
 

1 

02.09.2016 │35.týždeň 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

  

24.10.2017 | Ekonomické správy | Slovensko 
Program na podporu startupov (2017-2020) 

Slovak Business Agency zabezpečuje pre začínajúcich podnikateľov účasť na domácich a 

medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy. Výzvy sú určené pre 

perspektívne startupy s inovatívnymi technologickými projektmi do 5 rokov od začiatku ich 

podnikateľskej činnosti resp. pre fyzické osoby, nepodnikateľov. Podpora ich účasti na 

medzinárodných podujatiach sa realizuje prostredníctvom štátneho Programu a/alebo Schémy na 

podporu startupov (2017-2020) nepriamou finančnou podporou. V rámci podpory je pre startupy 

zabezpečená úhrada cestovných nákladov, ubytovania a účastníckeho poplatku. 
 

 

S A R I O 
13.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko 

Podporujeme malé a stredné firmy 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR budú 

podporovať malé a stredné podniky. Podpora sa bude diať prostredníctvom národného projektu 

„Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Projekt vo výške 35,5 mil. € bude 

financovaný zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky. 
 

 

 

12.10.2017 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Slovensko 
Zvýhodnenie materiálnej humanitárnej pomoci v zákone o dani z príjmov a v zákone o DPH 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

schválení novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá 

nadobudla účinnosť 1. januára 2017. 

 

 
 
 
 

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.  
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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. 

 
 

 

09.10.2017 | Ekonomické správy | Švajčiarsko 
Dopyt zo Švajčiarska na nadviazanie kontaktu - zadanie objednávky na výrobu oceľových 
dielcov 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme švajčiarskej 

firmy o nadviazanie kontaktu s firmou v SR, ktorá je schopná vyrábať (menšie) oceľové dielce. 

 
 

 

24.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Omán 
Tender na štúdiu realizovateľnosti veterných elektrárni v Ománe 

Zastupiteľský úrad SR vo Káhire informuje podnikateľskú verejnosť o vypísanom tendre na štúdiu 

realizovateľnosti veterných elektrárni v Ománe (Wind Resource Assessment Campaign). Termín: 

15.-29. októbra 2017.  

 

 

26.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 
Výzva moldavskej Štátnej cestnej správy na vyjadrenie záujmu o účasť v tendroch na 
výstavbu cestných komunikácií. 

Moldavská Štátna cestná správa vyhlásila 20. októbra 2017 výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť v 

tendroch na výstavbu cestných komunikácií. Uzávierka tendra je 19. októbra 2018. 

 
 

 

26.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko 
Tender spoločnosti SE Moldelectrica na realizáciu projektu na rehabilitáciu prenosových 
sieti v Moldavsku 

Spoločnosť SE Moldelectrica získala pôžičku od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) 

spolu s paralelným úverom poskytnutým Európskou investičnou bankou (EIB) a grantové 

financovanie z investičného nástroja susedstva EÚ (NIF) na pokrytie nákladov projektu rehabilitácie 

prenosových sietí. Uzávierka tendra je 15. novembra 2017. 

 
 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

19.10.2017 | Ekonomické správy | Tunisko 
TIF 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní Tuniského Investičného Fóra TIF 2017, ktoré sa uskutoční v dňoch 09. - 10. novembra 2017 

v Tunise, Tunisko. 
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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. 

 

 

 

13.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko 
Veľtrh cestovného ruchu PHILOXENIA v Solúne 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach sa v dňoch 10.-12. novembra 2017 zúčastní 33. 

ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu PHILOXENIA, ktorý sa uskutoční vo výstavnom 

centre Helexpo v Solúne. Cieľom veľtrhu bude predstaviť prevládajúce trendy v miestnom ako aj 

medzinárodnom cestovnom ruchu, vrátane jeho tradičných aj alternatívnych foriem 

 
 

 

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 | 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“.  

 

 

 

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. 

