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02.09.2016 │35.týždeň 

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

  

23.05.2017 | Ekonomické správy | Slovensko 
Pozvánka pre podnikateľov na stretnutia s ekonomickými diplomatmi v Bratislave a Banskej 
Bystrici 
 
MZVaEZ SR si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že dňa 21. júna 2017 v Bratislave pripravuje v 
spolupráci s agentúrou SARIO podujatie „Slovenské exportné fórum 2017“. 
Viac informácií, program podujatia a registráciu nájdete na stránke:    
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenske-exportne-forum-2017 .  
 
MZVaEZ SR následne dňa 23. júna 2017 v Banskej Bystrici pripravuje v spolupráci s Banskobystrickou RK SOPK 
podujatie „Deň ekonomickej diplomacie v Banskej Bystrici“. 
Viac informácií, program podujatia a registráciu nájdete na stránke:   
http://bb.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017042501  

 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

31.05.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko 
Výberové konanie na opravu a modernizáciu železničných elektromotorových súprav 

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o výberovom konaní na: Opravu 

a modernizáciu 6 elektromotorových železničných súprav série 412/416. 

 

 

 

26.05.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Francúzsko 
“Outsourcing of XML and digital production services” 

Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorého predmetom je dodávanie digitálnych a XML 

služieb 

 

 
 

 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. 
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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. 

 

 

 

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. 

 

  

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. 
 

 

  

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. 

 

 

25.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko 
VIVA TECHNOLOGY Startup Connect 2017 

Veľvyslanectvo SR v Paríži si dovoľuje upriamiť pozornosť investorov, podnikateľov a najmä start-

upistov na medzinárodne uznávaný inovatívny veľtrh VIVA TECHNOLOGY Startup Connect 2017, 

označovaný aj ako VivaTech, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 17. júna 2017. 

 
 

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
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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/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/4-medzinarodny-obchodny-veltrh-v-tadzikistane-soghd-2017-16-17-juna-2017-v-chodzande?p_p_auth=vYdXDFue&_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=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/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/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/viva-technology-startup-connect-2017?p_p_auth=NgX2Zce3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/viva-technology-startup-connect-2017?p_p_auth=NgX2Zce3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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25.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko 
Medzinárodnom leteckom veľtrhu – SIAE 

Veľvyslanectvo SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom leteckom veľtrhu – 

SIAE svetového významu, ktorý sa bude konať v dňoch 19. – 25. júna 2017 v Paríži. 

 

 
 

 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. 

 

  

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. 
 

 

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. 

 

  

25.05.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Chorvátsko 
Podnikateľská misia do Chorvátska počas oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku 

Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe pozíva podnikateľskú verejnosť na Croatian – Slovak Innovation 

Forum 2017, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2017 v Záhrebe ako sprievodné podujatie pri 

príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku (20. – 21. jún 2017). 

 
 

 

 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodnom-leteckom-veltrhu-siae?p_p_auth=NgX2Zce3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodnom-leteckom-veltrhu-siae?p_p_auth=NgX2Zce3&_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
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/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/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/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/podnikatelska-misia-do-chorvatska-pocas-oficialnej-navstevy-prezidenta-sr-andreja-kisku?p_p_auth=pB7jq9QL&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelska-misia-do-chorvatska-pocas-oficialnej-navstevy-prezidenta-sr-andreja-kisku?p_p_auth=pB7jq9QL&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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22.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 
DEMO PLAST 2017 Rumunsko - výstava a rokovania 

Slovenský plastikársky klaster a Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory pozývajú záujemcov na výstavu a obchodné fórum DEMO PLAST 2017 v 

Arade (Rumunsko), ktoré sa uskutoční v dňoch 21.-24. júna 2017. Demo Plast je výstava & 

obchodné fórum v západnej časti Rumunska s vysokým priemyselným potenciálom. Hlavnou témou 

dňa budú príležitosti medzinárodnej spolupráce v oblasti plastov a nových trendoch v 

automobilovom priemysle. 

 
 

 

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 
 

 

 

23.05.2017 | Ekonomické správy | Ukrajina 
INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM 

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

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 27. – 29. septembra 2017 sa bude v Odese konať 

„INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM“ 

 
 

 

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 
 

 

Slovensko | O dva týždne sa Slovensko predstaví na veľtrhu EXPO 2017 v kazašskej Astane 

Počas najbližších troch mesiacov sa bude na výstave prezentovať 115 krajín z celého sveta vrátane viac ako 

20 medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Charakter slovenskej expozície na výstave 

vystihuje heslo „Slovensko – krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti“. Slovenská 

expozícia na ploche 360 m2 prezentuje krajinu v oblasti inovácií, vedy a výskumu, kultúry, športu 

a cestovného ruchu. Stredobodom pozornosti bude ECOCAPSULE - energeticky sebestačný inteligentný 

mikrodom a inovatívna CHARGEBRELLA - prenosný dáždnik s napájacím zdrojom pre nabitie elektroniky. 

