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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.  

. 
 
 

 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. 

 
 

 

31.08.2017 | Ekonomické správy | Moldavsko  

"Moldova Business Week 2017"  

Ministerstvo hospodárstva a infraštruktúry Moldavskej republiky spolu s Moldavskou organizáciou na 

podporu investícií a exportu (MIEPO) organizuje 4. ročník najvýznamnejšieho podujatia, venovaného 

podnikateľskému prostrediu, prilákaniu investícií a podpore vývozu z Moldavskej republiky - "Moldova 

Business Week 2017", ktorý sa bude konať 3. - 6. októbra 2017.  
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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“.  

 

 

 

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.  
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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/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
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
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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 
 

 

Nórsko | O grantoch so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Nórska 

Projekty fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a nórskeho finančného mechanizmu v novom 

finančnom rámci do roku 2021, v ktorom Slovensko bude čerpať 113 mil. EUR, bolo taktiež predmetom 

stretnutia 28. augusta 2017 veľvyslanca Slovenska v Oslo so štátnou tajomníčkou  Nórska E. Trondstadovou. 

Tá ocenila aktívny prístup Slovenska v prípravnom období a podpis Memoranda o porozumení s Nórskom, 

ako druhej krajiny zo skupiny 15 prijímateľských krajín, čo umožňuje prípravu na rýchlejšie začatie čerpania 

a realizáciu projektov v dohodnutých oblastiach. Nórsko plánuje zrealizovať uzavretie rokovaní s ostatnými 

krajinami do konca roka 2017. Z krajín V4 má memorandum v súčasnosti podpísané iba Slovensko, Česko 

by malo uzavrieť príslušné dohody 4. septembra 2017. Súčasne sa hovorilo o bilaterálnej spolupráci, ako aj 

vzdelávaní nórskych študentov všeobecnej a veterinárskej medicíny na Slovensku, vrátane projektov v rámci 

grantov týkajúcich sa výmenných pobytov doktorandov, vydávania odborných kníh, či realizácie spoločného 

študijného programu v aquakultúre.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Oslo 

 

Česko | Slovenská firma v tendri za miliardy na správu mýtneho systému v Česku  

Medzi štyrmi uchádzačmi na desaťročnú správu mýtneho systému v Česku po roku 2019 je podľa informácií 

ČTK aj slovenská firma SkyToll. Táto firma sa zúčastní súťaže ako člen konzorcia s novo vzniknutou 

spoločnosťou CzechToll z investičnej skupiny PPF najbohatšieho Čecha P. Kellnera. Ďalej sa hovorí 

o doterajšom prevádzkovateľovi Kapsch, talianskej spoločnosti Autostrade, telekomunikačnej spoločnosti zo 

skupiny T-Mobile T-Systems resp. o maďarskom vyberačovi mýta National Toll Payment Services PLC.  

Zdroj: Mladá Fronta Dnes 

 

 

 

 

 

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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Vietnam | Podpredseda vlády prijal veľvyslancov EÚ 

Podpredseda vlády pre ekonomiku Vuong Dinh Hue sa separátne stretol s veľvyslancami Belgicka, 

Slovenska a vedúcim delegácie EÚ. Podpredseda vlády zdôraznil, že strana, vláda a ľud Vietnamu si veľmi 

cení podporu EÚ v procese rozvoja krajiny. Hlavným cieľom stretnutí bola príprava cesty podpredsedu vlády 

do Európy v polovici septembra, Slovensko navštívi 19. - 22. septembra 2017.  

Zdroj: VNA 

 
 

Energetika 
 

 

Island | Zo stretnutia s prezidentom 

Dosiahnutá vysoká úroveň slovensko-islandskej bilaterálnej spolupráce bola konštatovaná na prijatí 24. 

augusta 2017 veľvyslanca Slovenskej republiky v Oslo u prezidenta Islandskej republiky G. Th. 

Jóhannessona. Predmetom rozhovoru bol úspešný projekt vzdelávania islandských študentov všeobecnej 

a veterinárskej medicíny na Slovensku, využívanie fondov Európskeho hospodárskeho priestoru 

a pripravované projekty, spolupráca v ekonomickej oblasti, kooperácia v oblasti geotermálnej energie 

a obnoviteľných zdrojov, aktuálne otázky európskej a bezpečnostnej politiky, ako aj informácia o tohtoročnom 

stretnutí premiérov. V štádiu riešenia je oficiálna návšteva islandského prezidenta na Slovensku na základe 

akceptovaného pozvania. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Oslo 

 
 

Priemysel 
 

 

USA | Slovenská firma otvorila zváračské tréningové centrum v americkom štáte Pennsylvania 

Spoločnosť Phenomenal Industries Slovakia, s.r.o. Prievidza má svoje prvé centrum na území USA v meste 

Chambersburg, PA vybavené 20 kabínami prispôsobiteľnými pre rôzne typy zvarov, s ohňovzdornými stenami 

a teleskopickým ramenom zachytávajúcim dym. O niekoľko týždňov má otvoriť certifikované kurzy pre tých, 

ktorí majú záujem získať zváračské zručnosti, pričom firma im pomôže aj s nájdením práce. Zdá sa, že 

o záujemcov nebude núdza, mnohí veľkí regionálni zamestnávatelia ako napr. Volvo Construction Equipment, 

Manitowoc Crane Group, JLG, Olympic Steel, Bri-Mar Manufacturing, CAM Superline, či Johnson Controls 

totiž zváračov neustále hľadajú. Podľa federálneho U.S. Bureau of Labor Statistics budú USA potrebovať do 

roku 2024 až 14 000 nových zváračov. Investíciu slovenskej firmy preto verejne vyzdvihlo aj americké 

ministerstvo obchodu.  

Zdroj: Štefan Takáč, CEO  

 

Kazachstan | Podpora nákupu domácej poľnohospodárskej techniky  

Podľa informácie rezortu poľnohospodárstva 24. augusta 2017 vláda v snahe podporiť odbyt domácej 

poľnohospodárskej techniky poskytne subvencie vo výške 25 % obstarávacej ceny. V prípade strojov 

dovážaných zo zahraničia bude štátna podpora na úrovni podstatne nižšej – 5-7 %. Spustený bol tiež program 

poskytovania úverov pre domácich výrobcov poľnohospodárskej techniky za účelom modernizácie a nákupu 

nových výrobných zariadení. Uvedené opatrenie bude mať priamy dopad na dovozy poľnohospodárskej 

techniky zo zahraničia (potenciálne aj zo Slovenska), nakoľko napríklad subvencie, ktoré domáci podnikateľ 

doposiaľ získal na nákup jedného kombajnu zo zahraničia, bude môcť teraz použiť na obstaranie 3 strojov 

domácej výroby.        

Zdroj:  Zastupiteľský úrad SR v Astane 

 
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“.  

http://www.phenomenalindustries.com/
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

