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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

BREXIT – Informačná platforma k brexitu pre občanov a podnikateľov

MZVEZ SR na svojej web stránke zverejnilo informačnú platformu k brexitu. Cieľom je poskytnúť v
jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť
im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej odchodom
Veľkej Británie z EÚ.
Podnikateľský prieskum – predĺženie do 25. marca 2019
Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom prieskumu,
ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou.
Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Parízkom v Banskej Bystrici
Banskobystrická regionálna komora SOPK a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR si Vás dovoľujú pozvať na Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom
Parízkom dňa 27. marca 2019 od 10:00 – 12:00 hod., ktorý sa bude konať vo Veľkej zasadačke
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (Námestie SNP 23, Banská Bystrica).
16+1 Economic Forum 2019
sa uskutoční počas 8. samitu Číny a krajín strednej a východnej Európy v dňoch 10. - 12.
apríla 2019 v chorvátskom Dubrovníku. Ekonomické fórum zamerané na infraštruktúru,
investície, inovácie, priemysel, obchod, kreatívny priemysel a cestovný ruch má spájať výrobcov a
predajcov z Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy s potenciálnymi zákazníkmi. Paralelne
sa uskutočnia B2B stretnutia. Pre účasť na B2B je nutná online registrácia s termínom do 1. apríla
2019
Podnikateľská misia - Kamerun, Gabon
V dňoch 29. apríla - 03. mája 2019 sa uskutoční pracovná návšteva štátneho tajomníka
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízka v krajinách Kamerun a
Gabon, spojená s podnikateľskou misiou
Podnikateľská misia do Nórska a na Island
Zastupiteľský úrad SR v Osle pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti informačnokomunikačných technológií, inovácií, smart cities, priemyslu 4.0 a životného prostredia na
podnikateľskú misiu do Nórska a na Island v dňoch 7. - 11. mája 2019
Medzinárodný kongres digitálnej ekonomiky DES 2019
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného kongresu
Digital Entreprise Show, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch 21. až 23. mája 2019. Podujatie je
určené profesionálom – manažérom, informatikom, vedúcim pracovníkom oddelení marketingu a
ľudských zdrojov. Podujatia sa zúčastní približne 300 najvýznamnejších technologických firiem
sveta.
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Výzva slovenským inovatívnym firmám k predloženiu žiadostí o účasť na technologickej
konferencii COLLISION v Toronte
Zastupiteľský úrad SR v Ottawe ponúka slovenským inovatívnym spoločnostiam možnosť
zúčastniť sa technologickej konferencie Collision, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 23. mája 2019
v Toronte. Collision je jednou z najprestížnejších a najrýchlejšie rastúcich technologických
konferencií v severnej Amerike a obdobou európskeho Web Summitu. Aktuálny 5. ročník podujatia
sa bude po prvýkrát konať v Kanade. Účasť na konferencii je podporená z Projektovej schémy
MZVEZ SR na podporu ekonomickej diplomacie.
Understanding China Training Programme 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu si dovoľuje pozvať slovenské malé a stredné podniky zúčastniť
sa na dvojdňovom školení Understanding China Training Programme organizovanom EU SME
Centre, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. – 24. mája 2019 v Bruseli.
V4 Startups in the Netherlands 2019
Zastupiteľský úrad SR v Haagu v spolupráci s veľvyslanectvami krajín V4, medzinárodnými
partnermi organizuje 28. mája 2019 3. ročník úspešného startupového podujatia – V4 Startups in
the Netherlands 2019 v Erasmus Centre for Entrepreneurship v holandskom Rotterdame.
Slovenská časť projektu je finančne hradená z Projektovej schémy MZVEZ SR na podporu
ekonomickej diplomacie. Cieľom podujatia je podporiť inovatívne ICT startupy.
Obchodná misia do Skopje – Severné Macedónsko
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Skopje – Severné
Macedónsko, v termíne 16. – 19. júna 2019. Partnermi budú Obchodná a priemyselná komora
Severné Macedónsko, Veľvyslanectvo SR v Skopje a honorárny konzul SR v Skopje

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Medzinárodné ndre a obchodné príležitosti
Základný manuál registrácie na platforme elektronického obchodu Jingdong
Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a najvýznamnejším hráčom
na poli elektronického obchodu v Číne. Zastupiteľský úrad SR v Pekingu v spolupráci s Jingdongom
pripravil základné informácie o registrácii na platforme Jingdong.
Predaj chemického závodu 1. Maj Čačak
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o konkurznom
konaní chemického závodu v úpadku 1. Maj Čačak. Podľa správcu konkurznej podstaty majetok
spoločnosti 1. Maj Čačak pozostáva z 28 častí o rozlohe 10 582 m 2, ktoré sú v dobrom funkčnom
stave. Konkurzné konanie sa uskutoční 8. apríla 2019 o 12.00 hod. na obchodnom súde Čačak
Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o nových tendroch v Dánsku.

