p_auth=raDnRpH9&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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
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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. 

 

 

 

04.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Slovinsko  
Podnikateľské podujatie SVE + Čína (16+1) v Slovinsku so zameraním na agropotravinárstvo  
Zastupiteľský úrad SR v Ľubľane informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Business konferencie, 
ktorá sa uskutoční 26. augusta 2017 v slovinskom meste Gornja Radgona.  
 

 
 

 Aktuality 
 

 

Čierna Hora | Závery z návštevy ministra financií SR P. Kažimíra v Čiernej Hore (07. júla 2017) 

Pracovná cesta šéfa rezortu financií SR P. Kažimíra v Čiernej Hore a jeho rokovania s rezortným partnerom 

D. Radunovićom bola veľmi konkrétna, vecná a obsahovo pre čiernohorskú stranu prínosná. Minister Kažimír 

prisľúbil možnosť donácie milión EUR priamo do štátneho rozpočtu Čiernej Hory za vopred stanovených 

podmienok v rámci slovenskej rozvojovej pomoci. Informoval, že rezort financií SR má k dispozícii až 4 mil. 

EUR na expertnú pomoc pre región ZB; je na čiernohorskej strane, o čo bude mať záujem. Bol odsúhlasený 

zámer podpísať na jeseň 2017 medzirezortné Memorandum o spolupráci (point of contact veľvyslanectvo 

Podgorica) s vytýčením konkrétnych oblastí záujmu, kde chce Podgorica od nás radu. Minister Radunović 

sa pýtal na skúseností s registračnými pokladňami, zlúčením daňovej a colnej správy pod jednu strechu, 

skúsenosti s bločkovou lotériou, efektivitu výberu daní, elektronický monitoring štátneho výkazníctva, atď. 

Minister Radunović sa poďakoval za to, že jeho krajina má v osobe šéfa slovenskej diplomacie mimoriadne 

silného spojenca a advokáta a zaželal p. ministrovi M. Lajčákovi veľa úspechov na jeho novom poste v New 

Yorku. Minister Kažimír tlmočil pozdravy p. ministra M. Lajčáka, ako aj predsedu vlády SR R. Fica premiérovi 

Čiernej Hory D. Markovićovi. Pozval Radunovića na návštevu Slovenska. Bolo dohodnuté, že riaditeľ 

Finančnej správy SR (člen delegácie) navštívi na jeseň Čiernu Horu s cieľom odprezentovať bločkovú lotériu. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Podgorici 

 
Česlp | Zahraniční investori dostanú šancu získať dlhodobý pobyt v Česku 

Česká vláda 10. júla 2017 schválila nariadenie, ktoré umožní cudzincom z krajín mimo EÚ požiadať 

o povolenie k dlhodobému pobytu za podmienok investovania a vytvorenia nových pracovných miest. 

Cudzinec musí investovať aspoň 75 mil. CZK alebo vytvoriť aspoň 20 nových pracovných miest.  

Zdroj: Právo 

 

 

 

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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelske-podujatie-sve-cina-16-1-v-slovinsku-so-zameranim-na-agropotravinarstvo?p_p_auth=vbj4bhZy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelske-podujatie-sve-cina-16-1-v-slovinsku-so-zameranim-na-agropotravinarstvo?p_p_auth=vbj4bhZy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Rakúsko | Viedenské letisko Schwechat bojuje o tretiu pristávaciu dráhu, Bratislava je konkurenciou 

Letisko Schwechat s dvoma dráhami nemá dostatok kapacity pre zvyšujúci sa objem leteckej osobnej 

i nákladnej prepravy. Ochranárske organizácie a občianski aktivisti prelobovali zákaz výstavby tretej dráhy 

vo verejnom záujme (ochrana životného prostredia, záber pôdy, hluk). Hospodárske kruhy bojujú za 

povolenie, keďže podľa nich je verejným záujmom aj podpora práce a podnikania. Jedným z argumentov za 

výstavbu je, že tretia dráha vygeneruje až 30 000 pracovných miest v Rakúsku, ktoré v opačnom prípade 

„odídu“ do Bratislavy.  

Zdroj: Der Standard 

 

Česko | Rozdielna kvalita rovnakých potravín v piatich krajinách 

Testy vybraných 21 potravín z piatich krajín (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a Česko) ukázali 

rôzne zloženie tej istej potraviny, čo je neprijateľné a diskriminujúce voči spotrebiteľom. Minister 

poľnohospodárstva v českej republike Marián Jurečka chce výsledky prieskumu použiť ako argument pri 

vyjednávaní o riešení rozdielnej kvality rovnakých potravín na rokovaní ministrov poľnohospodárstva 

členských krajín EÚ v budúcom týždni.  

