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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). 

 
 

 

06.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Spojené štáty 
Projekt mesta New York s názvom IN2NYC uľahčuje zástupcom zahraničných firiem získať 
pracovné víza v USA 

New York je domovom veľkého počtu firiem, avšak pre zahraničných podnikateľov nie je úplne 

jednoduché začať v USA podnikať. Je s tým spojených viacero výziev, ako napríklad vízový status 

zahraničných osôb. Program IN2NYC bol spustený v roku 2016 ako prvý svojho druhu v USA a slúži 

na prilákanie zahraničných podnikateľov do mesta New York (výberový proces). Je určený 

etablovaným podnikateľom, ktorí ponúkajú tovary alebo služby vhodné aj pre newyorský trh a chcú 

expandovať do USA. Prihlasovať sa môžu aj zahraniční študenti končiaci americké univerzity, ktorí 

už počas školy začali v USA podnikať. Termín do 14. novembra 2017. 
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 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

09.05.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán 
MINEX 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 6.ročníka výstavy Iran Mines and Mining Industries Exhibition, ktorá sa uskutoční v dňoch 

10.10. - 12.10.2017 v Teheráne, Irán. 

 

 

 

08.09.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nemecko  

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

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

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

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

podujatí 1.844 vystavovateľov z 57 krajín a 65.000 návštevníkov. 

 

 

08.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nemecko  

Misia strojárskych a plastikárskych firiem na výstavu FAKUMA  

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

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

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

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

 

 

08.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Česko  

Kooperačné podujatie KONTAKT-KONTRAKT na MSV v Brne  

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

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

 

 

03.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Niger 
FEBAK 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 12. ročníka 

Medzinárodného veľtrhu Bamako 2017, Mali, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. decembra 2017 - 2. 

januára 2018. 

 

 

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 “. 
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03.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 
RAILEXPO 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 24. - 25. októbra 2017 sa bude v Kyjeve konať 

Medzinárodná výstava „ RAILEXPO 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“.  

 

 

 

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. 

Generálny konzulát 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/african-air-expo?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/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
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 
 

 

 

05.10.2017 | Ekonomické správy | Gruzínsko 
"Okrúhly stôl Gruzínsko" 

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Gruzínska a Honorárnym 

konzulátom Gruzínska na Slovensku pozýva podniklateľov dňa 18. októbra 2017 na "Okrúhly stôl 

Gruzínsko". 
  

 

 

03.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Nemecko 
Obchodná misia podnikateľov z Magdeburgu v Trnave 23. októbra 2017 

Pozývame podnikateľov, aby sa zúčastnili dvojstranných rokovaní s nemeckými firmami, ktoré 

navštívia Trnavu v pondelok 23. októbra 2017. 
 

 

  

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. 
 

 

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 

 
 

  

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/-okruhly-stol-gruzinsko-?p_p_auth=YdbZAnXg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-okruhly-stol-gruzinsko-?p_p_auth=YdbZAnXg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-podnikatelov-z-magdeburgu-v-trnave-23-oktobra-2017?p_p_auth=YdbZAnXg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-podnikatelov-z-magdeburgu-v-trnave-23-oktobra-2017?p_p_auth=YdbZAnXg&_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/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/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. 

 

 

 

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“. 

 

 

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. 

 

 

 

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/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/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
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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 
 

 

Slovensko | Noc výskumníkov (Bratislava; 29. septembra 2017) 

Predstavitelia úspešného globálneho konceptu Fun Learning vedení P. Vesterbackom vystúpili v Starej 

tržnici s prednáškami zameranými na inovatívne vzdelávacie technológie využívané v procese vzdelávania 

a s projektom Space Nation. Fínski podnikatelia a investori sa počas pobytu v Slovenskej republike stretli 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (prezentácia novej vzdelávacej hry Big Bang Legends), 

s predstaviteľmi slovenského startupového ekosystému, s ktorými sa dohodli na rozšírení partnerskej 

spolupráce trojuholníka miest Bratislava-Helsinki-Tallinn. Rovnako rokovali aj so zástupcami Fakulty 

elektrotechniky a informatiky STU k projektom podpory vesmírnych technológií a organizátormi Techsamit 

2018 k prepojeniu Techsamit s najväčšou startupovou konferenciou v severnej Európe „SLUSH Conference“. 

Program pre fínskych podnikateľov pripravila spoločnosť Neulogy, a.s. v spolupráci s Veľvyslanectvom 

SR  Helsinkách a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Predstavitelia konceptu 

transferu fínskeho vzdelávacieho systému sa na Slovensku v období od 2. - 6. októbra 2017 zúčastnili na 

vzdelávacom projekte Nimbus, ktorý je určený žiakom základných škôl v Bratislave, Košiciach a Žiline. Ich 

partnermi v rámci projektu sú Edulab a Edufactory.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Helsinkách, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Česko | HDP Česka na 85 % priemeru krajín eurozóny 

Podľa predpovede Ministerstva financií Českej republiky v tomto roku vzrastie HDP Česka z minuloročných 

83 % na 85 % priemeru 19 krajín eurozóny a v roku 2018 na 86 %. Česko tak predstihne Poľsko, Maďarsko, 

Slovensko, Portugalsko či Slovinsko.  

