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02.09.2016 │35.týždeň 

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

  

06.02.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie 

Podnikateľská misia pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka MZVaEZ SR v Ruskej 

federácii 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si Vás dovoľuje 

informovať, že v spolupráci s partnermi organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho 

tajomníka MZV a EZ SR Lukáša Parízka v Ruskej federácii, podnikateľskú misiu v termíne 13. – 15. 

marec 2017. 

 
 
 

 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. 

 

 

24.01.2017 | Medzinárodné tendre | Bulharsko 

Tender na projekt výstavby elektrického vedenia v Bulharsku 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o aktuálnom tendri na projekt výstavby nového 

400 kV elektrického vedenia v Bulharsku. 

 

  

01.02.2017 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko 

Verejné obstarávanie NATO na prenosné elektrické zdrojové agregáty 

MZVaEZ SR a Zastupiteľský úrad SR v Bruseli informujú, že NATO vydalo avízo o blížiacom sa 

verejnom obstarávaní na prenosné elektrické zdrojové agregáty, prenosné rozvodové jednotky a 

maskovacie siete. 

 

 

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. 

 

 

08.01.2017 | 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. 

 

 

16.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Vietnam 

Výzva na predkladanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vo Vietname 

V rámci energetického investičného nástroja ElectriFI (Electrification Financing Initiative) bola dňa 

1.2.2017 zverejnená výzva na predkladanie projektových návrhov v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie zo strany súkromného sektora. 
 

03.03.2017 09. týždeň 
4.5.2016 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-pri-prilezitosti-navstevy-statneho-tajomnika-mzvaez-sr-v-ruskej-federacii?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-pri-prilezitosti-navstevy-statneho-tajomnika-mzvaez-sr-v-ruskej-federacii?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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-na-projekt-vystavby-elektrickeho-vedenia-v-bulharsku?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/verejne-obstaravanie-nato-na-prenosne-elektricke-zdrojove-agregaty?p_p_auth=v7d5filg&_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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vyzva-na-predkladanie-projektov-v-oblasti-obnovitelnych-zdrojov-energie-vo-vietname?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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12.02.2017 | 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, 

 
 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

  

25.01.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Čierna Hora 

Predkladanie projektov „Zlepšenie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti 

súkromného sektora“ 

Výzva Ministerstva financii Čiernej Hory na predkladanie projektov v rámci Národného programu IPA 

2014: „Zlepšenie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti súkromného sektora“, 

Referenčné číslo: EuropeAid /138-552/ID/ACT/ME/ - Enhancement of Business Environment and 

Competitiveness of the Private Sector. 

 

 

02.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 

Veľtrh technológií obranného priemyslu „HOMSEC 2017" v Madride 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní veľtrhu technológií obranného priemyslu, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 16. marca 2017 v 

Madride. 

 

  

24.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Belgicko 

Vinárska súťaž Concours Mondial de Bruxelles 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní významnej vinárskej súťaže Concours Mondial de Bruxelles, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. - 

7. mája 2017 v španielskom Valladolid. 
 

  

20.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kazachstan 

Astanské ekonomické fórum 

V dňoch 15.-16. júna 2017 sa bude v Astane, ako súčasť podujatí v rámci EXPO 2017, konať 

Astanské ekonomické fórum. Témou tohtoročného fóra je: „Nová energetika - Nová ekonomika“. 

 

  

02.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína 

V. ročník Čínskeho medzinárodného technologického veľtrhu 

Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o konaní podujatia 

5th China (Shanghai) International Technology Fair, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. - 22. apríla 2017 

v Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center v Pudongu 

 

  

17.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kazachstan 

Medzináropdná výstava EXPO 2017 v Astane – voľnočasový segment 

Počas trvania medzinárodnej výstavy EXPO 2017 (od 10.06. do 10.09.2017) v Astane bude 

realizovaných aj viac ako 3 tisíc kultúrnych a športových podujatí domácej a medzinárodnej 

produkcie. 
 

