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

  

09.03.2017 | Ekonomické správy | Dánsko 

Matchmakingový seminár „Connected Health“ s tematikou eHealth 

Zastupiteľský úrad SR v Kodani v spolupráci so zastupiteľskými úradmi krajín V4 a dánskymi 

partnermi Healthcare Denmark a Dansk Erhverv pripravili jednodňový matchmakingový seminár 

„Connected Health“, ktorý sa bude konať dňa 3. apríla 2017 v Kodani. 

 

 

07.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Slovensko 

Podujatie zo série SARIO Business Link na veľtrhu CONECO 2017 

Sériu podujatí SARIO Business Link otvára 22. marca 2017 odborný seminárPodpora 

podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu 

CONECO-RACIOENERGIA 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA 

Bratislava 

 

 
 

 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. 

 

  

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. 

 

 

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. 

 

 

09.03.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko 

Vybrané tendre v Dánskom kráľovstve 

Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o zverejnenom zozname 

aktuálnych tendrov a verejných obstarávaní v Dánskom kráľovstve za mesiac marec. 
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https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/matchmakingovy-seminar-connected-health-s-tematikou-ehealth?p_p_auth=p92ViCvz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podujatie-zo-serie-sario-business-link-na-veltrhu-coneco-2017?p_p_auth=p92ViCvz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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/verejne-obstaravanie-nato-na-prenosne-elektricke-zdrojove-agregaty?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/vyzva-na-predkladanie-projektov-v-oblasti-obnovitelnych-zdrojov-energie-vo-vietname?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/vybrane-tendre-v-danskom-kralovstve?p_p_auth=p92ViCvz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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25.02.2015 │ 
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 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

03.03.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uzbekistan 

Medzinárodná výstava poľnohospodárskej technológie Uzbekistan Agrotech Expo 

Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje o možnosti účasti slovenských firiem a podnikateľov na 

12. Medzinárodnej špecializovanej výstave moderných zariadení a technológií v sektore 

poľnohospodárstva “Uzbekistan Agrotech Expo” ktorá sa uskutoční 3. mája – 2. júna 2017 v 

Taškente, Uzbekistan. 

 

 

15.03.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Česko 
Medzinárodný veľtrh Czech Republic Business Expo 2017 v Olomouci 

V dňoch 12. až 14.septembra sa bude v Olomouci konať medzinárodny veľtrh Czech Republic 

Business Expo 2017. Ide o jediný multiodborový veľtrh v Českej republike organizovaný v tomto 

roku ako pilotný ročník. Zatúpené budú odbory ako stavebníctvo a energetika, strojárenstvo, 

zdravotníctvo, elektronika a elektrotechnika, kybernetika, robotika a informačné technológie, 

potravinárstvo a poľnohospodárstvo, doprava a cestovný ruch. 
 

  

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 

 

 

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. 

 

  

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“. 

 

 

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:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-polnohospodarskej-technologie-uzbekistan-agrotech-expo?p_p_auth=ppDcFkg5&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-czech-republic-business-expo-2017-v-olomouci?p_p_auth=EvTpTlXC&_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/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/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/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 

 

 

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. 

 

 

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“ 

 

 

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. 

 

 

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. 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

  

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. 

 

 

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/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
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
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
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
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/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/ucast-na-obchodnom-veltrhu-china-homelife-show?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: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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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. 

 

  

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. 

 

  

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

  

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 

 

 

 

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 

 
 

 Aktuality 
 

 

Nórsko | K spolupráci  leteckej spoločnosti Norwegian s letiskom v Bratislave 

Zastupiteľský úrad SR v Oslo v rámci aktivít ekonomickej dimenzie zahraničnej politiky inicioval pracovné 

rokovanie s obchodným riaditeľom leteckej spoločnosti Norwegian Air Shuttle Thomasom Ramdahlom, 

ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2017 k problematike obnovenia/pokračovania spolupráce so spoločnosťou 

Norwegian na leteckej linke Bratislava – Oslo. Firma je otvorená spolupráci s bratislavským letiskom a rok 

2018 ponúka viacero možností.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Oslo 

 

 

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/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/konferencia-renexpo-water-energy-2017?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/1-rocnik-europskeho-investicneho-fora-v-uruguaji?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/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/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-roti-2017-v-rumunskom-arade?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Poľsko | V4 o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky 

V podkarpatskej Jasionke sa stretli ministri poľnohospodárstva V4 s komisárom Európskej komisie pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka P. Hoganom. Hovorili o potrebe zjednodušenia postupov a zoštíhlení 

byrokracie v súvislosti s reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Ministerka G. Matečná 

zdôraznila, že zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky by mali prebiehať „evolučne, nie revolučne“.  