Zdroj: Hospodárske noviny 

 

Rakúsko | Z vývoja na pracovnom trhu profitujú prisťahovalci z východnej Európy 

V období výrazného hospodárskeho rastu stúpol v Rakúsku aj počet voľných pracovných miest. Podľa 

štatistických údajov sa v druhom kvartáli v roku 2017 zvýšil počet závisle pracujúcich oproti minulému roku 

o 67 100. Hoci zamestnanosť stúpla na úroveň spred hospodárskej a finančnej krízy, z pozitívneho vývoja na 

pracovnom trhu profitujú v prvom rade prisťahovalci (ktorí obsadili viac než 60 % z novovytvorených 

pracovných miest), a to predovšetkým z východnej Európy (medzi nimi najmä Maďari, Česi, Poliaci a Slováci, 

ale aj Rumuni a Bulhari). Podľa Statistik Austria za daným trendom stojí fakt, že väčšina nových pracovných 

miest vznikla v oblasti ubytovania a gastronómie (prevažne v západnom Rakúsku), o ktoré majú už tradične 

vysoký záujem práve uchádzači z východnej Európy. Na prvom mieste v počte zahraničných občanov 

pracujúcich na území Rakúska zostáva stále Nemecko (vyše 100 000).  

Zdroj: Wifo, Statistik Austria, Die Presse 

 

Slovensko | Štátny rozpočet v septembri so schodkom 1,087 mld. EUR 

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 616,9 mil. EUR. Rovnako aj 

výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 173,3 mil. EUR. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani 

z pridanej hodnoty, pri spotrebných daniach, pri dani z príjmov fyzických osôb. K medziročnému poklesu došlo 

pri dani z príjmov právnických osôb a pri dani vyberanej zrážkou.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

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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Slovensko | Aj druhá fáza porovnávania potvrdila dvojakú kvalitu potravín 

Aj druhá fáza porovnávacích testov potravín na Slovensku a v Rakúsku potvrdila rozdielnu kvalitu produktov 

predávaných pod rovnakým názvom a rovnakou značkou. Približne u polovice testovaných potravín boli 

zistené väčšie rozdiely značne ovplyvňujúce kvalitu. Témou dvojakej kvality potravín sa bude zaoberať 

európsky spotrebiteľský samit, ktorý organizuje Slovenská republika. Uskutoční sa 13. októbra 

2017  v Bratislave.  

Zdroj: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

Slovensko | Minister práce o regióne Rimavská Sobota 

Okres Rimavská Sobota je posledným, kde miera evidovanej nezamestnanosti prevyšuje 20 %. Minister 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR J. Richter preto víta každú aktivitu investorov a zamestnávateľov, ktorá 

prináša do tejto oblasti pracovné miesta. V okrese Rimavská Sobota je pripravených ihneď nastúpiť do 

zamestnania viac ako 8-tisíc nezamestnaných, zamestnávatelia však ponúkajú iba približne 1 700 voľných 

pracovných miest. Minister preto víta každú investíciu, ktorá do tohto znevýhodneného regiónu prichádza 

(napríklad investícia slovenského investora, ktorý sa rozhodol pokračovať vo výrobe svetovo unikátneho 

bagrového rýpadla UDS v bývalom podniku Cestné a stavebné mechanizmy (CSM), a. s., Tisovec.   

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Japonsko-Slovensko | Spolupráca s Japonskom vo vedecko-výskumnej oblasti  

Člen Predsedníctva SAV Martin Venhart sa v Kjóte  (1. - 3. októbra 2017) zúčastnil vedeckého podujatia 

Science and Technology in Society Forum 2017- STS fórum, v rámci ktorého vystúpil v paneli “Future Leader 

program“. Okrem samotného STS fóra sa zúčastnil  „8th EU - Japan Science Policy Forum 2017“ 

organizovaného EÚ a japonským inštitútom GRIPS.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Tokio 

 

Slovensko | Ministerstvo financií SR dokončilo návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky 

Podľa návrhu klesne deficit verejných financií v roku 2018 po prvýkrát pod hranicu 1 % na úroveň 0,83 % HDP 

a v ďalších rokoch sa bude ďalej znižovať. Cieľom je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia najneskôr v roku 