 

16.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko 

Kolektívna účasť spoločností na Medzinárodnom veľtrhu techniky v Srbsku 

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou SVT s.r.o. pripravujú kolektívnu 

účasť v spoločnej expozícii Slovenskej republiky na 61. ročníku medzinárodného veľtrhu techniky v 

Belehrade, v Srbsku, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. - 19. mája 2017. 
 

 

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. 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/zoznam-aktualnych-tendrov-v-dans-5?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/predkladanie-projektov-zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia-a-konkurencieschopnosti-sukromneho-sektora-?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/predkladanie-projektov-zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia-a-konkurencieschopnosti-sukromneho-sektora-?p_p_auth=iAKYInGo&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-technologii-obranneho-priemyslu-homsec-2017-v-madride?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vinarska-sutaz-concours-mondial-de-bruxelles?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/astanske-ekonomicke-for-1?p_p_auth=HqhwBnsq&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/v-rocnik-cinskeho-medzinarodneho-technologickeho-veltrhu?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinaropdna-vystava-expo-2017-v-astane-volnocasovy-segment?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kolektivna-ucast-spolocnosti-na-medzinarodnom-veltrhu-techniky-v-srbsku?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/taiwan-agriculture-week-2017?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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13.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kazachstan 

Medzinárodná výstava BUILDINDUSTRY-ASTANA 2017 

Medzinárodná výstavnícka spoločnosť «Атакент-Экспо» a Akimiát hlavného mesta Kazachstanu - 

Astany, pri podpore Ministerstva pre investície a rozvoj Kazachstanu organizuje v dňoch 29. - 31. 

marca 2017 medzinárodnú výstavu «Промстрой-Астана 2017 

 

 

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. 

 

 

09.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Podujatie IX. International Tourism Forum Kharkov: Partnership in Tourism 

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

informujú podnikateľskú verejnosť, že mesto Charkov v dňoch 20. – 21. apríla 2017 organizuje “IX. 

International Tourism Forum Kharkov: Partnership in Tourism“ 

 

 

13.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy 

Výstava CITY TRANS UKRAINE 2017 v Kyjeve 

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

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 30. – 31. marca 2017 sa bude v Kyjeve konať výstava 

„ CITY TRANS UKRAINE 2017. 

 

  

23.01.2017 | Výstavy a veľtrhy | Albánsko 

Veľtrh Tirana International Fair v Albánsku 

Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu Tirana 

International Fair, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. - 28. novembra 2017 v Tirane, v Albánsku. 

 

 

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. 

 

 

27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Cyprus 

 20. medzinárodná výstava cestovného ruchu TAXIDI 2017 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii informuje podnikateľskú verejnosť o pripravovanej 20. 

Medzinárodnej výstave cestovného ruchu TAXIDI 2017, ktorá sa uskutoční v Nikózii v dňoch 21. až 

23. apríla 2017. 

 

 

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. 

 

 

 

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 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-buildindustry-astana-2017?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrhy-v-kyjeve-v-priebehu-roku-2017?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-ix-international-tourism-forum-kharkov-partnership-in-tourism?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vystava-city-trans-ukraine-2017-v-kyjeve?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-tirana-international-fair-v-albansku?p_p_auth=iAKYInGo&_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/20-medzinarodna-vystava-cestovneho-ruchu-taxidi-2017?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-technical-fair-2017-najprestiznejsi-technologicky-veltrh-na-balkane?p_p_auth=gkX93WHx&_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


 

4 

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 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

06.02.2017 | Ekonomické správy | Kazachstan 

Podujatie MINEX 2017 v Astane 

V dňoch 18. - 20. apríla.2017 sa bude v Astane konať „8th Central Asian & Mining Exploration Forum“. 

V rámci podujatia MINEX Stredná Ázia je pre podnikateľské subjekty, akademickú obec a štátnu 

správu možná forma prezentácie vo formáte: B2B and B2G. 

 

 

03.03.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Rusko 

Obchodná misia do Nižného Novgorodu 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Nižného 

Novgorodu, v Ruskej federácii v termíne 20 - 23. júna 2017. Partnerom je príslušná obchodná a 

priemyselná komora, ktorá zabezpečí partnerov na B2B rokovania firiem a ďalší program. 

