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02.09.2016 │35.týždeň 

 

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

 Medzinárodné tendre 
 

 

 

03.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Belgicko 

Tender Ministerstva obrany Belgicka 

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

informujú, že o vypísanom medzinárodnom tendri Ministerstva obrany Belgicka. 

 

 

19.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 

Tender na dodávku a inštaláciu individuálnych vykurovacích rozvodní v Moldavsku 

Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu 

individuálnych vykurovacích rozvodní. Projekt je financovaný z fondu spravovaného EBOR. 

 

 

03.01.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko 

Prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti IKT 

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

informuje, že NATO uskutočňuje prieskum trhu pre možných dodávateľov služieb v oblasti 

komunikačných a informačných systémov (CIS services) pre misiu NATO v Afganistane. 

 

 

19.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 

Tender na dodávku a inštaláciu kotla na báze biomasy v Moldavsku 

Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu kotla na 

výrobu tepla z biomasy (pelety) s výkonom 600 kw. Projekt je financovaný EBOR. 

 

  

09.12.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 

Tender na dodávku a inštaláciu plynových kotlov na výrobu tepla v Moldavsku 

Moldavská teplárenská spoločnosť SA CET-Nord vyhlasuje tender na dodávku a inštaláciu 

plynových kotlov na výrobu tepla a el. energie pre mesto Balti. Projekt je financovaný EBOR. 

 

 

12.01.2017 | Medzinárodné tendre | Dánsko 

Zoznam aktuálnych vybraných tendrov v Dánsku 

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

informujú podnikateľskú verejnosť zverejnení zoznamu aktuálnych tendrov v Dánsku, 

 

 

  

03.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko 

Konkurzné konanie - Vršacké vinohrady v Srbsku 

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konkurznom konaní 

spoločnosti v úpadku Vršacké vinohrady. Správcom úpadcu je Agencija za licenciranje stečajnih 

upravnika Belehrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. týždeň 

 
13.01.2017 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-ministerstva-obrany-belgicka?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-individualnych-vykurovacich-rozvodni-v-moldavsku?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/prieskum-trhu-pre-moznych-dodavatelov-sluzieb-v-oblasti-ikt?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-kotla-na-baze-biomasy-v-moldavsku?p_p_auth=B28Tts7S&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-na-dodavku-a-instalaciu-plynovych-kotlov-na-vyrobu-tepla-v-moldavsku?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/zoznam-aktualnych-vybranych-tendrov-v-dans-1?p_p_auth=BSad1RIk&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konkurzne-konanie-vrsacke-vinohrady-v-srbsku?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 
 

16.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

14. medzinárodná výstava a konferencia: Smart & Sustainable City Solutions 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 14. ročníka medzinárodnej 

výstavy a konferencie Municipalika:14th International Exhibition & Conference on Smart & 

Sustainable City Solutions, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 20. mája 2017 v meste Navi Mumbai, 

Maharashtra, v Indii. 

 

 

15.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Veľtrh zdravotníckeho turizmu SPA & Wellness – HEALTHCARE TRAVEL EXPO 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

možnosti účasti na V. medzinárodnom veľtrhu zdravotníckeho turizmu, SPA & Wellness – 

HEALTHCARE TRAVEL EXPO, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla 2017 v Kyjeve, na 

Ukrajine. 

 

 
 

23.11.2016 | Ekonomické správy | Veda výskum a inovácie | Francúzsko 

Veľtrh Smart Manufacturing Summit 2017 v Paríži 

Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu Smart 

Manufacturing Summit 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.- 8. júna 2017 v Paríži, so zameraním na 

inovácie v priemyselnom sektore (robotizácia, kybernetická bezpečnosť, IT a i.) 

 

 
 

16.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie "VYAPAR 2017 Kerala Business to Business Meet" v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia VYAPAR 2017 

Kerala Business to Business Meet organizovaného vládou indického štátu Kerala, ktoré sa 

uskutoční 2. - 4. februára 2017 v meste Koči v Indii. 

 

 
 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie Water India 2017 Expo v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní štvrtého ročníka podujatia 

Water India 2017 Expo, ktoré je organizované skupinou Exhibitions India Group v spolupráci so Skill 

India a Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii. 

