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

 

  

16.05.2017 | Ekonomické správy | Slovensko 
Projekt Svetovej banky pre slovenské firmy 

MZVaEZ SR informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o projekte Svetovej banky (World Bank - 

International Finance Corporation). Projekt sa orientuje na podporu využívania nástrojov a zdrojov 

Svetovej banky pre slovenské firmy pri investovaní na rozvojových trhoch (vrátane Ukrajiny, Ruska, 

SNŠ, Balkánu, Rumunska, Bulharska, Poľska) so špeciálnym zameraním na energetiku, dopravu, 

zdravotnícke príslušenstvo, vodu, spracovanie potravín a IT sektor. 
 

 
 
 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

09.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán 
MINEX 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 6.ročníka výstavy Iran Mines and Mining Industries Exhibition, ktorá sa uskutoční v dňoch 

10.10. - 12.10.2017 v Teheráne, Irán. 

 
 

 

28.04.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Indonézia 
Indonesia Business and Development Expo 2017 

Možnosti účasti slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu "Indonesia Business and 

Development Expo 2017". V dňoch 20. – 23. septembra 2017 sa v Jakarte uskutoční medzinárodný 

veľtrh IBDE 2017, ktorý je zameraný na oblasti obrany a bezpečnosti, poľnohospodárstva, 

bankovníctva a biotechnológií. 

 
 

 

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. 
 

  

03.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Vietnam 
Exkluzívny veľtrh EVBN „EuroSphere“ 

Zastupiteľský úrad SR v Hanoji informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na exkluzívnom 

veľtrhu európskych spoločností EVBN „EuroSphere“. Veľtrh sa uskutoční v Hočiminovom meste v 

termíne 16. - 17. júna 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2017 20. týždeň 
4.5.2016 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/projekt-svetovej-banky-pre-slovenske-firmy?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/projekt-svetovej-banky-pre-slovenske-firmy?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/minex-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/minex-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/indonesia-business-and-development-expo-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/indonesia-business-and-development-expo-2017?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
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/exkluzivny-veltrh-evbn-eurosphere-?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D6
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/exkluzivny-veltrh-evbn-eurosphere-?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D6
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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“. 

 

 

14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína - Taiwan 

Taiwan Agriculture Week 2017 

Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei informuje o pripravovanom poľnohospodárskom 

veľtrhu Taiwan Agriculture Week 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2017 v meste 

Kaohsiung. 

  

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Veľtrhy v Kyjeve v priebehu roku 2017 

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

informujú podnikateľskú verejnosť o veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2017 v meste 

Kyjev, Ukrajina. 

 

 

17.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Tadžikistan 
4. medzinárodný obchodný veľtrh v Tadžikistane "Soghd - 2017" 16.-17. júna 2017 v 
Chodžande 

Veľvyslanectvo SR so sídlom v Taškente informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť a 

zainteresované inštitúcie o pozvaní na 4. Medzinárodný obchodný veľtrh „Soghd-2017“, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 16. – 17. júna 2017 v Tadžikistane v meste Chodžand. 
 

 

 
 

 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. 

 

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/taiwan-agriculture-week-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/4-medzinarodny-obchodny-veltrh-v-tadzikistane-soghd-2017-16-17-juna-2017-v-chodzande?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/4-medzinarodny-obchodny-veltrh-v-tadzikistane-soghd-2017-16-17-juna-2017-v-chodzande?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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
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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. 

 

  

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. 

 

  

10.05.2017 | Ekonomické správy | Irán 
ANGVA 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 7. dvojročníka konferencie a výstavy Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association Biennial 

International Conference & Exhibition (ANGVA 2017), ktorá sa uskutoční v dňoch 31. októbra – 2. 

novembra 2017 v Teheráne, Irán. 
 

  

04.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Maďarsko 

CHINA SMART EXPO 2017 

Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje na deň 31. mája 2017 spoločnú účasť zástupcov 

slovenských firiem na výstavu CHINA SMART EXPO 2017, ktorá sa bude konať v Budapešti od 31. 

mája do 2. júna 2017. 

 

 

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. 

 

  

15.05.2017 | Ekonomické správy | Salvádor 
Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce so Salvadorom 

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľujeme pozvať na seminár Okrúhly stôl o 

možnostiach hospodárskej spolupráce so Salvadorom, ktorý sa uskutoční 1. júna 2017 o 10.00 hod 

v priestoroch našej komory na v Bratislave, Jašíková 6 (budova Kerametalu). Seminár 

organizujeme v spolupráci s veľvyslanectvom Salvadoru vo Viedni a Honorárnym konzulátom 

Salvadoru v Bratislave. 
 

