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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.. 

 

  

24.08.2017 | Ekonomické správy | Slovensko  

Druhá fáza projektu Rozvojmajstri. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR oznamuje, že v týchto dňoch bola 

spustená druhá fáza projektu Rozvojmajstri, ktorý podporuje Ministerstvo financií SR. 

 
 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

07.08.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Argentína  

Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja 

priemyslu”  

Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja priemyslu” 

Cieľom projektu je internacionalizácia rozvoja priemyslu v provincii prostredníctvom vytvárania 

priaznivých podmienok na zahraničné investície.  

. 
 

 

16.08.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko  

Výzva Kišiňovského autobusového parku, mestského podniku na vyjadrenie záujmu o účasť 

v tendry na nákup nových autobusov.  

Kišiňovský autobusový park, mestský podnik vyhlásili 4. augusta 2017 tender na nákup nových 

autobusov. Uzávierka tendra je 25. augusta 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. 
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14.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Fínsko  

Subkontraktčný veľtrh v Tampere  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si dovoľuje informovať podnikateľskú 

verejnosť, že v dňoch 26. - 28. septembra 2017 sa uskutoční Subkontraktačný veľtrh v Tampere, vo 

Fínsku 

 
 

 

15.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Moldavsko  

„Poľnohospodárstvo pre 21. Storočie - Prezentácia slovenských inovatívnych 

poľnohospodárskych technológií v Moldavsku“.  

Prezentácia slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku sa uskutoční 

17. októbra 2017 v Kišiňove.  

 

 

 

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 “. 

 

  

07.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Dánsko  

HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve informuje, že v dňoch 3. – 5. októbra 

2017 sa v MCH Messecenter v dánskom meste Herning uskutoční najväčší škandinávsky strojársky 

veľtrh. Strojársky priemysel je jedným z kľúčových sektorov dánskej ekonomiky s trendom zadávania 

výroby do zahraničia. Dôvodom sú vysoké náklady a drahá pracovná sila.. 
 

 

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.  

 
 

 

09.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína  

FHC China 2017  

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

slovenských vystavovateľov na kontraktačno-predajnom veľtrhu potravín, nápojov, pečiva 

pohostinnosti a potravinárskeho predaja, ktorý sa uskutoční v dňoch 14-16. novembra 2017 v 

Shanghai New International Expo Center (SNIEC) v Pudongu. 

 
 

 

21.08.2017|  Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irak  

Bagdadský medzinárodný veľtrh  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 44. ročníka 

Bagdadského medzinárodného veľtrhu (44th session of Baghdad Intemational Fair), ktorý sa 

uskutoční v dňoch 21. - 30. októbra 2017 v Bagdade, Irak.  

. 

 
 

  

21.08.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kuvajt  

Medzinárodný veľtrh vynálezov na Blízkom východe Kuvajt 2018  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 10. ročníka 

medzinárodného veľtrhu vynálezov na Blízkom východe (10th International Invention Fair in the 

Middle East), ktorá sa uskutoční v dňoch 29. januára - 1. februára 2018 v Kuvajte, Kuvajt. 
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23.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina  

Ukrainian Food Expo 2017  

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

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 23. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodná 

výstava „ Ukrainian Food Expo 2017“.  

 

 

  

22.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Afganistan  

ASRA EXPO 2017  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní medzinárodného 

výstavy ASRA EXPO 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. - 6. októbra 2017 v Kábule, Afganistan. 

 

 

 

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. 
 

 

27.02.2017 | 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. 

 

  

17.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kórejská republika  

Možnosť účasti SK firiem v programe EU Gateway to Korea – téma Green Energy Technologies 

Veľvyslanectvo SR v Soule si dovoľuje informovať o pripravovanej obchodnej misii v rámci programu 

EU Gateway to Korea, ktorá sa uskutoční v Soule v dňoch 29. januára - 02. februára 2018 a bude 

zameraná na technológie pre takzvanú ekologickú energetiku. 

 
 

  

18.08.2017 | Ekonomické správy | Spojené kráľovstvo  

3. ročník Central European Start-ups Day 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 3. ročníka Central European Start-ups Day 2017 (V4 krajiny a Rakúsko), ktorý sa uskutoční 

5. októbra 2017 v Londýne v sídle spoločnosti PricewaterhouseCoopers 

 

 

 

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. 

