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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 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.. 
 

 

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. 

 

 

 

20.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ghana 
African Air Expo 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní Prvej svetovej leteckej 

výstavy a konferencie pre Afriku - African Air Expo 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.- 26. októbra 

2017 v Accre, Ghana. 
 

 

 

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. 
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http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/15-rocnik-medzinarodnej-vystavy-vina-enoexpo-horeca-a-gastrofood-v-krakove-?p_p_auth=MsRrEOOp&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/15-rocnik-medzinarodnej-vystavy-vina-enoexpo-horeca-a-gastrofood-v-krakove-?p_p_auth=MsRrEOOp&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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 

 

  

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. 

 
 
 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/international-technical-fair-2017-najprestiznejsi-technologicky-veltrh-na-balkane?p_p_auth=gkX93WHx&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/taiwan-agriculture-week-2017?p_p_auth=ADGMvBAy&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrhy-v-kyjeve-v-priebehu-roku-2017?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/medzinarodna-vystava-a-konferencia-o-novych-technologiach-v-polnohospodarstve?p_p_auth=qcRM3ED3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-a-konferencia-o-novych-technologiach-v-polnohospodarstve?p_p_auth=qcRM3ED3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/moznost-ucasti-sk-firiem-v-programe-eu-gateway-to-korea-tema-green-energy-technologies?p_p_auth=BGaMlP1C&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/moznost-ucasti-sk-firiem-v-programe-eu-gateway-to-korea-tema-green-energy-technologies?p_p_auth=BGaMlP1C&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/3-rocnik-central-european-start-ups-day-2017?p_p_auth=BGaMlP1C&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-city-road-ukraine-2017-?p_p_auth=PNrVwqA3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-city-road-ukraine-2017-?p_p_auth=PNrVwqA3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/energy-efficiency-kuwait-2017?p_p_auth=PNrVwqA3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/energy-efficiency-kuwait-2017?p_p_auth=PNrVwqA3&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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. 

 

 

20.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Turecko 
Match4Indusrty 

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti 

participácie na Match4Indusrty, na veľtrhu priemyslu a technológií SANTEK zameranom na 

budovanie obchodných kontaktov, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 3. novembra 2017 v Kocaeli, v 

Turecku. 

 
 

 

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. 

 
 

 

 

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/seminar-a-workshop-building-smart-cities-?p_p_auth=vQr65gxn&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/seminar-a-workshop-building-smart-cities-?p_p_auth=vQr65gxn&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/angva-2017?p_p_auth=f5lwYB3v&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/angva-2017?p_p_auth=f5lwYB3v&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/big-science-business-forum?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/big-science-business-forum?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/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/-tirana-business-matching-2017-b2b-event-?p_p_auth=raDnRpH9&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-tirana-business-matching-2017-b2b-event-?p_p_auth=raDnRpH9&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/match4indusrty?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/match4indusrty?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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/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
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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.  

 

 

 

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. 

 

 

19.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FITUR 2018 (Madrid, 17. – 21. január 2018) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní 38. 

ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu FITUR, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch 17. 

až 21. januára 2018. 

 

 

 

19.09.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Turecko 
The Global SatShow 

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti 

participácie na The Global SatShow, medzinárodnej konferencii a výstave zameranej na satelitné 

technológie a vysielanie, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 10. novembra 2017 v Istanbule, v Turecku. 

 

 

 

 

 

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
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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/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/medzinarodny-veltrh-cestovneho-ruchu-fitur-2018-madrid-17-21-januar-2018-?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-cestovneho-ruchu-fitur-2018-madrid-17-21-januar-2018-?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/the-global-satshow?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/the-global-satshow?p_p_auth=wgqD23Ci&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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 Aktuality 
 

 

Slovensko | Slovensko jedna z piatich krajín EÚ  v programe EIB „Iniciatíva hospodárskej odolnosti“ 

EIB  oznámila, že prvých 5 členských krajín EÚ vrátane Slovenska prisľúbilo vynaložiť zdroje na riešenie 

problému migrácie a tvorbu pracovných miest v rámci iniciatívy so zameraním na takzvanú hospodársku 

odolnosť. Podľa zverejnených informácií ide o Luxembursko (0,4 mil. EUR), Poľsko (50 mil. EUR), Slovensko 

(2 mil. EUR), SIovinsko (0,5 mil. EUR) a Taliansko (45 mil. EUR). Uvedený program má pomôcť pri riešení 

problémov migrácie v krajinách európskeho južného susedstva a západného Balkánu. EIB so sídlom v 

Luxemburgu v rámci ERI zvýši investície v týchto dvoch regiónoch v rokoch 2016–2020 o 6 mld. EUR, zatiaľ 

čo doteraz bola vyčlenená suma 7,5 mld. EUR. Novými zdrojmi chce EIB "zmobilizovať" dodatočných 15 

miliárd eur.  