 

 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie BUILDINGS INDIA 2017 EXPO v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní prvého ročníka podujatia 

Buildings India 2017 Expo, ktoré sa uskutoční v rámci akcie ONE MEGA EVENT, organizované 

skupinou Exhibitions India Group v spolupráci so Skill India a Make in India,10. - 12. mája 2017 v 

Novom Dillí v Indii. 

 

 
 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatie Solar India 2017 Expo v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní tretieho ročníka podujatia 

Solar India 2017 Expo, ktoré organizuje skupina Exhibitions India Group v spolupráci so Skill India a 

Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii. 

 

 

09.12.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India 

Podujatia Smart Cities India 2017 Expo v Indii 

Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní tretieho ročníka podujatia 

Smart Cities India 2017 Expo, ktoré organizuje skupina Exhibitions India Group v spolupráci so Skill 

India a Make in India v termíne od 10. - 12. mája 2017 v Novom Dillí v Indii 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/municipalika-2017-14-medzinarodna-vystava-a-konferencia-smart-sustainable-city-solutions-v-indii?p_p_auth=SFEQqhfC&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/v-medzinarodny-veltrh-zdravotnickeho-turizmu-spa-wellness-healthcare-travel-expo?p_p_auth=RKCVJRVj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-smart-manufacturing-summit-2017-v-parizi?p_p_auth=eQwsqFsO&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-vyapar-2017-kerala-business-to-business-meet-v-indii?p_p_auth=SFEQqhfC&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-water-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/buildings-india-2017-expo?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-solar-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatia-smart-cities-india-2017-expo-v-indii?p_p_auth=FH6EDK7U&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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22.11.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Keňa 

Medzinárodný veľtrh WEPEX – voda, elektrina a energetika v Keni 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom 

veľtrhu WEPEX zameranom na vodu, elektrinu a energetiku, ktorá sa uskutoční 7. až 10. februára 

2017 v medzinárodnom výstavnom a konferenčnom centre KICC v Nairobi. 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

26.10.2016 | Ekonomické správy | Argentína 

Svetové ekonomické fórum pre Latinskú Ameriku v Buenos Aires 

Zastupiteľký úrad SR v Buenos Aires informuje o konaní Svetového ekonomického fóra pre 

Latinskú Ameriku (tzv. "regionálny Davos"), ktorého 13. edícia sa uskutoční 5. - 7. apríla 2017 v 

Buenos Aires. 

 

 

12.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Spojené štáty 

Podujatie SelectUSA Investment Summit 2017 

V dňoch 18. - 20. júna 2017 sa vo Washingtone, DC uskutoční ďalší ročník podujatia SelectUSA 

Investment Summit 2017, tentokrát s podtitulom „Grow with US". Vrcholné americké podujatie na 

najvyššej celoštátnej úrovni zamerané na zahraničné investície organizuje americké ministerstvo 

obchodu a jeho cieľom je predstaviť firmám z celého sveta investičné príležitosti v USA. 

 
 

 Aktuality 
 

 
Slovensko | Bude Kažimír šéfom Euroskupiny? 
Po marcových voľbách môže prísť Dijsselbloem nielen o miesto ministra v holandskej vláde, ale aj o post 
šéfa Euroskupiny - zoskupenie ministrov financií Eurozóny, ktoré má dôležité slovo pri poskytovaní 
a následnom riadení „záchranných pôžičiek“, a iných kľúčových oblastiach fungovania menovej únie. Podľa 
nemeckého denníka Frakfuter Allgemeine Zeitung (FAZ) sa hovorí o dvoch menách: Luisovi de Guindos zo 
Španielska, a slovenskom ministrovi financií Petrovi Kažimírovi. Informácie potvrdil aj zdroj z prostredia 
Rady. FAZ dáva väčšie šance de Guindosovi. Španielsko je v súčasnosti na vysokých postoch v EÚ 
zastúpené slabo a podľa denníka, podporu prisľúbila aj nemecká kancelárka. Španielsky minister je 
považovaný za kompetentného odborníka, kandidátom na šéfa Euroskupiny bol už roku 2015. Do hry môže 
vstúpiť politika. Kažimír je z rovnakej politickej rodiny, ako Dijselbloem – Smer-SD i PvdA patria 
k európskym socialistom. De Guindos je konzervatívec. Ak by na poste predsedu Európskeho parlamentu 
nahradil Martina Schulza (socialisti) Antonio Tajani (konzervatívci), môže to zvýhodniť nášho ministra.  
Zdroj: EurActiv.sk 

