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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 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.
Biznis raňajky pre podnikateľov - na tému exportu a jeho financovania do krajín
STREDNÉHO/BLÍZKEHO VÝCHODU a SEVERNEJ AFRIKY
Biznis raňajky pre podnikateľov - na tému exportu a jeho financovania do krajín
STREDNÉHO/BLÍZKEHO VÝCHODU a SEVERNEJ AFRIKY, ktoré sa uskutočnia dňa 15. mája
2019 v budove BC Kerametalu.
Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR L. Parízka v Kuvajte
Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
L. Parízka v Kuvajte, spojená s podnikateľskou misiou, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. - 10.júla
2019.
Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR L. Parízka v Argentíne a Čile
Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
L. Parízka v Argentíne a Čile, spojená s podnikateľskou misiou, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 20.
júla 2019

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.
Výzva European Network of Research and Innovation v Číne
Výzva European Network of Research and Innovation v Číne - podávania nových prihlášok do
výskumných a podnikateľských sietí, ktoré sú súčasťou komunity ENRICH in China. Členstvo je
určené pre podnikateľov a záujemcov o oblasť výskumu, technológií a inovácií v kontexte Európy a
Číny. Proces podávania prihlášok prebieha online a končí 28. júna 2019.
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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.

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?

MolenGeek – pozitívny príklad aj pre Slovensko
Start-up z MolenGeku - Ibrahim Ouassarim, predstavil koncept centra, jeho aktivity a možnosti
spolupráce so zahraničnými partnermi. Nezisková organizácia MolenGeek vznikla v roku 2015, je
zameraná na podporu podnikania na internete (výučba jazykov, manažmentu a marketingu,
vytváranie nových aplikácií a produktov, zakladanie a manažovanie e-firiem). Riadi sa princípom
otvorenosti, dostupnosti (centrum je otvorené nonstop) a bezplatnosti
Seminár pre slovenské podniky zo strojárenského priemyslu na ambasáde v Pekingu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovala v dňoch 14. – 17. apríla 2019
podnikateľskú misiu do Číny pre malé a stredné podniky zo strojárenského priemyslu.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

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.

Nadácia pre rozvoj podnikania v oblasti technológií a startupov
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (Foundation for Technology Entrepreneurship)
prevádzkuje program MIT EF Poľsko & CEE v spolupráci so svetovo renomovaným
technologickým inštitútom Massachusetts Institute of Technology v Cambridge, MA. Poslaním
nadácie je pomáhať „tech startups“ z regiónu strednej a východnej Európy dosiahnuť ich globálny
potenciál. Medzi partnerov patria špičkové lokálne a medzinárodné spoločnosti, ktoré sa zvyčajne
stávajú referenčnými klientmi pre startupy. Nadácia je najdlhšie fungujúcim technologickým
akcelerátorom v strednej a východnej Európe. Prihlášky je možné zasielať do 30. júna 2019.
Kontaktná osoba Małgorzata Bielecka, m.bielecka@fpt.org.pl, tel. 570 084 060.

"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.
PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2019
Zastupiteľský úrad SR v Lisabone informuje podnikateľskú a startupovú verejnosť o konaní
podujatia „SMART CITIES SUMMT 2019“, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 23. mája 2019 v
LISABONE. Nadácia Asociácie Priemyslu Portugalska organizuje už 2. ročník „PORTUGAL
SMART CITIES SUMMT BY GREEN BUSINESS WEEK“.
Automotive Manufacturing Meetings
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného veľtrhu
dodávateľov pre španielsky sektor automobilového priemyslu Automotive Manufacturing
Meetings, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch 26. – 27. júna 2019.

