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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 
Tender na obnovu železničnej siete v Kosove 

Styčný úrad SR v Prištine informuje podnikateľskú verejnosť o tendry vypísanom Európskou bankou 

pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskou investičnou bankou (EiB) v odhadovanej hodnote 196 

miliónov EUR zameranom na obnovu železničnej siete v Kosove v rozsahu 148 km. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

14.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael 
Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve 

Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve Agritech Israel 

2018 sa uskutoční od 8.-10. mája 2018. 20. ročník úspešného medzinárodného podujatia 

organizuje spoločnosť Kenes v izraelskom Tel Avive 
 

 
 

 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 

 

 

 

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 
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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 | 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). 

 

  

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“ 
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01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade 

Edícia výstavy a konferencie v oblasti dopravy, infraštruktúry, komunikácií a lokálneho i regionálneho 
rozvoja vo východne Európe ROTI sa uskutoční v rumunskom meste Arad v termíne 17.-19. októbra 
2017 
 

 

 

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“. 

 

 

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/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 
 

 

Poľsko | Aký recept dalo Európske fórum v Krynici PL a EÚ? 

Viac ako 4 500 účastníkov DAVOSU Východu, ako nazývajú Ekonomické fórum v horskom mestečku 

Krynica, videlo štandardnú udalosť, ktorá mala svoj XXVII. ročník. Chýbalo reprezentatívne zastúpenie sveta, 

EÚ, či V4, ale aj bez neho Krynica hľadala recept ako ďalej. Prezident A. Duda neodporúčal dvojrýchlostnú 

EÚ, premiérka Szydlo chce zriadiť poradný orgán vlády z podnikateľov, vicepremiér Morawiecki vyslovil 3 x 

NIE. Nechce podporiť plán E. Macrona proti sociálnemu dumpingu, neželá si cezhraničné podvody s DPH 

a nechce v Európe daňové raje. Krynica veľmi nechcela počuť Profesora Kolodku (bývalého vicepremiéra), 

ktorý odporúča Poľsku prijať euro. Dalo sa to očakávať, nakoľko tohtoročnú Krynicu viac podporili súkromné 

firmy ako poľské štátne firmy. Viac zahraničných účastníkov (až z 43 rôznych krajín) podporilo Fórum 

Mladých Lídrov ako Európu Karpát (projekt šéfa poľského sejmu). V piatok ráno Ekonomické fórum v Krynici 

skončilo a vystriedal ho víkendový festival behov (škoda, že v ňom stále chýba maratón medzi Bardejovom 

a Krynicou).  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave 

 

Dánsko | Dánsko na špici rebríčka Commitment to Development Index 2017 (CDI)  

Dánsko na špici rebríčka Commitment to Development Index 2017 (CDI),  ktorý hodnotí 27 krajín podľa 

príspevkov pomoci, obchodu, financií, migrácie, životného prostredia, bezpečnosti a prenosu technológií do 

rozvojových krajín. Nasleduje Švédsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Holandsko, Anglicko, 

Nórsko a Nový Zéland. Slovensko obsadilo 21. miesto, Česko 20. miesto, Maďarsko 19. miesto, Poľsko 22. 

miesto a USA 23. miesto.  

Zdroj: cgdev.org 

 

 

 

 

 

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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Kazachstan | Ocenenie pavilónu Slovenskej republiky na EXPO 2017 

Vedenie medzinárodnej výstavy EXPO 2017 zverejnilo 9. septembra 2017 výsledky hodnotenie dizajnu 

národných pavilónov. V kategórii do 400 m2 získal národný pavilón Slovenskej republiky  2. miesto.  Pavilóny 

hodnotila 9-členná medzinárodná porota v dvoch kategóriách: dizajn pavilónu a uchopenie témy „Energia 

budúcnosti“. Uvedené je výrazným úspechom celého slovenského tímu EXPO 2017. 