Nemecko | Nízka úroveň zapojenia migrantov do Nemeckého pracovného trhu v roku 2016 
Podľa údajov nemeckého spolkového úradu práce sa minulý rok do Nemeckého pracovného trhu zapojilo 
len 30 tis. z takmer milióna migrantov, ktorí v rokoch 2015/16 prišli do Nemecka. Nenaplnili sa tak 
optimistické očakávania nemeckých politikov z tohoto obdobia k možnosti obsadenia výraznej časti okolo 
600 tis. voľných pracovných miest na Nemeckom pracovnom trhu. Hlavnou prekážkou zamestnania je 
absencia znalosti jazyka a komplikovane administratívne podmienky prijatia pracovníka v Nemecku. Politici 
v Nemecku dnes priznávajú, že integrácia cudzincov je komplikovaný beh na dlhé trate bez garancie 
úspechu. 
Zdroj: Zastupiteľský úrad v Berlín 
 

Slovensko | Počet letov z Košíc do Istanbulu sa od 16. januára 2016 zvýši na štyrikrát týždenne 
Letecká spoločnosť Turkish Airlines upravuje letový poriadok, ktorý má umožniť efektívne napojenie do 
ďalších destinácií z istanbulského letiska vrátane oblasti Severnej Ameriky či Ďalekého východu. 
Košice majú v súčasnosti okrem Istanbulu aj pravidelné letecké spojenia s Bratislavou, Prahou, Kyjevom 
(linky prevádzkujú České aerolínie - ČSA), Viedňou (Austrian Airlines), Varšavou (LOT) a letiskami Londýn 
Luton, Doncaster Sheffield a Bristol (Wizz Air).  
Zdroj: TASR 
 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-wepex-voda-elektrina-a-energetika-v-keni?p_p_auth=eQwsqFsO&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetove-ekonomicke-forum-pre-latinsku-ameriku-v-buenos-aires?p_p_auth=thyAMNvU&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-selectusa-investment-summit-2017?p_p_auth=BSad1RIk&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/niederlaendischer-minister-bleibt-dijsselbloem-chef-der-eurogruppe-14604704.html
http://www.europskaunia.sk/tajani_antonio
https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/bude-kazimir-sefom-euroskupiny/
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Srbsko| Srbská novela podporuje investorov 
Novelizované nariadenie ministerstva priemyslu umožňuje investorovi, ktorý preinvestuje 100 tis. eur 
a zamestná 10 osôb získať štátnu pomoc. V závislosti od regiónu investovania za každé novootvorené 
pracovné miesto môže investor získať 3 – 7 tisíc eur. Uvedený krok bol prijatý s cieľom zabezpečenia 
kontinuity ekonomického rastu prostredníctvom priamych investícií – získania technológií, pracovných 
miest a nových výrobných kapacít.  
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Belehrade 

 

Slovensko | Slovensko čelí popri demografickej kríze aj významnému úniku mozgov 
Podľa registra zdravotných poisťovní klesol počet ľudí žijúcich na Slovensku za posledných 15 rokov o 300 
tisíc, čo predstavuje približne 5 % obyvateľstva, a každý rok naďalej klesá. Štatistiku zverejnil Inštitút 
finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky. Podľa údajov za rovnaké obdobie má viac ako 
polovica odchádzajúcich menej ako 30 rokov. Priemerne polovica tých, čo odišli medzi rokmi 2000 až 2012, 
sa vrátila do roku 2015. Z končiacich vysokoškolských študentov odchádza do zahraničia približne každý 
desiaty, čo predstavuje odchod investície štátu do vzdelania vo výške 44,8 mil. eur. Najčastejšie končia 
mimo Slovenska absolventi lekárskych fakúlt.  
Zdroj: Ministerstvo financií SR 
 