  

http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/febak-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/febak-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/veltrh-forum-agenti-milano-milano-23-26-novembra-2017-?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/veltrh-forum-agenti-milano-milano-23-26-novembra-2017-?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/veltrh-cestovneho-ruchu-philoxenia-v-solu-1?p_p_auth=FAeNbbzH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/veltrh-cestovneho-ruchu-philoxenia-v-solu-1?p_p_auth=FAeNbbzH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/fhc-china-2017?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/fhc-china-2017?p_p_auth=y0BCCjCR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodny-veltrh-vynalezov-na-blizkom-vychode-kuvajt-2018?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/medzinarodny-veltrh-vynalezov-na-blizkom-vychode-kuvajt-2018?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/ukrainian-food-expo-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/ukrainian-food-expo-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/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 
 

 

 

09.10.2017 | Ekonomické správy | Kanada 
Pozvánka na odborný seminár 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na odborný seminár zameraný na dohodu 

CETA Kanada – EÚ . Seminár sa uskutoční 9. novembra 2017 v Trnave. 
 

 

 

25.10.2017 | Ekonomické správy | Irán 
"SLOVENSKO- IRÁNSKE BUSINESS FÓRUM" 

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s agentúrou SARIO a EXIMBANKOU Vás 

pozývajú na "SLOVENSKO- IRÁNSKE BUSINESS FÓRUM", dňa 13. novembra 2017. 

 

 

 

20.10.2017 | Ekonomické správy | Fínsko 
„Podpora internacionalizácie MSP“ 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora 

internacionalizácie MSP“ a v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Helsinkách organizuje v dňoch 20. - 

22. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Fínska. 
 
 

 

23.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 
NEW EXHIBITORS and SPONSORS of the ROMANIA OIL & GAS Conference and Exhibition 
2017 

Pozvánka na ROMANIA OIL & GAS Conference & Exhibition 2017 (ROGC 2017), ktorú organizuje 

Petroleum Club of Romania a Industry Media Vector (vydavateľ Petroleum Review), za podpory of 

AmCham, US Commercial Service, CNR-CME, ROPEPCA, ACFR, UPG Ploiesti, v Ramada Parc 

Hotel v Bukurešti dňa 21. novembra 2017. 

 
 

 

23.10.2017 | Ekonomické správy | Španielsko 
Medzinárodná výstava a konferencia plynárenstva GASTECH 2018 (Barcelona, 17. – 20. 
septembra 2018) 

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

30. ročníka medzinárodnej plynárenskej výstavy GASTECH, ktorá sa uskutoční v Barcelone v 

dňoch 17. až 20. septembra 2018. 

 
 

  

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. 
 
 
 

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/pozvanka-na-odborny-seminar?p_p_auth=FAeNbbzH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/pozvanka-na-odborny-seminar?p_p_auth=FAeNbbzH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-slovensko-iranske-business-forum-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-podpora-internacionalizacie-ms-1?p_p_auth=FAeNbbzH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-podpora-internacionalizacie-ms-1?p_p_auth=FAeNbbzH&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/new-exhibitors-and-sponsors-of-the-romania-oil-gas-conference-and-exhibition-2017?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/new-exhibitors-and-sponsors-of-the-romania-oil-gas-conference-and-exhibition-2017?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D2
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-a-konferencia-plynarenstva-gastech-2018-barcelona-17-20-septembra-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/medzinarodna-vystava-a-konferencia-plynarenstva-gastech-2018-barcelona-17-20-septembra-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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
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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 

 
 

  

25.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 
Svetový mobilný veľtrh (Barcelona, 26. februára - 1. marca 2018) 
Svetový mobilný veľtrh (Barcelona, 26. februára - 1. marca 2018) 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 
konaní Svetového mobilného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. februára – 1. marca .2018 v 
Barcelone. 

 

  

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. 

 

 

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. 

 
 

 

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. 

 

 

 

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/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/svetovy-mobilny-veltrh-barcelona-26-februara-1-marca-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
http://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/svetovy-mobilny-veltrh-barcelona-26-februara-1-marca-2018-?p_p_auth=mBejNLwz&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy%3Fstrana%3D1
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/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
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
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 
 

 

EÚ | Ministri práce a sociálnych vecí krajín EÚ sa dohodli na smernici o vysielaných pracovníkoch 

Pre štáty strednej Európy bola kľúčová nákladná automobilová doprava. Na sociálnej sieti Twitter o tom 

informovala eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne veci M. Thyssenová. Smernica z roku 1996 

upravuje zamestnávanie osôb, ktoré ich zamestnávateľ vyslal do iného štátu EÚ dočasne vykonávať prácu. 

