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02.09.2016 │35.týždeň 

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

 Medzinárodné tendre 
 

 

 
 

16.01.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Spojené štáty 

Príležitosti verejného obstarávania v systéme OSN – podujatie v New Yorku pre firmy z EÚ 

V dňoch 3. - 4. apríla 2017 sa v New Yorku uskutoční 14. ročník podujatia s názvom EU-UN 

Procurement Seminar. Organizuje ho nezisková organizácia European Procurement Forum, Inc. 

(www.eupf.org) a je určené firmám z členských krajín EÚ. 

 

 

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. 

 

 

18.01.2017 | Medzinárodné tendre | Libanon 

Vybrané tendre v Libanone 

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

informujú podnikateľskú verejnosť o zverejnení zoznamu aktuálnych tendrov v Libanone. 

 

 

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. 

 

 

8.01.2017 | Medzinárodné tendre | Lotyšsko 

Tender „Architektonická štúdia vysokorýchlostnej železnice Rail Baltica“ 

Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o vyhlásení verejného obstarávania 

spoločnosťou RB Rail AS na predmet „Architektonická štúdia vysokorýchlostnej železnice Rail 

Baltica“. Návrhy je potrebné predložiť do 3. marca 2017. 

 

 

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, 

 

 

20.01.2017 03. týždeň 
4.5.2016 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/prilezitosti-verejneho-obstaravania-v-systeme-osn-podujatie-v-new-yorku-pre-firmy-z-eu?p_p_auth=BIpVEhpZ&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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/vybrane-tendre-v-libanone?p_p_auth=BIpVEhpZ&_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
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-architektonicka-studia-vysokorychlostnej-zeleznice-rail-baltica-?p_p_auth=BIpVEhpZ&_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
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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. 

 
 

 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. 

 

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
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
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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 

 

 
 

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 
 

 

 

20.01.2017 | Ekonomické správy | Spojené štáty 

Workshop V4 na tému Cybersecurity vo Washingtone 

Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone informuje podnikateľskú verejnosť o konaní workshopu 

krajín V4 na tému cybersecurity, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 8. marca 2017 vo Washingtone, v 

USA. 

 

 

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 
 

 

WEF | 47. zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) 

V dňoch 17. – 20. januára 2017 sa vo švajčiarskom Davose uskutočnilo 47. zasadnutie WEF. Jeho 

hlavným mottom je Responsive and Responsible Leadership. Jednotlivé diskusné fóra boli zamerané na 

problematiku posilňovania globálneho rastu, reformy trhového kapitalizmu, zlepšenia sociálnej inklúzie a 

prípravy na štvrtú industriálnu revolúciu. Dôraz bol kladený na problematiku mladej generácie 

a podnikania. Tento rok sa na zasadnutí zúčastnilo vyše 3 000 účastníkov. Okrem vládnych, resp. 

ministerských delegácií z viac ako 70 krajín sveta, nevynímajúc všetky členské krajiny G20, sa na stretnutí 

zúčastnil aj nový generálny tajomník OSN A. Gutteres spolu s hlavnými predstaviteľmi kľúčových 

medzinárodných organizácií. K prominentným hosťom patril aj  prezident Číny Si Ťin-pching, ktorý 

podujatie otvoril,  ukrajinský prezident P. Porošenko  a minister zahraničných vecí Ukrajiny P. Klimkin 

predsedovia vlád Anglicka, Švédsko, Portugalsko, Holandsko, Luxembursko, Chorvátsko, Belgicko, 

Vietnam a Rakúsko a ministri zahraničných vecí Slovenska, Fínska, Poľska a Rakúska.  Účasť potvrdila 

i EU Chorvátska F. Mogheriniová a ďalší členovia Európskej komisie (vrátane M. Šefčoviča). Z USA prišli 

do Davosu viceprezident J. Biden a minister zahraničných vecí J. Kerry. Rusko bolo zastúpené prvým 

podpredsedom vlády I. Šuvalovom. 

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 
 

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
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/workshop-v4-na-temu-cybersecurity-vo-washingtone?p_p_auth=BIpVEhpZ&_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
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WEF | MiZVaEZ SR M. Lajčák vystúpil na diskusných podujatiach WEF v Davose 

MiZVaEZ SR M. Lajčák vystúpil (19. januára 2017) na troch diskusných podujatiach v rámci 47. ročníka 

WEF vo švajčiarskom Davose venovaných budúcnosti EÚ po rozhodnutí o Brexite a nadchádzajúcich 

voľbách vo Francúzsku a Nemecku, medzinárodnej pozícii RU v kontexte aktuálneho politického a 

ekonomického vývoja v krajine  a bezpečnostným aspektom vývoja v Európe. Z hľadiska európskych tém v 

diskusii rezonovali predovšetkým aktuálne výzvy, ktorým bude EÚ čeliť  v roku 2017 (bezpečnosť, 

terorizmus, migrácia, ekonomický vývoj, zamestnanosť). M. Lajčák označil za kľúčové faktory pre vývoj EÚ 

v najbližšom období zvládnutie Brexitu a to, ako bude EÚ vychádzať s novou americkou administratívou. 

