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1. VŠEOBECNÉ A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 
 
Štátne zriadenie:  federatívny štát 7 emirátov,  ktoré sú absolutistickými monarchiami 

Vznik štátu:   1971 

Oficiálny názov:  slovensky:   Spojené arabské emiráty (SAE) 

v miestnom jazyku: Al-Imarát Al-Arabíja Al-Muttahida 

Rozloha:   83 600 km2 (97% územia tvorí púšť) 

Počet obyvateľov:  8 mil. (odhad ku koncu roka 2013) 

Hlavné mesto:  Abu Dhabí – 2,2 mil. obyvateľov 

Úradný jazyk:,  arabčina (v obchodnom styku sa používa aj angličtina a urdu) 

Mena:    l emirátsky dirham (AED) = 100 filsov; 1 USD = 3,673 AED 

Časové pásmo:  Gulf Standard Time GST (Coordinated Universal Time UTC+4) 

 

 

2. DÔVODY OBCHODOVANIA  A PODNIKANIA V KRAJINE 
 

SAE uznali samostatnú SR 04.01.1993, následne bolo v Abu Dhabí zriadené veľvyslanectvo SR, ktoré 

rozvinulo ekonomickú spoluprácu najmä uskutočňovaním populárnych veľtrhov slovenských 

podnikov v Dubaji. Veľvyslanectvo SR v Abu Dhabí bolo z finančných dôvodov zatvorené v roku 2004. 

3.10.2012 Vláda SR rozhodla o opätovnom zriadení veľvyslanectva SR v Abu Dhabí do konca r. 2013.  

 

Dôležitým impulzom pre súčasné aktivovanie vzťahov bola návšteva SAE, ktorú marci 2013 

uskutočnili štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian a štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis 

sprevádzaní skupinou slovenských podnikateľov. Nadväzujúc na výsledky rokovaní P. Buriana navštívil 

SR v termíne 25.-26.6.2013 námestník ministra zahraničných vecí Spojených arabských emirátov 

Khalid AlGhaith s delegáciou zástupcov 6 významných obchodných a investičných spoločností SAE. 

Následne v dňoch 14.-17. 7.2013 navštívila SR delegácia investičnej spoločností Gulf Capital z Abu 

Dhabí. Rokovania s predstaviteľmi delegácií SAE boli zamerané najmä na urýchlenie podpísania 

bilaterálnych dohôd o podpore a ochrane investícií; o zamedzení dvojakého zdanenia, o leteckých 

dopravných službách; na možnosti vytvorenia priameho leteckého spojenia s využitím letiska 

Bratislava; na dodávky špeciálnej techniky s využitím technológií a kapacít SR, liečebnú turistiku s 

využitím balneoterapie v slovenských kúpeľoch; rozvoj infraštruktúry v SAE s využitím technológií SR, 

investičný vstup SAE do projektov rozvoja infraštruktúry v SR; poskytovanie univerzitného vzdelania 

pre samoplatcov zo SAE, spoluprácu v pôdohospodárstve pri pestovaní plodín šľachtených pre ťažké 

klimatické podmienky. 

 

Slovenský export do SAE za  rok 2012 dosiahol hodnotu 103,9 mil. Eur. s medziročným nárastom 21,1 

mil. Eur. Import zo SAE na Slovensko dosiahol 4,7 mil. Eur. Saldo za rok 2012  je pre Slovensko 

pozitívne a dosiahlo  výšku 99,2 mil. Eur.  
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Vývoj zahranično-obchodnej spolupráce medzi SR a SAE v mil. Eur  

v mil. EUR 2008
 

2009 2010 2011 2012 2013 1-6 2014 

Export 112,885 48,012 54,229 78,967 104,349 150,597 82,420 

Import 2,005 1,627 1,489 9,054 4,778 1,874 1,662 

Obrat 114,890 49,369 55,718 88,021 109,127 152,471 84,082 

Bilancia 110,879 46,384 52,741 69,913 99,571 148,723 80,757 

 Zdroj MH SR 

 

V komoditnej štruktúre exportu SR prevládajú vozidlá, elektrické stroje a zariadenia, záznamníky 

zvuku, nábytok a svietidlá. Exportné perspektívy majú energetické, vodohospodárske zariadenia (na 

odsoľovanie vody, čističky odpadových vôd), spotrebný tovar, výpočtová a zdravotnícka technika. 

