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Zameranie ekonomickej diplomacie

• poradenské, konzultačné, informačné služby na podporu exportu
• prezentácia exportného potenciálu a investičného prostredia
• prepájanie zahraničných a domácich aktérov v oblasti podpory exportu

❑ ekonomická informácia o teritóriu 
❑ https://www.mzv.sk/web/vieden/obchod/info-o-teritoriu

❑ plánované podujatia veľvyslanectva
❑ https://www.mzv.sk/web/vieden/obchod-a-ekonomika/podujatia-

velvyslanectva

❑ newsletter POCE – ekonomické aktuality zo zahraničia – bizinfo@mzv.sk

https://www.mzv.sk/web/vieden/obchod/info-o-teritoriu
https://www.mzv.sk/web/vieden/obchod-a-ekonomika/podujatia-velvyslanectva
mailto:bizinfo@mzv.sk


Zahraničný obchod a bilaterálne vzťahy 

• rakúsky ZO rástol aj počas pandémie, export v r. 2021 predstavoval 123 % hodnoty
spred pandémie

• najväčší podiel na exporte – automobily, medicínske a farmaceutické zariadenia
(obdobné položky i na strane importu)

• najdôležitejšia partnerská krajina – Nemecko (export/import_30%/33%)

SK-AT obchod
• SK – 12. najdôležitejší obchodný partner AT
• na SK pôsobí viac ako 2.000 AT firiem
• SK – pozitívne sadlo obchodnej bilancie (2,6 mld. eur)
• viac ako 35 % exportu predstavujú spracované výrobky (vozidlá, stroje)



Perspektívne sektory pre slovenské firmy

• strojársky priemysel
• prepojenie klasického strojárstva s oblasťou IT – analytický softwér

pre analýzu dát a jeho implementácia do výrobných procesov

• zdravotnícky a farmaceutický priemysel
• odbor Life Science, podpora start-upov a univerzitných spin-offov
• trend starnutia obyvateľstva zvyšuje dopyt po medic. technike a po inováciách

v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

• energetika, priemysel životného prostredia
• dôraz na domácu produkciu elektriny z OZE
• vodíková stratégia (zelený vodík z OZE; kooperácia so SIEA)



Cezhraničné vysielanie zamestnancov

• vnútroštátna legislatíva - Zákon na boj proti sociálnemu a mzdovému zákonu účinný 
od 1.1.2017

• úzka komunikácia zastupiteľských úradov ČK EÚ vo Viedni s tvorcami zákona
• novelizovaný zákon v platnosti od 09/2021

• zrušenie kumulácií
• upravenie rámca sankcií za formálne trestné činy

• legislatívna príručka – cezhraničné vysielanie pracovníkov a SZČO do AT
• www.mzv.sk/web/vieden/cezhranicne-poskytovanie-sluzieb

http://www.mzv.sk/web/vieden/cezhranicne-poskytovanie-sluzieb


Podujatia veľvyslanectva

• www.mzv.sk/web/vieden/   
obchod-a-ekonomika

• zoznam odporúčaných veľtrhov a výstav

• užitočné kontakty

• plánované podujatia ZÚ Viedeň organizované
v spolupráci so slovenskými a rakúskymi
inštitúciami

http://www.mzv.sk/web/vieden/obchod-a-ekonomika


Študijná misia riaditeľov SOŠ                       
v oblasti duálneho vzdelávania

• predstavenie úspešného fungovania SDV v AT -
vývozný artikel

• relevantné východiskové body a možnosti                   
pre budovanie učňovského vzdelávania v SR

• WKÖ, stredná odborná škola, AT spoločnosť

• úspešný bilaterálny projekt – Talentcentrum, 
podpora pri kariérovom rozhodovaní a ďalšom 
smerovaní



Kooperačná burza obchodných 
agentov WKÖ a SK firiem

• podpora exportu slovenských produktov                        
a služieb do Rakúska

• sektorové zastúpenie – kovospracujúci, 
drevársky a potravinársky priemysel

• 65 SK spoločností

• WKÖ, SOHK, SARIO, SOPK



Medzinárodný seminár o verejnom 
obstarávaní v agentúrach OSN

• Viedeň – jedno zo štyroch oficiálnych sídiel OSN

• detailné informácie o procesoch VO v 14 medz. 
agentúrach OSN

• 92 spoločností (SK, CZ, HU), 76 zástupcov OSN

• 2-dňové hybridné podujatie

• viac ako 300 bilaterálnych rokovaní



EIT Manufacturing CLC East Vienna
podpora start-upov vo výrobne sfére

• festival VIENNA´UP

• prepojenie priemyselných partnerov, vedecké 
inštitúcie, inovatívne start-upy a scale-upy

• 16 účastníkov zo SVE získalo týždenný               
intenzívny mentoring a couching

• Za SK: RVmagnetics a Moire Labs

• RV Magnetics – víťaz v rámci BoostUp!         
vyvinul najmenší pasívny senzor na svete 
založený na MicroWire



Ďakujem za pozornosť

Ing. Bronislava Chmelová

ekonomický diplomat
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni

bronislava.chmelova@mzv.sk

www.mzv.sk/web/vieden/
obchod-a-ekonomika/kontakty
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