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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 
 

 

 

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 (termín do 7. 

septembra 2018). 

 
 
 

 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. 

 

 

29.09.2017 39. týždeň 
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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.  

 

 

25.09.2017 | Ekonomické správy | Taliansko 
Veľtrh „FORUM AGENTI MILANO“ (Milano 23. – 26. novembra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní proexportného podujatia zameraného na obchodnú výmenu (B2B), propagáciu a 

prezentáciu, vyhľadávaniu obchodných partnerov a zástupcov, ktoré sa uskutoční v Miláne v dňoch 

23. - 25. novembra 2017. 

 

 

15.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Moldavsko  

„Poľnohospodárstvo pre 21. Storočie - Prezentácia slovenských inovatívnych 

poľnohospodárskych technológií v Moldavsku“.  

Prezentácia slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku sa uskutoční 17. 

októbra 2017 v Kišiňove.  

 

 

 

27.07.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina  

Medzinárodné Fórum а veľtrh „SEF-2017 KYIV “. 

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

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 9.- 10. októbra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodné 

Fórum а veľtrh „SEF-2017 KYIV “. 

 

  

07.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Dánsko  

HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA 

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

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

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

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

 

 

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. 
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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
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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 

 

 

 

28.09.2017 | Ekonomické správy | Čína 
Taiwan Trade Mission to Slovakia 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní B2B kooperačnej burzy v rámci taiwanskej podnikateľskej misie na Slovensku (Taiwan 

Trade Mission to Slovakia), ktorá sa uskutoční v dňoch 2. novembra 2017 v Bratislave v Hoteli 

Raddison Blue Carlton 

 
 

  

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. 

 

  

25.09.2017 | Ekonomické správy | Gruzínsko 
Fórum BIE Tbilis 
Fórum BIE Tbilisi 
Zastupiteľský úrad SR v Tbilisi informuje podnikateľskú verejnosť o konaní fóra „Equipment 
suppliers exhibition and Lease finance forum“, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 v Tbilisi 
(Gruzínsko). 

 

  

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. 
 
 
 

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/taiwan-trade-mission-to-slovakia?p_p_auth=eXthdAl2&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/taiwan-trade-mission-to-slovakia?p_p_auth=eXthdAl2&_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
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/forum-bie-tbilisi?p_p_auth=eXthdAl2&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/forum-bie-tbilisi?p_p_auth=eXthdAl2&_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/angva-2017?p_p_auth=f5lwYB3v&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
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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). 

 

  

25.09.2017 | 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 26.–27. októbra 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. 

 
 

 

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“. 

 

 

 

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:8080/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-tirana-business-matching-2017-b2b-event-?p_p_auth=eXthdAl2&_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
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
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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. 

 

 

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. 

 

 
 

 Aktuality 
 

 

ECB | Ďalší rast eura by mohol negatívne ovplyvňovať export eurozóny  

Znepokojenie z nedávneho posilňovania spoločnej európskej meny vyjadril šéf Európskej centrálnej banky 

(ECB) M. Draghi. Povedal, že terajšie ekonomické zotavovanie je „pevné a má široký základ“. Zároveň však 

uviedol, že „nedávna volatilita výmenného kurzu eura predstavuje zdroj neistoty a vyžaduje si monitorovanie.“ 

Vzhľadom na to, že ekonomika eurozóny rastie 17. kvartál po sebe, sa očakáva, že ECB od budúceho roka 

obmedzí svoj program nákupu dlhopisov (v rámci stimulačného programu nakupuje každý mesiac dlhopisy 

za 60 mld. EUR), a to aj vtedy, ak by inflácia zotrvala ešte nejaký čas pod inflačným cieľom banky.  

Zdroj: vofinanciach.sk 

 

Slovensko | VIA Fórum 2017  

V Košiciach sa v dňoch 24.-26. septembra 2017 už druhý rok koná slovensko-nemecké podnikateľské fórum 

zamerané na prediskutovanie aktuálneho stavu hospodárskych bilaterálnych vzťahov, inovačného potenciálu 

regiónu IT, úspešných investícii na Slovensku a investičného potenciálu regiónu, vzťahov v energetike, 

aspektov konceptu inteligentných miest a elektromobility. Súčasťou konferencie bola návšteva úspešného 

priemyselného parku Kechnec. Dnes pokračujú rokovania slovenských a nemeckých firiem B2B rokovaniami 

a diskusiou o spolupráci v oblasti duálneho vzdelávania. Konferenciu organizuje Východoslovenská 

investičná agentúra (VIA) v spolupráci so SARIO, za účasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  

Zdroj: www.agenturavia.sk 

 

Poľsko | „Slovensko – Dôležitý obchodný a turistický partner Poľska“ 

Konferencia s týmto názvom sa 29. septembra 2017 uskutočnila v sídle Honorárneho konzulátu Slovenska 

so sídlom v Rzeszowe v rámci „Slovenských dní“. Súčasťou dní je aj výstava o Bratislave.  