Hlavnými položkami dovozu zo SAE v roku 2012 boli výrobky z hliníka, textilné výrobky, stroje, 

polyméry a plasty.  

 

Spojené arabské emiráty (SAE) sú jedinou federáciou v arabskom svete. Z hľadiska výšky HDP sú 

druhou najväčšou arabskou ekonomikou po Saudskej Arábii. Otvorená ekonomika SAE umožňuje 

rozsiahly import, zatiaľ čo príjmy z ropy a výrobnej sféry pomáhajú udržať kladné obchodné saldo. 

SAE sú tretím najväčším globálnym vývozcom ropy, ktorej majú takmer 8 % svetových zásob. 

Zásobami  zemného plynu sú SAE celosvetovo na  piatom mieste po Rusku, Iráne, Katare a Saudskej 

Arábii.  

 

Vládne úsilie o diverzifikáciu hospodárstva znížilo podiel ropy a plynu na súčasných 25% HDP. Väčšina 

výdavkov zameraných na projekty rozvoja infraštruktúry a diverzifikácie priemyslu pochádza od vlády 

emirátu Abu Dhabí. V tvorbe HDP SAE dominujú hlavne emiráty Abu Dhabí (62%), Dubaj (24%), 

Sharjah (8%).  

  

Hospodárska politika SAE je pri minimálnych regulačných opatreniach zameraná na rozvoj modernej 

infraštruktúry, rozsiahlu výstavbu a diverzifikáciu priemyslu. V roku 2008 SAE zverejnili plán 

zameraný na rozvoj energetiky, najmä zelenej energie a jadrovej energie. Pripravujú výstavbu štyroch 

nukleárnych elektrární v hodnote 5 miliárd USD.  

 

Vládne opatrenia podporujúce jednoduchosť colných postupov, atraktívny daňový systém, nízke 

administratívne dovozné a vývozné náklady, výstavbu sofistikovaných morských prístavov 

a rozvinutej infraštruktúry letísk vytvorili podmienky pre to, aby sa SAE stali uznávaným regionálnym 

centrom podnikateľských aktivít a turistického ruchu. V rámci opatrení na diverzifikáciu ekonomiky 

vynaložila vláda SAE za posledných 10 rokov takmer 9,44 mld.  Eur na projekty rozvoja cestovného 

ruchu.   

 

 

Zahraničný obchod SAE je vo veľkej miere liberalizovaný. Výnimku tvorí zákaz obchodu s Izraelom. 

Zvláštne povolenie je predpísané pre dovoz zbraní, munície, alkoholických nápojov, narkotík a 

poľnohospodárskych pesticídov. Tarifné kvóty neexistujú a pre import tovaru nie sú klasifikované ani 

ostatné netarifné obmedzenia. SAE dovážajú najmä spotrebný tovar, stroje, dopravné zariadenia, 

potraviny. Medzi najväčších dovozcov do SAE patria India (19.8%), Čína (13.7%), USA (8.1%) a 
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Nemecko 4.6%. Hlavnými vývoznými položkami sú ropa, zemný plyn, hliník, chemikálie a plasty. 

Najviac exportu Emirátov smeruje do Japonska (16,2%), Indie (13,5%), Iránu (10,9%), J. Kórei (5,6%) a 

Singapuru (4,4%). 

 

Základné makroekonomické údaje  

 2009
 

2010
 

2011 2012 2013* 

HDP v bežných cenách (mil. USD) 248,9 273,9 357,6 416,6 462,3 

HDP reálny rast (%) -2,7 2,1 3,3 3,5 4, 6 

Inflácia  1,5 2,2 0,7 0,9 1,4 

Počet obyvateľov  (mil.) 6,5 6,7 7,1 7,5 8 

Devízové rezervy mld.(bez AU) 36,1 42,7 53,5 60,1 72,3 

                  Zdroj:EUI 

 

 

3. ŠPECIFIKÁ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 
 
Legislatíva SAE umožňuje 3 formy obchodného zastúpenia:  

-  Branch Office of Foreign Company (pobočka zahraničnej spoločnosti) – materská spoločnosť môže 

byť 100% vlastníkom, avšak pobočka nemá vlastnú právnu subjektivitu. Nevyhnutnou podmienkou 

registrácie pobočky v SAE je vymenovanie miestneho zástupcu (Service Agent), ktorý je garantom, že 

aktivity pobočky zodpovedajú miestnym normám a vydanej licencii.  