 

  

27.02.2017 | Ekonomické správy | Kazachstan 

 Svetový kongres inžinierov a vedcov WSEC 2017 

V rámci výstavy EXPO 2017 v Astane, sa ako sprievodné podujatie, uskutoční aj Svetový kongres 

inžinierov a vedcov WSEC 2017 - Всемирный конгресс инженеров и ученых WSEC 2017. 

Kongres sa bude konať v dňoch 19.-20.06.2017 v Astane. 

 

 

03.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Obchodné a podnikateľské misie | Poľsko 

Účasť na obchodnom veľtrhu CHINA HOMELIFE SHOW 

Trnavská RK SOPK pozýva podnikteľov na obchodný veľtrh CHINA HOMELIFE SHOW, ktorý sa 

uskutoční 6. - 8. júna 2017 v Ptak Warsaw Expo v Nadarzyn blízko Varšavy. Na podujatí je 

plánovaná účasť 1.300 čínskych podnikateľov a 2.000 obchodníkov z Európy. 

 

  

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. 

 

 

23.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Obchodné a podnikateľské misie | Srbsko 

Kolektívna účasť na 84. Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade 

Spoločnosť SVT, s.r.o. Spišská Nová Ves v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK 

pripravuje kolektívnu účasť slovenských firiem na 84. Medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu v 

Novom Sade, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. - 19. mája 2017. 

 

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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-minex-2017-v-astane?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-do-nizneho-novgorodu?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetovy-kongres-inzinierov-a-vedcov-wsec-2017?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/ucast-na-obchodnom-veltrhu-china-homelife-show?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-festival-dld-tel-aviv-uz-po-siedmykrat-v-izraeli?p_p_auth=HqhwBnsq&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/kolektivna-ucast-na-84-medzinarodnom-polnohospodarskom-veltrhu-v-novom-sade?p_p_auth=HqhwBnsq&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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30.01.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovinsko 

Obchodná misia SOPK do Slovinska 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Ľjubljany v Slovinsku, 

v termíne 5. - 7. apríla 2017. Partnerom je obchodná a priemyselná komora Ľjubljana, ktorá zabezpečí 

partnerov na B2B rokovania firiem. 

 

  

13.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko 

Konferencia: RENEXPO Water & Energy 2017 

Slovenské veľvyslanectvo v Srbsku pozýva na prestížnu konferenciu s výstavou na tému RENEXPO 

Water & Energy 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla 2017 v Novom Belehrade. 

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade 

I. 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 

 

 

  

14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Albánsko 

Podujatie SOUTHEASTERN EUROPE INDUSTRY & SERVICES v Albánsku 

Zastupiteľský úrad SR v Tirane si Vás dovoľuje informovať o konaní veľtrhu SOUTHEASTERN 

EUROPE INDUSTRY & SERVICES v Tirane, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-13. mája 2017 v 

Kongresovom Paláci. 

 

  

06.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy 

Investičná konferencia na Cypre 

Veľvyslanectvo SR v Nikózii informuje podnikateľskú verejnosť o konaní investičnej konferencie na 

Cypre, ktorá sa uskutoční v Limassole dňa 15.mája 2017 a bude sektorovo zameraná na rozvoj 

nehnuteľností, obnoviteľné energie, lodiarstvo, turizmus aj digitálna a high technológia 

 

 

  

27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kórejská republika 

Podujatie Health & Beauty Week 2017 v Soule 

Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Health & Beauty 

Week, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-29. apríla 2017 v juhokórejskom Soule. 

 

 

07.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uruguaj 

1. ročník Európskeho investičného fóra v Uruguaji 

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje o konaní 1. ročníka Európskeho investičného fóra, 

ktoré sa uskutoční v hlavnom meste Uruguaja v Montevideu v dňoch 21. – 22. júna 2017. 

 

 

27.01.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kórejská republika 

Podujatie 15th Seoul International Wines & Spirits Expo v Soule 

Zastupiteľský úrad SR v Soule informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia „The 15th Seoul 

International Wines & Spirits Expo“, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-29. apríla 2017 v juhokórejskom 

Soule. 

 

 

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. 