Zároveň zdôraznil, že si želá sebavedomú a jednotnú úniu, ktorá si plní svoje poslanie a záväzky voči jej 

občanom.  

Zdroj: www.weforum.org  

 

Švajčiarsko | WEF: Správa The Inclusive Growth and Development Report 2017 

V správe, ktorú WEF uverejnilo (16. januára 2017) sa konštatuje, že väčšine krajín chýbajú možnosti na 

zvýšenie hospodárskeho rastu a zároveň zníženie nerovnosti. Správa konštatuje, že v období 2008 - 2013 

takzvaný annual median income (amount that divides the income distribution into two equal groups - half 

having income above that amount, and half having income below that amount) klesol v 26 vyspelých 

ekonomikách o 2,4 %, resp. 284 USD/osoba. Rozvojovým krajinám sa celkovo darilo lepšie, keďže došlo k 

nárastu príjmov v priemere o 10,7 %, respektíve 165 USD, avšak v 23 % z nich došlo k poklesu príjmu na 

jedného obyvateľa vo výške 9 %. Vo vyspelých ekonomikách dochádza až v 54 % k poklesu priemerného 

príjmu o 8 %. Správa si všíma takzvaný IDI (ukazovateľ výkonnosti inkluzívneho vývoja - považuje ho za 

komplexnejší ukazovateľ hospodárskeho rozvoja ako samotný rast HDP) a na základe jeho 12 kľúčových 

ukazovateľov zostavila poradie v jednotlivých skupinách. Slovensko sa v rebríčku krajín 30 vyspelých 

ekonomík umiestnila na 17. mieste, pričom na prvých 3 priečkach sa umiestnili Nórsko, Luxembursko, 

Švajčiarsko. Z krajín V4 sa do rebríčka skupiny vyspelých krajín dostalo aj Česko (19. miesto). Maďarsko a 

Poľsko boli zaradené do skupiny rozvojových krajín (3. a 4. miesto). Správa obsahuje aj hodnotenie,  

takzavané Policy and Institutional Indicators rozdeleného do 7 položiek (vzdelávanie, infraštruktúra, 

korupcia, atď). Hodnotenie Slovenska v nich je na konci rebríčka krajín vyspelých ekonomík.  

Zdroj: www.weforum.org 

 

Turecko | Modernizácia Dohody o colnej únii s EÚ transformuje poľnohospodársky sektor Turecka 

Turecký minister hospodárstva N. Zeybekci vyhlásil, že poľnohospodársky sektor Turecka bude vidieť 

značnú a pozitívnu transformáciu, ktorej výsledkom budú nižšie ceny potravín. Poukázal na rozdielnosť 

poľnohospodárskych politík Turecka a EÚ a na dôsledky vysokých taríf na dovoz, ktoré sú zohľadnené 

v spotrebiteľských cenách. K modernizácii colnej únii uviedol, že pre Turecko bude najvýhodnejšia 

kompletná liberalizácia vo všetkých oblastiach, vrátane  poľnohospodárstva, sektora služieb a verejného 

obstarávania.  

Zdroj: Hurriyet 

 

OECD | Pracovná návšteva predsedu vlády SR R. Fica v OECD 16. januára 2017  

Predseda vlády Slovenska R. Fico uskutočnil pracovnú návštevu v OECD. Počas návštevy  

premiér  rokoval s generálnym tajomníkom OECD  A. Gurriom a podpísal spoločné Memorandum 

o porozumení medzi OECD a Slovenskom k posilneniu spolupráce v oblasti boja proti korupcii. Súčasťou 

návštevy je vystúpenie predsedu vlády Slovenska na zasadaní Rady OECD za účasti veľvyslancov 

členských krajín OECD. Cieľom pracovnej návštevy je ocenenie významu členstva Slovenska v OECD 

a prediskutovanie aktuálnych globálnych otázok. Predseda vlády Slovenska počas návštevy zároveň 

prezentoval  výsledky Slovenska dosiahnuté počas prvého SK PRES v Rade EÚ v II. polroku 2016 a ich 

prepojenie s agendou OECD. 

