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02.09.2016 │35.týždeň 

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

 

 

 

 

10.07.2017| Ekonomické správy | Slovensko  

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na podujatie Slovenská 

kooperačná burza Bratislava 2017, ktoré sa bude konať dňa 19. septembra 2017 v Bratislave. 

 

  

10.07.2017 | Ekonomické správy | Slovensko  

Slovenská kooperačná burza Košice 2017 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) vás pozýva na kooperačné podujatie v 

rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať 

dňa 30. októbra 2017 v Košiciach.. 

 
 
 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

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. 

 
 

 

11.07.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Výzva moldavskej Štátnej cestnej správy na vyjadrenie záujmu o účasť v tendroch na 

výstavbu cestných komunikácií. 

Moldavská Štátna cestná správa vyhlásila 6. júla 2017 výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť v 

tendroch na výstavbu cestných komunikácií. Uzávierka tendra je 7. august 2017. 
 
 

 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. 

 
 

 

19.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtr hy | Čína  

NICGE 2017 – Nanjing International Consumer Goods Expo  

Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti 

slovenských vystavovateľov na kontraktačno-predajnom veľtrhu spotrebného tovaru, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 15.-17. septembra 2017 v Nankingu, hlavnom meste provincie Jiangsu (Číne), so 

slávnostným otvorením v piatok, 15. septembra 2017.  
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07.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán  
IRAN EXPO 2017 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 
konaní 2. ročníka výstavy „Export Capacities of the Islamic Republic of Iran - Iran Expo 2017“, ktorá 
sa uskutoční v dňoch 31. októbra - 3. novembra 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. 

 

 

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. 
 

 

27.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina  

Medzinárodné Fórum а veľtrh „SEF-2017 KYIV “. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú 

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 9.- 10. októbra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodné 

Fórum а veľtrh „SEF-2017 KYIV “. 

 

 

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. 
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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. 

 

  

04.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael  

Príležitosť pre slovenské firmy v oblasti „smart cities“ 

V dňoch 12. – 14. februára 2018 sa uskutoční v Tel Avive medzinárodná konferencia miest a 

samospráv MUNIWORLD 2018 ako aj veľtrhu MUNIEXPO 2018. Podujatie sa koná pri príležitosti 

70. výročia vzniku Izraela a je unikátnou príležitosťou pre slovenské firmy v oblasti „smart cities“ 

nadviazať kontakty s izraelskými partnermi. 

 

 

 

19.07.2017| Ekonomické správy | Ukrajina  

"CITY ROAD UKRAINE 2017“  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú 

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Biznis 

Fórum „ CITY ROAD UKRAINE 2017 

 

 

01.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam  

Pozvánka na obchodnú misiu do Hanoja 

Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných 

rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa 

ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri. Vietnamská strana zohľadní prípadné ďalšie 

požiadavky slovenských firiem. 

 

  

19.07.2017 | Ekonomické správy | Kuvajt  

Energy Efficiency Kuwait 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní workshopu „Energy Efficiency: A Key Driver for Clean Energy Transition“, ktorá sa uskutoční 

v dňoch 2.-3. októbra 2017 v Kuvajte, štát Kuvajt. 

 

  

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. 
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10.07.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Albánsko  
„Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ 
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie 
slovenských firiem na B2B stretnutiach organizovaných Obchodnou a priemyselnou komorou v 
Tirane s názvom „Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ zameraného na priame zahraničné 
investície a partnerstvo medzi medzinárodným obchodom a predstaviteľmi albánskych spoločností. 
Podujatie sa uskutoční v dňoch 28. – 29. septembra 2017 v priestoroch Kongresového paláca v 
Tirane, v Albánsku. 

 

 

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“ 

 
 

 

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 
 

 

 

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.  
 

 

 

25.07.2017 | Ekonomické správy | Ukrajina  

II. Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“ 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú 

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 21. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať II. 

Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“. 

 

 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-tirana-business-matching-2017-b2b-event-?p_p_auth=raDnRpH9&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-tirana-business-matching-2017-b2b-event-?p_p_auth=raDnRpH9&_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
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/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.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/ii-medzinarodne-forum-innovation-market-?p_p_auth=yjUHE0E7&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/ii-medzinarodne-forum-innovation-market-?p_p_auth=yjUHE0E7&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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25.07.2017 | Ekonomické správy | Fínsko  

Východné partnerstvo „BUSINESS FORUM“ 26. – 27. októbra 2017. 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych SR informuje o možnosti participácie slovenskej 

podnikateľskej verejnosti subjektov na podujatí „Business forum“ organizovaného v dňoch 26. – 27. 

októbra 2017 v Talline (Estónsko). 