 

 

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.  
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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. 
 

 

09.08.2017 | Ekonomické správy | Slovensko  

Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Vietnamom.  

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

hospodárskej spolupráce s Vietnamom, ktorý sa uskutoční 6. septembra 2017 o 10.00 hod v 

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

. 

 

 

09.08.2017 | Ekonomické správy | Slovensko  

Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Indonéziou.  

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

hospodárskej spolupráce s Indonéziou, ktorý sa uskutoční 12. septembra 2017 o 13.45 hod v 

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

 

  

09.08.2017 | Ekonomické správy | Dánsko  

BIG SCIENCE BUSINESS FORUM 

Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Big Science 

Business Forum, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-28. februára 2018 v Kodani, v Dánskom kráľovstve. 

 

  

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 . 
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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. 

 

 

 

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“. 

 

 

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.  

 

 

 

08.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina  

Medzinárodné investične fórum "Central Ukrainian ID-2017" а Medzinárodný agropriemyselný 

veľtrh „AGROEXPO-2017“  

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

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 20. - 23. septembra 2017 sa bude v meste Kropyvnycky 

(Kirovogradská oblasť) konať Medzinárodné investične fórum "Central Ukrainian ID-2017" а 

Medzinárodný agropriemyselný veľtrh „AGROEXPO-2017“.  
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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/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
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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodne-investicne-forum-central-ukrainian-id-2017-a-medzinarodny-agropriemyselny-veltrh-agroexpo-2017-?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodne-investicne-forum-central-ukrainian-id-2017-a-medzinarodny-agropriemyselny-veltrh-agroexpo-2017-?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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21.08.2017 | Ekonomické správy | Bosna a Hercegovina  

International Business Conference Sarajevo Canton 2017  

Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí SR informuje o konaní medzinárodnej 

konferencie International Business Conference Sarajevo Canton, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. -

28. septembra 2017 v Sarajeve, Bosna a Hercegovina.  

 

 

  

07.08.2017 | Ekonomické správy | Dánsko  

Konferencia k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch v Dánsku. 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve odporúča stavebným spoločnostiam 

účasť na "Konferencii k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch v Dánsku" dňa 4. 

októbra 2017, k novým obchodným príležitostiam na stavebných projektoch v Dánsku, ktorá je 

zameraná na podporu spolupráce so zahraničnými firmami na významných investičných projektoch 

krajiny v oblasti dopravy, zdravotníctva a výskumu. Účasť na konferencii ponúka skvelú príležitosť 

pre slovenské subjekty nadviazať partnerstvá pre realizáciu projektov, objem ktorých by mal v 

najbližších desiatich rokoch dosiahnuť 35 miliárd EUR. Aktuálne informácie k jednotlivým projektom 

budú prezentovať investori a zástupcovia investičných agentúr. 

 

 

23.08.2017 | Ekonomické správy | Grécko  

Medzinárodná konferencia o kúpeľníctve v Termopylách  

V dňoch 15.-16. septembra 2017 sa uskutoční 1. medzinárodná konferencia o kúpeľníctve v 

Termopylách zameraná na perspektívu, príležitosti a výzvy využitia termálnych prameňov v 

kontexte zdravotnej turistiky.  

 

 

 

07.08.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Ukrajina  

Informácie o podujatiach - Užhorod, Ukrajina  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Generálny konzulát SR v Užhorode 

informujú podnikateľskú verejnosť, predstaviteľov turistických agentúr, že v dňoch 19.- 27. septembra 

2017 sa bude v Užhorode konať Medzinárodný turistický týždeň.  

