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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

BREXIT – Informačná platforma k brexitu pre občanov a podnikateľov
Pozrite si na našom webe informačnú platformu o brexite. Nájdete na nej v jasnej a zrozumiteľnej
forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj odporúčania a rady pre riešenie
životných či ekonomických situácií súvisiacich s odchodom Veľkej Británie z EÚ.
Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta
Mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti globálnych ekonomík, energetiky, nových
technológií, venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v krajinách V4 a selektovaným
ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov globálnych think-tankov,
analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok, štúdií a aktuálnych
informácií.
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci PPP
SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action
Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie
na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev.

Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti
Tender na zriadenie lyžiarskeho vleku
Správa mesta Kraljevo vyhlásila verené obstarávanie na projekt a realizáciu stavebných prác na
lyžiarsky vlek a úseky zjazdovky s pridruženým vlekom, dodávku, inštaláciu potrebného vybavenia
lyžiarskej infraštruktúry v Gorči – Dobra voda (na kľuč).

Verejné obstarávanie na technickú dokumentáciu tunelového prepojenia
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnom
obstarávaní Riaditeľstva pre stavebné pozemky a výstavbu mesta Belehrad – technická
dokumentácia výstavby tunela.
Súťažnú dokumentáciu je možné stiahnuť z Portálu pre verejné obstarávanie Správy pre verejné
obstarávanie http://nabavke.beoland.com/,
Portálu
pre
verejné
obstarávanie
v
Belehrade http://www.beoland.com

Plant-based Protein start-up Awards
Zastupiteľský úrad SR v Paríži vyzýva všetky inovatívne MSP a start-upy, aby sa zapojili do práve
prebiehajúcej súťaže Plant-based Protein start-up Awards! Ak vyvíjate inovatívne riešenia, služby,
technológie a produkty v oblasti proteínov na rastlinnom základe, termín na predloženie projektu
je do 3. septembra 2019.
Tender verejného-komunálneho podniku Teplárne Šabac
Verejné obstarávanie na dodávku a montáž termostatických ventilov a deličov pre podnik Teplárne
Šabac na vykonávanie energetickej obnovy obytných budov v meste Šabac. Ponuky sa
predkladajú prostredníctvom portálu obstarávania EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj).
EBOR používa elektronický systém obstarávania. Registrácia uchádzačov sa uskutoční
prostredníctvom linku: https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html
Súťažná dokumentácia je zverejnená na portáli záujemcovia môžu doručiť ponuky do 10.
septembra 2019 o 14:00 hod.
Verejná výzva na výber strategického partnera na realizáciu projektu výstavby
infraštruktúry koridoru diaľnice E-761
Verejná výzva srbského Ministerstva dopravy a infraštruktúry na výber strategického partnera
výstavby infraštruktúry úseku E-761 diaľnice Pojate-Preljina, t. z. moravského koridoru. Hlavnou
úlohou strategického partnera je príprava technickej dokumentácie a vykonávanie prác na
výstavbe tohto úseku diaľnice.
Kooperačná rokovania počas EMO 2019 v Hannoveri
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní na EMO Hannover v Nemecku, v termíne 16. – 20. septembra 2019.
EMO Hannover je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov
ponúka možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových
dodávateľov.
Výzvy pre inovatívne podniky a start-upy
Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a
start-upov na stránku platformy AGORIZE, ktorá sústreďuje výzvy medzinárodných skupín,
organizátorov veľtrhov či súťaží. Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na
realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora,
účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i. Aktuálne prebieha napr. výzva OCP Group na
využívanie digitálnych dát, skupiny EDF na riešenia elektrickej mobility, Komory francúzskych
audítorov (CNCC) na kontrolu/audit informačných systémov a firemných dát skupiny Airbus –
„Airbus GEO Challenge“ na tému „Ako vytvoriť pridanú hodnotu pre nové podniky, primárne
založené na satelitných údajoch spoločnosti Airbus?“, či SLINGSHOT 2019.
Seminár o možnostiach a aktuálnych otázkach obchodovania s Ruskou federáciou
Odborný seminár je organizovaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) v
spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a
Veľvyslanectvom RF v Bratislave. Miesto konania: MZVEZ SR, Bratislava, Hlboká cesta 2,
Kongresová sála.
Dátum a čas: 25. septembra 2019 od 9:30 hod. Seminár je určený pre
majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej politike svojich podnikov a
osobitne pre pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývoz,
dovoz alebo výrobnú spoluprácu a investovanie v oblasti materiálnej výroby.
Research & Innovation Days
Práve bola spustená registrácia na veľké celoeurópske podujatie s názvom „Research &
Innovation Days", ktoré sa uskutoční 24. – 26. septembra 2019 v Bruseli. Podujatie je kľúčovou
aktivitou v rámci strategického plánovania nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum
a inovácie. Na podujatí bude bližšie predstavená strategická agenda, priority a ciele jednotlivých
výskumno-inovačných opatrení, rozdelených podľa pilierov, klastrov a ďalších oblastí budúceho
rámcového programu, čo je dôležité poznať pri príprave úspešného projektového návrhu.
Nepremeškajte preto túto jedinečnú príležitosť a registrujte sa (bezplatne) ešte dnes.
Podnikateľská misia do Gdanska
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR vo Varšave
pozývajú slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku, ktorá sa
uskutoční v dňoch 28. – 29. októbra 2019. Hlavným cieľom účasti slovenských spoločností je
možnosť prezentácie svojich podnikateľských aktivít, posilnenie existujúcich a nadviazanie nových
obchodných kontaktov, ktoré budú nápomocné pre ich proexportnú činnosť. Súčasťou misie budú
aj B2B stretnutia s poľskými spoločnosťami pôsobiacimi v poľských prístavoch.