Zdroj: rp.pl 

 

Kazachstan | Zahájenie predaja lístkov na EXPO 2017 v regiónoch 

Dňa 12. marca 2017 bol zahájený predaj (otvorené oficiálne predajné miesta) lístkov na EXPO 2017 

v jednotlivých oblastných centrách Kazachstanu - s výnimkou oblastných centier: Aktube, Uralsk, Atyrau 

a Aktube, kde budú oficiálne predajné miesta otvorené 25. marca 2017. Do slávnostného zahájenia EXPO 

2017 ostáva 89 dní,  lístky je možné zakúpiť online: https://tickets.expo2017astana.com/. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Astane  

 

Slovensko-Rusko | Pracovná návšteva štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka v Moskve 

Hlavnou témou rozhovorov boli aktuálne otázky rozvoja bilaterálnych vzťahov v politickej, ekonomickej, 

kultúrnej a historicko-memoriálnej oblasti. Okrem politických konzultácii s rezortným partnerom L. Parízek 

rokoval s predstaviteľmi medzinárodných finančných inštitúcií (MIB a MBHS), ruských železníc, 

podnikateľských rád a otvoril slovensko-ruské biznis fórum. S cieľom prehĺbiť spoluprácu v oblasti vedy a 

vzdelávania navštívil štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek Moskovský štátny inštitút medzinárodných 

vzťahov a stretol sa aj so slovenskými študentmi a podnikateľmi pôsobiacimi v Rusku. Štátneho tajomníka 

MZVaEZ SR L. Parízka sprevádzala štátna tajomníčka MF SR D. Meager, generálny riaditeľ Eximbanky D. 

Keketi a početná podnikateľská delegácia.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Moskve 

 

Slovensko | Odborný seminár SAV s vedeckými singapurskými inštitúciami 

Seminár, konaný v Smoleniciach od 14.-17. marca 2017 je zameraný na chemické a biomedicínske 

vedy, nanomateriálne vedy, nové materiály a biomedicínske vedy. Vedci  zo Slovenska a Singapuru  sa 

zišli s cieľom prezentovania a prerokovania posledných výsledkov výskumu z uvedených 

oblastí,  nadviazania spolupráce a dohodnutia spoločných projektov, ako aj realizovania výmeny vedeckých 

pracovníkov a doktorandov. Na podujatí bol zdôraznený záujem o rozvoj vedeckej a výskumnej spolupráce 

medzi Slovenskom a Singapurom a vytvorenie spoločných tímov. MZVaEZ SR podporilo  podujatie v rámci 

ekonomickej diplomacie a VVaI.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Taliansko | Ryanair otvára leteckú linku Bologna – Bratislava  

Obchodný riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair David O'Brien oznámil otvorenie štyroch nových leteckých 

trás z Bologne - do Bratislavy, Kolína, Neapola, Prahy a dve zimné linky do Eindhovenu, Lisabonu 

a osobitné lety do Barcelony. Tento nový program spoločnosti, ktorý bude zahájený od zimy 2017/2018 

s 35 destináciami a s prepravou 3,7 mil. cestujúcich ročne, prinesie nárast tržieb o 12 % a podporí 

vytvorenie 2 775 nových pracovných miest.  

Zdroj: Ansa Economic 

 

Maďarsko | Európsku občiansku iniciatívu za mzdovú úniu spúšťa krajne pravicový Jobbik 

Krajne pravicový Jobbik a zástupcovia zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, Estónska, 

Lotyšska podpísali v Budapešti výzvu na spustenie európskej občianskej iniciatívy za vytvorenie mzdovej 

únie, ktorá by mala  byť založená na zásade „za rovnakú prácu - rovnakú mzdu“. V prípade, že by 

Európska komisia túto iniciatívu odsúhlasila, organizátori by museli získať 1 mil. podpisov občanov EÚ na 

to, aby o danej otázke Európska komisia predložila legislatívny návrh.  