 

 

04.08.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko  

Medzinárodný veľtrh v Solúne – TIF (9.-17. september 2017)  

V dňoch 9.-17. septembra 2017 sa uskutoční 82. ročník Medzinárodného veľtrhu v Solúne (TIF), 

ktorý je svojou náplňou, návštevnosťou a medzinárodnou účasťou pokladaný za najväčšiu a 

najvýznamnejšiu udalosť v segmente výstavníctva v Grécku.  

 

 

 

01.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Nemecko  

Slovensko-nemecké hospodárske fórum v Košiciach  

V dňoch 25. – 26. septembra 2017 sa v Košiciach uskutoční prestížne Slovensko-nemecké 

hospodárske fórum. Cieľom podujatia je prezentácia obchodných a investičných príležitostí v 

Slovenskej republike s dôrazom na región východného Slovenska. Účastníci VIA FORUM 2017 

získajú komplexný prehľad o možnostiach a potenciáloch východného Slovenska. Zároveň budú 

mať príležitosť diskutovať so širokou a erudovanou skupinou spíkrov a expertov reprezentujúcich 

jednotlivé témy podujatia.  

 

 
 

 Aktuality 
 

 

Francúzsko | Rokovania ministra financií SR P. Kažimíra v Paríži, 28. júla 2017 

Cieľom prezidenta Macrona je podľa ministra financií Francúzska B. Le Maira skompletizovať architektúru 

eurozóny v priebehu piatich rokov – vrátane fiškálnej kapacity a fiškálneho dohľadu (pravidiel a ich 

vynucovania). B. Le Maire tiež informoval o obsahu rozhovorov vlád Francúzska  a Nemecka (13. júla 2017) 

v uvedenej problematike. Francúzsko v tejto súvislosti oslovilo Slovensko so žiadosťou o intenzívnejšiu 

spoluprácu, aj vzhľadom k tomu, že Francúzsko a Slovensko sa v mnohých postojoch zhodujú. Ministri sa 

dohodli, že do konca roka 2017 by ich konzultácie mali pokračovať v Bratislave. Prediskutovaná bola: 1) 

kredibilita pravidiel – cieľom vlády Francúzska je napriek bolestivosti pravidlá dodržiavať, aby potom mala 

oprávnenie navrhovať ich zmeny; 2) ESM – Francúzsko preferuje zmenu ESM na Európsky menový fond 

(EMF) – keďže si nemyslí, že Medzinárodný menový fond by mal zasahovať v rámci eurozóny a fiškálna 

kapacita by mala vzniknúť popri ňom. Rozdiel vo vnímaní EMF oproti Nemecku je, že Francúzsko 

nepredpokladá trhové mechanizmy vynucovania (automatickú reštrukturalizáciu dlhov), ale politické 

mechanizmy; 3) Banková únia – podľa Francúzska  aj fiškálne zodpovedná, ale malá krajina môže mať 

problém s prístupom na trh, a preto ak by prišlo k takémuto riešeniu, musí vzniknúť náhrada v podobe 

spoločného bezpečného aktíva – bez mutualizácie dlhu, teda nie eurobondov. Súčasťou kompletnej 

architektúry by eurobondy mali byť, hoci B. Le Maire priznal, že pozícia Nemecka je zamietavá; 4) daňové 

politiky - B. Le Maire vysvetlil, že zdaňovanie je politickou témou, ktorá žije vo verejnosti, a keďže OECD na 

nej pracuje pomaly, Francúzsko chce prichystať v dohľadnom čase vlastný návrh; 5) FTT – zhoda na tom, 

že Brexit mení situáciu a že je nutné pozastaviť politický proces, kým sa na technickej úrovni primerane 

dopad Brexitu nevyhodnotí.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Paríži 

 

Anglicko | Najsilnejším kandidátom o EMA je Bratislava  

Denník Times priniesol dnes správu, podľa ktorej diplomati tipujú Bratislavu ako budúce sídlo Európskej 

liekovej agentúry, keďže žiadna veľká agentúra EÚ zatiaľ nesídli v strednej či východnej Európe. Navyše 