 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade 

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 
 

 

 

26.04.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Izrael 
16. ročník medzinárodnej konferencie o life science v Izraeli 

V termíne od 23.-25. mája 2017 sa v Tel Avive uskutoční konferencia MIXiii Biomed 2017 zameraná 

na life science. Organizátori Biomed prinášajú tento rok nový formát založený na networkingu a 

aktívnom zapájaní účastníkov konferencie. Podujatie bude zamerané na podporu inovácií a trendov 

starostlivosti o zdravie a bio-vedy. Ústrednou témou konferencie je starnutie (“aging”). Diskusné témy 

budú zamerané na rôzne vekové skupiny. 

 
 

 

 

 

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/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/angva-2017?p_p_auth=f5lwYB3v&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/angva-2017?p_p_auth=f5lwYB3v&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/china-smart-expo-2017?p_p_auth=84RqBYBH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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/okruhly-stol-o-moznostiach-hospodarskej-spoluprace-so-salvadorom?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/okruhly-stol-o-moznostiach-hospodarskej-spoluprace-so-salvadorom?p_p_auth=N23OoZbx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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/16-rocnik-medzinarodnej-konferencie-o-life-science-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/16-rocnik-medzinarodnej-konferencie-o-life-science-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1


 

4 

 

 

25.04.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Izrael 
Medzinárodná konferencia Cyber Week 2017 v Izraeli 

Medzinárodná konferencia Cyber Week 2017 v Izraeli je každoročnou konferenciou venovanou 

kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa koná na Telavivskej univerzite v Izraeli. Tohtoročný Cyber Week 

sa uskutoční v dňoch 25. - 29. júna 2017. 

 
 

 

03.04.2017| Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kazachstan 
SLOVENSKO na EXPO-2017 ASTANA 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vám dáva do pozornosti pripravované podujatie 

svetového významu EXPO-2017 ASTANA, 09. jún - 10. september 2017 . 
 

 
 

 Aktuality 
 

 

Rakúsko | Anketou u zahraničných investorov potvrdzuje Slovensko svoju top pozíciu  

Až dve tretiny z opýtaných 176 rakúskych investorov označuje svoju obchodnú situáciu na Slovensku v 

porovnaní s rokom 2016 za lepšiu a očakáva aj ďalší rast tržieb. Je to najlepší výsledok za posledných osem 

rokov. Okrem toho 44 % účastníkov ankety plánuje vytvorenie nových pracovných miest. Situácia s 

nedostatkom kvalifikovaných síl, najmä v oblasti priemyslu, sa odráža na zvyšovaní mzdy o 6,8 % pre tento 

rok a bude sa naďalej vyhrocovať.  

Zdroj: www.wko.at 

 

Slovensko | P. Pellegrini odovzdal estónskemu premiérovi skúsenosti z predsedníctva v Rade EÚ  

V Taline 16. mája 2017 odovzdal skúsenosti Slovenska z prvého predsedníctva v Rade Európskej únie, ale 

aj budovanie infraštruktúry boli témou stretnutia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu P. 

Pellegriniho s estónskym premiérom J. Ratasom. Estónsko prevezme predsedníctvo v Rade EÚ v júli tohto 

roka. Estónsko plánuje taktiež veľký summit, ktorý sa bude venovať digitálnej agende a moderným 

technológiám. Rezonovať by mala otázka kybernetickej bezpečnosti EÚ. V pondelok (22. mája 2017) by mal 

estónsky premiér J. Ratas prísť do Bratislavy, kde sa v rámci diskusie o nadchádzajúcom predsedníctve 

stretne aj s premiérom R. Ficom. P. Pellegrini sa so svojou delegáciou zloženou aj zo zástupcov akademickej 

obce a podnikateľov presunul z Tallinnu do metropoly Fínska. V Helsinkách má naplánované stretnutia s 

ministrami školstva, hospodárstva, dopravy a primátorom mesta.  

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

Slovensko | Novodobá Hodvábna cesta je projekt storočia 

Samit pod názvom One Belt One Road otvoril čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý už avizoval investície vo 

výške 124 mld. USD. Malo by ísť o rozsiahlu obnovu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry, železničné 

trate, prekladiská alebo námorné prístavy. Slúžiť má na prepojenie východu a západu, pričom cesta k 

prosperite má zabrániť regionálnym konfliktom. Projekt podporili viacerí významní štátnici, vrátane ruského 

prezidenta, generálneho tajomníka OSN, prišli aj turecký prezident, český prezident a maďarský premiér. 