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 
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SVET | Zoznam najinovatívnejších krajín sveta  

Štúdia Bloomberg ponúka zoznam najinovatívnejších krajín sveta. Základnými kritériami v hodnotení bol 

objem výdavkov na inovácie, produktivita výsledkov vedeckých výskumov, koncentrácia výskumov, vedcov 

a high-tech firiem ako aj počet zaregistrovaných patentov. Slovensko sa umiestnilo na 36. pozícii z viac než 

200 porovnávaných krajín, čo predstavuje zlepšenie o 3 pozície v porovnaní s rokom 2016.  

Zdroj: Bloomberg.com 

 

OECD | Ministerské zasadnutie Výboru OECD pre zdravotnú politiku 

V dňoch 16.-17. januára 2017 sa v OECD uskutočnilo zasadnutie ministrov zdravotníctva členských štátov 

OECD a partnerských krajín OECD s nosnou témou „Ďalšia generácia zdravotníckych reforiem“. 

Ministerskému zasadnutiu predchádzalo Politické fórum na vysokej úrovni zamerané na ľudí ako na 

ústrednú a najdôležitejšiu skupinu v centre zdravotníckych politík. Ministri diskutovali aj o budúcich 

prioritách práce OECD v oblasti zdravia na úrovni Výboru OECD pre zdravotníctvo. Slovenská republika 

bola zastúpená na úrovni štátneho tajomníka MZ SR S. Špánikom, ktorý sa zúčastnil diskusnej skupiny 

sústredenej na boj proti vysokým nákladom na liečbu pacientov a personalizované lieky.  

Zdroj: Stála minisia pri OECD v Paríži 

 

Chorvátsko │Verejné obstarávanie Ministerstva obrany Chorvátska v roku 2017 v hodnote 174 mil. €    

Pôjde o zákazky: nákup streliva/munície, inžinierskych strojov a zariadení, vojenských kamiónov 

a cisterien, dielov pre vozidlá MRAP, odevov a obuvi, komunikačných zariadení, modernizácia vrtuľníkov 

Mi 171 SH, vykonanie generálnej opravy tankov M-84 a prispôsobenie objektov a infraštruktúry.  Všetky 

verejné obstarávania sú zverejňované na internetovej stránke Ministerstva obrany HR www.morh.hr.  

Zdroj: MORH 

 

Poľsko | Krakov a Varšava poháňajú leteckú dopravu v Poľsku 

V minulom roku Varšavské letisko F. Chopina vybavilo rekordných 12,8 mil. cestujúcich a Krakovské letisko 

takmer 5 mil. Ale 34 mil. cestujúcich vybavených na všetkých poľských letiskách je až o 8 mil. menej ako 

vybavilo jedno letisko v Mníchove. Hoci počet cestujúcich na poľských letiskách v predošlom desaťročí 

rástol dvojciferne, analytici predpokladajú, že v budúcom desaťročí to budú už skôr jednociferné nárasty. 

Potešujúce je, že letecké spojenie do Košíc na Slovensko sa nielen ujalo, ale hovorí sa o jeho rozšírení 

(doteraz LOT lieta 6x týždenne ráno z Košíc do Varšavy a v noci  z Varšavy do Košíc. Uvažuje sa o 

spojeniach v priebehu dňa).  

Zdroj: GW 

 
 

 Energetika 
 

 

Ukrajina | Gazprom „vystavil“ účet Naftogazu za rok 2016 
Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedky informujú, že Gazprom žiada od Naftogazu zaplatiť 5,3 mld. 
USD za zakontrahovaný a neodobratý plyn v 2. - 4. štvrťroku 2016 (podľa pravidla „take or pay“). 
V prípade, že by sa táto suma prirátala k už predchádzajúcim pohľadávkam Gazpromu voči Naftogazu, 
ktoré sú v súčasnosti predmetom sporu na Štokholmskej arbitráži, celková suma by dosiahla 38 mld. USD. 
Naftogaz vyhlásil, že do ukončenia Štokholmskej arbitráže neplánuje uhradiť Gazpromom požadovanú 
sumu za rok 2016.  
Zdroj: Interfax 
 