 

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-sopk-do-slovinska?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konferencia-renexpo-water-energy-2017?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-roti-2017-v-rumunskom-arade?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-southeastern-europe-industry-services-v-albansku?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/investicna-konferencia-na-cypre?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-health-beauty-week-2017-v-soule?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/1-rocnik-europskeho-investicneho-fora-v-uruguaji?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-15th-seoul-international-wines-spirits-expo-v-soule?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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
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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 | Summit krajín V4 vo Varšave k dvojakej kvalite potravín v EÚ (2. marca 2017) 

„Problém dvojakej kvality výrobkov v oblasti potravinárstva nepovažujem za technický problém. Vnímam 

predovšetkým mimoriadne nebezpečný politický odkaz, ktorý vytvára situáciu, že občania tej istej EÚ nemajú 

rovnaký prístup ku kvalitným potravinárskym výrobkom,“ vyhlásil Róbert Fico na tlačovej konferencii. 

Pripomenul, že pri porovnaní rovnakých potravín zakúpených na Slovensku a v Rakúsku bolo zistené, že ten 

istý výrobok v rovnakom obale mal na Slovensku nižší podiel mäsa, vyšší podiel tukov či podstatne viac 

konzervačných látok a náhrad cukru ako výrobok zakúpený v Rakúsku. Lídri krajín V4 v spoločnom vyhlásení 

apelujú na Európsku komisiu, aby problém riadne preštudovala a odpovedala na otázku, či súčasná 

legislatíva dostatočne reaguje na takéto zavádzanie zákazníkov v krajinách V4.  

Zdroj: Úrad vlády SR  

 

Slovensko | Slovensko na ceste k Smart Cities 

Podpora Smart Cities znamená zvýšenie kvality života v mestách, zlepšenie riadenia miest a zapojenie 

najmodernejších technológií do rozvojových projektov miest. Toto bola téma odbornej konferencie, 

organizovanej ZMOS a Študiom 21 plus, ktorá dala podnet na intenzívnejšie rokovania s predstaviteľmi miest 

o možnosti podpory prípravy a realizácie programov Smart Cities. Ministerstvo hospodárstva SR 

chce prispieť k vytváraniu konkrétnych podmienok na rozvoj slovenských miest. Rezort v spolupráci s ďalšími 

inštitúciami pripravuje koncept Smart Cities, ktorý bude v druhom polroku 2017 v rámci projektu Smart City 

Road Show prezentovaný vo vybraných slovenských mestách za účelom zvyšovania povedomia o Smart 

Cities. Prepojí zástupcov samospráv, súkromného sektora a predstaviteľov akademickej obce.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko | Prijatie osobitného vyslanca kanadskej vlády pre CETA 

Dňa 28. februára 2017 prijala generálna riaditeľka MZVaEZ SR (SHSP) I. Brocková osobitného vyslanca 

kanadskej vlády pre Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA) medzi EÚ a Kanadou P. 

Pettigrewa, ktorý cestuje po krajinách EÚ v súvislosti s ratifikačným procesom CETA. Zmyslom jeho cesty je 

využiť momentum schválenia CETA v Európskom parlamente a blížiaceho sa začiatku predbežného 

uplatňovania dohody na získanie „kritickej masy“ členských krajín EÚ v prospech schválenia dohody. Kanada 

by chcela zabrániť tomu, aby sa pod dojmom predbežného uplatňovania dohody od 1. apríla 2017 oslabilo 

vnímanie dôležitosti ratifikácie CETA v  členských krajinách EÚ. Na Slovensku v zmysle prijatého uznesenia 

VEZ NR SR, bude najskôr vypracovaná štúdia analyzujúca vplyv CETA na Slovensko a následne (predbežne 

v závere 2017) bude otvorený legislatívny proces smerujúci  k ratifikácii CETA v Národnej rade SR. Celý 

proces by mohol byť zavŕšený v polovici roka 2018.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.vlada.gov.sk/robert-fico-dvojaka-kvalita-rovnakych-potravin-je-pre-nas-neakceptovatelna/
http://www.economy.gov.sk/aktuality-slovensko-na-ceste-k-smart-cities-/10s149051c
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Európska komisia | Európska komisia zverejnila index regionálnej konkurencieschopnosti 