Slovensko zastupoval minister hospodárstva P. Žiga SR. Slovensko zaujímajú najmä investície do 

železničnej dopravy, vrátane prekladísk, ale aj ďalšie čínske investičné aktivity. Rokovania s čínskou stranou 

majú pokračovať aj v blízkej budúcnosti, na základe Koncepcie rozvoja vzájomných vzťahov, ktorú v apríli 

schválila vláda SR.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-konferencia-cyber-week-2017-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-konferencia-cyber-week-2017-v-izraeli?p_p_auth=v5vSGnU6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/slovensko-na-expo-2017-astana?p_p_auth=Z2icEFyj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/slovensko-na-expo-2017-astana?p_p_auth=Z2icEFyj&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.wko.at/
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Slovensko | Dobrý štart slovenskej ekonomiky  

Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu SR rástla slovenská ekonomika v prvom kvartáli 2017 medziročne 

o 3,1 %. Zamestnanosť v úvode roka spomalila dynamiku rastu na 2 % medziročne z 2,4 % v závere 

minulého roka. Zloženie rastu HDP bude zverejnené v júni, avšak vývoj jeho hlavných zložiek možno 

odhadnúť zo zverejnených čiastkových štatistík: očakáva sa, že hlavným motorom medziročného rastu ostala 

spotreba domácností a pridala sa k aj opäť sa oživujúca sa investičná aktivita. Spotrebu domácností 

odzrkadľuje akcelerácia rastu maloobchodných tržieb, zlepšujúci sa trh práce a dynamický rast miezd. Hoci 

sa exportu darilo, ešte rýchlejšie rástli dovozy najmä na krytie robustného domáceho dopytu v podobe 

technológií či spotrebných tovarov. Zahraničný obchod len marginálne prispel k rastu. Pravdepodobne si 

naša ekonomika si udrží solídny rast približne na úrovni minuloročného tempa, keď ju bude ťahať spotreba 

domácností a najmä verejné investície.  

Zdroj: fincentrum 

 

Taliansko | Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR R. Chovanec na Business Fóre vo Vicenze  

Dňa 16.  mája 2017 otvoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR R. Chovanec podujatie „Business 

Fórum“ organizované obchodnou komorou Vicenza a Taliansko-slovenským konzorciom pre energetický 

priemysel. Fórum, bolo zamerané na prezentáciu, možnosti a podmienky uplatnenia talianskych spoločností 

na slovenskom trhu, ktorého sa okrem iného zúčastnili aj spoločnosti dlhodobo pôsobiace na Slovensku.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Ríme 

 

Slovensko | Britský investor vstupuje do slovenského IT startupu 

Do slovenského startuup, spoločnosti GA Drillings, vyvíjajúcej technológiu bezkontaktného vŕtania s názvom 

Plasmabit vstupuje nový investor – britská investičná poradenská firma IPM. „Ide o našu prvú investíciu v 

technologickom sektore v regióne strednej Európy. Spoločnosť GA Drilling považujeme za špičkovú 

technologickú firmu s globálnym potenciálom,“ uviedol dôvody investície managing partner IPM. GA Drilling 

vznikla na Slovensku v roku 2008. Idea spoločnosti sa zrodila z hĺbkového prieskumu, na ktorom sa podieľali 

i univerzity. Firma sa v súčasnosti zaoberá vývojom inovatívnej technológie vŕtania a frézovania na báze 

plazmy. Na technológii pracuje v Bratislave 90 ľudí. Hotová by mohla byť o dva roky.  

Zdroj: hnonline.sk 

 

Srbsko| Investori zo Slovenska objavujú srbský trh 

Okrem spoločnosti Koliba, ktorá už našla vhodnú lokalitu pre svoj spracovateľský závod ovčieho a kozieho 

mlieka, plánujú prísť do Srbska ďalšie slovenské podnikateľské subjekty (Tami, Patip, Oaza, Ming, Sofa). 

Došlo už k dohodám so srbskou stranou o objeme výroby a počte zamestnancov. Momentálne spoločnosti 

hľadajú vhodné lokality pre svoje investično-podnikateľské zámery. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Belehrade 

 

Vietnam | Samsung Made in Vietnam 

Premiér Nguyen Xuan Phuc na stretnutí s generálnym riaditeľom Samsung Vietnam Han Myoung-Sup ocenil 

významný príspevok kórejskej firmy na exporte a zamestnávaní a vyzval ho na urýchlenie výstavby 

výskumného centra firmy. Podľa generálneho riaditeľa polovica smartfónov Samsung S8 a S8+ predávaných 

vo svete je vyrobených vo Vietname, v tomto roku budú exportovať tovar za 50 mld. USD, subdodávateľmi 

je 200 vietnamských firiem. Obrat Samsungu vo Vietname bol v roku 2016 cez 46 mld. USD, export 40 mld., 

medziročný nárast o 10 %, Samsung tvorí 23 % vietnamského exportu. Na Slovensku pôsobí Samsung od 

roku 2008. Slovensko dováža z Vietnamu hlavne telefóny za 150 mil. USD a počítače za 70 mil. USD. 

