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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.. 

 

  

05.09.2017 | Ekonomické správy | Francúzsko  

Slovensko-francúzske bilaterálne fórum v Bratislave – „Ville Intelligente – Inteligentné mesto“ 

(24. októbra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje predstaviteľov 

samospráv, podnikateľskú verejnosť, start-upové spoločnosti a zástupcov akademickej a vedeckej 

obce o konaní a možnosti participácie na Slovensko-francúzskom bilaterálnom fóre „Ville Intelligente 

– Inteligentné mesto“, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 v Bratislave, v Kongresovej sále 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

 

 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

04.09.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Spojené štáty  

Tender na nákup pneumatík pre vozový park misií a ďalších subjektov OSN  

OSN má záujem o uzavretie dlhodobého kontraktu s kvalitným výrobcom pneumatík pre vozový park 

svojich misií a ďalších subjektov OSN v rôznych regiónoch sveta. Má ísť o rôzne typy pneumatík pre 

osobné automobily, ľahké a ťažké nákladné vozidlá a autobusy, ako aj ďalšie súvisiace vybavenie. 

Termín na prihlásenie sa je 29. september 2017 

 
 

 

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.  
 

 

08.09.2017 | 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 15. septembra 2017. 
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 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. 

 

 

 

08.09.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nemecko  

Kooperačné podujatie na výstave A+A pre oblasť OZBP v Düsseldorfe  

Pozývame slovenské spoločnosti na kooperačné rokovania v dňoch 18. – 19. októbra 2017 počas 

výstavy A+A v Düsseldorfe. Podujatie A+A, ktoré patrí medzi popredné medzinárodné fóra pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na predchádzajúcej výstave sa zúčastnilo na uvedenom 

podujatí 1.844 vystavovateľov z 57 krajín a 65.000 návštevníkov. 

 

 

08.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nemecko  

Misia strojárskych a plastikárskych firiem na výstavu FAKUMA  

Pozývame slovenské spoločnosti na podnikateľskú misiu s rokovaniami na 25. ročníku medzinárodnej 

výstavy "Fakuma 2017" vo Friedrichshafene v Nemecku sa zameriava na hľadanie partnerov pre 

spoluprácu a transfer technológií v oblasti spracovania plastov, vstrekovacích lisov, technológií pre 

tepelné tvarovanie, vytláčanie, náradie, a komponenty. Termín: 17. - 19. október 2017. 

 

 

08.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Česko  

Kooperačné podujatie KONTAKT-KONTRAKT na MSV v Brne  

Pozývame slovenské spoločnosti na kooperačné rokovania "KONTAKT-KONTAKT" na 

Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) v Brne. Dátum konania veľtrhu: 9. - 10. októbra 2017.  

 

 

 

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.  

 

 

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 “. 
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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. 

 

 

  

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. 
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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 
 

 

  

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 
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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. 

 

  

04.09.2017 | Ekonomické správy | Dánsko  

Seminár a workshop „Building Smart Cities“ 

Zastupiteľský úrad SR Kodaň v Dánskom kráľovstve informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 

seminára a workshopu „Building Smart Cities“, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. a 28. septembra 2017 

v Kodani, v Dánskom kráľovstve 

 

  

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 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. 

 

 

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). 
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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. 

 

 

 

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“. 

 

 

05.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko  

Otvorenie expozície Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu v Solúne  

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach Vás pozýva na otvorenie expozície Slovenska na 

Medzinárodnom veľtrhu v Solúne (TIF), ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. septembra 2017 o 16:30 hod. 

v pavilóne 6, v stánku číslo 30. 
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http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-black-sea-transport-forum?p_p_auth=vYdXDFue&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/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/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/otvorenie-expozicie-slovenska-na-medzinarodnom-veltrhu-v-solune?p_p_auth=vQr65gxn&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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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.  

 

 

  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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 Aktuality 
 

 

Slovensko | Spoločné stretnutie slovenskej a českej vlády (Lednice; 4. septembra 2017) 

Hlavnými témami schôdzky boli vzájomné bilaterálne vzťahy a príprava spoločných podujatí a osláv pri 

príležitosti významných výročí v roku 2018: 100. výročia vzniku Československa, 50. výročia Pražskej jari a 

25. výročia novodobej samostatnosti Slovenska a Česka.  Šéfovia rezortov mali rokovať aj o spolupráci            

v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry, energetiky, obrany a bezpečnosti. Tiež o aktuálnej agende 

Európskej únie, či o regionálnej spolupráci v rámci V4 alebo tzv. Slavkovského formátu.  

Zdroj: www:ta3.com 

 

Bulharsko | Bulharsko bude zasielať zahraničným turistom poďakovania za návštevu 

Spolu 400 000 oficiálnych pohľadníc bude do zahraničia, vrátane Slovenska, zaslaných na základe iniciatívy 

ministerky turizmu Bulharska. Cieľom akcie je prispieť k dobrému imidžu krajiny v zahraničí. Za obdobie         

1-7/2017 Bulharsko navštívilo celkovo 5 mil. zahraničných turistov, čo predstavuje 7,2 % rast oproti roku 

2016.  