Medzinárodný tender pre Security Investment Programme NATO v Bulharsku
Zastupiteľský úrad SR v Sofii informuje o vyhlásení medzinárodného tendra na dva
implementačné projekty ktoré organizuje Ministerstvo obrany Bulharskej republiky. Ide o výber
zhotoviteľa pre „Zabezpečenie skladu palivovo-horľavinových materiálov na leteckej základni
Bezmer/BG“ a „Výstavba vnútornej cesty na leteckej základni Bezmer/BG“. Termín predloženia
ponúk je 1. apríl 2019.
Tender – solárne stanice
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na vybudovanie
obnoviteľných zdrojov energie (solárnych staníc) v oblasti Horného Porýnia vo Francúzsku.
Výberové konanie bude pozostávať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho prvý sa
uzavrie 26. júla 2019.

Výstavy, veľtrhy a konferencie
Veľtrh elektroniky Power-Days v Salzburgu
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK
realizovali v dňoch 13.-14.marca 2019 kolektívnu účasť slovenských podnikateľov na odbornom
veľtrhu elektroniky Power-Days v Salzburgu. Na veľtruhu boli prezentované novinky z oblasti
elektroinštalácie, osvetlenia, vzduchotechniky, kúrenia i elektromobility. Novinkou na
tohtoročnom veľtrhu s veľmi dobrou spätnou väzbou bolo fórum - start-up centrum a špeciálne
svetelné trendy a inovácie v oblasti osvetľovacej techniky. Z prostriedkov Projektovej schémy
MZVEZ SR na podporu ekonomickej diplomacie bol uhradený prenájom výstavnej plochy. Na
veľtrhu sa zúčastnili 4 slovenské spoločnosti.
Seminár o digitálnej transformácii Digital Dynamic Visegrad pri príležitosti slovenského
predsedníctva vo V4
Z iniciatívy Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Taliansku sa pri príležitosti Predsedníctva
Slovenskej republiky vo Vyšehradskej štvorke 14. marca 2019 uskutočnil seminár o digitálnej
transformácii Digital Dynamic Visegrad. Jednou z tém bola aj kybernetická bezpečnosť a ochrana
štátnych dát, na ktorú obe krajiny – Slovensko aj Taliansko kladú veľký dôraz. Cieľom seminára
Digital Dynamic Visegrad bolo podporiť a posilniť existujúce hospodárske vzťahy medzi krajinami
Vyšehradskej štvorky a Talianskom. Podujatie bolo podporené z Projektovej schémy MZVEZ SR
na podporu ekonomickej diplomacie.
EXPOCITY Albania – 3. ročník medzinárodného veľtrhu turizmu v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 3. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na turizmus.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 5. - 6. apríla 2019 v priestoroch výstaviska EXPOCITY v Tirane.

Konferencia a výstava CISOLAR
Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 16. - 18. apríla
2019 sa Kyjeve uskutoční konferencia a výstava CISOLAR.

Výstava vín Vyno dienos 2019
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na najväčšej
výstave vín v Pobaltí - Vyno dienos 2019, ktorá sa bude konať 3. - 4. mája 2019 vo Vilniuse.

ICI Annual General Meeting & International WIT-MED Forum 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pozýva slovenské subjekty združujúce podnikateľov,
priemyslové parky, akademické organizácie zamerané na vedu a výskum, ako aj priemyselných
investorov zúčastniť sa na dvojdňovej konferencie ICI Annual General Meeting & International
WIT-MED Forum organizovanej EU SME Centre. Podujatie sa uskutoční v dňoch 30. - 31. mája
2019 v Pekingu.
EXPOCITY Albania – 4. ročník veľtrhu potravinárstva a nápojov v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na
4. ročníku veľtrhu zameranom na najnovší vývoj v oblasti potravinárskeho a nápojového
priemyslu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 10. - 12. mája 2019 v priestoroch výstaviska
EXPOCITY v Tirane, Albánsko.
Urban Future Global Conference v Osle
Zastupiteľský úrad SR v Osle dáva do pozornosti možnosť účasti na trojdňovej konferencii
Urban Future Global Conference, ktorá sa bude konať v Osle v dňoch 22. - 24. mája 2019.
Globálna konferencia je najväčším európskym podujatím pre udržateľné mestá, na ktorom sa
stretnú najinšpiratívnejší a najinovatívnejší profesionáli, tzv. CityChangers, z celého sveta.

