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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

Pokračovanie príprav na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska z EÚ - informácie pre podnikateľov
V nadväznosti na blížiaci sa termín vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska z EÚ k 1. novembru 2019 je potrebné, aby sa podnikatelia pripravili a vykovali potrebné finálne
kroky, vrátane príprav na prípadný tvrdý brexit bez dohody.
Aktuálne otázky obchodovania s RF
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave si vás
dovoľujú pozvať na seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou, ktorý sa
uskutoční 13. novembra 2019 v Kongresovej sále MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. 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 a dovoz.
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019
Chcete si v priebehu jedného dňa na jednom mieste s istotou vopred dohodnutých obchodných
rokovaní nájsť nových obchodných partnerov? Rezervujte si dátum 24. októbra 2019 a registrujte
sa už dnes na Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019.
BANKOVÉ ZÁRUKY V OBCHODNÝCH A INÝCH ZMLUVNÝCH VZŤAHOCH
Bratislavská regionálna komora SOPK a OTP Banka Slovensko, a.s. pozývajú na biznis raňajky na
tému BANKOVÉ ZÁRUKY V OBCHODNÝCH A INÝCH ZMLUVNÝCH VZŤAHOCH, ktoré sa
uskutočnia 24. októbra 2019 v čase od 9.00 do 11.00 hod. v budove
Bratislavskej regionálnej komory SOPK, BC Kerametal, Bratislava.
Sledujte ekonomickú diplomaciu SR na sociálnych sieťach LinkedIn a Facebook
https://www.linkedin.com/company/economicdiplomacyslovakia
https://www.facebook.com/EkonomickaDiplomaciaSR

Príležitosti pre podnikanie

Aktuálne tendre v Libanone
Zastupiteľský úrad SR v Bejrúte informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o aktuálnych
tendroch v Libanonskej republike v sektore energetiky a v ďalších odvetviach.

Spolupráca s Ukrajinou sa môže začať
Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 16. septembra 2019 výzvy na predkladanie
žiadostí o projekt z programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie,
transparentnosť/Cezhraničná spolupráca" podporených z Finančného mechanizmu EHP 2014
- 2021, ktoré sú zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a
ukrajinskými verejnými subjektmi v oblastiach dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií
a transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšeniu integrity a zodpovednosti verejnej správy.
Celoročné výzvy pre inovatívne podniky a start-upy
Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a startupov 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: Zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín
Od 1. októbra 2019 môžu slovenskí exportéri využívať Zvýhodnené vývozné úvery do rozvojových
krajín prostredníctvom EXIMBANKY SR, ktorá bude môcť financovať, ako aj poisťovať úvery
slovenských exportérov vyvážajúcich do vybraných rozvojových krajín. EXIMBANKA SR pripravuje
do konca roka k Zvýhodneným vývozným úverom semináre pre exportérov a komerčné banky v
Bratislave a vo Zvolene. Ďalšie semináre budú pokračovať v nasledujúcom roku v Košiciach a
ďalších regiónoch Slovenska. Pre bližšie informácie sledujte webstránku, či facebook
EXIMBANKY SR, kde budú informácie o presných termínoch a miestach konania.
Slovensko-nemecké hospodárske fórum, 10. 10. 2019 v Bratislave
MZVEZ SR sa prostredníctvom Podnikateľského centra zúčastnilo na Slovensko - nemeckom
hospodárskom fóre, ktoré sa konalo v Bratislave, dňa 10. októbra 2019. Išlo v poradí o prvé
podujatie tohto typu zorganizované zo strany Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej
komory, na ktorom sa zúčastnil MiH SR P. Žiga, zástupcovia početných hospodárskych a
obchodných inštitúcií, ako aj slovenských a nemeckých firiem. Podujatie bolo zamerané na
identifikovanie nových možností obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami a jeho nosnou témou
bola agenda Priemyslu 4.0 a s ním spojené procesy digitalizácie, robotizácie a dopadov na
zamestnanosť

Podujatia s finančným príspevkom MZVEZ SR
Pozvanie na podnikateľskú misiu do Gdanska
Veľvyslanesctvo SR vo Varšave vďaka prostriedkom vyčleneným Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR na Projektovú schému ekonomickej diplomacie v spolupráci so
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva 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
zahraničnými spoločnosťami pôsobiacimi v poľských prístavoch.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie
Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
Pozívame Vás na ôsmu kooperačnú burzu rakúskych a slovenských firiem strojárskeho,
kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Kooperačná burza sa uskutoční 29. októbra
2019, hotel Luna - Žiar nad Hronom. Na podujatí môžete stretnúť 13 rakúskych firiem. Firemné
profily a kooperačné záujmy nájdete v odkaze nižšie. Podujatie prebieha formou bilaterálnych
rozhovorov. Tie sú organizované v časovom harmonograme v dvadsaťminútových intervaloch. V
rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu
ponuku, či dozvedieť sa viac o ich obchodno-kooperačnom záujme o Slovensko.