-  Limited Liability Company LLC (zodpovedá s.r.o.) zakladateľom môže byť 2 – 50 subjektov. 

Spoločnosť musí mať min. základné imanie v hodnote 300 000 AED (cca 60 000 Eur).  Z uvedenej 

hodnoty musí minimálne 51% podiel vlastniť občan SAE. Avšak rozhodovacie právomoci po písomnej 

dohode môžu byť rozdelené v odlišnom pomere.  

-  Free Zone Establishment FZE alebo FZCO podlieha špecifickým predpisom pre zóny voľného 

obchodu (ZVO). FZE (FZCO) môže voľne podnikať v rámci ZVO, prípadne smerom von zo SAE. Pre 

pokrývanie trhu v SAE však  FZE (FZCO) však musí mať miestne registrovaného partnera. 

Uvedeným spôsobom sú registrované tisícky rôznych podnikateľských subjektov ale aj nadnárodných 

spoločností s pôsobnosťou pre celý blízkovýchodný región. Pri registrácii spoločností je nevyhnutné  

predložiť nájomnú zmluvu, nakoľko žiadny podnikateľský subjekt v SAE  nemôže existovať bez adresy. 

Kancelárske priestory nie je ťažké nájsť, avšak ceny nájomného nebývajú nízke.  

Platobné podmienky  sú vzhľadom k rozvinutému bankovému a finančnému sektoru na štandardnej 

svetovej úrovni. Bežne používanou platobnou podmienkou je platba akreditívom. Finančné prevody 

sú rýchle a platobná morálka je všeobecne veľmi dobrá. Napriek tomu podiel nekrytých alebo 

falošných šekov predstavuje 5,5%, oproti európskemu priemeru 1%, čo sa prejavuje častým 

odmietaním osobných šekov. Vyšší podiel neplatných šekov je ovplyvnený veľkým počtom cudzincov, 

ktorý v niektorých prípadoch platili nekrytými šekmi krátko pred  odjazdom do krajiny ich pôvodu.  

Sponzor alebo lokálny agent  - pri založení spoločnosti zo zákona SAE vyplýva nevyhnutnosť pre 

zahraničný podnikateľský subjekt mať miestneho sponzora alebo miestneho agenta, ktorý musí byť  

najmenej 51% spoluvlastníkom spoločnosti. Výber agenta je najdôležitejším krokom pre ďalšie 

úspešné pôsobenie spoločnosti v arabskom teritóriu. Často sa stáva, že spoločnosti podpíšu 

exkluzivitu na konkrétny produkt alebo službu prvému obchodnému partnerovi, avšak rozviazanie 

neskôr nežiaduceho obchodného vzťahu je nielen nákladná, ale aj zdĺhavá záležitosť.  Výnimku tvoria  
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zóny voľného obchodu, kde zahraničný subjekt môže byť  100% vlastníkom spoločnosti. Najväčšou 

zónou voľného obchodu je Jebel Ali Free Zone (JAFZ). Na ich internetovej adrese  www.jafza.ae  

možno nájsť  informácie a podmienky pre založenie spoločnosti. V JAFZ pracuje viac ako 6000 

spoločností z celého sveta. 

Obchodné rokovania a pohostenia trvajú výrazne dlhšie ako sú zvyknutí predstavitelia zahraničných 

firiem. Rokovania z domácej strany smerujú do analytických činností, marketingu, ale najmä 

skúmania partnerského vzťahu. Po vzniku vzájomnej dôvery môže dôjsť k vytvoreniu podnikateľskej 

spolupráce. Stav skúmania môže trvať rok aj viac, kým sa uzavrie kontrakt. Domáceho partnera je 

nevyhnutné brať  ako seberovného, bez nadradenosti, ale tiež nie príliš ústupčivo. Nie je vhodné 

počas uvádzať  prirovnania, ktorými dôjde k  zneváženiu miestnych, najmä náboženských zvyklostí. 

Zahraniční predstavitelia by mali počítať  s miestnym zvykom, že priame odmietnutie sa považuje za 

neslušnosť,  a preto aj keď  nebude mať  domáci partner záujem o výrobok alebo o spoluprácu, nedá 

to priamo najavo. Je žiaduce akceptovať fakt, že dochvíľnosť nepatrí k miestnym prednostiam.  S 

takouto skutočnosťou je potrebné vopred počítať a nenechať sa strhnúť emóciami pri čakaní. Tak ako 

v iných arabských krajinách všetko záleží od vôle boha a vyjadrenie „inšallah“ (ak Boh dá) sprevádza 

každé rokovanie a dohodnutý termín. Vzhľadom na všeobecne známu európsku dochvíľnosť, nie je 

vhodné, aby došlo k oneskoreniu zo strany zahraničného partnera. Bolo by to  vnímané ako 

nedostatok záujmu o spoluprácu.  