Kompromis predpokladá, že takíto pracovníci budú odmeňovaní podľa rovnakých pravidiel ako ich domáci 

kolegovia. Cieľom je lepšie chrániť pracovníkov pred mzdovým a sociálnym dampingom. Podľa 

kompromisného návrhu by pracovník nemal byť vyslaný do zahraničia na dlhšie ako 12 mesiacov. Toto 

pravidlo sa zatiaľ nebude týkať odvetvia cestnej nákladnej dopravy, ktorú čaká reforma príslušnej smernice 

EÚ. Po dohode ministrov sociálnych vecí sú na rade rokovania s Európskym parlamentom, ktorý predložil 

vlastný návrh novej smernice.  

Zdroj: ta3.com 

 

OECD | OECD Eurasia Week 2017 

23. - 25. októbra 2017 sa v Kazachstane v Almaty konalo podujatie OECD Eurasia Week 2017, 

ktoré poskytuje priestor na diskusiu o širokom spektre tematických otázok zameraných na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti regiónu Eurázie. Cieľom diskusií bolo zdieľanie osvedčených postupov a skúseností 

pri riešení spoločných výziev v regióne.  Slovensko na podujatí reprezentovali štátna tajomníčka Ministerstva 

financií SR D. Meager a generálna riaditeľka sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR I. Brocková.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Slovensko | Slovensko – francúzske podnikateľské fórum „Ville intelligente – inteligentné mesto“ 

24. októbra 2017 generálny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR P. Sýkorčin 

otvoril slovensko - francúzske business fórum na tému „Ville intelligente – inteligentné mesto“. Hlavnými 

organizátormi podujatia bol zastupiteľský úrad SR v Bratislave a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR za spolupráce Ministerstva hospodárstva SR, FSOK, Francúzskeho inštitútu v Bratislave a 

SBA.  Fórum zdôraznilo záujem o pokračovanie spolupráce v rámci strategického slovensko-francúzskeho 

strategického partnerstva v oblasti inteligentných miest. Za slovenskú samosprávu podujatie otvoril primátor 

Bratislavy a aktívne sa zúčastnili predstavitelia miest Košice, Trenčín a Poprad. Za francúzsku samosprávu 

na podujatie zavítal primátor mesta Orléans a predstavitelia miest Grenoble, Štrasburg a Bordeaux. Svoje 

inteligentné riešenia predstavili spoločnosti Renault, Atos, Veolia a Colas. Priestor na prezentáciu dostali aj 

inovatívne produkty start-upov z oboch krajín: Spallian (FR), BeeSafe (SK), OpenDataSoft (FR), SEAK 

Energetics (Slovensko), ZenBus (Francúzsko), Sensoneo (Slovensko) a Cap Collectif (Francúzsko). Podujatia 

sa zúčastnilo 150 hostí.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

EÚ | Odborové zväzy sa dohodli so zamestnávateľmi na zvýšení minimálnej mzdy na 500 EUR 

Minimálna mzda v EÚ rastie výrazne od roku 2015, kedy dosahovala hodnotu 390,- EUR. Podľa vyjadrení EE 

z novších členských štátov je vyššia minimálna mzda len v Slovinsku. Na Slovensku aktuálne dosahuje 

minimálna mzda výšku 435,- EUR a v roku 2018 by sa mala dostať na úroveň 480,- EUR.  

Zdroj: err.ee 
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Energetika 

 

Ukrajina | Taliansko a Slovensko majú záujem o ukrajinskú plynovú prepravnú sústavu (PPS) 

Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedky informujú, že spoločnosti Snam (Taliansko) a Eustream 

(Slovensko) majú záujem vziať do prenájmu (lízing) časť PPS Ukrajiny. Podľa ukrajinských zdrojov 

navrhovaná forma lízingu môže byť pre ukrajinskú stranu zaujímavá, nakoľko nevyžaduje privatizáciu a ani 

zmenu formy vlastníctva PPS Ukrajiny a tiež podzemných zásobníkov plynu Ukrajiny. V prípade súhlasu 

Ukrajinskej strany takéto riešenie by umožnilo pokračovať v tranzite plynu cez Ukrajinu aj po ukončení 

desaťročnej tranzitnej dohody s Ruskom.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

 
 

