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02.09.2016 │35.týždeň 

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

 

 

  

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. 

 

  

05.09.2017 | Ekonomické správy | Francúzsko  

Slovensko-francúzske bilaterálne fórum v Bratislave – „Ville Intelligente – Inteligentné mesto“ 

(24. októbra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje predstaviteľov 

samospráv, podnikateľskú verejnosť, start-upové spoločnosti a zástupcov akademickej a vedeckej 

obce o konaní a možnosti participácie na Slovensko-francúzskom bilaterálnom fóre „Ville Intelligente 

– Inteligentné mesto“, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 v Bratislave, v Kongresovej sále 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

 

S A R I O 
13.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko 

Podporujeme malé a stredné firmy 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR budú 

podporovať malé a stredné podniky. Podpora sa bude diať prostredníctvom národného projektu 

„Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Projekt vo výške 35,5 mil. € bude 

financovaný zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky. 
 

 

 

12.10.2017 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Slovensko 
Zvýhodnenie materiálnej humanitárnej pomoci v zákone o dani z príjmov a v zákone o DPH 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

schválení novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá 

nadobudla účinnosť 1. januára 2017. 

 

 
 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

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.  
 

 

08.09.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre 
Tender na obnovu železničnej siete v Kosove 

Styčný úrad SR v Prištine informuje podnikateľskú verejnosť o tendry vypísanom Európskou bankou 

pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskou investičnou bankou (EiB) v odhadovanej hodnote 196 

miliónov EUR zameranom na obnovu železničnej siete v Kosove v rozsahu 148 km (termín do 7. 

septembra 2018). 
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06.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Spojené štáty 
Projekt mesta New York s názvom IN2NYC uľahčuje zástupcom zahraničných firiem získať 
pracovné víza v USA 

New York je domovom veľkého počtu firiem, avšak pre zahraničných podnikateľov nie je úplne 

jednoduché začať v USA podnikať. Je s tým spojených viacero výziev, ako napríklad vízový status 

zahraničných osôb. Program IN2NYC bol spustený v roku 2016 ako prvý svojho druhu v USA a slúži 

na prilákanie zahraničných podnikateľov do mesta New York (výberový proces). Je určený 

etablovaným podnikateľom, ktorí ponúkajú tovary alebo služby vhodné aj pre newyorský trh a chcú 

expandovať do USA. Prihlasovať sa môžu aj zahraniční študenti končiaci americké univerzity, ktorí 

už počas školy začali v USA podnikať. Termín do 14. novembra 2017. 

 
 

 

09.10.2017 | Ekonomické správy | Švajčiarsko 
Dopyt zo Švajčiarska na nadviazanie kontaktu - zadanie objednávky na výrobu oceľových 
dielcov 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme švajčiarskej 

firmy o nadviazanie kontaktu s firmou v SR, ktorá je schopná vyrábať (menšie) oceľové dielce. 

 
 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

19.10.2017 | Ekonomické správy | Tunisko 
TIF 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní Tuniského Investičného Fóra TIF 2017, ktoré sa uskutoční v dňoch 09. - 10. novembra 2017 

v Tunise, Tunisko. 
 

 

 

03.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Niger 
FEBAK 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 12. ročníka 

Medzinárodného veľtrhu Bamako 2017, Mali, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. decembra 2017 - 2. 

januára 2018. 

 

 

25.09.2017 | Ekonomické správy | Taliansko 
Veľtrh „FORUM AGENTI MILANO“ (Milano 23. – 26. novembra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní proexportného podujatia zameraného na obchodnú výmenu (B2B), propagáciu a prezentáciu, 

vyhľadávaniu obchodných partnerov a zástupcov, ktoré sa uskutoční v Miláne v dňoch 23. - 25. 

novembra 2017. 

 

 

 

13.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko 
Veľtrh cestovného ruchu PHILOXENIA v Solúne 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach sa v dňoch 10.-12. novembra 2017 zúčastní 33. 

ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu PHILOXENIA, ktorý sa uskutoční vo výstavnom 

centre Helexpo v Solúne. Cieľom veľtrhu bude predstaviť prevládajúce trendy v miestnom ako aj 

medzinárodnom cestovnom ruchu, vrátane jeho tradičných aj alternatívnych foriem 

 
 

 

03.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 
RAILEXPO 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 24. - 25. októbra 2017 sa bude v Kyjeve konať 

Medzinárodná výstava „ RAILEXPO 2017“ 
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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. 

 
 

 

21.08.2017|  Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irak  

Bagdadský medzinárodný veľtrh  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 44. ročníka 

Bagdadského medzinárodného veľtrhu (44th session of Baghdad Intemational Fair), ktorý sa 

uskutoční v dňoch 21. - 30. októbra 2017 v Bagdade, Irak.  

. 

 

  

21.08.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kuvajt  

Medzinárodný veľtrh vynálezov na Blízkom východe Kuvajt 2018  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 10. ročníka 

medzinárodného veľtrhu vynálezov na Blízkom východe (10th International Invention Fair in the 

Middle East), ktorá sa uskutoční v dňoch 29. januára - 1. februára 2018 v Kuvajte, Kuvajt. 

 

 

  

23.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina  

Ukrainian Food Expo 2017  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú 

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 23. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodná 

výstava „ Ukrainian Food Expo 2017“.  

 

 

 

20.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ghana 
African Air Expo 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní Prvej svetovej leteckej 

výstavy a konferencie pre Afriku - African Air Expo 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.- 26. októbra 

2017 v Accre, Ghana. 
 

 

 

13.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Poľsko 

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

Generálny konzulát 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. 

 

 

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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14.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael 
Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve 

Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve Agritech Israel 

2018 sa uskutoční od 8.-10. mája 2018. 20. ročník úspešného medzinárodného podujatia organizuje 

spoločnosť Kenes v izraelskom Tel Avive 
 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

20.10.2017  | Ekonomické správy | Slovensko 
„Podpora internacionalizácie MSP“ 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva podnikateľov na sériu úvodných 

konferencií k zahájeniu národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorá sa bude konať 

24. októbra 2017 v Košiciach, 25. októbra 2017 v Banskej Bystrici a 26. októbra 2017 v Nitre. 
 
 

 

09.10.2017 | Ekonomické správy | Kanada 
Pozvánka na odborný seminár 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na odborný seminár zameraný na dohodu 

CETA Kanada – EÚ . Seminár sa uskutoční 9. novembra 2017 v Trnave. 
 

 

 

20.10.2017 | Ekonomické správy | Fínsko 
„Podpora internacionalizácie MSP“ 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora 

internacionalizácie MSP“ a v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Helsinkách organizuje v dňoch 20. - 

22. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Fínska. 
 
 

 

03.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Nemecko 
Obchodná misia podnikateľov z Magdeburgu v Trnave 23. októbra 2017 

Pozývame podnikateľov, aby sa zúčastnili dvojstranných rokovaní s nemeckými firmami, ktoré 

navštívia Trnavu v pondelok 23. októbra 2017. 
 

 

 

17.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko 
Podnikateľská misia z Jaroslavskej oblasti (Ruská federácia) 28. novembra 2017 - SARIO 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s Obchodným 

zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku a Exportným centrom Jaroslavskej oblasti organizujú 

prijatie delegácie a podnikateľskej misie ruských spoločností z Jaroslavskej oblasti, 28. novembra 

2017, o 15.hodine, v priestoroch SARIO. 
 

 

  

17.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kórejská republika  

Možnosť účasti SK firiem v programe EU Gateway to Korea – téma Green Energy Technologies 

Veľvyslanectvo SR v Soule si dovoľuje informovať o pripravovanej obchodnej misii v rámci programu 

EU Gateway to Korea, ktorá sa uskutoční v Soule v dňoch 29. januára - 02. februára 2018 a bude 

zameraná na technológie pre takzvanú ekologickú energetiku. 
 