The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti
účasti na päťdňovej výstave, organizovanej Ministerstvom obchodu ČĽR, provinčnou vládou
Zhejiang a mestskou vládou Ningbo. Slovenskú účasť pripravuje SARIO.
Globálny podnikateľský samit po prvýkrát v Európe
V dňoch 4. – 5. júna 2019 sa v holandskom Haagu uskutoční 9. globálny podnikateľský samit
(Global Entrepreneurship Summit, GES 2019) so zameraním na technológie riešenia
globálnych výziev v poľnohospodárstve, potravinárstve, ochrane zdravia, energetike a vodnom
hospodárstve, vrátane protipovodňovej prevencie. Organizátori samitu očakávajú účasť cca
2,5 tisíc podnikateľov, investorov a zástupcov médií. Podujatie organizované Holandskom
a USA je určené pre „investment ready scale-ups“.
Tirana International Fair – 26. ročník medzinárodného veľtrhu v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 26. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na
podporu strojárstva, stavebníctva, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bankovníctva,
marketingu a ďalších odvetví. Podujatie sa uskutoční v dňoch 21. – 24. novembra 2019 v
priestoroch Kongresového paláca v Tirane, Albánsko.

Aktuality

Bratislava Návšteva podnikateľskej misie zo Saska, Bratislava, 20. 3. 2019
V rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP zorganizovalo dňa 20. marca 2019 MZVEZ v spolupráci
so SARIO a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou obchodné fórum pri príležitosti návštevy
podnikateľskej delegácie zo Saska. Zástupcovia nemeckých spoločností z oblastí strojárstva, stavebníctva, energetiky,
chemického a farmaceutického priemyslu boli informovaní o legislatívnom rámci zakladania spoločnosti na Slovensku.
Súčasťou návštevy boli aj B2B rokovania a návšteva spoločnosti ESET. Misia zástupcov nemeckých spoločností mala
za cieľ rozšíriť proexportné obchodné kontakty s nemeckými spoločnosťami.
EBOR poskytne 385 mil. EUR pre slovenský kapitálový trh SR
Uvedený finančný rámec umožní investovať do krytých dlhopisov vydaných miestnymi bankami počas najbližších
troch rokoch a podporí tým rozvoj miestneho kapitálového trhu vytvorením bezpečného a nízkorizikového nástroja.
Link: ebrd.com
Deutsche bank a Commerzbank oficiálne rokujú o fúzii
Obe banky sa nachádzajú vo vážnych finančných problémoch (pokles výnosov z úverov, retailu, investičného
portfólia vrátane straty hedžových fondov, nízka rentabilita a pokles hodnoty akcií). Rozhovory o zlúčení sú
výsledkom silného politické tlaku na čele s MiF DE Scholzom. Fúziou by vznikla tretia najväčšia finančná inštitúcia
v EMU s bilanciou 1,8 bil. EUR.
Uľahčenie obchodovania s Iránom
Podľa vyjadrenia guvernéra centrálnej banky Iránu z 20.3. A. Hemmatího zaregistroval Irán mechanizmus s názvom
„Special Trade and Finance Institute“ (STFI) ako zrkadlový mechanizmus k EÚ INSTEX-u. Akcionármi STFI má byť
niekoľko štátnych a súkromných bánk a spoločností. Hemmati očakáva, že „spolupráca medzi STFI a INSTEX zohrá
úlohu v uľahčovaní obchodovania medzi Iránom a EÚ a bude mať vplyv na prekonávanie obmedzení spôsobených
US sankciami“.
Sprísnenie regulácie prístupu Číny na európsky trh
EU (na čele s Nemeckom a Francúzskom sa usiluje o nájdenie adekvátnych opatrení, vďaka ktorým bude EU
schopná recipročne reagovať na vývoj a udalosti na svetovom trhu. EÚ znepokojili hrozby súvisiace s investíciami
a obchodnými aktivitami Číny v EÚ v citlivých sektoroch, hlavne v telekomunikáciách a nerovné postavenie
európskych firiem v Číne. Zdroj: link, Politico.
Obchodný samit medzi CN a US sa bude konať zrejme až v júni
Obe krajiny stále rozdeľujú odlišné predstavy. US požadujú donucovacie mechanizmy, aby mali istotu, že Čína bude
rešpektovať dohodu. Číne ide hlavne o zrušenie amerických ciel. Zdroj: link, South China Morning Post.
Viac nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR (bizinfo@mzv.sk).