Zdroj: magyarhirlap.hu 

https://tickets.expo2017astana.com/
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Írsko | Ryanair bude lietať na Ukrajinu 

Írsky nízko nákladový letecký prepravca Ryanair začne od októbra lietať po prvý raz na Ukrajinu. Prvé linky 

budú z Kyjeva do Londýna, Manchestru, Štokholmu a Eindhovenu. Ryanair plánuje rozšíriť svoje aktivity aj 

na západnú časť Ukrajiny, pravdepodobne z Ľvova. Ryanair bude naďalej expandovať úmerne svojej 

rastúcej flotile. Brexit môže byť dodatočným impulzom pre nové destinácie a základne v Európe. Pre 

Slovensko je pokrývanie Ukrajiny Ryanairom potenciálne dobrou i zlou správou. Dobrou, pretože by mohlo 

priniesť novú linku Ryanairu z bratislavského letiska do Kyjeva. Zlou, pretože v prípade lietania do Ľvova sa 

asi zníži atraktívnosť Košíc ako spádového letiska.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dubline 

 

Slovensko | Zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI SR; 16. marca 2017) 

Rada medzi inými prerokovala Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií 

na Slovensku a Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách. Cieľom tohto zákona je vytvoriť nový 

typ právnickej osoby, ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou 

a neziskovou organizáciou. Ich vytvorenie má posilniť ich právnu samostatnosť, zvýšiť ekonomickú silu, 

ako aj zabezpečiť verejnú kontrolu výsledkov ich činnosti. Zákon umožní realizovať aj reformu Slovenskej 

akadémie vied. RVVTI SR prijala opatrenia na zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému VaI v SR. Vzala 

na vedomie výsledky ciest podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegriniho do Iránu 

a Izraela (je záujem zrealizovať vedecko-akademickú misiu do Iránu).  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Slovensko | Minimálna mzda pre rakúskych vodičov platí aj pre Slovákov 

Po Francúzsku a Nemecku platí od januára tohto roku aj v Rakúsku zákon, na základe ktorého musia 

i slovenskí dopravcovia vyplácať vodičom jazdiacim po území tohto štátu tamojšiu minimálnu mzdu. 

Slovenským dopravným spoločnostiam to prinieslo vyššie mzdové náklady a aj viac administratívy pri 

registrácii vodičov. Aktuálne však podľa štátneho tajomníka ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho 

rozvoja SR V. Stromčeka pripravilo Rakúsko zmeny v tomto zákone, ktorý má podľa nášho suseda potlačiť 

mzdový damping. "Kompletné návrhy zmien naše ministerstvo dopravy v súčasnosti analyzuje," uviedol 

Stromček. Pripomenul, že postoj Európskej komisie k tomuto problému je jasný, keďže sa vo veci 

Francúzska a Nemecka už obrátila na Európsky súdny dvor. Ten však zatiaľ nerozhodol.  

Zdroj: TASR 

 
 

 Energetika 
 

 

Bulharsko | Ministerstvo energetiky k výzve Európskej komisie ohľadne sporu s ruským Gazprom 

Ministerstvo energetiky Bulharska oznámilo, že bude spoločne s plynárenskými spoločnosťami v Bulharsku 

analyzovať návrh Gazpromu ohľadne podmienok dodávok plynu do 8 štátov EÚ, vrátane Bulharska (aj 

Slovenska). Sofia si chce byť istá, že návrhy Gazpromu, ktorých cieľom je ukončiť konanie Európskej 

komisie voči ruskej firme, skutočne odstraňujú všetky pochybnosti Európskej komisie o porušovaní 

pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.  Ministerstvo energetiky Bulharska zaujme konečné stanovisko v rámci 

sedemtýždňovej lehoty. Podľa expertov by ruský plyn pre Bulharsko pri nových podmienkach mohol 

zlacnieť až o 50 %, čo by mohlo prispieť až k 1 % hospodárskemu rastu.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Sofii 
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NS2 | Viaceré Členské štáty EÚ žiadajú Komisiu o vyjadrenie sa k projektu Nord Stream 2 