Celkový rozpočet na zabezpečenie prezentácie Slovenska v Astane je 2,66 mil. EUR.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Astane 

 

Rakúsko | Pokles v rebríčku konkurencieschopnosti z 24. na 25. miesto  

Rakúski ekonómovia predpovedajú napriek týmto výsledkom rozvoj krajiny a to najmä v oblasti digitalizácie. 

Slovensko zaznamenalo oproti Rakúsku ešte výraznejší pokles zo 40. na 51. miesto. Rebríček 

konkurencieschopnosti vydáva Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (IMD). Medzi posledné 3 

krajiny patrí Brazília, Mongolsko a Venezuela.  

Zdroj: Die Presse 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/demo-plast-2017-rumunsko-vystava-a-rokovania?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/demo-plast-2017-rumunsko-vystava-a-rokovania?p_p_auth=vYdXDFue&_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/international-black-sea-transport-forum?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-black-sea-transport-forum?p_p_auth=vYdXDFue&_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/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
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Slovensko | Vytvorenie Národného centra kozmického inžinierstva 

Na  Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bolo 1. júna 2017 

zriadené Národné centrum kozmického inžinierstva podľa vzoru ESA - European Space Agency Business 

Incubation Centre Switzerland zriadeného na ETH Zurich. Podnetom na vytvorenie centra a otvorenie výuky 

na STU ku kozmickému inžinierstvu a využívaniu nových technológií boli rokovania Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sekcie hospodárskej spolupráce s vedením ETH Zurich, ako 

aj s predstaviteľmi Fínska a Izraela o spolupráci pri využívaní kozmu (nanosatelity a nové technológie). 

Otvorenie centra je realizáciou Vesmírnej stratégie EÚ v podmienkach Slovenska a predpokladom pre 

plnenie cieľov ekonomickej diplomacie pre vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry do roku 2020.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

OECD | Voľba nového generálneho tajomníka Medzinárodného dopravného fóra (ITF)/OECD 

V rámci ministerského zasadnutia výročného summitu Medzinárodného dopravného fóra (ITF), ktoré je 

pridruženou organizáciou OECD, sa dňa 1. júna 2017 v Lipsku uskutoční voľba nového generálneho 

tajomníka ITF. Na uvedenom zasadnutí bude Slovensko zastupovať minister dopravy a výstavby SR Á. 

Érsek. Finálnemu procesu voľby predchádzalo zúženie výberu kandidátov na dvoch uchádzačov na tento 

post:  Y.T. Kima (KR) a R. Neudorfa (CA).  

Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži 

 

Slovensko-Rakúsko | Prezident A. Kiska na pracovnej návšteve Viedne   

Po nedávnej nástupnej návšteve prezidenta Rakúska A. Van der Bellena v SR sa 1. júna 2017 prezidenti 

Rakúska a Slovenska stretli po druhýkrát. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti účasti prezidenta SR A. 

Kisku na start-up veľtrhu „Pioneers Festival“ vo Viedni. Program A. Kisku pokračoval vystúpením na 

medzinárodnom start-upovom podujatí Pioneers Festival, ktoré sa zameriava na nové technológie, succes 

stories a networking. Prezident pred účastníkmi podujatia vystúpil na tému: „Shaping the Future with Social 

Impact Entrepreneurship“. Start-up veľtrh sa od roku 2012 každoročne tradične koná v Imperial Palace vo 

viedenskom Hofburgu. Ide o podujatie, ktoré sa vyprofilovalo na jedno z top 10 start-upových centier v 

Európe. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Viedeni 

 
 

 Energetika 
 

 

Slovensko-USA | Prijatie osobitnej predstaviteľky USA MZV M. Warlick ŠTAT MZVaEZ SR L. Parízkom 

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) L. Parízek prijal 

dňa 26. mája 2017 osobitnú predstaviteľku ministerstva zahrananičných vecí USA pre medzinárodné 

energetické otázky M. Warlick. Stretnutie sa konalo z iniciatívy USA strany v rámci cesty M. Warlick po 

vybraných európskych krajinách (Nórska, Lotyšska, Slovenska). Prijatia sa za Slovensko zúčastnil taktiež 

AaL pre EB MZVaEZ SR, P. Hamžík. Predmetom diskusie boli témy týkajúce sa aktuálneho vývoja v projekte 

