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02.09.2016 │35.týždeň 

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

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 

 

 

 

15.06.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Bulharsko 

Tender v Bulharsku - dodanie a inštalácia kogeneračnej jednotky 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o aktuálnom tendri v Bulharsku na dodanie a 

inštaláciu kogeneračnej jednotky - Construction of cogeneration plant for Heat Only Boilers “Ovcha 

Kupel”. Záverečný termín podania prihlášky do tendra je 20. august 2017 14:00 hod. miestneho 

času. 

 
 
 

 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. 

 
 

 

13.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Poľsko 

15. ročník medzinárodnej výstavy vína ENOEXPO+HORECA a GASTROFOOD v Krakove. 

Zastupiteľský úrad SR v Krakove informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej výstave vína 

ENOEXPO, spojenej s výstavou HORECA a GASTROFOOD. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15.-17. 

novembra 2017 v meste Krakov v Poľskej republike. 

 

30.06.2017 26. týždeň 
4.5.2016 
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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. 
 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

30.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko 

Najväčší jesenný poľnohospodársky veľtrh v Srbskej republike - Šumadijski sajam 

poljoprivrede 2017 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o najväčšom 

jesennom poľnohospodárskom veľtrhu v Srbskej republike - „Šumadijski sajam poljoprivrede 2017“. 

V poradí 14. ročník veľtrhu sa uskutoční v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v Kragujevaci, štvrtom 

najväčšom Srbskom meste a hlavnom centre Šumadijského regiónu. 

 
 
 

 Podujatia 
 

 

 

 

20.06.2017 | Ekonomické správy | Indonézia 

Konzultačný deň Indonézia a Filipíny o možnostiach ekonomickej spolupráce 

Konzultačný deň Indonézia a Filipíny o možnostiach ekonomickej spolupráce sa uskutoční dňa 4. júla 

2017 o 10.00 hod.v Bratislavskej regionálnej komore SOPK 

 

 

  

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. 
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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. 
 

 

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“ 

 

 

 

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 . 
 

 

 

07.06.2017 | Ekonomické správy | Španielsko 

Smart City Expo World Congress (Barcelona, 15. – 16. november 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní ďalšieho kola 

svetového kongresu Smart City Expo, ktoré sa bude konať v Barcelone v dňoch 15. až 17. 

novembra 2017. 

 
 

 

02.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 
Barcelona Industry 4.0 Week (Barcelona, 1. – 6. októbra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní viacerých podujatí zameraných na priemyselné inovácie, ktoré sa uskutočnia v Barcelone v 

týždni od 1. do 6. októbra 2017. 

 

 
 

 Aktuality 
 

 

Slovensko | Slovenská republika má 20. najnižšiu mieru cenzúry internetu zo 179 krajín 

Najviac prístup a informácie na internete obmedzuje Severná Kórea alebo Irán. Najviac liberálne v oblasti 

štátnych zásahov do internetu sú Estónsko, Island, Kanada, Nemecko a USA. Vyplýva to z údajov 

spoločnosti vpnMentor, ktorá túto problematiku celosvetovo sleduje. Na Slovensku i v Česku, rovnako ako 

vo väčšine európskych krajín, prevláda nízka miera obmedzenia internetu. Ide pritom najmä o prístup na 

torrentové siete, ktoré slúžia na sťahovanie súborov.  

Zdroj: vpnmentor 
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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/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.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/smart-city-expo-world-congress-barcelona-15-16-november-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/smart-city-expo-world-congress-barcelona-15-16-november-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/barcelona-industry-4-0-week-barcelona-1-6-oktobra-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/barcelona-industry-4-0-week-barcelona-1-6-oktobra-2017-?p_p_auth=M9dZlEOf&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://cs.vpnmentor.com/blog/online-cenzura-kde-se-nachazi-vase-zeme/
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Slovensko | Finančná správa sa dostane k informáciám amerických nadnárodných spoločností 

Zástupcovia Slovenska a USA podpísali (21. júna 2017) v holandskom Noordwijku bilaterálnu dohodu o 

automatickej výmene informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov, takzvaný Country by Country 

reporting (CbC správy). Bilaterálna dohoda upravuje postup, lehoty a technické aspekty automatickej výmeny 