Poľsko, pobaltské štáty, a severské krajiny požiadali Komisiu, aby zaujala stanovisko k súladu projektu 

Nord Stream 2 s právom EÚ. Otázka bola otvorená aj na rokovaní Európskej rady (6. marca 2017). Tému 

otvorili predsedníčka vlády Poľska Szydło a predseda vlády Dánska Rasmussen s tým, že Európska 

komisia by sa mala jasne vyjadriť k legalite a statusu projektu NS2. Dánsko a Švédsko trápia 

environmentálne a bezpečnostné dopady projektu. Podľa Rasmussena bude Dánsko, rovnako ako 

Švédsko prinútené NS2 vnímať ako komerčný projekt, ak Európska komisia povie, že je v súlade 

s legislatívou EÚ. Podpredseda  Európskej komisie Šefčovič 14. marca 2017 uviedol, že keď potrubie 

vstúpi do exkluzívnych ekonomických zón a pobrežných vôd EÚ malo by byť uplatnené právo EÚ. Taktiež 

uviedol, že nie je úlohou Komisie predbežne hodnotiť súkromné projekty a uvedený krok by bol 

problematický, keďže právna forma projektu Nord Stream 2 sa stále mení.  

Zdroj: Euractiv 

 

Nemecko | Zvýšenú kapacitu plynovodu OPAL prevádzkovateľ ponúkne najskôr v marci 2018 

Poľská distribučná spoločnosť PGNiG, odvolávajúc sa na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý  pozastavil 

výkon rozhodnutia Európskej komisie vo veci navýšenia kapacity plynovodu OPAL, podala návrh na 

predbežné rozhodnutie na krajský súd v Düsseldorfe, aby medzi časom prevádzkovateľ plynovodu OPAL 

nezrealizoval dražbu navýšenej ročnej kapacity. Krajský súd v Düsseldorfe uznal návrh spoločnosti PGNiG 

za relevantný a pozastavil výkon rozhodnutia Európskej komisie dovtedy, pokiaľ vo veci definitívne 

nerozhodne Súdny dvor EÚ. Následne Spolková agentúra sietí definitívne pozastavila predaj navýšenej 

kapacity. Prevádzkovateľ plynovodu OPAL tak minimálne do marca budúceho roka nemôže predávať 

navýšenú kapacitu. Dodatočný dopyt po zemnom plyne by mohla spoločnosť Gazprom uspokojiť 

prostredníctvom plynovodu Bratstvo (cez Ukrajinu a Slovensko). Ruská spoločnosť sa však podľa 

očakávaní rozhodla využívať svoje zásobníky v Európe. Zákazníci sa tak obracajú na spotové trhy kde 

cena zemného plynu rastie.  

Zdroj: Energate 

  
 

Priemysel 
 

 

Ukrajina | ŠKODA bude vyrábať na Ukrajine 

Predseda vlády  Ukrajiny V. Grojsman oznámil, že česká ŠKODA bude montovať nový model Škoda 

Kodiaq na Ukrajine v zakarpatskom závode „Eurocar“ v meste Solomonovo (2 km od železnice v meste 

Čop). V roku 2016 sa na Ukrajine predalo 64 tis. áut, z toho 4116 kusov značky Škoda.  

Zdroj: Interfax 

 

Izrael | Spoločnosť Intel kupuje Mobileye za 15,3 mld. USD 

Počítačová spoločnosť Intel sa dohodla na najväčšej akvizícii v izraelskej histórii hi-tech, kedy odkúpi akcie 

spoločnosti Mobileye za 15,3 mld. USD. Mobileye sa venuje vývoju technológií pre autonómne riadenie 

automobilov (v januári spoločnosť navštívil aj podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu P. 

Pellegrini). Intel je so svojimi 10 tisíc zamestnancami najväčšou hi-tech spoločnosťou v Izraeli, touto 

akvizíciou ich počet narastie o ďalších niekoľko stoviek.  

Zdroj: TheMarker 

 
 
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“.  

mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