Tendre Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje o dvoch prebiehajúcich tendroch Organizácie pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD.
Prvý kombinovaný tender sa týka (1) digitálnej tvorby príbehov, (2) filmovania a nahrávania videí,
(3) podpory vysielania a štúdiovej práce a (4) fotografie.
Druhý kombinovaný tender sa týka predovšetkým osobného kaučingu pre vyšší manažment a
ďalšie súvisiace služby v dvoch kategóriách: služby posudzovania ľudských zdrojov a samotný
kaučing. Uzávierka oboch tendrov je 30. septembra 2019 o 13:00 hod. Podniky sa musia
zaregistrovať na portáli verejného obstarávania OECD https://oecd.bravosolution.com
Tender na predaj časti akcií Medzinárodného letiska v Aténach.
Privatizačný fond vyhlásil tender na predaj 30% akcií Aténskeho medzinárodného letiska (AIA)
Termín na prihlásenie do tendra je 30. septembra 2019.
Kooperačné rokovania KONTAKT-KONTRAKT počas MSV 2019 v Brne
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní "KONTAKT-KONTRAKT" organizovaných ako sprievodné podujatie na
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) v Brne v dňoch 7. – 9. októbra 2019.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

18. ročníku medzinárodnej výstavy cestovného ruchu „TourEurocenter - Zakarpatsko
2019“
Zakarpatská štátna oblastná administratíva pozýva prostredníctvom Generálneho konzulátu
Slovenskej republiky v Užhorode slovenské subjekty zúčastniť sa na 18. ročníku medzinárodnej
výstavy cestovného ruchu „TourEurocenter - Zakarpatsko 2019“, ktorá sa uskutoční 19.
septembra 2019 v Užhorode - http://www.zaktour.gov.ua
Výstava Riga Food
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti podnikateľov
na Výstave Riga Food, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 7. septembra 2019 v Rige. Riga Food je
každoročne najväčšou a najdôležitejšou výstavou v oblasti gastronómie v Pobaltí. V roku 2019 sa
uskutoční už jej 24. ročník. Riga Food každoročne poskytuje slovenským podnikateľom možnosť
získať nové obchodné kontakty a osobné vzťahy s potencionálnymi zákazníkmi, vytvára
príležitosti pre prieskum trhu a podporuje ďalší rozvoj podnikania.
V. ročník Ľvovského ekologického fóra
sa uskutoční 12. – 13. septembra 2019 v meste Ľvov. Fórum je významným podujatím na
Ukrajine v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi, spracovania a triedenia odpadov, v
automatizácii technologických procesov a v prijímaní nových ekologických riešení.
Medzinárodný veľtrh v Thessalonikách – TIF
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Aténach Vás pozýva do stánku Slovenska na
Medzinárodnom veľtrhu v Thessalonikách – TIF, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 15. septembra
2019 vo výstavnom centre Helexpo v Thessalonikách. Tohtoročný 84. ročník veľtrhu bude
zameraný hlavne na rozvoj podnikania, automobilový priemysel, technológiu a inovácie,
energetiku, vzdelávanie ale aj na kultúru a šport.
Slovensko-bieloruské priemyselné a inovačné fórum na výstave TechInnoProm
sa
uskutoční 18. septembra 2019. Podujatie je cielene naplánované počas konania
Bieloruského priemyselného a investičného fóra a výstavy TechInnoProm, aby umožnilo
slovenským podnikateľom sa čo najviac zoznámiť s podmienkami podnikania
v Bielorusku. Témy: priemysel 4.0, automatizácia, informačné technológie, umelá inteligencia,
doprava, strojárstvo, elektrotechnika, chemický priemysel, energetika, obnoviteľné zdroje energie
a ekológia.
3. Včelársky veľtrh juhovýchodného Balkánu
3. Včelársky veľtrh juhovýchodného Balkánu, ktorý sa koná 21. septembra 2019 v priestoroch
TO Vranije. Zväz včelárskych organizácii Srbska s 9500 členmi očakáva veľkú účasť včelárov zo