Juhoafrická republika | Kríza hydinárskeho priemyslu z dôvodu dovozu z EÚ 
Potravinová únia Juhoafrickej republiky (The Food and Allied Workers Union - FAWU) požiadala 
v pondelok vládu, aby sprísnila predpisy na dovoz kurčiat z EÚ do Juhoafrickej republiky (JAR) z dôvodu 
udržania pracovných miest. V minulom roku zaniklo niekoľko tisíc pracovných miest v hydinárskom 
priemysle z dôvodu silnej konkurencie lacných kurčiat dovezených z EÚ. Podľa tajomníka FAWU by vláda 
mala zaviesť prísnejšie antidampingové a dovozné clá a ďalšie potrebné opatrenia. Ako povedal, 
juhoafrickí producenti môžu len ťažko konkurovať európskym, ktorí sú masívne podporovaní zo strany EÚ. 
V minulom roku bolo do JAR dovezených 530 tisíc ton kurčiat, pričom 30 až 35 % z celkovej spotreby 
hydinových produktov v JAR bolo z EÚ.  
Zdroj: www.iol.co.za 
 
 

 Energetika 
 

 

Slovensko | Plynovod OPAL sa opäť používa len na polovicu 
Portál Natural Gas World  (NGW) informoval, že využitie kapacity nemeckého plynovodu Opal je opäť v 
rámci polovičného limitu. Dôvodom je pozastavenie výkonu rozhodnutia Európskej komisie z októbra 
minulého roka. Hovorca nemeckého regulačného úradu Bundesnetzagentur pre NGW potvrdil, že využitie 
kapacity plynovodu Opal sa znížilo pod limit 50 %. Koncom roka 2016 pritom cez Opal a podmorský 
tranzitný plynovod Nord Stream začal tiecť podstatne vyšší objem plynu. Ruská spoločnosť Gazprom 
začala túto trasu využívať až na úroveň 90 %, čím poklesla miera využívania plynovodov cez Ukrajinu 
a Slovensko. Európska komisia totiž na jeseň zrušila dovtedajší limit pre využívanie kapacity plynovodu 
OPAL, voči čomu ale dcérska firma poľskej štátnej spoločnosti PGNiG podala na Súdny dvor EÚ žalobu. 
Súd v Luxemburgu následne výkon rozhodnutia pozastavil. Vo veci by mal teraz urýchlene rozhodnúť súd 
v Düsseldorfe, avšak nie je jasné kedy rozhodne.  
Zdroj: energia.sk, vestifinance.ru 
 

Rusko | Historický objem dodávok plynu Gazpromu 
Gazprom vykázal v roku 2016 historický objem zahraničných dodávok plynu v objeme 179,3 mld. m3 
(zvýšenie o 12,5 %). Spoločnosť pokračovala v rekordných denných dodávkach aj v roku 2017. Hlavnou 
príčinou nárastu sú najmä nízke ceny ropy v 1. polroku 2016, od ktorých sa odvodzujú kontraktné ceny 
plynu s približne 6 mesačným oneskorením (v januári 2016 bola cena ropy Brent približne 27 USD/barel, čo 
znížilo ceny plynu na 150-160 USD za tis. m3). Druhým faktorom boli nepriaznivé prírodné podmienky, 
ktoré prinútili odberateľov zvyšovať zásoby plynu. Vzhľadom na zvýšenie priemerných cien ropy ku koncu 
roka 2016 nad hranicu 50 USD/barel sa od druhého polroka 2017 dá očakávať aj zvýšenie cien plynu, čo 
prinúti európskych odberateľov diverzifikovať dodávateľov plynu, respektíve nakupovať na spotových 
trhoch.   
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Moskve 
 

http://www.naturalgasworld.com/opal-line-use-back-to-half-regulator-35258
http://www.vlada.gov.hr/
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Slovensko | Objem prepravenej ropy cez  územie SR sa znížil o 7 % 
Ropovodom Družba pretieklo cez naše územie cca 9,2 mil. ton ropy. Väčšina prepravenej ropy cez 
Slovensko smerovala do bratislavského Slovnaftu, ktorý je hlavným zákazníkom štátneho Transpetrolu. 
Pokles prepravy spôsobil výpadok dopytu z Českej republiky kvôli havárii tamojšej rafinérie v Litvínove.   
Zdroj: energia.sk 
 