Zdroj. Zastupiteľský úrad SR vo Varšave 

 

 

 

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
http://www.agenturavia.sk/
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Slovensko | SARIO a Ministerstvo hospodárstva SR budú podporovať malé a stredné podniky 

Podpora sa uskutoční prostredníctvom národného projektu "Podpora internacionalizácie malých a stredných 

podnikov". Projekt vo výške 35,5 mil. EUR sa bude financovať zo zdrojov EÚ a Slovenska. Malým a stredným 

podnikom bude SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci Národného projektu 

poskytovať zároveň bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby prostredníctvom účasti v 

národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misách, kooperačných a iných 

podujatiach.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

India | Štátny tajomník L. Parízek otvoril v Dillí podnikateľské fórum  

Štátny tajomník MZVaEZ SR počas návštevy Indie otvoril slovensko-indické podnikateľské fórum 

organizované veľvyslanectvom SR v  Dillí v spolupráci s indickou Federáciou indických obchodných  komôr 

(FICCI). Na podujatí sa zúčastnilo 5 slovenských spoločností z oblasti obranného a energetického priemyslu 

a viac ako 20 partnerských indických subjektov. Súčasťou aktivít štátneho tajomníka na podporu podnikania 

s Indiou bolo podpísanie akčného plánu spolupráce medzi ÚNMS SR a Indickým úradom pre štandardizáciu 

(BIS), zameraný na zlaďovanie štandardov v priemyselnej výrobe, certifikácie výrobkov a kontrolu kvality, 

podieľajúcich na tvorbe podnikateľského prostredia. V ďalšej časti návštevy navštívi slovenský predstaviteľ 

Bangalúr, centrum informačných technológií a inovácií v južnej Indii, kde otvorí nový honorárny konzulát SR 

vedený popredným podnikateľom a filantropistom Dr C.J.Royom. 

Zdroj: Veľvyslanectvo SR v Dillí 

 

WEF | Index globálnej konkurenčnej schopnosti krajín 2017/2018 

Na prvých 3 miestach sú zo 137 hodnotených krajín v rebríčku Čína,  USA a Singapur. Slovensko sa 

umiestnilo na 59. mieste (zlepšenie o 6 miest v porovnaní s rokom 2016). Za najväčšie prekážky 

konkurenčnej schopnosti Slovenska považuje WEF: korupciu, neefektívnu štátnu byrokraciu, daňové 

zaťaženie a daňové regulácie, reštriktívny pracovný trh, nedostatočná vzdelanosť pracovnej sily, 

nedostatočná infraštruktúra. Najmenej problematické sú: inflácia, zdravotný stav obyvateľstva, regulácia 

obchodu so zahraničnými menami, úroveň zločinnosti, prístup k financovaniu, úroveň stability vlády. Poradie 

ostatných členských krajín EÚ: Holandsko (4.), Nemecko (5.),  Rakúsko(19.), Francúzsko (21.), Česko (31.), 

Poľsko (36.), Maďarsko (69.).  

Zdroj: SM OSN Ženeva 

 

Slovensko | Slovensko má Digitálnu koalíciu  

Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva je vicepremiér P. Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, 

súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na 

prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Ciele 21 signatárov sú zamerané na zlepšovanie 

digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj 

nezamestnaných či podnikateľov. Slovensko tak nadviazalo na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs 

Coalition.  

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

  

Bielorusko | Prezentácia kúpeľov Slovenska v rámci 24. ročníka  medzinárodnej výstavy  

V dňoch 27. - 29. septembra 2017 prebieha v Minsku 24. ročník medzinárodnej výstavy cestovného ruchu 

„Turbiznis-2017“ zameraný na zimnú, liečebnú a športovú turistiku. Na výstave sa zúčastňuje viac ako 90 

domácich a zahraničných turistických organizácií a cestovných kancelárií z 12 štátov sveta. Na výstave sa 

zo Slovenska zúčastňili zástupcovia kúpeľov Lúčky a Bardejov a cestovná kancelária Florian Travel.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Minsku 

 

 

 

http://digitalnakoalicia.sk/
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Rakúsko | Expanzia Rakúskych železníc ÖBB v preprave tovarov z Číny do Európy  