Zdroj: teraz.sk 

 

USA | Prezident A. Kiska na Bloomberg Global Business Forum v New Yorku 

V rámci sprievodného ekonomického programu počas valného zhromaždenia OSN diskutoval o výzvach 

súčasnosti a zodpovednosti lídrov s M. Bloombergom, podnikateľom (Bloomberg LP), filantropom (Bloomberg 

Philanthropies) a bývalým trojnásobným primátorom New Yorku. Na prvom ročníku Bloomberg Global 

Business Forum venovanom spolupráci lídrov biznisu a politiky absolvoval bilaterálne stretnutie s Chung Eui-

Sun (Vice Chairman Hyundai) a s globálnym CEO Honeywellu D. Adamczykom (vyše 2 000 zamestnancov 

na Slovensku). Fóra sa zúčastnilo 50 hláv štátov a 250 medzinárodných CEOs, vrátane slovenských firiem 

C2i a AeroMobil. Prezidenta na pracovnej ceste v New Yorku sprevádzal podpredseda vlády Slovenskej 

republiky P. Pellegrini, ktorý rokoval s niektorými členmi Slovak American Business and Innovation Council 

(SABIC): AT&T, Honeywell, Virtual Reality Media, Lockheed Martin a Slovak American Foundation. Program 

prezidenta, PPV, skupiny podnikateľov a zástupcov akademickej obce pokračuje na západnom pobreží US, 

so zameraním na inovačnú a vedecko-výskumnú agendu.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v New Yorku 

 

CETA | Prelomová obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou vstupuje do platnosti 

Dnešným dňom sa začína predbežné uplatňovanie dohody  medzi EÚ a Kanadou. Dohoda je mimoriadnym 

úspechom, ktorý dosiahlo Slovensko počas svojho minuloročného predsedníctva. Prináša uľahčenie 

obchodovania s tovarom a službami, odstránenie ciel a obchodných bariér. Ide o zatiaľ najambicióznejšou 

dohodou o voľnom obchode, ktorú EÚ dosiahla s dôležitým partnerom G7. EÚ aj Kanada odstránia od prvého 

dňa jej vykonávania clá pre 98 % colných položiek, čo je najlepší výsledok, aký EÚ dosiahla v doterajších 

rokovaniach o dohodách o voľnom obchode. Clá v priemyselnom sektore budú plne liberalizované, z toho viac 

ako 99 % už od začatia uplatňovania dohody. To ušetrí exportérom z EÚ ročne na nevybratom cle približne 

470 miliónov EUR. 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko |  Slovenská kooperačná burza SARIO (Bratislava; 19. septembra 2017) 

Agentúra SARIO zorganizovala prestížne medzinárodné B2B podujatie pod záštitou Ministerstva 

hospodárstva SR. 11. ročník kooperačnej burzy sa zameriaval okrem podpory exportu slovenských firiem na 

inteligentný priemysel. Nosnou myšlienkou bolo rozširovanie pridanej hodnoty pre zákazníka, najmä cez 

výskum a vývoj, ale aj zefektívňovanie prevádzky s využitím najnovších výrobných technológií. Na podujatí sa 

zúčastnilo 124 spoločností z 18 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré absolvovali takmer 500 vopred 

naplánovaných bilaterálnych rokovaní. Podujatie od svojho vzniku doposiaľ prinieslo možnosť spojiť obchodný 

a výrobný potenciál viac ako 1 800 firmám z 35 krajín sveta a odrokovali viac ako 5 000 stretnutí.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

 

https://gbf.bloomberg.org/
https://gbf.bloomberg.org/
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Slovensko | Slovenská ekonomika bude postupne zvyšovať tempo rastu 

Slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 3,3 %. Predpokladajú to analytici Ministerstva financií 

Slovenskej republiky vo svojej najnovšej makroprognóze. V budúcom roku by hospodárstvo malo reálne rásť 

o 4,2 %, v roku 2019 o 4,4 % a v roku 2020 o 3,9 %. Ekonomiku by mala v tomto roku ťahať najmä spotreba 

domácností, ktorá vďaka silnému trhu práce dosiahne najvyššiu dynamiku od roku 2008. V budúcom roku sa 

má k silnej spotrebe domácností pridať aj export vplyvom nábehu novej výroby v automobilke Volkswagen a 

ku koncu roka aj vo fabrike Jaguar Land Rover. V investíciách má naďalej dominovať súkromný sektor.  