Srbska, Macedónska, Albánska, Grécka, Bulharska, Turecka a Čiernej Hory, pretože táto časť
Balkánu jednoducho nemá podobný veľtrh a srbská včelárska výbava má výnimočnú kvalitu
Medzinárodné čiernomorské dopravné fórum „TRANS EXPO ODESSA 2019“
sa uskutoční v dňoch 18. – 20. septembra 2019 v Odese. V rámci fóra sa uskutočnia 4.
medzinárodné špecializované výstavy: „TransUkrajine 2019“, „Trans Rail Ukrajine 2019“, „MHD
2019“, „Odesa 2019“ a taktiež 22. ročník medzinárodnej konferencie „Rozvoj dopravného systému
na Ukrajine: výzvy a perspektívy“. Program a informácie o fóre sú uvedené na webovej stránke:
http://trans-expo-odessa.com/.
2019 Abuja International Trade Fair
sa uskutoční v dňoch 21. – 29. septembra 2019 v Abuja International Trade & Convention Centre,
Abuja, Nigeria. Medzinárodný veľtrh Abuja poskytuje jednu z najväčších obchodných platforiem
pre medzinárodných a domácich vystavovateľov na podporu nových produktových radov, prístup
na nové trhy, budovanie nových obchodných vzťahov, predvádzanie nových produktov,
pochopenie trendu vývoja a komunikáciu s dodávateľmi, vládou a konečnými užívateľmi.
ENRICH in China – Annual Funding Forum 2019
ponúka informácie o príležitostiach financovania v akademickej a obchodnej oblasti v rámci
spolupráce Európy a Číny. Široká komunita ENRICH in China ponúka informácie o aktuálnych
trendoch v týchto oblastiach a dáva členom možnosť profitovať z dostupných obchodných
možností. Podujatie sa uskutoční 2. októbra 2019 v Bruseli.
15. Medzinárodný veľtrh energetiky a 16. Medzinárodný veľtrh EcoFair
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť a odbornú verejnosť o 15.
Medzinárodnom veľtrhu energetiky, a 16. Medzinárodnom veľtrhu životného prostredia EcoFair,
ktoré sa konajú 2. – 4. októbra 2019 v priestoroch Beogradského sajmu v Belehrade.
Expo Mongolia 2019
Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o pripravovanej
účasti Slovenska a možnej participácie slovenských firiem a organizácií na medzinárodnom
veľtrhu ‘Expo Mongolia 2019 the 7th International Multi Sector Mining Trade Fair and Conference‘
v Ulanbátare 9. – 11. októbra 2019.
V rámci projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ SR zabezpečí národný stánok, v
ktorom poskytne možnosť slovenským podnikateľským subjektom zúčastniť sa Expo Mongolia
2019.
11. ročník medzinárodného energetického fóra SEF 2019 KYIV.
Veľvyslanectvo SR na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 16. - 18. októbra
2019 sa v Kyjeve uskutoční v poradí 11. ročník medzinárodného energetického fóra „Sustainable
Energy Forum and Trade Show of Central and Eastern Europe“ – SEF 2019 KYIV. V rámci
podujatia budú predstavené najnovšie technológie a riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie, ale aj energetickej efektívnosti, inteligentných energetických systémov, nevynímajúc
právne a finančné aspekty.
Podujatie Platformy pre mobilitu GSV vo Viedni
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informuje o plánovanom podujatí Platformy pre mobilitu GSV pod
názvom „Galileo je tu, využime príležitosti“, ktorého cieľom je poskytnúť prehľad o súčasných a
budúcich službách európskych satelitných navigačných systémov EGNOS a GASLILEO.
Podujatie sa koná 8. októbra 2019 od 14:00 hod. v priestoroch GSV vo Viedni. Rezervácie
na karin.fruehwald@gsv.co.at
Konferencia o vojenských technológiách v Bahrajne – MEMTEC 2019
Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje podnikateľskú verejnosť a odbornú verejnosť o
pripravovanej Konferencii o vojenských technológiách v Bahrajne – MEMTEC 2019.
Konferencia o vojenských technológiách na Blízkom východe (MEMTEC) sa bude konať od 28.
do 30. októbra 2019, spolu s nadchádzajúcou medzinárodnou výstavou (BIDEC).

