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Služby Podnikateľského centra MZVaEZ SR 

 
 
 

Našou prioritou je asistovať slovenským 
podnikateľom pri exporte tovarov a služieb, vytváraní 

kooperačných väzieb a spoločných podnikov 
v zahraničí 

Vybavovanie komerčných ponúk a dopytov 
 

Portál „podnikajme v zahraničí“ 
 

Prezentácia pomocou prehľadu exportérov 



Podnikateľská 
verejnosť 

Podnikateľské 
centrum MZVaEZ 

SR 

Sieť 90 zastúpení v zahraničí,  
z toho 64 veľvyslanectiev 
zabezpečujúcich výkon eko- 
nomickej diplomacie 

 
42 ekonomických diplomatov 
na zastupiteľských úradoch 
 
Sieť približne 160 
honorárnych konzulov 

Vybavovanie komerčných ponúk a dopytov 
 

 základné ekonomické informácie o teritóriu 
 predpisy a zákony regulujúce vývoz do krajiny 
 zakladanie spoločnosti v krajine 
 poskytnutie kontaktov na relevantné asociácie, zväzy a združenia 
 vyhľadávanie obchodných partnerov a sprostredkovanie rokovaní 
 preverenie potenciálnych obchodných partnerov 
 



Služby Podnikateľského centra  

Vybavovanie komerčných ponúk a dopytov 
 

Portál „podnikajme v zahraničí“ 
 

Prezentácia pomocou prehľadu exportérov 
 



www.mzv.sk/podnikajme 

                        

Informácie o zahraničných 
trhoch Veľtrhy, výstavy a 

obchodné misie 

Medzinárodné tendre krajín 
a organizácií 

Tréningové pobyty a 
semináre 

Externá pomoc 
EÚ a možnosti 

zapájania  

Týždenný prehľad 
ekonomických aktualít 

Databáza slovenských 
exportérov 



Portál „Podnikajme v zahraničí“ (www.mzv.sk) 





Týždenný prehľad ekonomických aktualít 



Vybavovanie komerčných ponúk a dopytov 
 

Portál „podnikajme v zahraničí“ 
 

Prezentácia pomocou prehľadu exportérov 
 

Služby Podnikateľského centra  





 Workshop o možnostiach spolupráce s 
arabskými rozvojovými fondmi – 19.3.14 

 Kuwait Fund For Arab Economic 
Development - www.kuwait-fund.org  
 

 Abu Dhabi Fund for Development  
 

 Saudi Export Programme & Saudi Fund For 
Development   



 
 

Ďakujem za pozornosť 

Pavol Matejka, bizinfo@mzv.sk, 02 5918 5959 

mailto:bizinfo@mzv.sk
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