 

Izrael - Slovensko | Štátny tajomník MŽP SR N. Kurilla bol na oficiálnej návšteve Izraela 

V termíne od 11. - 13. septembra 2017 bol na oficiálnej návšteve Izraela štátny tajomník Ministerstva 

životného prostredia SR N. Kurilla. Cieľom návštevy bola účasť na najväčšom medzinárodnom podujatí 

v Izraeli o vodných technológiách konferencia s výstavou WATEC 2017. Počas návštevy v Izraeli štátny 

tajomník rokoval s ministrom životného prostredia Izraela Z. Elkinom. Na výstave WATEC 

absolvoval prezentáciu izraelskej spoločností Tahal, Aqwise a Mekorot, ktoré sa zaoberajú najnovšími 

vodnými technológiami a ochranou životného prostredia. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive 

 

Vietnam | Premiér prijal slovenského veľvyslanca   

Predseda vlády Vietnamu Nguyen Xuan Phuc zdôraznil, že vzájomný obchod nedosahuje svoj potenciál 

a očakáva, že sa v blízkej budúcnosti zdvojnásobí. Nadchádzajúca návšteva podpredsedu vlády Vietnamu 

Vuong Dinh Hue na Slovensku 19. – 22. septembra 2017 sa zameria na opatrenia stimulujúce spoluprácu, 

osobitne v obchode a investíciách. Vyzval obe strany na zvýšenie výmen vládnych a podnikateľských 

delegácií a potvrdil, že Vietnam bude pokračovať v zlepšovaní svojho podnikateľského prostredia a vytváraní 

najlepších možných podmienok pre slovenských investorov. Požiadal Slovensko o ďalšiu podporu 

spolupráce medzi Vietnamom a EÚ a o skorý podpis dohody o voľnom obchode EVFTA. VN je ochotný 

pomôcť Slovensku v spolupráci s ASEAN a jeho členmi. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Hanoji súhlasil 

s premiérom pri hodnotení plodných vzťahov v ostatných rokoch a vyjadril potešenie nad 30 násobným 

rastom vzájomného obchodu od roku 2008, keď Slovensko znovu otvorila svoju ambasádu vo Vietname. 

Veľvyslanec poďakoval vietnamskej vláde a premiérovi za pomoc pre slovenské firmy v ich podnikaní vo 

Vietname. 

Zdroj: VNS 

 

OECD | Výhľad OECD pre oblasť vzdelávania 2017  

Výhľad OECD pre oblasť vzdelávania Education at a Glance 2017 štatisticky analyzuje pre 46 krajín, vrátane 

35 členských krajín OECD a krajín BRICS, účinnosť ich vzdelávacích inštitúcií, finančné a ľudské zdroje v 

školstve, prístup ku vzdelávaniu podľa úrovne a špecializácie a organizáciu vzdelávacieho procesu.Osobitná 

kapitola je venovaná analýze štatistík z perspektívy napĺňania cieľa č. 4 v rámci cieľov udržateľného rozvoja 

(SDG4). Publikácia si pozitívne povšimla vysokú rozšírenosť duálneho vzdelávania a odbornej prípravy na 

Slovensku na úrovni porovnateľnej s Nemeckom, Rakúskom, Slovinskom, a vysoký nárast dostupnosti 

vysokoškolského vzdelania v Slovenskej republike s výraznou preferenciou pre inžinierske disciplíny.  