2020. Tieto ciele rešpektujú konsolidačné požiadavky európskej komisie. Pri dosiahnutí vyššie uvedených 

cieľov chceme znížiť úroveň dlhu v budúcom roku na najnižšiu úroveň od roku 2012 a to tesne pod hranicu 

50 % (49,9 %). Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať až k úrovni okolo 45 % HDP. „Rozpočet počíta aj s 

prioritami vlády, na ktorých sa dohodli koaliční partneri. Ide napríklad o zvýšenie minimálnej mzdy, podporu v 

dochádzaní za prácou, zvýšenie príplatkov za nočnú prácu a prácu počas víkendov a sviatkov, umožnenie 

dobrovoľného vyplácania 13. a 14. platu a ďalšie opatrenia definované v pripravovanej legislatíve“, povedal 

minister financií SR P. Kažimír. O návrhu rozpočtu verejnej správy bude vláda rokovať 11. októbra 2017. 

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Slovensko | Systémová podpora rozvoja najmenej rozvinutých regiónov – Prešovský kraj 

Prešovský kraj, ktorého HDP na obyvateľa nedosahuje ani priemer EÚ, víta možnosť participovať v Iniciatíve 

európskej komisie pre zaostávajúce regióny. Akčný plán bude postavený na základe určenia a definovania 

kľúčových potrieb a skúseností najmä zainteresovaných regionálnych hráčov v komunikácii s expertmi 

Svetovej Banky a Európskej komisie. Európska komisia ponúkla prostredníctvom Úradu podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu túto iniciatívu Slovensku, inšpirujúc sa úspešným pilotným projektom 

realizovaným v Poľsku v Podkarpatskom Vojvodstve, ktoré susedí priamo s Prešovským krajom.  

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

 

 

 

 

http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/minister-navstivil-region-najvyssou-nezamestnanostou.html
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=38&id=946
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Energetika 

 

Ukrajina | Ukrajina znížila dovoz plynu zo Slovenska 

Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedky informujú, že na základe údajov Eustreamu import plynu zo 

Slovenska do Ukrajiny v októbri klesol o 43 % a 1. októbra 2017 predstavoval 14,512 mil. m3. Ukrtransgaz 

uvádza, že pri zachovaní takýchto objemov importu zo Slovenska (vrátane importu z Maďarska a Poľska) 

a súčasne vďaka vlastnej ťažbe do polovice októbra sa Ukrajine podarí uskladniť/vtlačiť do PZP skoro 17 mld. 

m3 plynu.  

Zdroj: Interfax 

 

COREPER | K Nord Stream 2 

Veľvyslanci sa na žiadosť Nemecka dotkli aj situácie ohľadom plynovodu Nord Stream 2 po zverejnení právnej 

analýzy Právneho servisu rady (CLS), ktorý konštatoval, že 3. energetický balíček sa na NS2 nevzťahuje 

a  potvrdil, že nie je nutné schváliť mandát pre Európsku komisiu na rokovanie o úprave právneho režimu 

tohto plynovodu. Nemecký veľvyslanec žiadal, aby NS2 bol predmetom diskusie CRPII vo svetle právnej 

analýzy CLS (inými slovami – ukončiť rokovania o mandáte pre Európsku komisiu). S cieľom oddeliť diskusiu 

o NS2 od diskusie o pokračovaní prepravy plynu cez Ukrajinu, navrhol nemecký veľvyslanec aj širšiu diskusiu 

o reforme ukrajinského plynárenského sektora. Slovensko skonštatovalo, že právna analýza CLS, vyvoláva 

mnoho otáznikov, ktoré si treba vyjasniť na príslušnej pracovnej skupine. Naďalej by mala pokračovať aj 

diskusia k mandátu v rámci PS a CRP1. Poľsko (z nášho pohľadu takticky nesprávne) podporilo politickú 

diskusiu na úrovni CRPII a informovalo, že čoskoro predloží vlastnú právnu analýzu.  

Zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli 

 
 

Priemysel 
 

 
Nemecko | Prvý vyššie postavený manažér koncernu VW zadržaný v súvislosti s vyšetrovaním  

Nemecké média informujú o zadržaní prvého prominentného manažéra - bývalého člena predstavenstva 

spoločnosti Porsche a vedúceho vývoja agregátov koncernu Volkswagen W. Hatza v súvislosti s vyšetrovaním 

dieselovej aféry. W. Hatz odišiel z koncernu VW po prepuknutí škandálu v roku 2015 s odstupným 1 mil. EUR 

v prípade, že neskôr nebude trestne stíhaný. Aféra s manipuláciou motorov sa zatiaľ týka 11 mil. automobilov. 

Analytici odhadujú, že aféra bude koncern Volkswagen stáť približne 30 mld. EUR a nevyčísliteľné poškodenie 

dobrej povesti.  

Zdroj: FAZ, Handelsblat 

 

 
 
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