Pri rokovaní s arabskými obchodníkmi je nevyhnutné počítať  s takmer s bytostnou potrebou 

vyjednávania. Tento fakt treba mať  na zreteli pri vytváraní návrhu budúceho kontraktu a počítať        

s tým, že druhá strana bude vytvárať  tlak na určité body dohody už len z princípu (zníženie ceny...), 

avšak nie je vhodné cenu príliš zvyšovať, aby nevznikol pocit zavádzania. Táto praktika platí aj v 

opačnom prípade. Miestni partneri vždy nadhodnotia cenu, kvalitu a iné vlastnosti svojho tovaru. 

Odporúča sa okamžite nepristúpiť  na ponúkané podmienky alebo cenu. Takýto postup môže vytvoriť 

obraz slabého partnera. Pre efektívnu prácu v SAE sa odporúča rozvážny vstup na trh bez unáhleného 

uzavretia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom. 

 

4.  PERSPEKTÍVNE REGIÓNY PRE OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU 
 

SAE sú logistickým, prepravným a veľtržným centrom, preberajúcim po zdĺhavej kríze na Bahrajne aj 

pozíciu regionálneho finančného centra. Dubaj je najvýznamnejším reexportným centrom pre štáty 

Blízkeho a Stredného východu, čo spolu s existenciou úspešne sa rozvíjajúcich bezcolných zón 

umožňuje podporiť slovenský export nielen v SAE, ale aj v celom regióne  Blízkeho východu, Ázie a 

Afriky. Dubajské prístavy Míná Rášid a Džebel Alí patria medzi 20 najväčších prístavov na svete.   

SAE sú presvedčené, že súkromný sektor tak miestny ako aj zahraničný je hnacou silou ekonomického 

rastu v dlhodobom horizonte. PZI sú považované za zásadné pre prenos vedomostí a odborných 

znalostí v oblastiach v ktorých ešte krajina nemá kľúčové kompetencie tým sa jej otvárajú nové 

možnosti trhu s vytváraním pracovných miest náročných na znalostnú hodnotu s vysokou pridanou 

hodnotou odvetví .  

Po úspechu Jebel Ali Free Zone v súčasnej dobe sa SAE môže pochváliť viac ako 32 bezcolnými 

zónami. Väčšina z nich sa nachádza v Dubaji, aj keď ostané emiráty si s neho berú príklad. Niektoré sú 

zamerané na oblasť obstarávania služieb ako napr. Dubaj Internet City, Dubaj Media City, Dubaj 

Health Care City, Knoweledge City, Dubaj International Financial Center. Iné sa zameriavajú na 

priemyselné zóny – ZoneCorp, Hmriyah Free Zone, Ajman Free Zone a Ras Al Khaimah Free Trade 

Zone.  
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Ekonomicky najsilnejší emirát Abu Dhabí začal s reformami až po smrti šejka Zayeda v novembri 2004 

a pomocou vysokých príjmov z predaja ropných produktov došlo k rýchlej  

diverzifikácii ekonomiky. ADDCI (Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry) má eminentný 

záujem tovar nielen nakupovať, ale aj vyrábať v Abu Dhabi. Priame zahraničné investície sú v SAE 

doménou USA, Japonska a EÚ. Za posledných päť rokov dosiahli celkový objem 65,512 mld. USD. 

 

 

 

5. PERSPEKTÍVNE SEKTORY PRE SLOVENSKÝCH VÝVOZCOV 
 

 

SAE poskytujú významné možnosti na rozšírenie slovenského exportu tovarov a služieb, zvýšenie 

prílevu investícií do SR a rozšírenie počtu zahraničných návštevníkov orientovaných na liečebnú 

turistiku s využitím balneoterapie v slovenských kúpeľoch. 