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

M. Lajčák vystúpil na 2. fóre iniciatívy Pás a cesta v Pekingu
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák vystúpil 25. apríla 2019 v
tematickom paneli „Prepojiteľnosť politík“, ktorý organizovala Čínska komisia pre rozvoj a reformu v rámci 2. fóra iniciatívy
Pás a cesta (Belt and Road) v Pekingu. „Ďalšie úspechy iniciatívy Pás a cesta sú do značnej miery závislé od úspešnej
koordinácie politík zo strany jednotlivých aktérov, čo môže účinne pomôcť pri ďalšej výstavbe infraštruktúry. Výmena
skúseností týkajúcich sa prijatých opatrení v rámci implementácie tejto iniciatívy jednotlivými krajinami a hľadanie čo
najlepších synergií je preto veľmi dôležitá,“ uviedol vo svojom vystúpení M. Lajčák. Zároveň zdôraznil, že SR sa bude v
rámci uvedenej iniciatívy naďalej usilovať o posilňovanie hospodárskej a obchodnej spolupráce založenej na otvorených
a rovnocenných podmienkach ako aj medzinárodných normách a štandardoch. Minister priblížil ekonomickú situáciu v
SR zdôrazniac, že Slovensko patrí medzi najrýchlejšie rastúce štáty Eurozóny a to aj vďaka silne etablovanému
automobilovému priemyslu. Zároveň dodal, že vláda SR plánuje zvýšiť investície do modernizácie železničnej dopravy s
cieľom maximalizovať tranzitný potenciál SR. Práve v tejto oblasti môže byť SR dôležitým článkom konektivity s Áziou.
Slovenskí mliekari budú môcť vyvážať svoje výrobky do Číny, následne chceme pokračovať mäsom
Umožní to dohoda medzi Čínou a Slovenskou republikou, ktorú v Dubrovníku podpísal riaditeľ ŠVPS J. Bíreš. Predseda
vlády Slovenskej republiky rokoval s čínskym predsedom vlády aj o otázke certifikácie ďalších poľnohospodárskych
výrobkov, najmä mäsa a mäsových výrobkov. Zdroj: link, Teraz.
Slovenská rektorská konferencia aj o grantoch
Prezentované boli možnosti využívania rôznych grantov v rozvoji vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Ako príklady
úspešných projektov boli prezentované aktivity Jesseniovej LF v Martine, či Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, ktoré z bilaterálnych fondov vydali odborné publikácie pre zahraničných študentov, či zorganizovali odborné
vedecké konferencie. Podieľajú sa tiež na príprave nórskych a islandských študentov (ako aj študentov z iných krajín) v
oblasti všeobecnej a veterinárskej medicíny na Slovensku.
"Nie" pre zavedenie eura v Poľsku v blízkej budúcnosti
Predseda vládnucej strany PiS J. Kaczyński poskytol rozhovor stanici TVP3 Lublin, kde sa vyjadril o možnom prijatí eura.
Povedal, že Poľsko môže reálne uvažovať o prijatí eura, iba ak bude poľské hospodárstvo na úrovni Nemecka. Podľa
neho sa síce rozdiely postupne vyrovnávajú, je to ale ešte dlhá cesta. V súčasnosti, alebo v blízkej budúcnosti, by prijatie
eura malo negatívny dopad na poľské hospodárstvo. Zdroj: wPolytice.pl
Maďarsko ako hlavná turistická destinácia strednej Európy do roku 2030
Na tento účel vláda vynaloží potrebné finančné prostriedky (vlastné zdroje + EU fondy). V minulom roku bol v krajine
spustený program na rozvoj penziónov. Boli poskytnuté finančné prostriedky na 650 projektov. Bola tiež poskytnutá
podpora na rozvoj pláží okolo Balatonu. K dispozícii na projekty bude 8 mil. eur. Zdroj: kormányi.hu
Nemecký subdodávateľ pre automobilový priemysel Hörmann presúva výrobu do svojho závodu na Slovensku
Výrobca výfukov a častí podvozkov a karosérií pre nákladné a úžitkové vozidlá Hörmann presunie do konca tohto roka
výrobu zo závodu v bavorskom Penzbergu do svojho už existujúceho závodu (Hörmann Automotive Slovakia, s. r. o.)
v Bánovciach nad Bebravou (prevádzku v Penzbergu zatvorí). O prácu príde 630 kmeňových zamestnancov firmy,
ktorých zaradia do sociálneho programu alebo im ponúknu pracovné miesta v iných závodoch. Cieľom presunu výroby je
podľa vedenia podniku zachovanie konkurencieschopnosti firmy, ktorej závod v Penzbergu je už od roku 2008 opakovane
v strate (tento rok sa očakáva strata 8 mil. EUR). Prevádzka v Bánovciach nad Bebravou otvorená len pred 2 rokmi
vykazuje podľa predstaviteľov firmy dvojnásobnú produktivitu v porovnaní s bavorským závodom. Zdroj: dpa
Vodíkové vozidlá sú lepším riešením ako elektromobily
Generálny riaditeľ Toyota Motor Europe Thiebault Paquet v rozhovore pre ES denník Cinco Días označil vodíkové vozidlá,
ktoré namiesto emisií cez výfukové potrubie vypúšťajú len vodu, za automobilovú revolúciu. Podľa manažéra má motor
na palivové články 50-krát nižšiu hmotnosť ako batéria pre elektromobily a jeho nabitie je časovo porovnateľné
s tankovaním. V súčasnosti však Európa nemá rozvinutú infraštruktúru pre vodíkové vozidlá. Za najúčinnejšiu
a najrýchlejšiu formu zníženia emisií považuje používanie hybridných vozidiel. Zdroj: Cinco Días

Turecko plánuje investovať do energetickej efektívnosti
Námestník ministra energetiky a prírodných zdrojov TR A. Bayraktar informoval, že vláda plánuje počas najbližších 5
rokov investovať približne 11 mld. USD do energetickej efektívnosti, zníženia spotreby primárnej energie o 14 % a
zníženia emisií CO2 o 66 mil. t. Zdroj: Hurriyet
Viac nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR (bizinfo@mzv.sk).

