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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.
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.
Výzva na predkladanie projektov na Parížske mierové fórum 2019
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o výzve organizátorov Parížskeho
mierového fóra na predkladanie projektov z oblastí: mier a bezpečnosť, životné prostredie, rozvoj,
nové technológie, inkluzívne hospodárstvo a kultúra a vzdelávanie do 24. mája 2019, 18:00 SEČ!
Spolupráca medzi podujatím V4 Startups in the Netherlands a globálnym podnikateľským
summitom
Podujatie „V4 Startups in the Netherlands 2019“, ktoré sa koná v utorok, 28. mája
2019 v holandskom Rotterdame sa stalo oficiálnym partnerom a „community“ eventom Globálneho
podnikateľského summitu (GES) 2019.
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?
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.
Zoznam úspešných žiadateľov o podporu v rámci mikrograntovej výzvy pre Moldavskú
republiku na rok 2019
Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní zastupiteľským úradom po definitívnom schválení dotácie od
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. ZÚ Kišiňov touto
cestou ďakuje všetkým záujemcom za ich projektové návrhy a oznamuje, že kvôli väčšiemu
množstvu prijatých žiadostí nebude osobne kontaktovať neúspešných žiadateľov.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

"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,
priemyselné 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.
China Brand Fair 2019 v Budapešti
Zastupiteľský úrad SR v Budapešti informuje o možnosti účasti na výstave China Brand Fair 2019,
ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 5. júna 2019 v Budapešti.
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.
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.
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

Nemecko | Ďalšia pokuta v rámci dieselového škandálu, tentoraz pre Porsche
Prokuratúra Bádenska Würtenberska udelila firme Porsche za manipuláciu softvéru pri dieselových motoroch pokutu vo
výške 535 mil.eur. Porsche sa ani neodvolalo, pokutu uhradí, hoci argumentovalo tým, že dieselové motory nevyrába, ale
nakupuje u Audi. Celkovo 99 tis. modelov typu Cayenne, Macan a Panamera už bolo stiahnutých do servisu. Porsche v
budúcnosti neplánuje viac vyrábať auta s dieselovými motormi, v ponuke budú len benzíny, hybridy a elektromobily. Pokuta
je príjmom štátneho rozpočtu krajinskej vlády a predstavuje cca. 1 % ročného rozpočtu. Obdobné pokuty rovnako bez
odvolania už uhradil VW vo výške 1 mld. EUR a Audi vo výške 800 mil. EUR.
Francúzsko | Rezort práce zverejnil vyhlášku, ktorá sankcionuje nezverejnenie indexu vyváženosti mužov a žien
V zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška, podľa ktorej bude sankcionovaná každá spoločnosť, ktorá nezverejní index
vyváženosti mužov a žien (zohľadňujúc ich mzdy, pracovné zaradenie a pod.), a to až do výšky 1% mzdových nákladov
spoločnosti. Povinnosť vyplýva zo zákona o „kariérnom vývoji“ zo 9/2018, ktorý ju uložil s lehotou do 1.3.2019 firmám
zamestnávajúcim viac ako 50 zamestnancov. Zdroj: Le Monde
Bielorusko/Rusko | Ropovod Družba
Bieloruská spoločnosť Belneftechim potvrdila, že čistá ropa z Ruska dosiahla ropnú rafinériu Mozyr v Bielorusku. Podľa
bieloruskej strany sa cez ropovod Družba do Bieloruska prečerpalo približne 1 mil. ton kontaminovanej ropy. Celkové
čistenie potrubia môže trvať niekoľko mesiacov. Od 10. do 11. mája bude ropovod Družba fungovať na 60-65% jeho
priemernej kapacity. Zdroj: Vedomosti
USA/Čína | Prezident Trump hrozí 25% clami na čínsky tovar
Podľa prezidenta Trumpa clá na čínske tovary, ktoré sú aktuálne v platnosti (25% clá na high-tech produkty v hodnote 50
mld. a 10% clá na ďalšie tovary v hodnote 200 mld. USD), prispievajú k ekonomickému rastu US. Trump hrozí zvýšením
10% sadzby na 25% od piatku, a to na tovary v hodnote 325 mld. USD. Dôvodom má byť pomalé tempo USA-Čínskych
obchodných rokovaní a snaha Číny o ústupky z už dohodnutých záväzkov rodiacej sa obchodnej dohody. Za hrozbami v
predfinále rokovaní, kedy má čínska delegácia na čele s vicepremiérom Liu He navštíviť 8.5. Washington, môže podľa
analytikov stáť sebavedomie prezidenta posilnené dobrými ekonomickými výsledkami a obavy, že obchodná dohoda
nebude dostatočne prospešná pre USA. Tak Republikáni ako aj Demokrati prezidenta varujú pred podpisom dohody, ktorá
by neriešila štrukturálne problémy a zásadné prekážky, ktorým čelia US firmy v Číne. Zdroj : link, Reuters; link, twitter D.
Trumpa.
Výhľad OECD pre zručnosti 2019
Publikácia analyzuje ekonomické a sociálne účinky nerovnomernej vybavenosti digitálnymi zručnosťami, verejné opatrenia
uľahčujúce ľuďom adaptovať sa na digitalizáciu práce a pre viac ako polovicu zanikajúcich pracovných odvetví identifikuje
potenciálne náhrady umožňujúce minimalizovať pokles miezd uchádzačov o toto zamestnanie a maximalizovať efektívnosť
rekvalifikačných opatrení. Najlepšiu prax v oblasti podpory tvorby a uplatňovania digitálnych zručností OECD identifikuje
najmä v BE, DK, FI, NL, NZ, NO, SE. Naopak SK, spolu s CL, GR, IT, LT a TR najväčšmi zaostávajú za priemerom OECD
najmä z dôvodu nízkej vybavenosti aplikovanými digitálnymi zručnosťami u dospelého obyvateľstva. Publikácia bude
dostupná »online. Zdroj: SM pri OECD

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

