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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.
PODNIKATEĽSKÁ MISIA DO STREDNEJ AFRIKY
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyzýva záujemcov zúčastniť sa na
podnikateľskej misii pod vedením štátneho tajomníka L. Parízka v stredoafrických krajinách Kamerun
a Ghana, ktorá sa uskutoční 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.
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
Zastúpenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Ruskej federácii
na pôde Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Moskve 3. apríla 2019 slávnostne otvorili
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii Peter Priputen,
predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók a viceprezident Obchodnej a
priemyselnej komory Ruskej federácie Vladimír Padalko. Obchodné zastúpenie SOPK bude
pomáhať slovenským firmám presadiť sa na ruskom trhu.

Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti

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.
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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.

Boli ste tam?

Veľtrh cestovného ruchu v Ottawe "Travel and Vacation Show 2019"
Zastupiteľský úrad SR v Kanade, vďaka prostriedkom vyčleneným Ministerstvom zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR na Projektovú schému ekonomickej diplomacie, sa zúčastnil v
dňoch 30. – 31. marca 2019 na medzinárodnom turistickom veľtrhu Travel and Vacation Show
v Ottawe. „GOOD IDEA SLOVAKIA" stánok Kanaďania vyhľadávali najmä pre informácie o
blížiacich sa májových MS v ľadovom hokeji, ako aj o Slovensku ako atraktívnej turistickej
destinácii s bohatou kultúrou, prírodným bohatstvom a históriou.
Slovensko na medzinárodnom veľtrhu obrany a bezpečnosti v Rio de Janeiro
V Rio de Janeiro 2. - 5. apríla 2019 sa konal 12. medzinárodný veľtrh obrany a bezpečnosti
LAAD Defence & Security. Ide o najväčšie a najvýznamnejšie podujatie v Latinskej Amerike,
ktorého sa každoročne zúčastňujú delegácie ministerstiev obrany, vnútra, predstaviteľov
námorníctva, pozemného vojska, letectva, zástupcov firiem a spoločností z pozvaných krajín z
celého sveta.
Business fórum “Digital Policy for Better Lives”
venované digitalizácii usporiadal Zastupiteľský úrad SR v Aténach v spolupráci s
veľvyslanectvom Kanady, Kórejskej republiky a Holandska. Digitalizácia je hlavnou témou
tohtoročného predsedníctva SR v OECD. Podujatie vytvorilo priestor pre interaktívnu diskusiu,
zdieľanie skúseností a best practice. Slovenská časť projektu bola finančne podporená z
Projektovej schémy MZVEZ SR na podporu ekonomickej diplomacie.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie
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.
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.

.
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.
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.
"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.
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.
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.

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.
The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti účasti na
päťdňovej výstave 8. – 12. júna 2019, 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

Samit EÚ – Čína
Ćína na samite s EU deklarovala koniec nedobrovoľnému transferu dát a technológií a spoločne s EU sa zaviazala
zreformovať WTO. Predseda samitu D. Tusk označil výsledky stretnutia za prelomové. PV CN Li Keqiang dodal, že EU
firmy budú mať na čínskom trhu rovné postavenie a Čína je ochotná rokovať o globálnych pravidlách na udeľovanie
priemyselných dotácií. Zdroj: link, Reuters.
Čína plánuje zakázať ťažbu bitcoinov
Zatiaľ neuviedla žiaden termín, plán ani podobu budúcich regulácií. Čína začala obmedzovať ťaženie kryptomien už
v minulosti a snažila sa prinútiť obchodníkov presunúť svoje aktivity mimo krajinu. Experti poukazujú na obrovské náklady
na elektrickú energiu pri ťažbe kryptomien, iní si myslia, že Čína ide o získanie väčšej kontroly nad svojim sektorom
kryptomien. Zdroj: link, Channel New Asia.
5G technológie na kontrolu utečencov a tovarov zo Severnej Kórey
Ćínske úrady uzavreli dohodu s poskytovateľom bezdrôtových sietí China Mobile. Ćína plánuje využívať technológie ako
okuliare na virtuálnu realitu a aktualizovať svoje lodné denníky, drony či nočné videnie v 4K kvalite. Autority neohlásili dátum
dokončenia projektu. Zdroj: link, South China Morning Post.
Digitálny samit v Srbsku
Na 2. Digitálnom samite krajín západného Balkánu v Belehrade bola podpísaná regionálna dohoda o roamingu. Dohoda,
ktorú podpísalo 6 krajín Západného Balkánu, umožní nižšie roamingové poplatky od 1. júla tohto roku. Spočiatku sa
poplatky znížia o 27%, a od polovice r. 2021 by mali byť v predmetných krajinách úplne zrušené.
Rakúska vláda schválila nové dane pre internetové spoločnosti
„Balík digitálnych daní“ zahŕňa 1) digitálnu daň vo výške 5% z tržieb z online reklamy pre spoločnosti s celosvetovým
obratom cez 750 mil. eur vrátane 25 mil. eur obratu v AT; 2) klauzulu o zodpovednosti pre platformy digitálneho
sprostredkovania (ubytovania) t.j. od r. 2020 musia platobné platformy oznámiť všetky rezervácie a predaj finančným
orgánom; 3) daň z obratu pre platformy digitálnych obchodníkov. Donáška balíkov z krajín mimo EÚ bola doteraz
oslobodená od DPH do hodnoty tovaru 22 eur, do budúcna je plán zdaniť každú donášku. O návrhu bude rokovať
parlament. Zdroj: BMF AT
Ekonomický poradca L. Kudlow o hrozbe uzatvorenia hranice s Mexikom a o obchodných rokovaniach s Čínou
V interview pre CBS potvrdil, že „najhoršie scenáre" ekonomických dopadov úplného uzavretia US/MX hranice sú
zažehnané. Dodal, že slová prezidenta Trumpa o uzatvorení hranice nie sú iba hrozbou, ale mali by byť brané veľmi vážne.
Napriek tomu, že uzatvorenie hraníc by mohlo podkopať úsilie o ratifikáciu dohody USMCA, ktorá mala nahradiť dohodu
NAFTA, národná bezpečnosť a ochrana hraníc sú prioritou. V rozhovore bol potvrdený konštruktívny priebeh
obchodných rokovaní s Čínou minulý týždeň a približovanie sa k finálnej dohode: „Veľký pokrok bol dosiahnutý v témach
duševného vlastníctva, nútených transferov technológii, vykonávania dohody. CN uznala existenciu problematických
záležitostí v každej z menovaných oblastí.“

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