Zdroj: Novinite 

 

Slovensko | Makroukazovatele národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2017 

Dynamika rastu HDP sa oproti 2. štvrťroku 2016 spomalila v stálych cenách o 0,5 p. b. na 3,3 %. 

V medzikvartálnom porovnaní (2. Q 2017 oproti 1. Q 2017) po sezónnom očistení tvorba HDP reálne vzrástla 

o 0,8 %. Rast HDP ostatných V4 krajín: Česko +4,7 %; Poľsko +4,4 %; Maďarsko +3,2 %. Priemerná 

nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenska dosiahla 944 EUR a v porovnaní 

s 2. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 4,8 %. Miera nezamestnanosti oproti 2. štvrťroku 2016 klesla o 

1,5 p. b. na 8,1 %. U mužov klesla o 0,5 p. b. na 8 % a u žien o 2,6 p. b. na 8,3 %.  

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Slovensko | Ease of Doing Business Rankings, World Bank Index 

Podľa štúdie Easy of doing business, ktorú publikovala Svetová banka, sa umiestnilo Slovensko na 33. 

mieste zo 190 krajín. Absolútnymi lídrami v kvalite a jednoduchosti podnikania je Nový Zéland, Singapur a 

Dánsko. Česko obsadilo 27. pozíciu, Maďarsko 41. miesto, Poľsko 24. miesto a Rakúsko 19. priečku.  

Zdroj: doingbusiness 

 

Poľsko | XXII Ekonomické fórum Krynica (5.-7. septembra 2017) 

Ekonomické fórum Krynica, takzvaný Davos východu, tradične prináša diskusiu politických predstaviteľov a 

zástupcov podnikateľskej a akademickej komunity na aktuálne témy vývoja EÚ (hlbšia integrácia, obnova 

hospodárskeho rastu, konkurenčná schopnosť, Brexit, rozširovanie), transatlantických vzťahov, globálnych 

výziev ako je terorizmus, extrémizmus, dôvera v úlohu štátu, aktuálne otázky vzdelávania, energetiky, 

inovácii, systému zdravotnej starostlivosti a životného prostredia. Cenu Ekonomického fóra tento rok, po 

prvýkrát v jeho histórii, udelili žene - Beate Szydlo, premiérke Poľska. Slovensko v panelových diskusiách 

zastupovali predstavitelia Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, Národnej rady SR, NBU a privátneho sektora.  

Zdroj: Ministerstovo zahraničných vecí SR 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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Priemysel 
 

 

Česko | Český Slevomat kupujú Briti za viac ako 1,5 mld. CZK 

Zľavový portál Slevomat.cz spoločne s agregátorom Skrz.cz a slovenskou verziou Zlavomat.sk kupuje britská 

skupina Secret Escapes za viac ako 1,5 mld. CZK. Väčšou transakciou v tomto segmente bol len predaj e-

shopu Mall.cz a porovnávača cien Heureka.cz za 5,23 mld. CZK. Slevomat založil v roku 2010 podnikateľ       

T. Čupr, ktorý prevádzkuje tiež start-upy Rohlik.cz a DámeJídlo.cz. Neskôr do neho vstúpili investičné skupiny 

Miton, Enern a In-Bridge.  

Zdroj: Právo 

 
Slovensko | Moderné duálne vzdelávanie aj pre vysoké školy, najmä v oblasti moderných IT 

Moderné duálne vzdelávanie na Slovensku nemá byť zamerané iba na automobilový priemysel a nemalo by 

sa týkať iba stredoškolákov. Na Slovensku by mala vďaka európskym zdrojom vzniknúť IT akadémia, ktorá 

bude vzdelávať odborníkov už od základných škôl. “Podrobnosti zatiaľ neprezradím, ale pôjde o veľký projekt, 

do ktorého budú zapojené stovky základných, stredných a vysokých škôl a tisíce učiteľov. Bude to projekt, 

ktorý prepojí vládu, vzdelávanie, priemysel a Európsku úniu,” avizoval P. Pellegrini.  

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

Vietnam | TH True Milk v Rusku a na Slovensku    

Vietnamská firma TH True Milk podpísala na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku dohodu 

o spolupráci so samotným Východným ekonomickým fórom. Vietnam na fóre zastupoval predseda 

hospodárskej komisie Komunistickej strany Nguyen Van Binh. Firma TH True Milk oznámila v máji 2016 

investíciu v Rusku v hodnote 2,7 mld. USD. V júni 2017 navštívila šéfka firmy Thai Huong Slovensko. V dňoch 

20.-21. septembra 2017 bude T. Huong opäť na Slovensku ako súčasť podnikateľskej delegácie podredseda 

vlády Vietnamu Vuong Dinh Hue.  

Zdroj: Quan doi nhan dan 

 

 
 
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“.  

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