Znamená to, že Samsung sa zásadným spôsobom podieľa na vietnamskom exporte a na našom pasívnom 

salde.  

Zdroj: Vietnamnet 

 

 

http://www.investujeme.sk/slovenska-ekonomika-vstupila-do-noveho-roka-spravnou-nohou/
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Bielorusko | Road show cestovného ruchu krajín V4 v Bielorusku 

V dňoch 15.-18. mája 2017 uskutočnili v Bielorusku zástupcovia cestovného ruchu a tour-operátorov 

krajín  Vyšehradskej skupiny Road Show. Séria prezentácií cestovného ruchu krajín V4 v regionálnych 

mestách Bieloruska – Breste, Gomeli, Mogiľove, sa ukončila v Minsku. Cieľom Road show bolo predstaviť 

turistické možností a rozšírenie spolupráce krajín V4 s Bieloruskom v oblasti cestovného ruchu. Na 

prezentácii sa predstavilo päť slovenských cestovných kancelárií. Po prezentáciách sa uskutočnili B2B 

rokovania s bieloruskými partnermi.  

Zdroj:  Zastupiteľský úrad SR v Minsku 

 

Slovensko | Podiel domácich potravín sa znížil na 37,2 % 

Vyplýva to z najnovších výsledkov prieskumu agentúry GfK realizovaného pre Potravinársku komoru 

Slovenska (PKS). Na Slovensku je väčšina ponúkaných potravín dovezených zo zahraničia, výnimkou je len 

mlieko, minerálka a alkoholické nápoje. Od roku 2011 do roku 2017 tak počet vystavených slovenských 

potravín klesol o viac ako štvrtinu z 50 % na 37,2 %. Najviac slovenských potravín je v reťazcoch COOP 

Jednota (56 %) a CBA (48 %), najmenej v reťazci Lidl (14 %). Podľa P. Uhrína, predsedu Dozornej rady 

PKS,  patrí medzi hlavné príčiny postupnej likvidácie potravinárskeho sektora na Slovensku - nezáujem štátu, 

rastúce daňové a administratívne zaťaženie a obchodná politika obchodných reťazcov. Kontinuálny pokles 

slovenských výrobkov je zákonitým vyústením vývoja podfinancovaného slovenského potravinárstva. Malé 

potravinárske podniky nedokážu svojou produkciou pokryť požiadavky obchodných reťazcov a väčšie 

podniky z výrobného programu vypúšťajú neefektívnu výrobu. Zo zahraničia sa tak na naše pulty dostávajú 

inovatívne produkty, ktoré chýbajú v portfóliu domácim výrobcom.  

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska 

 
 

 Energetika 
 

 

Slovensko | Spoločný slovensko a nemecký záujem plynovodnej prepravnej sústavy 

Dňa 15. mája 2017 sa uskutočnilo rokovanie delegácie ministerstva zahraničných vecí Nemecka, vedenej 

zástupcom generálneho riaditeľa pre globalizáciu, energetickú a klimatickú politiku ministerstva zahraničných 

vecí Nemecka P. Fischerom, s členom predstavenstva Eustreamu M. Bodnárom a veľvyslanecom 

s osobitným poslaním pre energetickú bezpečnosť ministerstsva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR P. Hamžíkom. Ústrednou témou rokovania bola budúcnosť využívania ukrajinskej plynovodnej prepravnej 

sústavy. Eustream spolu so spoločnosťami SNAM (Taliansko), Naftogaz a Ukrtransgaz (Ukrajina) v apríli 

podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je spoločné zhodnotenie možností spolupráce v oblasti 

prevádzky a rozvoja plynovodnej siete na Ukrajine. Nemecká strana potvrdila podporu zachovaniu tranzitu 

plynu cez Ukrajinu na najvyššej úrovni (Ministerstvo zahraničných vecí Nemecka, kancelárka). Nemecká 

strana má záujem o nájdenie riešenia zohľadňujúceho európske, ukrajinské, ako aj ruské záujmy. Strany sa 

dohodli na ďalšej výmene informácií ohľadne možných modelov prepravy plynu cez Ukrajinu do EÚ po roku 

2019.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR 

 

 

 
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“.  
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