Bratislava je v tesnej blízkosti Viedne. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Londýne 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/vychodne-partnerstvo-business-forum-26-27-oktobra-2017-?p_p_auth=yjUHE0E7&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-v-solune-tif-9-17-september-2017-?p_p_auth=GjOa40E0&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-v-solune-tif-9-17-september-2017-?p_p_auth=GjOa40E0&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/slovensko-nemecke-hospodarske-forum-v-kosicia-1?p_p_auth=GjOa40E0&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/slovensko-nemecke-hospodarske-forum-v-kosicia-1?p_p_auth=GjOa40E0&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Slovensko | Ratingová agentúra S&P potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom 

Agentúra tento krok odôvodňuje najmä stabilným a relatívne rýchlym hospodárskym rastom našej krajiny, 

ktorý by mal počas najbližších troch rokov dosahovať úroveň približne 3,5 % ročne, a to aj vďaka zvyšujúcej 

sa spotrebe slovenských domácností, rastúcej úverovej činnosti bánk a stabilnej úrovni súkromných 

kapitálových investícií. Okrem toho agentúra pozitívne hodnotí aj nízke dlhové zaťaženie verejného sektoru, 

udržateľné verejné financie, stabilný objem zahraničných investícií a dobre kapitalizovaný bankový sektor s 

nízkym podielom problémových úverov (5 %). Podľa odhadov S&P by mal verejný dlh SR do roku 2020 

klesnúť na približne 48 % HDP. Za riziká hospodárskeho vývoja SR agentúra opätovne označuje hlavne 

starnutie populácie, regionálne rozdiely a problém dlhodobej nezamestnanosti.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Česko | V kybernetickej bezpečnosti je Česko 35. na svete 

Podľa hodnotenia OSN Global Cybersecurity Index si Česká republika v minulom roku polepšila v úrovni 

pripravenosti na kybernetické útoky (hodnotená najmä legislatíva, organizačné kapacity, medzinárodná 

spolupráca). Posunula sa o 6 miest dopredu a obsadila 35. priečku. Na prvých miestach stoja Singapur, USA, 

Malajzia, Omán a Estónsko. Slovenská republika obsadila 82. miesto.  

Zdroj: Hospodárske noviny 

 
 

Priemysel 
 

 

Nemecko | Dieselový škandál pokračuje: zákaz registrácie Porsche Cayenne 3.0 TDI Euro 6 

Prvýkrát od vypuknutia dieselovej aféry spolkové ministerstvo dopravy v Nemecku nariadilo povinný upgrade 

22 000 exemplárov (7 500 v Nemecku) vozidla Porsche Cayenne v Európe s dieselovým motorom objemu 3 

l Euro 6 a zároveň zakázalo registráciu spomínaných vozidiel v DE. Porsche Cayenne a VW Touareg sa 

v súčasnosti čiastočne vyrába (podvozky a karosérie) na Slovensku, od konca tohto roka sa má celý automobil 

Porsche Cayenne kompletizovať v Bratislave. Koncern VW plánuje celkovo aktualizáciu nelegálneho softvéru 

4 mil., Audi 850 000 a koncern Daimler 3 mil. automobilov. Hospodárske výsledky VW sa napriek dieselovej 

afére a podozrení z kartelovej dohode vyvíjajú pozitívne. Obrat koncernu v prvom polroku 2017 v porovnaní 

s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástol o 2 %. Predaj automobilov sa za spomínané obdobie 

zvýšil rovnako o 2 % (2,661 mil. ks).  

Zdroj: MD DE, Die Welt, Handelsblatt 

 

Vietnam | Hočiminove mesto plánuje postaviť čističku odpadových vôd 

Čistička bude vybudovaná formou PPP, predpokladá sa s celkovými nákladmi vo výške 23 mil. USD. Projekt 

je súčasťou snahy mesta realizovať záväzky o udržateľnom rozvoji a zlepšovaní kvality vody voči investorom 

v Saigon Hi-Tech Park. O oblasť čističiek sa usilujú aj slovenské subjekty, v júli 2017 boli v Hanoji podpísané 

memorandá o spolupráci v tejto oblasti.  

Zdroj: VietNamNet 

 
 
 
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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https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf
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