 

Priemysel 
 

 

India | Jaguar Land Rover sa následkov Brexitu neobáva 
Jaguar Land Rover ( súčasť Tata Motors) sa neobáva možných negatívnych dopadov Brexitu na britskú 
ekonomiku aj preto, lebo firma prezieravo diverzifikovala svoje výrobné a inovačné kapacity.  V článku 
denníka The Hindu z 9. januára 2017 sa ako pozitívny príklad diverzifikácie výroby Jaguar Land Rover 
(JLR) uvádza aj  výstavba továrne v Slovenskej republike, kde sa v roku 2018 začne vyrábať nový 
model Land Rover Discovery. Investícia v Slovenskej republike spolu s investíciami v Číne a USA by mali 
vyvážiť možné výkyvy na európskom trhu. Predstavitelia britského automobilového priemyslu sa s obavami 
pozerajú na budúce rokovania s EÚ, ktoré môžu cez colné tarify zvýšiť náklady na produkciu vozidiel 
v Anglicku. Predaj vozidiel JLR stúpol v medziročnom porovnaní o 20 % ( na 583 313 ks, údaje z 12/2016). 
Vyhliadky firmy sú podľa odborníkov veľmi dobré. O investícii JLR v Slovenskej republike sa ako 
o „veľmi  prezieravom kroku, s prihliadnutím na možné následky Brexitu“ vyjadrili aj indický 
partneri   vo  vedení finančnej skupiny Tata. 
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dillí 
 
Švédsko-Slovensko | Ponuka švédskej spoločnosti SAAB na nákup nových stíhačiek 
Slovensko dostalo niekoľko ponúk na kúpu či prenájom flotily stíhačiek, vrátane JAS-39 Gripen od švédskej 
spoločnosti Saab, povedal v stredu minister obrany Slovenskej republiky P. Gajdoš podľa agentúry 
Reuters. Slovensko už skôr viedlo rozhovory so Saab o možnosti lízingu stíhačiek Gripen.  
Zdroj: Swedish Press Review 
 
USA | USA obvinili z porušenia emisných predpisov automobilku Fiat Chrysler 
Po emisnej kauze koncernu Volkswagen je tak Fiat Chrysler druhou automobilkou, ktorú americký Úrad na 
ochranu životného prostredia (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) viní z údajného porušenia 
zákona o ochrane ovzdušia kvôli inštalácii a nenahláseniu softvéru, ktorý pri testovaní emisií naftových 
motorov umožňuje zakrývať nadlimitné hodnoty oxidov dusíka. V tomto prípade má ísť o 104 000 vozidiel 
Jeep Grand Cherokee a Dodge RAM 1 500 modelových v roku 2014-2016 s trojlitrovým naftovým motorom 
predávaných v USA. Automobilka obvinenia odmieta a vyjadrila počudovanie nad tým, že sa do tohto 
prípadu ešte púšťa odchádzajúca administratíva prezidenta Obamu. Hodnota jej akcií sa však po tomto 
oznámení výrazne prepadla. Volkswagen, ktorý sa k používaniu takéhoto softvéru priznal, sa tento týždeň 
s USA dohodol na zaplatení pokuty vo výške 4,3 mld. USD, čím sa jeho celkové náklady škandálu zvýšili 
na takmer 22 mld. USD.  
Zdroj: EPA, 
 
India | Tata Group má nového lídra 
Medzinárodne najznámejšia indická podnikateľská skupina TATA si zvolila predsedu, ktorý nahradí C. 
Mistryho. Predsedom predstavenstva holdingovej spoločnosti Tata Sons sa stal súčasný generálny riaditeľ 
najziskovejšej firmy skupiny Tata Consultancy Services (TCS) N. Chandrasekaran („Chandra“). Odvolanie 
bývalého predsedu C. Mistryho sprevádzajú právne spory od októbra 2016, ktoré poškodzujú meno 
skupiny v zahraničí a spôsobili pokles cien jej akcií. Ide o jedného z najväčších zamestnávateľov v Indii (iba 
samotná TCS zamestnáva v Indii 300 000 ľudí). TCS je významným poskytovateľom sofistikovaných IT 
služieb s dôrazom na rozvoj a inovácie. V Budapešti TCS zamestnáva 1 500 ľudí v Global Development 
Centre, pričom očakávame zvýšenie jej aktivít aj v Slovenskej republike vo vzťahu k etablovaniu Jaguar 
Land Rover pri Nitre.  
Zdroj: The Financial Express 
 