Perspektívy pre export SR sú najmä v nasledovných sektoroch:  

- energetika (obnoviteľné zdroje energie, údržba existujúcich kapacít, subdodávky pre nové 

elektrárne, prepojenia rozvodných systémov medzi SAE a GCC) 

- zdravotnícke zariadenia a prístroje, služby z oblasti kúpeľníctva, balneoterapie  

- IT technológie, softvér   

- služby v infraštruktúre petrochemického priemyslu, stavebníctva a dátových centier 

- hutnícke výrobky v nadväznosti na železiarsky priemysel (vzhľadom k rýchlemu rozvoju 

stavebného priemyslu, sú kapacity ocele a železa v SAE nedostatočné, čím vzniká priestor pre 

umiestnenie slovenskej výroby) 

- strojárenstvo (elektrotechnické výrobky, priemyselné kotle, armatúry, dodávky pre 

infraštruktúru - výstavba metra, železníc) 

-  spotrebný tovar  

 

6. OBCHODUJEME A PODNIKÁME V SAE 
 

Zmluvná základňa 

• Dohoda o spolupráci vo vojenskej oblasti medzi armádami SR a SAE (SAE, 17.3.1999);  

• Memorandum o leteckej preprave medzi MDPaT SR a Civil Aviation Authority emirátu Dubaj 

(SAE, október 1996); 

• Rámcová dohoda o spolupráci medzi SOPK a Federáciou obchodných a priemyselných komôr 

SAE (SAE, 15.10.2000); 

• Rámcová dohoda o spolupráci medzi SOPK a Obchodnou a priemyselnou komorou Abu Dhabí 

(SR, 27.10.2000); 

 Dohoda o leteckých dopravných službách medzi SR a SAE (parafovaná, pripravuje sa podpis) 

 Prebiehajú rokovania o Zmluve medzi SR a SAE o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení 

daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku; 

 Prebiehajú rokovania o Zmluve o vzájomnej ochrane a podpore investícií ; 

 

Skúsenosti firiem, ktoré v SAE pôsobia 

Adrian Kucharek, Industrial Group Sales Manager, Oxymat-Slovakia, s.r.o. Vaďovce: 
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OXYMAT-Slovakia, s.r.o v posledných rokoch úspešne posilňuje svoj zahraničný obchod v krajinách 

GCC, a to najmä v Spojených arabských emirátoch, ktoré sa pre našu firmu stali zaujímavým 

exportným trhom. Naša spoločnosť dodáva svoje produkty (kyslíkové a dusíkové generátory) do 

takých odvetvi ako sú medicínske zariadenia, ropa a zemný plyn, rybárstvo a obchoduje s mnohými 

renomovanými spoločnosťami z danej krajiny. Presvedčili sme sa, že spolupráca s miestnymi firmami, 

ktoré dokonale poznajú lokálny trh, je pre úspech nevyhnutná. Voľba správneho partnera je prvý a 

veľmi dôležitý krok pre úspešné etablovanie sa spoločnosti v SAE. Dopyt po dovážanom tovare je 

podporovaný rýchlym rozvojom zdravotníctva, priemyslu, ako aj realizáciou veľkých infraštruktúrnych 

projektov a modernizáciou krajiny. Veríme, že aj napriek svojej menej početnej populácii sa SAE môžu 

stať zaujímavým trhom aj pre iné slovenské spoločnosti. 

 

Bohuš Jurík, Generálny manažér a konateľ spoločnosti, Slovak Technoexport Plastymat s.r.o., Varín:  

Slovak Techno Export Plastymat s.r.o. v dôsledku malého slovenského trhu, ako aj relatívne 

obsadeného trhu EÚ, upriamil svoju pozornosť na arabské trhy Stredného východu a Severnej Afriky 

(GCC a MENA). V oblasti Arabského polostrova sa cieľovým štátom našich aktivít stali konzervatívne,  

ale politicky a ekonomicky silné Spojené arabské emiráty, v ktorých sa prijímajú nové prístupy v 

celom spektre priemyslu. Naša spoločnosť pôsobí v oblasti ochrany životného prostredia,  vodného 

hospodárstva, likvidácie odpadov, strojárstva a energetiky. Z historických dôvodov a v dôsledku 

mentality obyvateľstva je úspešné podnikanie v Spojených arabských emirátoch založené na 

výsledkoch dôkladných rokovaní, na kontaktoch a kvalite ponúkaného sortimentu. 

 

Ján Kadlečík, konateľ spoločnosti , CHIRONAX Slovakia s.r.o., Piešťany: 

Spoločnosť CHIRONAX Slovakia s.r.o. sa začala v posledných troch rokoch orientovať na dodávky 

zdravotníckej techniky a projektov v zdravotníctve. Ako východisková krajina boli zvolené Spojené 

arabské emiráty (SAE), ktoré majú veľmi dobré ekonomické postavenie v krajinách GCC a v Afrike. 