ÖBB využívajú enormný potenciál čínskeho trhu pre prepravu tovarov do Európy a podieľajú sa na 

niekoľkých existujúcich železničných spojeniach Číny s Európou s prechodom zo širokého na normálny 

koľajový rozchod, viaceré z nich prechádzajú územím Slovenska. Napríklad medzi Changsha/Čínou a 

Budapešť/Maďarsko – cez Slovensko -  premáva pravidelne týždenne jedna vlaková súprava, pričom ÖBB 

Cargo používa na úseku Dobrá/Slovensko – Budapešť/Maďarsko vlastnú trakciu a vlastný terminál 

v Maďarsku, s napojením na Taliansko, Nemecko a Turecko. Na trati Slovensko – Kaliningrad/Rusko teraz 

premáva päť vlakov ÖBB Cargo týždenne. Dva vlaky ÖBB Cargo mesačne premávajú na trati Slovensko – 

Kazachstan. ÖBB spolu s železnicami Ruska, Ukrajiny a Slovenska pracuje aj na projekte predĺženia 

širokorozchodnej trate Košice - Viedeň.  

Zdroj: tlačová správa Rail Cargo. 

 

Slovensko | Slovensko kráča k vyrovnanému rozpočtu, koalícia pripravila sociálny balík 

Podľa predsedu vlády Slovenska ráta návrh rozpočtu na budúci rok s deficitom 0,83 % HDP. V roku 2019 by 

sa mohol deficit pohybovať na úrovni 0,1 % HDP, čo dáva predpoklad, že v roku 2020 bude rozpočet 

vyrovnaný. Celkový dlh by mal na budúci rok klesnúť na 49,7 % HDP a bol by tak na najnižšej úrovni od 

roku 2012. Koaliční lídri sa dohodli aj na balíku sociálnych opatrení, medzi ktoré patrí rast minimálnej mzdy, 

ktorá by do roku 2020 mala prekročiť 500 EUR. Most-Híd uspel s návrhom oslobodiť príjmy dôchodcov do 

200 EUR od odvodov, a strana SNS presadila zavedenie trinásteho a štrnásteho platu na dobrovoľnej báze. 

Zároveň sa za tieto platy budú postupne znižovať odvody pre firmy až napokon by mali zaniknúť. Sociálny 

balíček vláda prerokuje so sociálnymi partnermi.  

Zdroj: pravda.sk 

 

Uzbekistan | Nové dovozné clá pre import 

Na základe výnosu prezidenta Uzbekistanu Š. Mirzijojeva od 1. októbra 2017 sú stanovené nové dovozné clá 

pre import skupiny 97 produktov (zariadení, technológií, komponentov, surovín a materiálov, potrebných na 

podporu domácej finálnej výroby a stimuláciu zvyšovania konkurencieschopnosti domácej 

produkcie)  a taktiež bude nová spotrebná daň na skupinu 34 tovarov.  Zrušené boli dovozné clá na olej, 

hovädzí dobytok, mäso, rybné tovary, mlieko, zemiaky, obilie, múku a iné. Týmto opatrením sa uzbecká vláda 

snaží zaistiť dopyt obyvateľstva a zabrániť zvyšovaniu cien na vnútornom trhu. 

Zdroj: https://www.uzdaily.com/30 

 
 

Priemysel 
 

 

Poľsko | Jaguar Land Rover chce prevziať luxusnú značku 

Podľa agentúry Bloomberg News chce Jaguar Land Rover prevziať medzinárodného výrobcu automobilov. 

Hľadanie cieľa prevzatia je výsledkom interných diskusií v spoločnosti, ktorá tvrdí, že musí hľadať príležitosti 

na diverzifikáciu svojich ponúk, uviedol zdroj. Jaguar Land Rover by s najväčšou pravdepodobnosťou prevzal 

luxusnú značku, ktorá by zapadla do ich aktuálneho portfólia. Je tiež možné, že prevezme technologickú 

spoločnosť, ktorá by uľahčila Jaguaru Land Rover ponúkať elektrické a autonómne vozidlá. Na nákup má 

k dispozícii 6,1 mld. USD.  

Zdroj: pb.pl a Bloomberg News 

 
 
Zostavili: Jarmila Bóryová 
Zodpovedný: Zuzana Ščepánová 
Pre ďalšie otázky a informácie prosím kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk). 
 
Informácie sú zasielané bezplatne. 
 
Viac aktuálnych denných informácií zo sveta nájdete na portáli „Podnikajme v zahraničí“.  

https://www.uzdaily.com/30
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