CYBERSEC EXPO 2019 - najväčší veľtrh kybernetickej bezpečnosti v strednej a východnej
Európe
Medzinárodné konferenčné centrum v Katoviciach pripravuje 5. ročník veľtrhu CYBERSCEC EXPO
2019 v dňoch 29. – 30. október 2019, ktorý je súčasťou CYBERSEC CEE - najväčšej kybernetickej
udalosti v strednej a východnej Európe. CYBERSCEC EXPO 2019 zahŕňa sériu podujatí a stretnutí
venovaných mnohostrannému prístupu k digitálnej bezpečnosti. Motto tohtoročného podujatia
„Zabezpečenie digitálnej DNA na svete“.
INDUSTRY from Needs to Solutions a IoT Solutions World Congress
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní štvrtého ročníka výstavy
INDUSTRY from Needs to Solutions ako aj konaní svetového kongresu internetových riešení pre
priemysel (Internet of Things), ktoré sa budú konať v Barcelone v dňoch 29. – 31. októbra 2019.
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.
Medzinárodné strojárske fórum
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informuje o možnosti účasti na Medzinárodnom strojárskom fóre,
ktoré sa uskutoční 26. novembra 2019 v centrále Rakúskej hospodárskej komory vo Viedni. Fórum
ponúka príležitosť stretnúť rakúskych, ale i celosvetových výrobcov a poskytovateľov služieb.
Súčasťou podujatia sú B2B matchmaking rozhovory s top firmami strojárskeho odvetvia. Účasť na
podujatí je pre zahraničných zástupcov spoločností bezplatná, nutná je však záväzná registrácia
na stránke https://machinery2019.b2match.io/.
Medzinárodná výstava Metal Madrid
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej
výstavy Metal Madrid 2019, venovanej priemyslu a priemyselným inováciám, ktorá sa uskutoční v
dňoch 27. – 28. novembra 2019 v Madride. Je určené pre dodávateľské firmy a profesionálov z
odvetví metalurgie, zvárania, strojárstva, úpravy povrchov a dodávateľov komponentov pre
automobilový a letecký priemysel.
Katarská IT konferencia a výstava 2019
Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o pripravovanej
Katarskej IT konferencii a výstave 2019 QITCOM v dňoch 29. októbra – 1. novembra
2019. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je „Bezpečné inteligentné mestá“.
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.
Pozvánka na 10. ročník Annual Investment Meeting v Dubaji
Zastupiteľský úrad SR v Abú Dhabí informuje verejnosť, že v termíne od 24. – 26. marca 2020 sa
uskutoční v Dubaji 10.ročník Annual Investment Meeting (AIM) pod záštitou šejka Mohammeda bin
Rášid Al Maktúm. Témou podujatia bude “Investing for the Future: Shaping Global Investment
Strategies“.

Aktuality

K cezhraničnej spolupráci samospráv
V rámci aktivít SHSP s verejnosťou v oblasti ekonomickej dimenzie zahraničnej politiky sa uskutočnili
(15.10.) prezentačné stretnutia k možnostiam cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce pre samosprávy
miest Jelšava a Revúca, ktoré patria do kategórie najmenej rozvinutých okresov na SK. Cieľom
prezentácie grantov EHP/Nórska bolo informovať o možnostiach financovania a podpory projektov v rozvoji
miestnej samosprávy v regióne stredného Gemera. Súčasťou podujatia v Revúcej bolo za prítomnosti VZÚ
NO T. Nervika, taktiež slávostné otvorenie výstavy B.Bjørnsona - Hviezda zo severu, ktorá vznikla v spolupráci
ZÚ NO na SK so Slovenskou národnou knižnicou.
VW plánuje uviesť na trh cenovo výhodné elektroauto
S cieľom sprístupniť elektromobilitu pre čo najširší okruh zákazníkov chce prísť koncern Volkswagen (VW)
najneskôr do 5 rokov na trh s elektroautom, ktoré bude stáť menej ako 20 000 EUR. Určené bude prevažne
na dopravu v meste, s dojazdom 220 – 250 km. Ešte predtým je však pre VW prioritou dostať na trh
elektromobil ID.3, ktorý má stáť okolo 30 000 EUR. Zdroj: dpa
Dukovany nestačia, treba rozšíriť aj Temelín
Pri znižovaní podielu uhlia na výrobe elektrickej energie z dnešného podielu 45% na nulu v r.2050 nebude
stačiť na pokrytie energetických potrieb len postavenie nového jadrového bloku v Dukovanoch. Bude potrebné
postaviť aj ďalší jadrový blok v Temelíne. Prvé štyri bloky JE Dukovany pri predĺžení životnosti vydržia do
r.2045-2048. Perspektívnymi sú aj malé modulárne jadrové reaktory – ČEZ podpísala memorandum
o spolupráci s US spoločnosťou Nu Scale. Potrebné je nechať si aj záložný scenár na uhlie, rovnako ako
Nemci, ktorí ohlásili koniec uhlia v r.2038, ale ponechali si poistku. Zdroj: Mladá Fronta Dnes
Zákon zameraný na ochranu budúcej siete 5G
Švédska vláda pripravuje úpravu zákona, na základe ktorej by švédske bezpečnostné služby a armáda mohli
požadovať od mobilných operátorov prevádzkujúcich budúcu 5G sieť splnenie špecifických podmienok na
výrobcov zariadení tvoriacich sieť. Zákonnú úpravu chce dať schváliť parlamentu ešte pred aukciou na 5G
licencie v r.2020. Zákon, ktorého detaily zatiaľ nie sú známe môže znemožniť čínskemu Huawei byť súčasťou
výstavby 5G siete v SE. Zdroj: Dagens Industri

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