 

 

 

 

http://www.vlada.gov.hr/
http://www.tata.com/
http://www.tcs.com/Pages/default.aspx
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Financie 
 

 

Anglicko | Londýnske City žiada aspoň 3-ročné prechodné obdobie 
Predstavitelia najväčších londýnskych finančných inštitúcií (londýnska burza, HSBC) varujú, že bez 
prechodného obdobia v rozsahu 3 rokov (respektíve bez obdobia 5 rokov od začatia negociácií v apríli 
2017), finančné centrum Londýna riskuje systematickú krízu na trhu finančných derivátov v objeme 655 
triliónov USD. Je opodstatnená obava, že by tak Londýn prišiel o status globálneho lídra v tejto oblasti 
a zúčtovanie finančných derivátov najmä swapových obchodov s úrokovými mierami by sa presunulo do 
New Yorku. Ohrozených by zároveň podľa štúdie EY bolo viac ako 230 000 pracovných miest v Anglicku. 
Zdroj: Financial Times 
 

Turecko | Turecká líra pokračuje v prepade aj po opatreniach národnej banky 
Núdzové opatrenia ohlásené centrálnou bankou (TCMB) nedokázali zapôsobiť trhy (TCMB uvoľnila 1,5 
mld. USD na zvýšenie likvidity finančného systému). Turecká líra (TRY) stratila takmer 10 % hodnoty voči 
USD od začiatku tohto roku a 25 % za posledné tri mesiace. EUR po prvý krát pokorilo hranicu 4 TRY / 1 
EUR. Ekonómovia predpokladajú, že tlak na TRY bude pokračovať kvôli obavám o bezpečnosť a politickú 
stabilitu v súvislosti so zmenou ústavy na prezidentský systém. Podľa vyjadrení vlády za devalváciou TRY 
je „sprisahanie zo zahraničia“.  
Zdroj: Hurriyet 
 

Európska komisia | Hodnotenie udržateľnosti zadlženia verejných financií v členských štátoch EÚ 
Európska komisia zverejnila pre rok 2016 svoje pravidelné hodnotenie v správe Debt Sustainability Monitor, 
v ktorej Slovensko opätovne dosiahlo nízku hodnotu rizika najmä v krátkodobom a strednodobom horizonte 
odrážajúc relatívne nízku úroveň zadlženia a schopnosť odolávať makroekonomickým šokom. Hodnotila 
indikátory udržateľnosti na základe svojej jesennej prognózy z novembra 2016, kde prognózovala hrubý dlh 
verejnej správy Slovenska vo výške 53,3 % HDP. Podľa aktuálneho odhadu Ministerstva financií 
Slovenskej republiky dosiahol hrubý dlh verejnej správy v roku 2016 52,1 % HDP. V strednodobom 
horizonte zostáva Slovensko zaradené v skupine 11 krajín s nízkym rizikom a obhájilo si svoju pozíciu z 
roku 2015. V hodnotení si spomedzi okolitých krajín pohoršili Poľsko a Maďarsko, ktoré podľa Európskej 
komisie čelia vysokému riziku udržateľnosti verejných financií v strednodobom horizonte. Európska komisia 
celkovo identifikovala 12 krajín s vysokými strednodobými rizikami (Belgicko, Španielsko, Francúzsko, 
Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Fínsko, Anglicko) a len jednu s 
vysokými rizikami v dlhodobom horizonte (Slovinsko).  
Zdroj: Ministerstvo financí SR 
 
 

 
Zostavili: Matúš Šársky, Jarmila Bóryová 
Zodpovedný: Tomáš Bičan 
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://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip047_en.pdf
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=887
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