India - Europe 29 Business Forum 2019
sa uskutoční 20. – 21. novembra 2019 v Dillí, India. Hlavnými témami podujatia sú umelá
inteligencia, IT technológie, farmaceutický priemysel, obnoviteľné zdroje energie a „Smart cities“
vrátane mestskej hromadnej dopravy.

Smart City Expo World Congress
sa bude konať v Barcelone v dňoch 19. – 21. novembra 2019. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť
samospráv, podnikateľov a inovátorov na konanie ďalšieho podujatia z cyklu svetového kongresu
Smart City Expo – najvýznamnejšej inovačnej platformy zameranej na rozvoj inteligentných
miest.
Gulf Defense and Aerospace
Veľtrh a konferencia obrannej, bezpečnostnej a leteckej techniky GDA 2019 sa uskutoční v
Kuvajte 10. – 12. decembra 2019. Podujatie je určené výrobcom a expertom na obrannú a
bezpečnostnú techniku.

Balttour
sa uskutoční 31. januára – 2. februára 2020 v Rige v Lotyšsku. Je najväčšou a najdôležitejšou
výstavou v oblasti cestovného ruchu v Pobaltí. Podujatie je predovšetkým zamerané na cestovné
kancelárie, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, turistické informačné centrá a na tvorbu politík
v oblasti cestovného ruchu.

Aktuality

Dočasný zákaz dovozu ošípaných a jatočných výrobkov z bravčového mäsa do Ruska
V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku, zaviedli ruské dozorné orgány s účinnosťou od 9.8.
2019, dočasné obmedzenia na dovoz a tranzit živých ošípaných, ako aj jatočných výrobkov z bravčového mäsa na celom
území Ruskej federácie. Uvedené výrobky sa nevzťahujú na výrobky spracované technológiou, ktorá zaručuje počas
výrobného procesu zničenie vírusu afrického moru ošípaných. Zdroj: TASS
Belgický projekt nového typu jadrového reaktora Myrrha
Projekt Myrrha, ktorý sa usiluje o vytvorenie nového reaktora poháňaného urýchľovačom častíc, hľadá medzinárodných
investorov na pokrytie 60% výdavkov na projekt. Suma týchto výdavkov sa odhaduje na 1.6 miliárd EUR. Belgicko, ktoré
bolo svojho času svetovou špičkou v oblasti jadrového výskumu sa týmto projektom chce vrátiť medzi svetovú špičku v
tejto oblasti. Projekt sa preto rozhodla podporiť aj federálna vláda BE, ktorá bude financovať 40% všetkých nákladov.
Malo by ísť o mimoriadne inovatívny projekt, ktorý by mal byť v oblasti výskumu jadrovej energie prelomový. Jeho
prednosťami by malo byť zníženie bezpečnostných rizík, efektívnejšia produkcia energie a najmä možnosť účinnej
recyklácie doposiaľ vyprodukovaného jadrového odpadu.
Združenia podnikateľov Spojeného kráľovstva pripúšťajú nedostatočnú pripravenosť na brexit
Uniknutý dokument vlády UK s východiskami pre krízové plánovanie v prípade no-deal brexitu (operácia Yellowhammer)
ráta, že po neriadenom brexite nastane chaos a narušenie logistiky, čo sa odrazí na nedostatku hlavne niektorých
potravín, liekov a paliva. Podľa vládnych odhadov až 50-85 % nákladných vozidiel nebude mať potrebnú registráciu (tzv.
short straits). Napriek uisteniam vlády o vyčlenení dodatočných prostriedkov na krízové riadenie, predstavitelia biznisu
skôr potvrdzujú negatívne očakávania. E. Morgan, šéf Institute of Directors napr. uvádza, že vláda stále nehovorí jazykom
malých podnikateľov, a títo budú po brexite čeliť „neznámemu neznámu“. M. Cherry, riaditeľ Federation of Small
Businesses, potvrdil že „pretrvávajúca politická neistota neumožňuje MSP investovať, expandovať alebo najímať. Podľa
CBI firmy všetkých veľkostí sa „pripravujú ako len môžu“ na odchod 31.10., ale „zostávajú s nejasnými radami, časovým
a nákladovým plánovaním“. Odhady negatívneho vývoja podľa „Yellowhammer“ potvrdili ďalej napr. predstavitelia Make
UK alebo B. Kerslake poradca šéfa Labouristov J. Corbyna. Zdroj: FT

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