 

28.09.2017 | Ekonomické správy | Čína 
Taiwan Trade Mission to Slovakia 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní B2B kooperačnej burzy v rámci taiwanskej podnikateľskej misie na Slovensku (Taiwan Trade 

Mission to Slovakia), ktorá sa uskutoční v dňoch 2. novembra 2017 v Bratislave v Hoteli Raddison 

Blue Carlton 
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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. 

 

 

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). 

 

  

25.09.2017 | 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 26.–27. októbra 2017 v priestoroch Kongresového paláca v Tirane, v 
Albánsku. 

 

 

20.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Turecko 
Match4Indusrty 

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti 

participácie na Match4Indusrty, na veľtrhu priemyslu a technológií SANTEK zameranom na 

budovanie obchodných kontaktov, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 3. novembra 2017 v Kocaeli, v 

Turecku. 

 
 

 

13.10.2017 | Ekonomické správy | Slovensko 
Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS. 

Agentúra SARIO organizujeme v rámci Národného projektu – Podpora internacionalizácie MSP, 

seminár exportnej akadémie v regióne Banská Bystrica dňa 24. októbra 2017 na tému "Výhody a 

riziká aplikácie INCOTERMS". 
 

 

 

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. 

 

 

 

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“. 
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19.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FITUR 2018 (Madrid, 17. – 21. január 2018) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní 38. 

ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu FITUR, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch 17. 

až 21. januára 2018. 

 

 

 

19.09.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Turecko 
The Global SatShow 

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti 

participácie na The Global SatShow, medzinárodnej konferencii a výstave zameranej na satelitné 

technológie a vysielanie, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 10. novembra 2017 v Istanbule, v Turecku. 

 

 
 

 Aktuality 
 

 

Slovensko | Summit V4 k dvojitej kvalite potravín (Bratislava; 13. októbra 2017) 

Piatkový summit krajín k dvojakej kvalite produktov v EÚ môže byť podľa predsedu vlády SR R. Fica kľúčovým 

pre zmenu správania sa nadnárodných spoločností. „Ak štyri krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, 

spolu s ďalšími štátmi hovoria veľmi jasne, že si neželáme byť občanmi druhej kategórie, toto všetko môže 

viesť k zásadným zmenám správania sa nadnárodných spoločností," uviedol na tlačovej besede k piatkovému 

summitu.  

Zdroj: etrend.sk 

 

Slovensko | Slovensko a Omán majú priestor na spoločný výskum aj výmenu študentov  

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrini a slovenská delegácia tvorená ministrom 

dopravy a výstavby SR Á. Érsekom, slovenskými podnikateľmi a akademikmi začala 15. októbra 2017 oficiálny 

pracovný program podporou vedeckej a inovačnej spolupráce na pôde Univerzity Sultan Qaabos v Maskate. 

Rokovanie prebehlo za prítomnosti ománskej princeznej Moni bint Fahad bin Mahmoud al-Said. Vicepremiér 

vystúpil na rokovaní prvého slovensko-ománskeho podnikateľského fóra, ktoré otvára dvere podnikateľom na 

perspektívny ománsky trh, a otvoril nové sídlo Honorárneho konzulátu v Ománe, ktorý podporí rozvíjajúci sa 

cestovný ruch.  

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

Slovensko-svet | Rebríček TOP univerzít na svete 

Rebríček „The Times Higher Education World University Rankings 2018“ predstavuje zoznam top 1 000 

univerzít na svete a ako jediný hodnotí univerzity zaoberajúce sa výskumom. Umiestnenie v rebríčku bolo 

predmetom nezávislého auditu spoločnosti PWC. Na prvých priečkach sa umiestnili University of Oxford, 

University of Cambridge a California Institute of Technology. Univerzita Komenského obsadila 601. priečku, 

Karlova univerzita 401. priečku. 

Zdroj: www.timeshighereducation.com 

 

USA-Slovensko | Návšteva J. Schellingera, obchodného tajomníka USA štátu Indiana 

Hlavným organizátorom návštevy (22. - 23. októbra 2017) na Slovensku je  veľvyslanectvo USA v Bratislave. 