CbC správ. Finančná správa takto získa úplný obraz o tom, aká časť ziskov týchto nadnárodných skupín 

podnikov plynie do schránkových spoločností a môže sa tak zamerať na cielenú daňovú kontrolu.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Slovensko | Prvá slovenská družica skCUBE úspešne vypustená na obežnú dráhu Zeme  

Prvá slovenská družica skCUBE bola úspešne vypustená na obežnú dráhu Zeme z indického vesmírneho 

strediska Šríharikota v piatok (23. júna 2017) krátko po 6 hodine ráno. Rýchlo na to rádioamatéri z Ruska 

zachytili jej signál a o 9 hodine už zachytila signál aj Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) 

pomocou jej anténnych systémov na Slovensku. Do zachytávania signálov sa zapojili ľudia z celého sveta, 

ktorí údaje každý deň posielajú na SOSA. 25. júna 2017 vyslala SOSA z riadiaceho strediska prvé príkazy, 

ktoré družica úspešne vykonala.  

Zdroj: SOSA 

 

Poľsko | Minister A. Adamczyk schválil investičné programy pre Zakopianku 

26. júna 2017 schválil minister pre infraštruktúru a stavebníctvo A. Adamczyk investičné programy pre rozvoj 

národnej cesty č.  47 „Zakopianka“ z Rdzawki do Nowého Targu a výstavbu obvodu Zabierzówa na štátnej 

ceste číslo 79. Myslím, že sa konečne splnia sny nielen Krakowiakov, ale aj občanov z Malopoľska, ktorí 

používajú Zakopianku v lete alebo v zime pri dojazde do Tatier. Po dokončení tejto investície budú môcť bez 

problémov docestovať po štvorprúdovke na Podhale (do blízkosti Tatier). Súťaž bude vyhlásená v 2. polovici 

2017 a cesta dokončená v roku 2022.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave 

 

Slovensko | Peter Pellegrini v Bruseli na 7. Kohéznom fóre k téme investícií z fondov EÚ  

„Na Kohéznom fóre budem presadzovať názor, že budúcnosť kohéznej politiky a štrukturálnych fondov po 

roku 2020 je aj naďalej kľúčová, pretože každý občan Európskej únie bez ohľadu na to, či žije na slovensko-

ukrajinskej hranici alebo niekde v dobre rozvinutom území Nemecka alebo Francúzska, má rovnaké právo 

na kvalitnú infraštruktúru, na kvalitné životné prostredie, na kvalitný život,“ uviedol Pellegrini. Kohézne fórum 

je najvýznamnejšou udalosťou v oblasti európskej politiky súdržnosti. Koná sa každé tri roky a je príležitosťou 

pre stretnutie zástupcov hospodárskych a sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií a akademickej 

sféry s predstaviteľmi národných  a regionálnych vlád a európskych inštitúcií.  

Zdroj: vicepremier.gov.sk 

 

Grécko | Grécka spoločnosť Chipita investuje na Slovensku 63 mil. EUR 

Spoločnosť vybuduje do jari 2019 na Slovensku nový závod (pekáreň), ktorý by mal zamestnať 600 ľudí 

a ročne vyprodukovať 72 000 ton pečiva.  

Zdroj: Kathimerini 

 

Nórsko | Granty na projekty v oblasti životného prostredia a klímy  

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR N. Kurilla na stretnutí (28. júna 2017) so štátnym 

tajomníkom ministerstva pre klimatické záležitosti a životné prostredie Nórska L. A. Lundem v Osle 

prezentoval politiku obehového hospodárstva na Slovensku. Rokovali taktiež o problematike využitia fondov 

EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v nasledujúcom programovom období do roku 2021, kde 

konštatovali výbornú úroveň spolupráce. Len na projekty v oblasti klímy je vyčlenených 16 mil. EUR. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Oslo 

 

 

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=38&id=924
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Slovensko | Prognóza daňových a odvodových príjmov na roky 2016-2020  

Ministerstvo financií SR predstavilo novú daňovú prognózu na roky 2016-2020. Kým priaznivý vývoj 

ekonomiky, najmä trhu práce a stabilizácia úspešnosti výberu DPH zvyšujú daňové a odvodové príjmy, 

protichodne aktuálnu prognózu ovplyvňuje hlavne vývoj korporátnej dane. Na horizonte rokov 2017 až 2020 

sa preto znižuje odhad daňových a odvodových príjmov v rozpätí od 169 do 242 mil. EUR (-0,17 až -0,29 % 

HDP).  

