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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.
L. Parízek: Slovenské firmy stále málo využívajú štátnu podporu exportných aktivít. Musíme
viacej spolu komunikovať
Klub regionálnej Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici 27. marca 2019,
otvoril ďalší ročník regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a
hospodárstva o exportných príležitostiach.
Okrúhly stôl - Brazília možnosti hospodárskej spolupráce
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílie pozývajú na
Okrúhly stôl – “Brazília možnosti hospodárskej spolupráce”, ktorý sa bude konať 11. apríla
2019 o 10.00 hod. v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK.
PODNIKATEĽSKÁ MISIA DO STREDNEJ AFRIKY
Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
L. Parízka v krajinách Kamerun a Ghana, spojená s podnikateľskou misiou v dňoch 29.apríla – 3.
mája 2019.

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.
Podnikateľská misia do Portugalska
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Portugalska,
ktorá sa uskutoční v dňoch 13. - 17. mája 2019, na pozvanie podnikateľských a priemyselných
komôr.
Infodni pre samosprávu o fondoch a grantoch
Úrad vlády SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi, vrátane
aktívnej účasti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, organizuje na jar 2019
sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU, určených pre potenciálnych
žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o
všetkých možnostiach.
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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. - 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.
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.
Podujatie 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
Mdziná
Obchodovanie na elektronickej platforme Jingdong
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pripravil základné informácie o registrácii na platforme
Jingdong. Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a
najvýznamnejším hráčom na poli elektronického obchodu v Číne.

Privatizácia v Bielorusku v 2019
Zoznam 23 akciových spoločností, ktoré by mali byť v roku 2019 čiastočne alebo úplne
privatizované v Bielorusku.

Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o nových tendroch v Dánsku.

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

6. Medzinárodný veľtrh RENEXPO
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť a odbornú verejnosť o 6.
Medzinárodnej výstave energetiky, vody a vodného manažmentu, ktoré sa konajú 24. - 25.
apríla 2019 v priestoroch Belexpocentra v Belehrade.
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.

Podnikateľské Fórum V4 & Rakúsko
Zastupiteľský úrad SR vo Varšave pozýva podnikateľov na Podnikateľské Fórum V4 &
Rakúsko. Podujatie, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2019 vo Vígľaši organizuje Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v rámci národného projektu „Podpora
internacionalizácie MSP“. Podnikateľské fórum bude zamerané na bilaterálne rokovania
slovenských podnikateľských subjektov so zahraničnými podnikateľskými subjektmi z krajín V4
a Rakúska.
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.

"SEE Automotive Conference - Connect & Supply 2019"
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o automobilovej
konferencii, ktorá sa bude konať 21.- 22. mája 2019 v priestoroch hotela Crown Plaza v
Belehrade.
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
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.

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

Slovensko | NBS znížila odhad rastu HDP pre r. 2019 na 3,5% (z doterajších 4,2%)
Pre budúci rok na 3,4% zo 4%. Dôvodom sú najmä slabší zahraničný dopyt a prehodnotenie termínu nábehu produkcie
v automobilovom priemysle, ktorý je hlavným ťahúňom hospodárstva

Slovensko/Belgicko | Bekaert delokalizuje z Belgicka na Slovensko
Najväčší belgický investor na Slovensku Bekaert presúva časť svojej produkcie z Belgicka na Slovensko a do Česka.
V Belgicku firma plánuje zrušiť 281 miest. Delokalizácia sa najviac dotkne výskumného centra v Deerlijku (106
pracovníkov), následne továrne Dramix v obci Moen (70 pracovníkov; produkcia oceľových vláken do betónových
armatúr; delokalizácia do CZ), a továrne Ingelmunster (67 pracovníkov; výroba strojových zariadení na produkciu
oceľových lán; presun výroby do SK). Bekaert má v Belgicku celkovo 7 závodov a zamestnáva 1 900 pracovníkov.
Delokalizáciu do strednej Európy plánuje aj belgická pobočka holandsko-britskej nadnárodnej spoločnosti Unilever.
V bruselskej pobočke (Forest; výroba čajov Lipton) plánuje zrušiť 126 pracovných miest a presunúť ich do Poľska.
Zdroj: Belgický frankofónny ekonomický denník L´Echo
Rakúsko | Spustenie siete 5G
Rakúsky T-Mobile spustil prvú komerčnú prevádzku v Európe s novým štandardom 5G mobilnej komunikácie. Rýchle
telefonovanie využíva nateraz 17 obcí v 5 spolk. krajinách, keďže zatiaľ nie je k dispozícii viac technickej infraštruktúry.
Sieť 5G má byť k dispozícii v celej krajine do r. 2025. Prvých 200 internetových smerovačov pochádza od CN Huawei.
Z dlhodobého hľadiska ešte nie je spol. T-Mobile rozhodnutá, kto bude jej dodávateľom. Spol. „A1“ zostane verná
fínskej zn. Nokia. Domácemu operátorovi „3“ nateraz dodáva čínska skupina ZTE. Zdroj: Wiener Zeitung
Spojené kráľovstvo | Slovák J. Kabaň sa stal šéfdizajnérom Rolls-Royce Motor Cars
Popredný slovenský dizajnér sa po pôsobení v koncerne VW, kde dával tvár modelom Škoda, presúva v rámci
koncernu BMW na nové pôsobisko. Kabaň sa do UK vracia po viac ako 20 rokoch – v Londýne vyštudoval jednu z
najprestížnejších škôl pre automobilových dizajnérov Royal College of Art.
India | Plánované vyhlásenie tendrov na vybudovanie prenosovej sústavy
V nadväznosti na plán indickej vlády o postupnom zvyšovaní kapacít z obnoviteľných zdrojov energie bude v blízkej
dobe vyhlásených niekoľko tendrov na vybudovanie nových vedení prenosovej sústavy v celkovej odhadovanej
hodnote 5 mld. USD. Tendre budú uverejnené na stránke: https://eprocure.gov.in/cppp/ Zdroj: Ministerstvo energetiky
Indie
OECD | Rast dopytu po energiách a nárast emisií
IEA/OECD vo svojej elektronickej ročenke o aktuálnych trendoch v energetike (vrátane vývoja emisií v energetike) za
r. 2018 informuje, že svetový dopyt po energiách v roku 2018 vzrástol o 2,3%, čo je najrýchlejšie zaznamenané tempo
v poslednom desaťročí. Tento rast sa odzrkadlil v historicky najvyšších úrovniach svetových emisií a to aj napriek
značnému rastu podielu OZE. Najvýraznejším energetickým zdrojom bol plyn, ktorý za rok 2018 tvorí 45% rastu na
svetovej energetickej spotrebe. Zdroj: IEA

Viac nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR (bizinfo@mzv.sk).