Na pondelok 23. októbra 2017 je naplánované prijatie ministrom obrany SR P. Gajdošom, ministrom 

hospodárstva P. Žigom, štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. 

Korčokom.  Stretne sa aj so šéfom Slovak Investment Holding I. Lesayom a s riaditeľmi investícii a obchodu 

SARIO.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone 
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http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/the-global-satshow?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.timeshighereducation.com/
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Slovensko | Návšteva štátnej tajomníčky ministerstva financií SR v Srbsku (17. októbra 2017) 

Štátna tajomníčka ministerstva financií SR D. Meager navštívila Srbskú republiku. Spolu so srbskými 

partnermi hovorili o konkrétnych možnostiach, ktorými môže Slovensko napomôcť Srbsku v reformnom 

procese a plnení požiadaviek na členstvo v EÚ, a to o procese rozpočtovania, riadení štrukturálnych fondov, 

rozpočtovom informačnom systéme, či financovaní zdravotníctva. Stretnutie je pokračovaním záujmu 

srbských inštitúcií o slovenskú expertízu v oblasti plánovania a riadenia verejného rozpočtu, vrátane 

súvisiacich IT riešení a finančného riadenia európskych fondov.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Španielsko | Španielsko od roku 2008 zaznamenalo tretí najväčší nárast chudoby v EÚ  

Hoci situácia v Španielsku sa postupne zlepšuje, počet ľudí ohrozených chudobou vzrástol o 4,1 % 

v porovnaní s údajmi z rokom 2008. Väčší nárast v hodnotenom období zaznamenali len Grécko (7,5 %) 

a Cyprus (4,4 %). Najnižší nárast evidujú Malta a Belgicko (0,1 %), na  Slovensku poklesol počet ľudí 

ohrozených chudobou o 2,5 %. Pokiaľ ide o celkové percento populácie ohrozovanej chudobou, najhoršie sú 

na tom Bulharsko (40,8 %), Rumunsko (38,8 %) a Grécko (35,6 %), naopak najlepšie výsledky vykazuje Česko 

(13,3 %), Fínsko (16,6 %) a Dánsko (16,7 %); Slovensko je piate v poradí (18,1 %).  

Zdroj: El país   

 

Slovensko | 6. Fórum Stratégie EÚ pre dunajský región (Budapešť; 18. - 19. októbra 2017)  

Podujatie bolo zamerané na bezpečnosť, infraštruktúrne prepojenia a prosperitu. Hlavnými témami boli 

regionálna energetická bezpečnosť, rozvoj infraštruktúry, čisté technológie, inovácie a väčšie zapojenie 

nečlenských krajín EÚ do programu EUSDR. Ministri zodpovední za implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský 

región prijali Spoločné vyhlásenie. Maďarsko odovzdalo predsedníctvo DSEÚ Bulharsku. Materiály 

a dokumenty k dispozícii na stránke Danube Forum.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 
 

Energetika 

 

Kirgizsko | Odstúpenie od dohody s českou firmou Liglass Trading 

Viac ako mesiac naťahované rozhodnutie vlády o pokračovaní zmluvy s českou spoločnosťou Liglass Trading 

o výstavbe malých vodných elektrární ukončil premiér S. Isakov, ktorý 10. októbra 2017 podpísal rozhodnutie 

vlády Kirgizska jednostranne odstúpiť od predmetnej zmluvy. Smutný koniec českého investora v Kirgizsku sa 

takto stáva mementom pre niekoľko slovenských firiem, ktoré v ostatnom čase avizovali záujem zapojiť sa do 

projektov výstavby malých vodných elektrární v Kirgizsku aj Kazachstane.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Astane 

 