Zdroj: finance.gov.sk 

  

Slovensko | Rokovanie Rady solidarity a rozvoja na Úrade vlády SR 

29. júna 2017 sa na Úrade vlády SR v Bratislave pod vedením predsedu vlády SR Roberta Fica uskutočnilo 

rokovanie Rady solidarity a rozvoja. Rokovanie nadviazalo na júnové zasadnutie rady a zaoberalo sa témou 

sociálnej dimenzie ďalšej európskej integrácie a jej možného prehĺbenia v podobe vytvorenia užšieho jadra 

EÚ. Sociálni partneri diskutovali aj o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku.  

Zdroj: Úrad vlády SR 

 
 

 Energetika 

 

Belgicko | Rokovanie Rady TTE – energetika 

26. júna 2017 sa uskutočnilo rokovanie Rady TTE – energetika, slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník 

ministerstva hospodárstva SR V. Ferencz. Rada po viacerých kompromisných návrhoch prijala všeobecný 

prístup k revízii smernice o energetickej efektívnosti. Všeobecný prístup stanovuje 30% cieľ EÚ pre 

energetickú efektívnosť bez špecifikácie jeho charakteru. Všeobecný prístup nepodporili Slovensko, 

Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Maďarsko, SIovinsko, Lotyšsko a Anglicko. Naopak Francúzsko, Švédsko a 

Luxembursko v politickej deklarácii vyhlásili  potrebu ambiciózneho prístupu. Európska komisia považuje GA 

za málo ambiciózny, očakáva začatie trialógov počas EE PRES. Rada ministrov pre energetiku zobrala na 

vedomie informáciu Európskej komisie ohľadom mandátu na prevádzku plynovodu Nord Stream II. V 

budúcnosti bude treba jasne riešiť režim na  podmorských častiach plynovodov smerujúcich do EÚ z tretích 

krajín. Rada bude o otázke konečnej podoby mandátu diskutovať na pracovnej aj politickej úrovni počas 

estónskeho predsedníctva. Poľsko, pobaltské štáty, Maďarsko, Taliansko vyjadrili súhlas s hodnotením 

Európskej komisie, že projekt nie je v súlade s princípmi energetickej únie. V4, Rumunsko, Ukrajina a 

Taliansko zdôraznili potrebu analýz dopadov projektu na prepravu plynu cez Ukrajinu. Dánsko, Švédsko 

podporili súčasné znenie mandátu pre Európsku komisiu. Rada bez diskusie zobrala na vedomie správu o 

pokroku k návrhom balíka Čistá energia pre všetkých Európanov (CE4EU), ako aj informáciu KOM o 

aktuálnom vývoji v oblasti medzinárodných vzťahov v energetike.  

Zdroj: Stále zastúpenie EÚ v Bruseli      

 
 

Priemysel 
 

 

Slovensko | Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia 

Vláda SR schválila (28. júna 2017) materiál z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý obsahuje súbor 35 

opatrení v rôznych oblastiach na zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie podnikateľského prostredia v 

SR. Opatrenia sú rozdelené do 5 prioritných oblastí: Zamestnávanie, Služby verejnej správy, 

Konkurencieschopnosť, Dane a Podpora podnikania. Riešenia prioritných problémových oblastí, zameranie a 

štruktúra opatrení vytvárajú dostatočný priestor na ďalšiu efektívnu koordináciu a účinnú spoluprácu 

ministerstiev s podnikateľským sektorom.  

Zdroj: rokovania.sk 
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Slovensko | Milión zo štátneho rozpočtu pre Smart Cities 

Vláda schválila (28. júna 2017) materiál z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k podpore 

Smart Cities. Cieľom je vytvoriť podmienky na pilotnú podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií 

pre budovanie rozumných miest v SR, a to realizáciou projektov MSP implementáciou pilotnej schémy. 

Financovanie projektov má byť zabezpečené formou: pomoci podnikom z verejných zdrojov SR v súlade 

s pravidlami minimálnej pomoci (de minimis) alebo podpory podnikom zo zahraničných súkromných zdrojov 

formou grantu, (najmä z krajín Severnej Ameriky), alebo z vlastných zdrojov podporených podnikov. 

Zdroj: vicepremier.sk 

 

 

 
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“.  

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/milion-na-smart-cities/index.html
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