 

 
 

 Aktuality 
 

 

Srbsko | Zmeny v zákone o kúpe poľnohospodárskej pôdy obmedzia zahraničných investorov 

24. augusta 2017 poslanci Národnej Rady Srbska prijmú zmeny v zákone o poľnohospodárskej pôde. Zmeny 

budú prijaté urýchleným konaním, keďže od 1. septembra 2017 mal byť podľa Asociačnej a stabilizačnej 

dohody predaj pôdy cudzincom úplne liberalizovaný, proti čomu je väčšina srbskej verejnosti 

a  poľnohospodárskych združení. Nová verzia zákona povolí zahraničným právnickým osobám kúpu pôdy v 

RS len, ak majitelia 10 rokov žili v danej samospráve, 3 roky pôdu aktívne spravovali a majú vo vlastníctve 

potrebné poľnohospodárske stroje. Srbskí analytici sa odvolávajú na nové členské krajiny EÚ (Maďrsko, 

Poľsko, Slovensko, Chorvátsko), ktoré si aj po vstupe do EÚ ponechali obmedzenia na predaj pôdy. 

V prípade Slovenska sa spomína moratórium na predaj pôdy na 7+4 rokov po vstupe. Maďarsko sa uvádza 

ako príklad krajiny, ktorá úplne zakázala predaj pôdy ústavným zákonom.  

Zdroj: Danas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-business-conference-sarajevo-canton-2017?p_p_auth=BoU9hrW7&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-business-conference-sarajevo-canton-2017?p_p_auth=BoU9hrW7&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konferencia-k-novym-obchodnym-prilezitostiam-na-stavebnych-projektoch-v-dansku-?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/konferencia-k-novym-obchodnym-prilezitostiam-na-stavebnych-projektoch-v-dansku-?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-konferencia-o-kupelnictve-v-termopylach?p_p_auth=BoU9hrW7&_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-o-kupelnictve-v-termopylach?p_p_auth=BoU9hrW7&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/informacie-o-podujatiach-uzhorod-ukrajina?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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Česko | Agrosalón Země živitelka 

V Českých Budějoviciach začína 44. ročník medzinárodného Agrosalónu „Země živitelka“. Vzhľadom na 

partnerstvo s Agrokomplexom Nitra a účasť slovenských firiem na Agrosalóne sa otvorenia podujatia 

zúčastňujú každoročne aj zástupcovia MPaRV SR. Agrosalón je jednou z najväčších výstav v CZ 

zameraných na tradičné poľnohospodárske sektory, ako je rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárska 

technika, lesné a vodné hospodárstvo, záhradníctvo, pestovateľstvo, rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo. 

Počas šiestich dní možno navštíviť viac ako 500 vystavovateľov vystavujúcich na ploche 21 000 m2. Očakáva 

sa okolo 100 000 návštevníkov.  

Zdroj: Českobudejovický denník   

 

Írsko | Globálne fórum OECD: IE s najvyšším ratingom daňovej a finančnej transparentnosti 

Globálne fórum posudzuje odborným hodnotením implementáciu štandardov transparentnosti a výmeny 

informácií členskými krajinami. Po druhom kole rozšírenej revízie 10 jurisdikcií vydanej 21. 8. sa posudzoval 

súlad s medzinárodnými normami pre výmenu informácií medzi daňovými orgánmi. Z toho 3 jurisdikcie IE, 

MU, NO získali v hodnotení najvyšší rating. Slovensko získalo v prvom kole rating “Largely Complaint” (2. 

trieda zo 6 ).  

Zdroj: www.oecd.org 

 

Slovensko | Nový hlavný ekonóm ministra financií Petra Kažimíra 

Hlavným ekonómom slovenského ministerstva financií sa stal Ind Biswajit Banerjee. Vo svojej funkcii sa chce 

Banerjee zamerať na tri prioritné oblasti: zlepšenie postavenia Slovenska v medzinárodnom obchode, 

zefektívnenie výberu daní, ako aj skúmanie možností zmierňovania regionálnych rozdielov i prostredníctvom 

infraštruktúry.  

Zdroj: sme.sk 

 

Vietnam | APEC zlepšuje potravinovú bezpečnosť  

V juhovietnamskom meste Can Tho sa 21. - 22. 8. konalo stretnutie PPFS APEC (Policy Partnership on Food 

Security), kde sa hovorilo o implementácii akčného programu potravinovej bezpečnosti v 21 krajinách APEC. 

V decembri 2015 bol vytvorený Slovakia – IFC Partnership Fund (International Finance Corporation – World 

Bank Group), z ktorého 500 000 USD bolo vyčlenených na projekt potravinovej bezpečnosti vo Vietname. 

