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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.


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..

Medzinárodné tender
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.
07.08.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Argentína
Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja
priemyslu”
Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja priemyslu”
Cieľom projektu je internacionalizácia rozvoja priemyslu v provincii prostredníctvom vytvárania
priaznivých podmienok na zahraničné investície.
.

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.
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27.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Medzinárodné Fórum а veľtrh „SEF-2017 KYIV “.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú
podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 9.- 10. októbra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodné
Fórum а veľtrh „SEF-2017 KYIV “.



07.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Dánsko
HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve informuje, že v dňoch 3. – 5. októbra
2017 sa v MCH Messecenter v dánskom meste Herning uskutoční najväčší škandinávsky strojársky
veľtrh. Strojársky priemysel je jedným z kľúčových sektorov dánskej ekonomiky s trendom zadávania
výroby do zahraničia. Dôvodom sú vysoké náklady a drahá pracovná sila..
19.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtr hy | Čína
NICGE 2017 – Nanjing International Consumer Goods Expo
Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti
slovenských vystavovateľov na kontraktačno-predajnom veľtrhu spotrebného tovaru, ktorý sa
uskutoční v dňoch 15.-17. septembra 2017 v Nankingu, hlavnom meste provincie Jiangsu (Číne), so
slávnostným otvorením v piatok, 15. septembra 2017.

09.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína
FHC China 2017
Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti
slovenských vystavovateľov na kontraktačno-predajnom veľtrhu potravín, nápojov, pečiva
pohostinnosti a potravinárskeho predaja, ktorý sa uskutoční v dňoch 14-16. novembra 2017 v
Shanghai New International Expo Center (SNIEC) v Pudongu.

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.
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27.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Bulharsko
International Technical Fair 2017 – najprestížnejší technologický veľtrh na Balkáne
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o nadchádzajúcom technologickom veľtrhu –
International Technical Fair 2017, ktorý patrí medzi najprestížnejšie a najväčšie obdobné podujatia v
juhovýchodnej Európe. V poradí 73. ročník veľtrhu sa uskutoční v dňoch 25. - 30. september 2017 v
druhom najväčšom bulharskom meste Plovdiv.
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.
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





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.
04.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael
Príležitosť pre slovenské firmy v oblasti „smart cities“
V dňoch 12. – 14. februára 2018 sa uskutoční v Tel Avive medzinárodná konferencia miest a
samospráv MUNIWORLD 2018 ako aj veľtrhu MUNIEXPO 2018. Podujatie sa koná pri príležitosti
70. výročia vzniku Izraela a je unikátnou príležitosťou pre slovenské firmy v oblasti „smart cities“
nadviazať kontakty s izraelskými partnermi.
19.07.2017| Ekonomické správy | Ukrajina
"CITY ROAD UKRAINE 2017“
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú
podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Biznis
Fórum „ CITY ROAD UKRAINE 2017
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01.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam
Pozvánka na obchodnú misiu do Hanoja
Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných
rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa
ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri. Vietnamská strana zohľadní prípadné ďalšie
požiadavky slovenských firiem.



19.07.2017 | Ekonomické správy | Kuvajt
Energy Efficiency Kuwait 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní workshopu „Energy Efficiency: A Key Driver for Clean Energy Transition“, ktorá sa uskutoční
v dňoch 2.-3. októbra 2017 v Kuvajte, štát Kuvajt.
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.







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.
09.08.2017 | Ekonomické správy | Dánsko
BIG SCIENCE BUSINESS FORUM
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Big Science
Business Forum, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-28. februára 2018 v Kodani, v Dánskom kráľovstve.

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.
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“

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
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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.

25.07.2017 | Ekonomické správy | Ukrajina
II. Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú
podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 21. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať II.
Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“.

25.07.2017 | Ekonomické správy | Fínsko
Východné partnerstvo „BUSINESS FORUM“ 26. – 27. októbra 2017.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych SR informuje o možnosti participácie slovenskej
podnikateľskej verejnosti subjektov na podujatí „Business forum“ organizovaného v dňoch 26. – 27.
októbra 2017 v Talline (Estónsko).
04.08.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko
Medzinárodný veľtrh v Solúne – TIF (9.-17. september 2017)
V dňoch 9.-17. septembra 2017 sa uskutoční 82. ročník Medzinárodného veľtrhu v Solúne (TIF),
ktorý je svojou náplňou, návštevnosťou a medzinárodnou účasťou pokladaný za najväčšiu a
najvýznamnejšiu udalosť v segmente výstavníctva v Grécku.

01.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Nemecko
Slovensko-nemecké hospodárske fórum v Košiciach
V dňoch 25. – 26. septembra 2017 sa v Košiciach uskutoční prestížne Slovensko-nemecké
hospodárske fórum. Cieľom podujatia je prezentácia obchodných a investičných príležitostí v
Slovenskej republike s dôrazom na región východného Slovenska. Účastníci VIA FORUM 2017
získajú komplexný prehľad o možnostiach a potenciáloch východného Slovenska. Zároveň budú
mať príležitosť diskutovať so širokou a erudovanou skupinou spíkrov a expertov reprezentujúcich
jednotlivé témy podujatia.