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 

 

Čierna Hora - Slovensko | Stretnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru a Protokolu PRTR  

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky N. Kurilla sa 14. septembra 2017 

v Budve zúčastnil zasadnutia na vysokej úrovni v rámci 6. stretnutia zmluvných strán Aarhuského dohovoru 

(Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v 

záležitostiach životného prostredia) a 3. stretnutia zmluvných strán Protokolu PRTR (Protokol o registroch 

únikov a prenosov znečisťujúcich látok). V rámci high level segmentu bude prebiehať tematická diskusia o 

prepojení medzi Aarhuským dohovorom, jeho Protokolom PRTR a o implementácii cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja. Na všeobecnej časti podujatia (11. -15. septembra 2017) sú prítomní ďalší zástupcovia Ministerstva 

životného prostredia SR. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Podgorici 
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Slovensko | Prezident SR vymenoval novú ministerku školstva Martinu Lubyovú 

Prezident A. Kiska vymenoval M. Lubyovú za ministerku školstva SR, bývalú riaditeľku Prognostického ústavu 

SAV. Nová ministerka chce pokračovať v začatej školskej reforme a čo najskôr vyriešiť problém pri 

eurofondoch v oblasti vedy a výskumu. Ďalšou prioritou sú podľa nej aj platy učiteľov a zamestnancov v 

školstve. Martina Lubyová pôsobila pred menovaním ako zástupkyňa riaditeľky Centra spoločenských a 

psychologických vied SAV.  

Zdroj: www.ta3.com 

 

Slovensko | Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2017 

V júli dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 443,8 mil. EUR pri medziročnom náraste o 15,4 %. Celkový 

dovoz tovaru sa zvýšil o 14,3 % na 5 308,5 mil. EUR. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 

135,3 mil. EUR (o 64,7 mil. eur vyššie ako za júl 2016). Za sedem mesiacov roku 2017 sa v porovnaní 

s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 7,5 % na 42 475,3 mil. eur a celkový dovoz 

sa zvýšil o 9,1 % na 40 561,2 mil. EUR. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 914 mil. EUR. 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Slovensko | Ďalšia šanca pre najmenej rozvinuté okresy 

Podnikatelia v najmenej rozvinutých okresoch sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov a investovať 

do spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Výzvu v objeme 50 mil. EUR vyhlásilo 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie. Cieľ 

opatrenia je posilniť ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Informovali 

o tom podpredseda vlády SR pre investície a informaticzáciu P. Pellegrini a minister hospodárstva SR P. Žiga.  

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 
 

Priemysel 
 

 

Anglicko | Jaguar Land Rover bude mať do roku 2020 všetky automobily aj na elektrický pohon 

Jaguar Land Rover vstupuje do súboja o budovanie automobilu budúcnosti s vyhlásením, že do roku 2020 

všetky jeho modely budú mať aj elektrické verzie, to jest niektorú z foriem technológie elektromotora (plne 

elektrické verzie alebo hybridy). Zákazníci si však budú stále môcť kúpiť aj verziu so spaľovacím motorom. Ich 

prvý elektromobil  Jaguar I-Pace bude v predaji od začiatku roka 2018.  

Zdroj: Financial Times 

 

Japonsko | Prijatie veľvyslanca SR v Tokiu vedením podnikateľského združenia Keidanren  

Počas prijatia veľvyslanca SR (12. - 13. septembra 2017) u predsedov výboru pre Európu podnikateľského 

združenia Keidanren obidve strany ocenili rozvoj vzťahov. Partneri skonštatovali, že japonskí investori majú 

záujem o Slovensko. Predseda Y. Sato pripomenul schválenie dohody  o sociálnom zabezpečení, ktorá po 

nadobudnutí platnosti zlepší podmienky pôsobenia japonských firiem v Slovenskej republike. V súvislosti 

s Brexitom uviedol, že japonské firmy v Európe z dôvodu nejasností o budúcom  voľnom pohybe kapitálu, 

pracovnej sily, komplikovanejších dodávateľských vzťahov, pozorne sledujú rokovania medzi EÚ a Britániou. 

Cieľom Slovenskej repuliky je prehlbovať spoluprácu najmä v oblasti vyspelých technológií, ako v oblasti 

výskumu a inovácií. Koncom novembra 2017 pripravuje SARIO investičnú misiu do Japonska. 

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Tokiu 

 
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