Spojili sme sa s partnerom, ktorý má zázemie v SAE a začali sme sa orientovať na trh SAE, GCC a 

Afrika. Dôležitým prvkom pre založenie a fungovanie zastúpenia, alebo firmy je mať domáceho 

človeka, ktorý veľmi pomôže pri  riešení náročných legislatívnych požiadaviek. Legislatíva SAE je veľmi 

náročná na poplatky za licencie, kancelárie, bývanie, telefóny a preto každý záujemca o zriadenie 

firmy alebo pobočky musí mať silné finančné zázemie. Napriek mnohým odlišnostiam od EU 

legislatívy, sú to trhy, kde sa nachádza veľa projektov s vyššou pridanou hodnotou a je tu perspektíva 

dlhodobého pôsobenia pre flexibilné firmy a ich pracovníkov.  

 

7. UŽITOČNÉ KONTAKTY V SAE 
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abu Dhabi ,  Spojené arabské emiráty 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abu Dhabi 

Abu Dhabi 

P.O.Box 63545, Abu Dhabi 

Spojené arabské emiráty 

Tel.: +971 2 681 7705 

Fax: +971 2 681 7704 

Email: dusan.horniak@mzv.sk 

Mobil: + 971 566202560 

mailto:dusan.horniak@mzv.sk
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Veľvyslanectvo  SAE v Rakúsku s pôsobnosťou pre SR  

Chimanistrasse 36 

A-1190Viedeň  

Rakúska republika 

Tel.: (+43-1) 368 14 55 

Fax.: (+43-1) 368 44 85 

E mail : vienna@mofa.gov.ae 

 

 

Kontakty na organizátorov veľtrhov:  

 

Abu Dhabi National Exhibitions Co.  

Tel.: 00971-2-6446900  

Fax: 00971-2-6446135  

P.O.Box 5546  

Abu Dhabi  

 

 

Dubai World Trade Centre  

Tel.: 00971-4-3321000  

Fax: 00971-4-3318299  

P.O.Box 9292  

Dubai e-mail: dwtcc@emirates.net.ae  

 

Expo Center Sharjah  

Tel : 00971-6-5551888  

Fax: 00971-6-5552888 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Egypte: www.mzv.sk/kahira, 

emb.cairo@mzv.sk P.O.Box 3222  

Sharjah  

 

Fujairah Exhibition Center  

Tel.: 00971-9-2231212  

Fax: 00971-9-2231616  

P.O. Box 1550  

Fujairah 

 

www.uaeinteract.com základné informácie o SAE 

http://www.uaeinteract.com/government/ zloženie vlády SAE 

http://www.cbuae.gov.ae Centrálna banka SAE 

http://www.uaeinteract.com/government/development_aid.asp rozvojová pomoc SAE 

www.adsm.ae  burza cenných papierov Abu Dhabi Securities Exchange 

http://www.dfm.ae/Default.aspx burza cenných papierov Dubai Financial Market 

http://www.abudhabichamber.ae/English/Pages/Default.aspx Obchodná a priem. komora Abu Dhabí 

http://www.dubaichamber.com/ Obchodná a priemyselná komora Dubaj 

http://www.sharjah.gov.ae/en/Pages/default.aspx Obchodná a priemyselná komora Sharjah 

mailto:vienna@mofa.gov.ae
http://www.uaeinteract.com/
http://www.uaeinteract.com/government/
http://www.cbuae.gov.ae/
http://www.uaeinteract.com/government/development_aid.asp
http://www.adsm.ae/
http://www.dfm.ae/Default.aspx
http://www.abudhabichamber.ae/English/Pages/Default.aspx
http://www.dubaichamber.com/
http://www.sharjah.gov.ae/en/Pages/default.aspx
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http://www.adnec.ae/ informácie o výstavách Abu Dhabi  

http://www.dwtc.com/en/Exhibitors informácie o výstavách Dubai  

http://www.expo-centre.ae/en/ informácie o výstavách Sharjah  

http://www.jafza.ae/ Zóna voľného obchodu Jebel Ali 

 

 

 

   

http://www.adnec.ae/
http://www.dwtc.com/en/Exhibitors
http://www.expo-centre.ae/en/
http://www.jafza.ae/