Na čele rebríčka sa umiestnil Londýn pred Utrechtom (Holandsko) a zoskupením regiónov Berkshire, 

Buckinghamshire a Oxfordshire (Anglicko). V prvej desiatke regiónov s najvyšším indexom sú štyri regióny 

Anglicka, ktoré dopĺňa Štokholm (Švédsko), Hovedstaden (Dánsko), Luxemburg (Luxembursko), Île de 

France (Francúzsko) a Bavorsko (Nemecko). Zo slovenských regiónov sa najvyššie umiestnil Bratislavský 

(96.), pred  Západoslovenským  (196.),  Stredoslovenským  (211.) a  Východoslovenským regiónom (226.). 

Index regionálnej konkurencieschopnosti meria a porovnáva základné ukazovatele ako HDP na obyvateľa, 

zdravie, vzdelanie, ako aj podnikateľské prostredie, digitálnu infraštruktúru či inovácie.  

Zdroj: ec.europa.eu 

 

USA | Článok v časopise Inc. s názvom „Why This Tiny Slovakian City Is a Hidden Startup Gem“  

Newyorský časopis, ktorý dal v roku 1981 ako prvý na titulku S. Jobsa so slovami „This man has changed 

business forever“, uverejnil pozitívny pohľad na Bratislavu,  jej silnejúce podnikateľské 

zázemie, technologický talent Slovákov využívaný zahraničnými investormi, ale aj príklady 

úspešných  slovenských     firiem ako ESET, či startup Vectary. Inc. každoročne zostavuje rebríčky   500   

a  5 000 najrýchlejšie rastúcich malých firiem v USA podľa percentuálneho rastu tržieb v priebehu troch rokov 

(„Inc. 500“ a „Inc. 5000“). Článok o Slovensku uvádza, že Bratislava je domovom 107 firiem z európskeho 

zoznamu „Inc. 5000 Europe“, čo ju umiestňuje na 3. miesto za Štokholmom (134) a Londýnom (174) 

a viackrát cituje predstaviteľov slovenského startupového ekosystému.  

Zdroj: Inc.com 

USA | Správa prezidenta zaslaná Kongresu signalizuje agresívny prístup v obchode 

Ak by ho začali uplatňovať, ovplyvnilo by to firmy a spotrebiteľov po celom svete. Nový prístup k obchodnej 

agende prezidenta D. Trumpa spracovaný spoločne s rozsiahlou správou za rok 2016, v ktorej sa podrobne 

venuje problematike WTO, podporuje „voľný a férový obchod“. Pripomína však, že USA sa v súlade 

s podmienkami vstupu do WTO nevzdali svojich práv. Skepsa voči NAFTA, WTO (napríklad procesu 

urovnávania sporov vo WTO), členstvu Číny vo WTO, či ďalším existujúcim obchodným dohodám signalizuje 

odhodlanie USA oveľa ráznejšie hájiť vlastnú nezávislosť a obchodné záujmy. A to nielen na pôde WTO, 

ale zrejme aj vtedy, ak by to malo znamenať oslabenie svetového poriadku. Prípadné ignorovanie pravidiel 

a rozhodnutí WTO zo strany USA by však určite vyprovokovalo sériu reakcií a mohlo viesť až k obchodnej 

vojne. Ďalšie informácie a kroky zo strany USA administratívy sa dajú očakávať po schválení nominácie R. 

Lighthizera za šéfa U.S. Trade Representative.  

Zdroj: The President´s Trade Policy Agenda for 2017  

 
 

 Energetika 
 

 

Ukrajina | Odovzdávanie skúseností Slovenska Ukrajine v oblasti energetickej efektívnosti 

SFPA spolu s Centrom Globálnych štúdií XXI a Asociáciou miest energetických miest Ukrajiny pri podpore 