NS2 (potvrdenie pozícií),  perspektív dovozu LNG plynu z USA do krajín SVE a budúcnosti prepravy 

zemného plynu cez Ukrajinu. Štátny tajomník L. Parízek ocenil dlhodobý aktívny záujem USA o témy 

energetickej bezpečnosti krajín SVE, vrátane Slovenska. Podčiarkol, že budúce dodávky LNG plynu z USA 

do SVE predstavujú dôležitý krok pri diverzifikácii dodávok zemného plynu do tejto časti Európy. Americká 

strana ocenila pomoc Slovenska Ukrajine (reverzný tok plynu, podpora reforiem, memorandum o porozumení 

s Eustreamom, SNAM, Naftogazom a Ukrtransgazom). Americká predstaviteľka sa vyslovila za podporu 

Európskej komisie v otázke udelenia mandátu pre rokovania s Ruskom ohľadne NS2. Rokovanie potvrdilo 

zachovanie kontinuity postojov novej americkej administratívy k väčšine medzinárodných energetických 

otázok. Strany sa zhodli na pokračovaní vzájomnej komunikácie a spolupráce na uvedené témy aj v rámci 

pripravovaných  stykových aktivít v oboch krajinách. 

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

http://portal.mzv.sk/telefonny_zoznam_a_zu/detail-tz?OJKod=10710000&


 

6 

 

Poľsko | Briti veria poľskému plynárenstvu 

Britský fond Infracapital chce zjednotiť roztrieštenú plynárenskú infraštruktúru v krajinách V4 regiónu. Verí, 

že poľská energetika sa bude odkláňať od využívania uhlia. Infracapital sídli v Londýne a je vetvou pre 

infraštruktúru fondu M & G. Briti kúpili Duon v Poľsku, ktorý stojí na dvoch pilieroch: zemnom plyne a LNG. 

Plynová štruktúra má 4 800 odberateľov a deväť plynovodov o dĺžke 410 km. Má 20 LNG staníc pre spätné 

splyňovanie so sieťou dlhou 70 km. Bývalý Duon je najväčším hráčom na trhu v malotonážnom LNG a je 

najväčším hráčom s vlastnou lokálnou distribučnou sieťou tepla. Vo svojom vyhlásení Infracapital oznámil, 

že na túto investíciu sa díva cez kúpu GGE (slovenská firma), ktorá sa má stať regionálnou platformou, 

združujúcou  teplárenské, plynové a energetické aktíva v Poľsku, Česku a na Slovensku.  

Zdroj: pb.pl 

 

Ukrajina | Ukrajina importovala zo Slovenska 4 mld. m³ plynu 

Od začiatku roku 2017 Ukrajina doviezla (reverzom) zo Slovenska 4 mld. m³ plynu. Celkovo za 1 000 dní 

využívania slovenského reverzu (od 2. septembra 2014 do 29. mája 2017) bolo do Ukrajiny dodaných vyše 

27 mld. m³ plynu. Ukrajina z Ruska nedováža plyn od 26. novembra 2015. K 29. máju 2017 mala Ukrajina 

v PZP 9,8 mld. m³ plynu.  

Zdroj: Ukrajinská pravda, Interfax 

 
 

Priemysel 
 

 

Španielsko | GESTAMP otvoril svoju 100. fabriku a R&D centrum v USA 

Svetový líder vo výrobe komponentov pre automobilový priemysel, španielska firma Gestamp, uviedol do 

prevádzky svoju 100. fabriku na svete tentoraz v meste Chatanooga v štáte Tennessee. Okrem toho plánuje 

v štáte Michigan zriadiť výskumné centrum pre potreby miestnych klientov. Gestamp pôsobí v 21 krajinách 

sveta s celkovým počtom 36 000 zamestnancov a obratom 7,54 mld. EUR. V súčasnosti má vo výstavbe 

ďalších osem fabrík, jednu z nich na Slovensku v obci Lužianky pri Nitre.  

Zdroj: Cinco Días  

 

Nórsko | Na NOR-Shippingu o Slovensku a inteligentných lanách 

V nórskom Lillestrøme sa 30. mája až 2. júna 2017 uskutočňuje najväčšia výstava lodného a námorného 

priemyslu, na ktorej vystavuje aj nórska spoločnosť Wilhelmsen Ships Service AS, ktorá má závod TIMM 

Slovakia na výrobu lodných lán pri Trenčíne. Na stretnutí veľvyslancov a ekonomických diplomatov 

s obchodným manažérom T. Strandom a marketingovou manažérkou V. Aspelund, (pochádzajúcou zo 

Slovenska) spoločnosť informovala o najnovších inovatívnych technológiách v oblasti výroby a výskumu 

námorných lán. Zástupcovia firmy predstavili projekt takzvaných inteligentných lán vybavených 

bezpečnostnou technológiou na ochranu posádky pri prípadnom roztrhnutí a senzormi proti preťaženiu 

a roztrhnutiu. Projekt predstavuje možnosti aj pre ďalšie využitie závodu na Slovensku nielen v oblasti výroby, 

ale aj v oblasti výskumu a inovácií.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Oslo 

 

 

 
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