Maďarsko | Vyprázdňujú sa zásobníky plynu  
Vzhľadom na dlhotrvajúce nízke teploty poklesli zásoby plynu v štátom vlastnených zásobníkoch s 
celkovým objemom 4,3 mld. m³ po 15 % ich kapacity. Ak by súčasný ráz počasia pokračoval, zásoby plynu 
by sa minuli do konca februára. Maďarsko má strategické zásoby plynu v objeme 920 mil. m³, tieto sa však 
môžu použiť len v prípade mimoriadnej situácie v zásobovaní. V súčasnosti Maďarsko dopĺňa chýbajúce 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies
http://www.morh.hr/
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zásoby z importu, avšak bez využitia slovensko-maďarského interkonektora. Podľa mediálnych informácií 
aj naďalej pokračujú dodávky plynu do Ukrajiny.  
Zdroj: Magyar Nemzet         
 

Irán | Zrušenie sankcií pre 4 iránske ropné spoločnosti zo strany EÚ 

Pri príležitosti prvého výročia od podpisu JCPOA medzi P5+1 a Iránom zrušila EÚ sankcie voči štyrom 

iránskym ropným spoločnostiam (Iran Oil Pension Fund Investment company (OPIC), Petropars Operation 

and Management Company (POMC), Petropars Resources and Engeneering Company (PRE) a Iran 

Liquefied Natural Gas Company (Iran LNG). Z uvedeného zoznamu je najvýznamnejšia spoločnosť OPIC, 

ktorá financuje investičný projekty v iránskom ropnom priemysle. Taktiež bude zohrávať významnejšiu 

úlohu pri prilákaní zahraničných investícií.  

Zdroj: Iran Daily 

 
 

Financie 
 

 

Maďarsko | Vláda ruší predaj dlhopisov za trvalý pobyt 

Vláda ruší od 1. januára  2017  predaj dlhopisov pre cudzích štátnych príslušníkov umožňujúcich získanie 

povolenia k trvalému pobytu v Maďarsku, s následným bezvízovým vstupom občanov tretích krajín do 

schengenskej zóny. Od roku 2016 je minimálna hodnota dlhopisu 300 000 EUR (predtým 250 000 EUR). 

Kabinet zaviedol predaj tohto typu dlhopisu v roku 2013 s cieľom výhodného získavania financií pre štátny 

rozpočet. Doteraz bolo predaných 7 500 dlhopisov v celkovej hodnote 375 mil. EUR. Zrušenie tohto typu 

dlhopisov zdôvodňuje vláda výhodnejším financovaním štátneho dlhu z finančných trhov po zvýšení ratingu 

Maďarska. Opozícia tvrdo kritizovala takýto predaj dlhopisov s poukazom na zisky sprostredkovateľských 

agentúr údajne napojených na niektorých vládnych činiteľov, ako aj kvôli možným bezpečnostným rizikám.  

Zdroj: Világgazdaság   

Anglicko | Britská libra výrazne oslabila pred vystúpením Theresy May o brexitových plánoch 

Britská mena oslabila voči doláru o 1,6 %, (najviac od 7. októbra 2016, keď nastal takzvaný flash crash, 

keď libra bola najnižšie voči doláru od roku 1985, na úrovni 1,1841 USD) a to pod úroveň 1,20 USD za 1 

GBP. Od referenda ide o prepad britskej meny oproti doláru o 20 %. Libra oslabila aj voči EUR a to na 

dvojmesačné minimum na približne 1,13 EUR za 1 GBP. Analytici predpovedajú britskej mene výraznú 

volatilitu v najbližších mesiacoch. 

Zdroj: Bloomberg, Independent, EveningStandard 

 

World Bank | Rast globálnej ekonomiky sa tento rok zrýchli na 2,7 % 

Tempo rastu globálnej ekonomiky sa tento rok mierne zrýchli po pokrízovom minime v roku 2016, uviedla 

vo svojej novej prognóze Global Economic Prospects Svetová banka. Oživenie cien ropy a ostatných 

komodít totiž zníži tlak na exportérov komodít z radov rozvíjajúcich sa krajín a brazílska a ruská ekonomika 

sa dostanú z recesie. Domáci dopyt podľa svetovej banky zostáva solídny v priemyselných aj rozvíjajúcich 

sa krajinách. Svetová banka vo svojom aktuálnej správe o perspektívach svetovej ekonomiky počíta v roku 

2017 s reálnym zvýšením globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,7 %. Vlani dosiahlo tempo 

rastu 2,3 %, čo bolo najmenej od skončenia finančnej krízy.Tempo rastu rozvinutých ekonomík sa zrýchli 

na 1,8 % z 1,6 % vlani a rast rozvíjajúcich sa ekonomík akceleruje na 4,2 % z 3,4 %.  

Zdroj: World Bank 

 

 
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://pubdocs.worldbank.org/en/712231481727549643/Global-Economic-Prospects-January-2017-Weak-investment-uncertain-times.pdf
http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/global-economic-prospects-europe-and-central-asia
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