Vietnam | Vietnam dováža stále viac energie 

Od roku 2015 sa Vietnam zmenil z krajiny vyvážajúcej energiu na krajinu dovážajúcu. Aktuálne dováža 3 % 

potrebnej primárnej energie, do roku 2030 sa predpokladá zvýšenie na 24 %. Ak krajina nezvýši rozvoj 

obnoviteľnej energie, môže podiel do roku 2030 narásť na 44 %. Primárny zdroj obnoviteľnej energie je dnes 

vodná energia. Sektor energetiky je vo Vietname jednou z prioritných oblastí záujmu slovenských firiem 

(VUJE, ÚJD, JAVYS, E-Group, Theta Energy Group).  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR Hanoj 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1129
http://www.danube-forum-budapest.eu/
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Ukrajina | Rothschild vyhral tender pre Naftogaz 

Na základe tendru Rothschild S.p.A. (Milano, Taliansko) vyhral zákazku pre Naftogaz týkajúcu sa poskytnutia 

investično-bankových služieb na oddelenie činnosti dopravy plynu (unbundling) a prilákanie partnera pre 

riadenie/prevádzku plynovej prepravnej sústavy Ukrajiny. Tendru sa zúčastnil aj Lazard Frères (Francúzsko). 

Cena za tieto služby bude 98 mil. UAH (kurz približne 1 EUR/31,50 UAH) a dĺžka kontraktu je do 31. decembra 

2020. Následne Ministerstvo energetiky a uhoľného priemyslu Ukrajiny obvinilo vedenie Naftogazu, že 

vyhlásením predmetného tendru sa pokúša prevziať na seba funkcie vlády Ukrajiny (Kabinetu ministrov). 

Začiatkom apríla 2017 Naftogaz a Ukrtransgaz podpísali so spoločnosťami Snam S.p.A. (Taliansko) a 

Eustream (Slovensko) v Ríme Memorandum o porozumení pri vzájomnom hodnotení možností spolupráce pri 

využívaní a rozvoji plynovej prepravnej sústavy Ukrajiny.  

Zdroj: Interfax 

 

Vietnam | Centrálne mesto Danang vybuduje prvú solárnu farmu v krajine 

Postavená bude na 6,7 ha uzavretej skládky odpadu a v prvom kvartáli 2018 bude pripojená k národnej 

rozvodnej sieti. Investície dosiahnu výšku 5 mil. USD, kapacita 4,4 MWp, čo pomôže ročne znížiť 5 000 ton 

emisií uhlíka. Podľa informácií Ministerstva plánovania a investícií bolo do roku 2016 vo Vietname len 16 

projektov so zelenou energiou s celkovým registrovaným kapitálom 778 mil. USD. Z nich iba 18 % v oblasti 

solárnej energie. Zahraniční investori vrátane Slovenska majú problém dostať sa k projektom i napriek 

dostatočným zdrojom kapitálu.  

Zdroj: VietnamNews 

 
 

Priemysel 
 

 
Nórsko | Nárast hodnoty akcií Norsk Hydro 

Hodnota akcií spoločnosti Norsk Hydro, ktorá cez dcérsku organizáciu Hydro Aluminium vlastní 55 % akcií 

firmy Slovalco a. s., Žiar nad Hronom, sa tento rok zvýšila o viac ako 50 % a dosiahla najlepšie čísla od r. 

2008 a to najmä vďaka vysokým trhovým cenám hliníku a hotovým výrobkov z hliníka. Hodnota firmy Hydro v 

súčasnosti podľa expertov dosahuje výšku 129 mld. NOK (13,8 mld. EUR). GR spoločnosti S. R. Brandtzæg 

už v lete predpovedal, že ceny hliníka pôjdu počas zimy nahor a to najmä v dôsledku udalostí v Číne, kde sa 

z environmentálnych dôvodov plánovalo sezónne zatvorenie niektorých tovární.  

Zdroj: e24.no 

 

Slovensko-Turecko | Vývoz slovenských proteínových výrobkov do Turecka 

Spoločnosti MAX SPORT s.r.o. Bratislava a RMA Trade Gida Sanayi ve Ticaret A.S., Istanbul podpísali 

exkluzívnu distribučnú zmluvu,  ktorá umožňuje vývoz slovenských proteínových výrobkov do najväčšieho 

potravinového gigantu v Turecku – MIGROS A.S. Táto zmluva otvára dvere celej škále potravinových 

výrobkov na trh 80 miliónového Turecka.  

