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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. 

 

 

 

04.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Francúzsko  

Konzultanti poskytujúci poradenstvo pre implementáciu programu Protikorupčnej siete pre 

Východnú Európu a Strednú Áziu - tender  

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

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej predmetom je vykonanie konzultačnej činnosti so 

zameraním na implementáciu programu práce Protikorupčnej siete v období rokov 2017-2019. 

Termín uzávierky 26. júla 2017. Referenčné číslo tendra: RFQ 203  

 
 

 

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. 
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http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vyberove-konanie-na-opravu-a-modernizaciu-zeleznicnych-elektromotorovych-suprav?p_p_auth=zwRLKCb6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vyberove-konanie-na-opravu-a-modernizaciu-zeleznicnych-elektromotorovych-suprav?p_p_auth=zwRLKCb6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konzultanti-poskytujuci-poradenstvo-pre-implementaciu-programu-protikorupcnej-siete-pre-vychodnu-europu-a-strednu-aziu-tender?p_p_auth=vbj4bhZy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konzultanti-poskytujuci-poradenstvo-pre-implementaciu-programu-protikorupcnej-siete-pre-vychodnu-europu-a-strednu-aziu-tender?p_p_auth=vbj4bhZy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-v-bulharsku-dodanie-a-instalacia-kogeneracnej-jednotky?p_p_auth=egaoJ6XT&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/tender-v-bulharsku-dodanie-a-instalacia-kogeneracnej-jednotky?p_p_auth=egaoJ6XT&_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
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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. 

 

 

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 
 

 

  

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. 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/15-rocnik-medzinarodnej-vystavy-vina-enoexpo-horeca-a-gastrofood-v-krakove-?p_p_auth=MsRrEOOp&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/15-rocnik-medzinarodnej-vystavy-vina-enoexpo-horeca-a-gastrofood-v-krakove-?p_p_auth=MsRrEOOp&_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/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/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/najvacsi-jesenny-polnohospodarsky-veltrh-v-srbskej-republike-sumadijski-sajam-poljoprivrede-2017?p_p_auth=YxSvtXSd&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/najvacsi-jesenny-polnohospodarsky-veltrh-v-srbskej-republike-sumadijski-sajam-poljoprivrede-2017?p_p_auth=YxSvtXSd&_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
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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. 

 

 

 

04.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Slovinsko  
Podnikateľské podujatie SVE + Čína (16+1) v Slovinsku so zameraním na agropotravinárstvo  
Zastupiteľský úrad SR v Ľubľane informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Business 
konferencie, ktorá sa uskutoční 26. augusta 2017 v slovinskom meste Gornja Radgona.  
 

 
 

 Aktuality 
 

 

USA | Správa o investičnom prostredí   

Ministerstvo zahraničných vecí USA zverejnilo správu o vývoji investičného prostredia na Slovensku. Správy 

uverejňuje každoročne s cieľom zhodnotiť investičné prostredie v jednotlivých krajinách sveta a pomôcť USA 

firmám rozhodovať sa pri investovaní v zahraničí. Správa v línii s minulým rokom oceňuje členstvo Slovenska 

v eurozóne, perspektívu hospodárskeho rastu, zdravý bankový sektor, kvalifikovanú a ešte stále relatívne 

nie drahú pracovnú silu, stimuly pre investorov, nízky deficit a dlh. Hlavnými nedostatkami sú nedostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily, nízka transparentnosť v zákonodarstve a vymožiteľnosť práva. Slovensko je 

naďalej jednou z najotvorenejších ekonomík v EÚ. Zdôrazňuje dôležitú úlohu FDI v ekonomike Slovenska 

najmä vo vzťahu k dominantnému automobilovému priemyslu. Pozitívne hodnotí aj pokles nezamestnanosti.   

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone 

 

 

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/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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelske-podujatie-sve-cina-16-1-v-slovinsku-so-zameranim-na-agropotravinarstvo?p_p_auth=vbj4bhZy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/podnikatelske-podujatie-sve-cina-16-1-v-slovinsku-so-zameranim-na-agropotravinarstvo?p_p_auth=vbj4bhZy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm?year=2017&dlid=269952
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India | Začiatok platnosti dane z tovarov a služieb (GST) 

Od 1. júla 2017 na celom území Indie vstúpila do platnosti nová jednotná daň, takzvanom GST (Goods and 