USAID organizovali (27. februára 2017) v meste Dnipro konferenciu „Promoting energy efficiency in Ukraine: 

the best practices from Slovakia“. Projekt je spolufinancovaný aj zo strany Slovak Aid. Veľvyslanec 

zastupiteľského úradu v Kyjeve vo svojom vystúpení predstavil hlavné príklady spolupráce Slovenska 

a Ukrajiny v oblasti energetickej efektívnosti: 1) podpísanie memoranda o porozumení v oblasti energetickej 

efektívnosti, energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energií (SIEA a  Štátna agentúra 

energetickej efektívnosti a energetických úspor Ukrajiny; 2) ÚRSO realizuje „twinningový“ projekt, ktorého 

cieľom je pomôcť Národnému regulačnému úradu pre energetiku a verejné služby na Ukrajine v procese 

reformy trhu s elektrinou; 3) Projekt Slovak Aid pre Ukrajinu „Budovanie kapacít reformy energetického 

sektora Ukrajiny“ a 4) Financovanie projektu UNDP o podpore energetickej efektívnosti Ukrajiny. Riaditeľ 

SFPA p. A.Duleba zdôraznil, že Slovensko v rámci V4 prevzalo na seba záväzok spolupracovať s Ukrajinou 

v oblasti energetickej efektívnosti, čo i patrične realizuje.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

http://www.inc.com/max-chafkin/why-steve-jobs-matters.html
http://www.inc.com/inc5000eu
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/Chapter%20I%20-%20The%20President's%20Trade%20Policy%20Agenda.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/Chapter%20I%20-%20The%20President's%20Trade%20Policy%20Agenda.pdf
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Slovensko|Slovensko a Maďarsko vybudujú strategicky elektrizačné prepojenie 

Prevádzkovatelia prenosových sústav oboch krajín podpísali zmluvu o výstavbe cezhraničných slovensko-

maďarských  vedení  v lokalitách Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka. Projekt 

zvýši  energetickú bezpečnosť  v strednej Európe, stabilitu prenosovej sústavy a  zlepší výmenu na 

medzinárodnom trhu s elektrinou. Oba medzištátne projekty cezhraničných prepojení označila Európska 

komisia za projekty spoločného záujmu. Ich vybudovanie má pomôcť plniť ciele EÚ v oblasti energetiky 

a klímy a priority Energetickej únie.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 
 

Priemysel 
 

 

Francúzsko | „Nová európska priemyselná stratégia“ z iniciatívy 5 veľkých členských krajín EÚ  

Denník Les Echos (27. februára 2017) informuje o otvorenom liste ministrov priemyslu 5 najväčších 

členských krajín EÚ (mimo Anglicka) s výzvou Európskej komisise pripraviť „novú európsku priemyselnú 

iniciatívu“ obsahujúcu ambicióznejšiu priemyselnú politiku EÚ, v centre priorít EÚ a reagujúcu na stav, keď 

EÚ nedokáže ochrániť priemysel svojich členských krajín EÚ pred nečestnými praktikami tretích krajín ani 

investovať dostatočné prostriedky. Toto sa premietlo aj do rastúcej nezamestnanosti v členských krajinách 

EÚ a umŕtvovania celých regiónov. Ministri navrhujú kontrolu priamych zahraničných investícií, reciprocitu 

a spravodlivosť na verejných trhoch, EÚ podporu všetkým podnikom členských krajín EÚ, zvlášť SME, 

v oblasti digitalizácie.  

Zdroj: Les Echos 

 
 
 

Financie 
 

 

Nemecko | Rast inflácie vo februári prekonal päťročné maximá 

Harmonizovaný index inflácie Nemecka sa vo februári 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím 

predchádzajúceho roka zvýšil o 2,2 %, dosiahol tak najvyššiu hodnotu za ostatných päť rokov a prekročil 

plánovaný cieľ ECB na úrovni 2 %. Katalyzátorom rastu bola najmä cena ropy, ktorá sa od začiatku roku 

2016 zvýšila z 30 na 50 USD za barel. Zverejnená informácia podporuje systematickú kritiku Nemecka voči 

ECB. Viacerí pozorovatelia však upozorňujú, že ide o krátkodobý efekt. Cena ropy sa v priebehu marca má 

opäť stabilizovať.  

Zdroj: Spolkový štatistický úrad, Handelsblatt 

 
 
 
Zostavili: Matúš Šársky, 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.economy.gov.sk/aktuality-slovensko-a-madarsko-vybuduju-strategicky-vyznamne-elektrizacne-prepojenie/10s149088c
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