Zdroj: Ministerstsvo financií SR 

 

Rusko | 14. zasadnutie Zmiešanej komisie Slovensko – Sankt Peterburg 

21. septembra 2017 sa v Sankt Peterburgu (SPB) uskutočnilo 14. zasadnutie Zmiešanej komisie pre 

obchodno-hospodársku, vedecko-technickú, kultúrnu a humanitárnu spoluprácu medzi Ministerstvom 

hospodárstva SR a vládou mesta SPB. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva 

SR V. Ferencz. V priebehu zasadnutia boli podpísané 2 dohody o spolupráci.  

Zdroj: Generálny konzulát v Sankt Peterburgu 

 

OECD | Interim Economic Outlook  

Globálna ekonomika by podľa najnovšej predikcie OECD mala v tomto roku posilniť o 3,5 % a v budúcom roku 

o 3,7 % Hospodárstvo eurozóny podľa predpovede organizácie v tomto roku posilní o 2,1 % a v budúcom o 

1,9 %. OECD očakáva, že zlepšujúca sa situácia na trhu práce a rastúce príjmy zvýšia spotrebu slovenských 

domácností. Nezamestnanosť v krajine by podľa organizácie mohla v budúcom roku klesnúť k hranici 7,5 %, 

čiže na najnižšiu úroveň od vzniku Slovenskej republiky. Slovenskí exportéri by podľa predpovede OECD mali 

naďalej zväčšovať trhový podiel, čo umožní bežnému účtu platobnej bilancie krajiny dosiahnuť mierny 

prebytok.  

Zdroj: Stála misia pri OECD v Paríži 

 
 

Priemysel 
 

 

Macedónsko | Prvá slovenská PZI v Macedónsku 

Prvou PZI zo Slovenska v krajine je akvizícia zbrojárskej firmy Sumbro Trejd v obci Samokov (okres 

Makedonski Brod) slovenskou MSM Group. Transformácia prebehne do konca októbra 2017. Dovtedy plánuje 

investor premiestniť zo ZVS Dubnica nad Váhom dve výrobné linky tak, aby Sumbro Trejd mohol produkovať 

mesačne 3 milióny ks nábojov kalibru 9 mm a 700 tis. ks nábojov kalibru 7,62 mm. MSM doposiaľ v Sumbro 

Trejd preinvestovala 1 mil. EUR (formou úverov) a do konca t.r. plánuje ďalší 1 mil. EUR (výrobné linky). 

Podnik má aktuálne 140 zamestnancov, pričom sa plánuje nábor 120 ďalších. Generálnym riaditeľom firmy 

sa k 1. októbru 2017 stane Karol Valko.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Dánsko ǀ Quality of Nationality Index (QNI)   

Quality of Nationality Index skúma vnútorné (stav hospodárstva, rast populácie, stabilita, atď.) a vonkajšie 

faktory (bezvízový styk, podmienky presídlenia, atď.) krajiny z hľadiska rozvoja talentov a podnikania. V rámci 

globálneho hodnotenia 159 krajín, sa na čele rebríčka umiestnilo Nemecko, nasleduje Dánsko a Francúzsko, 

Island, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Rakúsko, Taliansko a Holandsko. Slovensko sa umiestnilo na 20. priečke, 

Česko na 15., Maďarsko na 18. a Poľsko na 19. mieste.  

Zdroj: nationalityindex.com 
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Poľsko | Finclub má našliapnuté na globálne trhy 

Pred 25 rokmi prvá generácia zakladateľov firmy Finclub z Československa začala distribuovať ako jedna 

z prvých metódou MLM prírodné výživové doplnky fínskej spoločnosti Hankintatukku Oy. Práve vášeň pomôcť 

ľuďom predajom dobrých produktov priviedla firmu k medzinárodným úspechom. Dnešná druhá generácia 

majiteľov a manažérov doviedla Finclub k špičke na Slovenskom,  Českom a Poľskom trhu. Otvorením 

ďalšieho strediska vo Varšave firma včera potvrdila svoju pozíciu v Poľsku. Práve úspech v Poľsku ich 

priviedol k rozhodnutiu vstúpiť na trh nielen v Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku, ale aj v Rakúsku, Nemecku 

a Ukrajine. Po HB REAVIS, ASSECO, IDC Holding, je Finclub ďalšou firmou, ktorá potvrdzuje, že úspech 

v Poľsku je vstupenkou na globálne trhy.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave  

 
 
 
 
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