08.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
Medzinárodné investične fórum "Central Ukrainian ID-2017" а Medzinárodný agropriemyselný
veľtrh „AGROEXPO-2017“
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú
podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 20. - 23. septembra 2017 sa bude v meste Kropyvnycky
(Kirovogradská oblasť) konať Medzinárodné investične fórum "Central Ukrainian ID-2017" а
Medzinárodný agropriemyselný veľtrh „AGROEXPO-2017“.
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07.08.2017 | Ekonomické správy | Dánsko
Konferencia k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch v Dánsku.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve odporúča stavebným spoločnostiam
účasť na "Konferencii k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch v Dánsku" dňa 4.
októbra 2017, k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch v Dánsku, ktorá je
zameraná na podporu spolupráce so zahraničnými firmami na významných investičných projektoch
krajiny v oblasti dopravy, zdravotníctva a výskumu. Účasť na konferencii ponúka skvelú príležitosť
pre slovenské subjekty nadviazať partnerstvá pre realizáciu projektov, objem ktorých by mal v
najbližších desiatich rokoch dosiahnuť 35 miliárd EUR. Aktuálne informácie k jednotlivým projektom
budú prezentovať investori a zástupcovia investičných agentúr.



07.08.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Ukrajina
Informácie o podujatiach - Užhorod, Ukrajina
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Generálny konzulát SR v Užhorode
informujú podnikateľskú verejnosť, predstaviteľov turistických agentúr, že v dňoch 19.- 27. septembra
2017 sa bude v Užhorode konať Medzinárodný turistický týždeň.

Aktuality
Kazachstan | EXPO 2017 navštívilo za 59 dní 2 milióny návštevníkov
Návštevníkom s číslom 2 milióny medzinárodnej výstavy EXPO 2017 sa stal domáci hosť. Maloobchodný
obrat hlavného mesta Astana za prvý mesiac od otvorenia medzinárodnej výstavy EXPO 2017 medziročne
vzrástol o 37 %. EXPO 2017 bolo zahájené 10. júna 2017. Pavilón Slovenskej republiky na EXPO 2017
v Astane zatiaľ k 31. júlu 2017 navštívilo 136 431 návštevníkov.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Astane
Slovensko | Agentúra SARIO v 1. polroku asistovala pri 17 investičných projektoch
Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu sa v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR podarilo
v prvom polroku 2017 uzavrieť 17 investičných projektov. Ich realizácia bude viesť k vytvoreniu viac ako 4 650
priamych nových pracovných miest a niekoľko tisíc nepriamych. Plánovaná celková výška investícií
predstavuje 278 mil. EUR. V deviatich prípadoch ide o zriadenie nových prevádzok, v ôsmich prípadoch o
expandujúce projekty.
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
Slovensko | Pre kauzu Rapid Life zadržali manažéra Národnej banky Slovenska
Národná kriminálna agentúra (NAKA) 8. augusta 2017 zadržala jedného z riadiacich pracovníkov Národnej
banky Slovenska (NBS). Podľa portálu polícia údajne vzniesla obvinenie voči I. B. pre podozrenie z trestného
činu korupcie a prekračovania právomoci. Tento muž mal podpisovať rozhodnutie o nútenej správe životnej
poisťovne Rapid Life a.s. NBS prebrala kontrolu nad Rapid Life v polovici júna pre problémy s vyplácaním
klientov.
Zdroj: TASR
Slovensko | Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (2014 – 2020)
Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 972,09 mil. EUR),
pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 31. júlu 2017 schválené
prostriedky vo výške 825,67 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,91 %.
Zdroj: Ministerstvo financií SR
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Priemysel
Česko | Slovenská vetva Czechoslovak Group expanduje do Srbska
Skupina MSM Group, ktorá je slovenskou vetvou zbrojárskeho holdingu českého miliardára Jaroslava
Strnada, plánuje od októbra 2017 prevziať srbskú firmu IMK v meste Kruševac, nachádzajúcu sa v konkurze.
Ide o štátnu spoločnosť, ktorá mala civilný program (stavebné a poľnohospodárske stroje), ale aj zbrojársky
program, zameraný na výrobu veľkokalibrovej munície.
Zdroj: Hospodárske noviny
Rakúsko | 21 rakúskych firiem obchodujúcich s Iránom na čiernej listine UANI
Aj po zrušení sankcií voči Iránu sú obchodné vzťahy rakúskych firiem v Iráne tŕňom v oku americkej NGO
"United Against Nuclear Iran" UANI. Tá v minulosti posielala odrádzajúce a zastrašujúce listy firmám
obchodujúcim s IR v rámci sankcií. Teraz ich zaslala účastníkom "Iran Oil Show 2017" v Teheráne. Na čiernej
listine je vyše 1 000 zahraničných firiem, medzi nimi sú čiastočne štátom vlastnené rakúske firmy OMV,
Austrian Airlines, Voestalpine a viaceré banky. V kontexte obáv Rakúska z vplyvu sankcií USA voči Rusku
vyjadril nad aktivitami UANI znepokojenie podpredseda rakúskeho parlamentu K. Kopf pri návšteve Iránu.
V zozname UANI je jedna slovenská firma – ESET.
Zdroj: APA
India | Ďalšie významné kroky k zlepšovaniu podnikateľského prostredia
Indická vláda postupne realizuje zámer dostať do digitálnej evidencie všetkých účastníkov ekonomického
prostredia. Jednak ju k tomu tlačí potreba efektívnejšieho výberu daní a aj boj so špinavými peniazmi
a terorizmom. V súlade s týmto zámerom bude podľa rozhodnutia Úradu pre burzový dohľad (SEBI)
povinnosťou pre každého účastníka burzových transakcií byť zaevidovaný na burze prostredníctvom štátnej
digitálnej databázy AADHAAR. Digitálna centralizácia osobných dát občanov Indie bola oficiálne spustená
v roku 2009. V súčasnosti dobieha prepojenie bankových údajov a mobilných telefónnych čísel všetkých
obyvateľov. V Indii v oblasti digitálnej bezpečnosti a identifikácie (aj v rámci Aadhaaru) úspešne pôsobí
slovenská firma Innovatrix, ktorá je technologickým lídrom v globálnom meradle.
Zdroj: The Economic Times

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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