Zdroj: Generálny konzulát SR v Istanbule 

 

Slovensko - UNIDO |Spoločná konferencia UNIDO a SR s podporou Holandska 

V Bratislave 6. - 7. novembra 2017 Organizácia Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a 

ministerstvá životného prostredia a hospodárstva SR organizujú s podporou Holandského veľvyslanectva v 

Bratislave Medzinárodnú konferenciu o cirkulovanom hospodárstve v automobilovom priemysle. Konferencia 

je zameraná na inovácie, ktoré podporujú prechod k cyklickému hospodárstvu v hodnotových reťazcoch 

automobilového priemyslu.   Cieľom je vytvorenie platformy na výmenu ideí, osvedčených postupov a nových 

partnerstiev medzi podnikmi zo Slovenska a európskych krajín.  

Zdroj: www.unido.org 
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Slovensko-Chorvátsko | 3. zasadnutie Slovensko-chorvátskej hospodárskej komisie  

So zámerom realizácie systematických krokov zameraných na ukotvenie a prehĺbenie Slovensko-chorvátskej 

hospodárskej spolupráce, veľvyslanectvo SR v Záhrebe iniciovalo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva 

Slovenska a Ministerstvom hospodárstva  Chorvátska realizáciu 3. zasadnutia Komisie (16. októbra 2017). 

Slovenská delegácia vedená V. Ferenczom, štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva SR 

prerokovala  v rámci šiestich pracovných skupín (EÚ fondy; transfer skúseností z SK PRES;  inovácie 

a priemysel; investície a cestovný ruch, energetika, doprava) otázky vzájomnej spolupráce, výmeny 

a transferu skúseností, ako aj možnosti realizácie spoločných projektov. S cieľom podporiť realizáciu 

konkrétnych projektov boli  do rokovaní  Komisie priamo zapojené aj vybrané slovenské firmy, ktoré sú 

prítomné na chorvátskom trhu. Paralelne s Komisiou prebiehalo aj Chorvátsko-slovenské hospodárske fórum 

zelených technológií, na ktorom sa zúčastnilo 15 slovenských a 30 chorvátskych firiem. Štátny tajomník 

ministerstva hospodárstva SR navštívil aj chorvátsku inovatívnu firmu Rimac Automobili, ktorá vyvíja a vyrába 

elektrické superšportové autá, elektrické bicykle a vyvíja a vyrába pohonné a batériové systémy.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe 

 

Poľsko | XVI. Slovensko – poľské fórum aj o elektromobilite a Smart Cities  

Piatimi panelmi s tridsiatkou speakrov a 90 účastníkmi sa v Spišskej Novej Vsi skončilo XVI. Slovensko – 

poľské Hospodárske fórum, ktoré organizuje každoročne euroregión Tatry s podporou ambasád Slovenska 

a Poľska.  Panely „Prečo je pre slovenské firmy Poľsko dôležité“, „Úspešné príklady priťahujú“, 

„Elektromobilita – má Poľsko a Slovensko šancu na úspech v tomto odvetví?“, „Smart Cities - aké nástroje 

a implementácie sú k dispozícii?“ a „Spájajú nás turistické raje - ako si môžeme pomôcť pri ich propagácii?“ 

dali šancu slovenským a poľským firmám a odborníkom z ASSECO, HB REAVIS, CREATIVE  PRO, 

GreenWay, Finclub, Raben,  BeeSafe, ZAP SR, Vedeckého parku Žilinskej univerzity, O2, SENSONEO, 

VVPlant, TMR, V4 Legal, zástupcom spišských  miest a obcí, turistických organizácii a predstaviteľom 

slovenskej a poľskej štátnej správy diskutovať a hľadať riešenia v daných témach.   

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave 

 
 
 
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.rimac-automobili.com/en/
http://www.greyp.com/
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