Services Tax). Ide o formu dane z pridanej hodnoty, uplatňovanej na každom dodávateľskom stupni s cieľom 

zjednotenia, sprehľadnenia a odstránenia viacnásobnho zdaňovania. Pozitívne očakávania z daňovej 

reformy signalizovali niektoré odvetvia (strojárstvo, oceliarstvo, cestovný ruch), zatiaľ čo neistota vládne 

medzi obchodníkmi s nehnuteľnosťami a vývozcami. Ratingová agentúra Moody's v súvislosti s GST 2. júla 

2017 vyjadrila pozitívne očakávania vývoja pruduktivity a ekonomického vývoja v Indii, vrátane vyšších 

príjmov štátneho rozpočtu cez zlepšený systém výberu daní. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Dillí 

  

Ukrajina | Europarlament podporil ľahší prístup ukrajinských výrobkov na trh EÚ 

Ľahší prístup ukrajinských výrobkov na európsky trh odobrili poslanci Európskeho parlamentu (EP). Na 

konečnej podobe nových obchodných pravidiel medzi EÚ a Ukrajinou sa bude musieť EP ešte dohodnúť s 

členskými štátmi v Rade EÚ. Europoslanci podmienili ešte hlbšie sprístupnenie trhu EÚ pre ukrajinské 

produkty intenzívnejším bojom Kyjeva proti korupcii. Ukrajina naďalej nemôže do EÚ vyvážať niektoré 

poľnohospodárske produkty, napr. paradajky, pšenicu alebo suroviny na hnojivá. EP tiež požiadal 

eurokomisiu o preverenie vplyvu otvárania únijného trhu pre Ukrajinu na výrobcov v EÚ.  

Zdroj: TASR 

 

Rakúsko | Bonus pre zamestnávateľov má pomôcť vytvoriť 150 000 pracovných miest 

Zamestnávateľom, ktorí  od 1. júla 2017 vytvoria nové pracovné pozície, bude v nasledujúcom roku vrátených 

50 % vedľajších mzdových nákladov. Vláda vyhradila na tieto účely pre rok 2018 - 2021 spolu 2 mld. EUR. 

Bonus za nové pracovné miesto však nezíska zamestnávateľ, ktorý na túto pozíciu zamestná občana iného 

členského štátu EÚ, ktorý ešte v Rakúsku nepracoval. Podľa viacerých odborníkov je opatrenie diskriminačné 

a v rozpore s právom EÚ, odporcovia ho považujú za predvolebný darček pred októbrovými parlamentnými 

voľbami.  

Zdroj: Presseparlamentdienst  

 

Poľsko | Samit k „Iniciatíve troch morí“ vo Varšave 

D. Trump označil vo svojom vystúpení Poľsko nielen za geografické centrum, ale aj ducha Európy. 

Transatlantické rokovanie samitu Trojmoria označil za veľmi úspešné. USA chcú užšie vzťahy s Poľskom 

a regiónom v obchodnej oblasti a energetike tak, aby neboli rukojemníkom jedného dodávateľa. Poďakoval 

Poľsku a Chorvátsku za iniciatívu Trojmoria. Od 1. svetovej vojny transatlantická väzba USA – Európa 

neoslabla, naopak, stáva sa silnejšou. Transatlantické spoločenstvo stojí pred hrozbou rozširujúcej sa 

vládnej byrokracie. Musíme sa postaviť silám, ktoré ohrozujú naše hodnoty, tradície, kultúru a tým aj našu 

vôľu brániť ich. Je nevyhnutné opierať sa o našu identitu, historickú skúsenosť. Sme najväčšie spoločenstvo 

na svete a v histórii. Ctíme si našich hrdinov, umenie, právny štát, slobodu médií, dôstojnosť ľudského života, 

vieru v slobodu pre všetkých. USA sú verné čl. 5 Severoatlantickej zmluvy a potvrdili to svojimi činmi. Európa 

však musí urobiť viac, ukázať vieru v investovanie. D. Trump ocenil pripravovaný nákup Poľskom rakiet 

Patriot, ktorý je najlepší z vyskúšaných systémov na svete. Zástupcovia účastníckych štátov zdôraznili 

dôležitosť udržania transatlantického partnerstva a spojenectva, poukázali na aktuálne kroky a politiku 

Ruska, zdôraznili dôležitosť energetických prepojení medzi severom a juhom v rámci regiónu, ako aj v rámci 

EÚ. Taktiež venovali pozornosť ohľadom pokračovania rokovaní TTIP a užitočnosti Parížskej klimatickej 

dohody. Prezident A. Kiska vo svojom vystúpení zdôraznil: blížiace sa pripomenutie 100. výročia vzniku 