Projekt sa realizuje v rokoch 2017 – 2019.  

Zdroj: VNS 

 
 

Energetika 
 

 

Ukrajina | NAFTA a.s. má záujem o ťažbu na Ukrajine 

Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedky informujú, že NAFTA a.s. prejavuje záujem o prieskum a 

ťažbu uhľovodíkov na Ukrajine (Juzovské nálezisko). Súčasne má záujem byť akcionárom v Yuzgaze. Minulý 

týždeň sa uskutočnilo rokovanie vedenia Dozornej rady NAFTy s predsedom vlády Ukrajiny V. Grojsmanom. 

Delegáciu NAFTy a.s. viedol predseda Dozornej rady Daniel Křetínský . Spoločnosť je pripravená prevziať 

na seba záväzky, ktoré predtým mal prevziať SHELL, avšak následne od projektu odstúpil. V lete 2016 

NAFTA odkúpila od Cub Energy (USA) 50 % podiel v Užhorodskom nálezisku a na prieskum už 

preinvestovala 100 mil. EUR. NAFTA je spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania 

a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom 

v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Skladovacia kapacita systému podzemných zásobníkov zemného plynu 

prevádzkovaného spoločnosťou NAFTA, predstavuje v zmysle licencie 2,74 mld. m³.  

Zdroj: Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedky 
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Priemysel 
 

 

Rakúsko | Rakúsky minister dopravy Leichtfried tlačí na výstavbu širokorozchodnej železnice 

18. augusta 2017 mal minister dopravy Jörg Leichtfried (SPÖ) spolu s generálnym riaditeľom ÖBB 

Infrastruktur Franzom Bauerom a A. Kainerom z Deloitte Wien tlačovku, na ktorej prezentovali výsledky jednej 

z troch štúdií uskutočniteľnosti (oblasť: obchodný model a ekonomická analýza) projektu predĺženia 

širokorozchodnej trate, ktorú na objednávku BMVIT spracovala poradenská spoločnosť Deloitte GmbH. 

Leichtfried využil svoje pravdepodobne posledné týždne vo funkcii na to, aby zdôvodnil nevyhnutnosť  400 km 

dlhej jednokoľajnej železničnej trate z Košíc do okolia Viedne za približne 6,5 mld. EUR. Štúdia Deloittu počíta 

s vytvorením 127 000 nových pracovných miest (za 45 rokov, pričom predpokladané trvanie stavebnej fázy je 

2023 až 2033, potom prevádzková fáza s približne 20 000 vlakmi ročne, každý vlak so 67 dvojkontajnerovými 

vagónmi). Celková pridaná hodnota po 30 rokoch (do roku 2054) bola vypočítaná na 30 mld. EUR, z toho 15 

pre Rakúsko, 10 pre Slovensko. Podľa štúdie by 30 km koľajníc na rakúskej pôde stálo 85 mil. EUR, 850 mil. 

nový  intermodálny terminál. Ďalšia miliarda sa odhaduje na kapacitné rozšírenia, ktoré by boli potrebné v 

rakúskej železničnej sieti. Čo sa týka ostatných partnerov, podľa Leichtfrieda nie sú podpora projektu 

a financovanie jednoznačné: východné SK by premiestnením prekládkového terminálu z Košíc do okolia 

Viedne stratilo, no najmä by Slováci museli poskytnúť temer 5 z celkových 6,5 mld. EUR. Tiež ochota ruského 

akcionára financovať projekt sa zmenila. Pred desiatimi rokmi to bolo iné, podľa Leichtfrieda  vtedy hnali Rusi 

projekt vpred s postranným úmyslom oslabiť širokorozchodné prepojenie z Ukrajiny do Maďarska. Leichtfried 

tiež pripustil, že hoci Rakúsko leží na križovatke železničných koridorov EU, má zatiaľ „slabý rámec 

financovania" a potrebuje súkromných investorov.  

Zdroj: SOLID, Der Standard  

 

 

 
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://solidbau.at/a/breitspur-verlaengerung-bis-wien-jetzt-entscheiden
http://derstandard.at/2000062847974/Breite-Allianz-fuer-Breitspur-Mit-der-Transibirischen-Bahn-bis-nach
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