Zdroj: Právo 

 

Čína-SVE | 9. stretnutie národných koordinátorov formátu CN+SVE v Pekingu (11. júla 2017) 

Viceminister zahraničných vecí Číny vyzval, aby sa krajiny formátu zapájali do spolupráce v rámci iniciatívy 

Pás a cesta; aktívne podporili transformáciu spolupráce CN+SVE na „hospodársky pás spájajúci Čínu a 

Európu“; využívali príležitosti, ktoré ponúka spolupráca s Čínou; potvrdil, že formát dopĺňa rámec spolupráce 

Čína-EÚ a že Peking plne podporuje projekt európskej integrácie. Čína a Maďarsko oznámili, že 6. summit 

predsedov vlády Číny+SVE sa uskutoční 28. novembra 2017 v Budapešti. Slovensko informovalo o konaní 

ministerskej konferencie o inováciách (Bratislava, 26. – 29. novembra 2017) a ďalej zdôraznilo záujem 

o spoluprácu v oblastiach dopravnej infraštruktúry a vývozu potravinových výrobkov. EÚ (z pozície stáleho 

pozorovateľa) privítala podporu Číny pre projekt európskej integrácie a označenie Čína+SVE za doplnkový 

formát spolupráce EÚ-Čína; vyzvala na dodržiavanie európskej legislatívy pri implementácii projektov 

formátu.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR Pekingu 

 

Rakúsko | Rast počtu pasažierov na letisku Viedeň (aj na Malte a v Košiciach)  

Za prvý polrok 2017 celá skupina Flughafen Wien, do ktorej patrí najväčšie rakúske letisko Wien-Schwechat, 

ako aj letiská na Malte a v Košiciach, zaznamenala 14,1 mil. (o 9,2 % viac ako pred rokom) prepravených 

cestujúcich. Najviac stúpli počty cestujúcich do Ruska (o 13,6 %), čo súvisí so zvýšeným počtom letov z 

Viedne. Letisko na Malte zaznamenalo v období 1-6/2017, teda počas MT PRES, prírastok cestujúcich 

o 20,3 %. Akcie skupiny Flughafen Wien na viedenskej burze od januára stúpli o 40 %.  

Zdroj: Wiener Zeitung 

 

OECD | Pohľad OECD na verejnú správu 2017  

13. júla 2017 vydala OECD publikáciu Government at a Glance 2017 so štatistikami a odporúčaniami na 

zvyšovanie efektívnosti verejných inštitúcií a občianskej dôvery. Konštatuje mierny rast verejných investícií 

na približne 3,2 % HDP (na dvojnásobok na Slovensku) a k ich najväčšiemu posilneniu dochádza v oblasti 

sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva. Zamestnanosť vo verejnom sektore zostáva stabilná 

a zlepšovanie rodovej rovnosti je pomalé. Za hlavné výzvy OECD označuje prechod na elektronický výkon 

verejnej moci, tvorbu otvorených verejných dát, boj proti sociálnym nerovnostiam v kvalite a udržateľnosti 

vzdelania a zdravotnej starostlivosti. V kontexte Slovenska si publikácia všíma najmä vysoký priemerný rast 

vládnych príjmov s výnimkou roku 2016 kvôli nízkej absorpcii eurofondov, liberálnu daňovú politiku 

a nadpriemerné zastúpenie žien v štátnej správe (68 %, priemer OECD je 58 %).  

Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži 
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Vietnam | Vietnam zruší niektoré obmedzenia pre zahraničných investorov 

Cieľom je uľahčiť angažovanosť zahraničných investorov v krajine a zvyšovania ich podielov vo firmách. 

Zrušenie obmedzení sa bude týkať najmä oblastí služieb, telekomunikácií, financií a bankovníctva.  

Zdroj: VNA 

 
 

 Energetika 
 

 

Poľsko | Pre Slovnaft je Poľsko stále dôležitejšie 

„Počas dvoch až troch rokov by sme chceli prekročiť "magickú" hranicu v počte 100 staníc v sieti Slovnaft 

partnerov, pomocou ktorých máme z trhu predaných pohonných hmôt v Poľsku 20 %. V súčasnosti sme 

najväčším dovozcom benzínu a jedným z najväčších dovozcov nafty v Poľsku. V roku 2016 išlo na poľský 

trh takmer 15 % predaja polymérov vyrábaných v našich závodoch na Slovensku a Maďarsku. Rafinéria 

Slovnaft v Bratislave je súčasťou skupiny MOL, do ktorej portfólia aktív skupiny patrí tiež rafinéria v Maďarsku 

a dve rafinérie v Chorvátsku. Nepochybne poľský trh je jedným z najdôležitejších exportných trhov 

spoločnosti Slovnaft, rovnako ako celej skupiny MOL, a to najmä s ohľadom na plánované investície do 

polyolov“, povedal T. Rybczak, generálny riaditeľ Slovnaftu v Poľsku.  

Zdroj: wnp.pl 

 
 

Priemysel 
 

 
Rakúsko | C&A premiestni svoje logistické centrum z Ennsu (Oberösterreich) do Trnavy 

Celý stredo a východeurópsky región bude od roku 2019 zásobovať z jedného centrálneho skladu. Doterajšie 

dve logistické centrá (Enns v Rakúsku, Nové Mesto n/Váhom na Slovensku) už nespĺňajú kapacitné ani 

infraštruktúrne požiadavky, preto C&A Europe podpísalo zmluvu s developerom o výstavbe logistického 

centra v Trnave. Jeho geografické umiestnenie má umožniť zásobovanie všetkých pobočiek C&A v 9 krajinách 

z večera do rána. V Ennse príde o prácu 215 zamestnancov.  

Zdroj: ORF  

 

 
 
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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