Československa a úlohu USA; energetiku ako nielen obchodnú záležitosť, ale silný politický nástroj/zbraň; 

potrebu nezabúdať na Ukrajinu, pretože NS2 je nástroj na vydieranie Ukrajiny Ruskom; dôležitosť dodávok 

LNG z USA a pripomenul, ako dôležité pre posilnenie našich väzieb je slobodný obchod bez prekážok, 

konkrétne pokračovanie vo vyjednávaniach o TTIP; článok 5 NATO ako základ najsilnejšej Aliancie na svete, 

jedinej vybudovanej na zdieľaní spoločných hodnôt.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave, Kancelária prezidenta SR 



 

5 

 

Slovensko | Rokovanie s predstaviteľmi DG Európskej komisie o probléme Hornonitrianskych baní 

6. júla 2017 sa na pôde Úradu vlády SR uskutočnilo stretnutie špecialistov DG Európskej komisie, 

zainteresovaných rezortov SR a samospráv k problematike Hornonitrianskych baní. Stretnutie je súčasťou 

pilotného projektu technickej pomoci prechodu od uhlia pre SR zo strany Európskej komisie, o ktorú 

podpredseda  Európskej komisie M. Šefčoviča požiadal ÚV SR. Rokovanie viedol predseda Zboru poradcov 

predsedu vlády SR V. Faič a P. Hamžík, poradca predsedu vlády SR a mimoriadny veľvyslanec pre EB 

MZVaEZ SR, a za Európsku komisiu J. Nociar, riaditeľ kabinetu podpredsedu Európskej komisie M. 

Šefčoviča. SK subjekty, vrátane samotných Hornonitrianskych baní, prezentovali predstavy a výzvy projektu 

útlmu ťažby hnedého uhlia v SR, na ktorú je napojených 11 000 pracovných miest. Následne predstavitelia 

Európskej komisie ozrejmili možnú technickú, a z časti i finančnú pomoc. Potvrdili, že Európska komisia na 

program nevyčlení nové prostriedky, ale bude flexibilná pri presunoch financií v rámci programov Európske 

štrukturálne a investičné fondy. Stretnutie poukázalo na šírku a komplexnosť problematiky útlmu ťažby 

hnedého uhlia v SR a spustilo proces technickej spolupráce SR s Európskou komisiou v tejto oblasti.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Poľsko | Keď D. Trump a Slovensko bojujú za silnú Európu 

Dlho očakávaný samit Trojmoria a sprievodná akcia Global fórum zažili nečakané. Všetci, ktorí očakávali, že 

D. Trump využije samit na podporu nacionalizmu a delenie Európy, zostali sklamaní. Vo Varšave sa zrodil 

nový Trump. Nielenže obhajoval hodnoty západnej civilizácie, ale vyzval na existenciu silnej Európy. Práve 

táto časť jeho prejavu bola úvodnou témou Panelu štátnych tajomníkov MZV krajín V4 na Global fóre. „Je 

dobré, že tento jasný odkaz od prezidenta Trumpa zaznel práve tu, vo Varšave. Je to silné posolstvo pre 

Poľsko a pre celú EÚ. Ak budeme jednotní a vytvoríme jasnú a spoločnú predstavu o budúcej podobe EÚ, 

získame späť dôveru občanov v EÚ a  budeme relevantní aj pre USA,“ uviedol štátny tajomník I. Korčok. 

Ďalej konštatoval: „Ak Trojmorie bude zamerané na konkrétnu podporu v oblasti energetickej a dopravnej 

infraštruktúry, môže byť pre EÚ pridanou hodnotou. Táto iniciatíva by však nemala byť politickou alternatívou 

k EÚ, ani v rámci EÚ. Mala by prispievať k napĺňaniu spoločných cieľov v Únii“.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave 

 
 

Priemysel 
 

 
Izrael | Sugat plánuje uzavrieť cukrovar v Kiryat Gat 

Izraelský výrobca cukru, firma Sugat, pristúpila k tomuto kroku najmä preto, že Európa po 10 rokov kvót ruší 

obmedzenia na export  cukru a cukrovar sa z tohto dôvodu stane v regióne nerentabilným. Sugat oznámil, že 

do pol roka uzavrie svoj cukrovar v meste  Kiryat Gat a začne dovážať vysoko kvalitný biely cukor z rôznych 

zahraničných zdrojov.  

Zdroj: Kalkalist 

 

 
 
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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