Priemysel 
 

 
USA | Slovenská firma Sli.do aktuálne v USA zabezpečuje rekordných 600 podujatí týždenne 

Online aplikácia firmy Sli.do, cez ktorú účastníci zadávajú otázky, ostatní z hľadiska ich lajkujú a tým posúvajú 

vyššie, či sledujú prezentáciu na diaľku, bola jedným z produktov slovenských startupov, ktorému sa podarilo 

etablovať na zahraničných trhoch. Firma už má stálych pracovníkov v New Yorku a San Franciscu a USA 

zákazníci využívajú aplikáciu čoraz častejšie na svojich konferenčných, univerzitných a firemných podujatiach 

(napríklad World Business Forum, Harvard University, MIT, Adobe, Spotify, Cisco, Oracle, Google, KPMG). 

Aplikácia Sli.do tento rok prvýkrát pokrývala aj hlavnú časť inovačného festivalu South by Southwest (SXSW), 

budúci týždeň bude na Synergy Global Forum a po predstavení vedeniu klubu sa premiérovo predstaví v 

diskusii „Artificial Intelligence and Blockchain“ v prestížnom The Economic Club of New York.  

Zdroj:  Zastupiteľský úrad SR v New Yorku  

 

Slovensko | Prvý bicykel z 3D tlačiarne vyrobila slovenská firma 

Horský elektrobicykel od slovenskej spoločnosti Kinazo Design je prvý výrobok svojho druhu na svete. Enduro 

bicykel s elektrickým pohonom s hmotnosťou 20 kilogramov vyrobený z hliníka má cenu menšieho nového 

osobného auta. Maloobchodná cena bicykla z produkcie firmy bude približne 20 000 EUR. Spoločnosť Kinazo 

Design pri výrobe svojho bicykla začala spolupracovať so slovenskou divíziou nemeckej automobilky 

Volkswagen, ktorá vo svojom závode v Stupave neďaleko Bratislavy používa 3D tlačiareň na výrobu 

komponentov pre automobilový priemysel.  

Zdroj: pravda.sk 

 

Taliansko | Člen skupiny FCA - Eurocontainers Group zriaďuje výrobný závod na Slovensku  

Talianska spoločnosť Eurocontainers Group (člen skupiny FCA) otvára svoj ďalší výrobný závod na Slovensku 

v Šamoríne. Holdingová spoločnosť vyrábajúca výlučne pre automobilový priemysel v Brazílii, Srbsku 

a Mexiku, mieni slovenskú prevádzku spustiť v roku 2018 a do roku 2020 plánuje vytvoriť 100 pracovných 

miest.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Ríme 

 

Poľsko | Slovensko – poľský workshop v Žiline 

24. októbra 2017 sa v Žiline za účasti vyše 60 slovenských firiem a 15 firiem z Poľska uskutočnil slovensko – 

poľský workshop venovaný Priemyslu 4.0, inováciám a B2B stretnutiam podnikateľov žilinskej SOPK 

a rzeszowskej OPK. Okrem ekonomických diplomatov oboch ambasád so svojimi prezentáciami vystúpili aj 

predstavitelia IPA, CEIT, EFFIX a V4 Legal, Workshop zorganizovala slovensko – poľská obchodná 

komora a žilinská SOPK.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave 

 

 

https://www.sli.do/
https://medium.com/@juraj_holub/slido-report-sxsw-2017-austin-98504d20f4df
http://synergyglobal.com/
https://www.econclubny.org/
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Slovensko | Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu 2017  

Výsledky prieskumu (realizovaný PwC, ZAP SR a Slovenským automobilovým inštitútom) ukázali, že 3/4 

dodávateľov očakáva nárast tržieb, pričom polovici firiem sa darilo lepšie ako pred rokom. Až 87 % firiem má 

najväčšie obavy z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, 85 % prispôsobuje tomu platové podmienky a iba 

tretina si nehľadá svojich zamestnancov v zahraničí. 40 % dodávateľov očakáva v najbližších 3 rokoch rast 

mzdových nákladov vo výške 10-20 %. Len 8 % vysokoškolských študentov je pripravených priamo po škole 

na prácu. Tretina dodávateľov očakáva implementáciu Industry 4.0 do svojich aktivít do piatich rokov.  

Zdroj PWC 

 
 
 
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

