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POZVÁNKY

Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR pozývajú na Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2019 v Kongresovej
sále MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.
Fórum sa uskutoční za účasti prezidenta Tatárskej republiky subjektu Ruskej federácie Rustama N. Minnichanova
a štátneho tajomníka MZVEZ SR Slovenskej republiky Lukáša Parízka.
Súčasťou fóra sú B2B rokovania medzi ruskými firmami z Tatarstanu a firmami zo Slovenska. Účasť pre registrovaných
záujemcov je bezplatná. Elektronická registrácia pre firmy a účastníkov prebieha na stránke SOPK do 6. decembra
2019.
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje s podporou Spolkového ministerstva
hospodárstva a energetiky v rámci programu rozvoja trhu odbornú exkurziu „Smart City, digitalizácia a IKTriešenia“
Táto odborná exkurzia je určená pre zástupcov samospráv miest a obcí, ako aj súkromný sektor - odborníkov zo
slovenských firiem alebo inštitúcií, ktorých zaujíma aplikovanie prístupu a najnovšie technológie v oblasti Smart City.
Prihlásenie sa na odbornú exkurziu je možné najneskôr do 30. novembra 2019 priamo u organizátora – Slovenskonemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

Príležitosti pre podnikanie
Tender na výstavbu železničnej stanice na letisku v Rige
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do tendra na výstavbu železničnej
stanice na letisku v Rige, priľahlej infraštruktúry a nadjazdov. Prihlášku do tendra treba podať do 10. januára 2020 do
14:00 (miestneho času). Výherca tendra by mal začať s prácami v januári 2021, s predpokladaným odovzdaním diela v
decembri 2025.
Podnikateľská misia so SARIO do Izraela na CyberTech 2020
sa uskutoční v dňoch 27. – 31. januára 2020. Cieľovou skupinou sú slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo
Bratislavského kraja v sektoroch informačné a komunikačné technológie, kybernetická bezpečnosť, smart cities, smart
mobility.
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.
Celoročné 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.

Výstavy, veľtrhy a konferencie

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.
EXPOCITY Albania – 2. ročník veľtrhu „Safety and Security Expo 2019“ v Tirane.
Veľvyslanectvo SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských firiem a organizácií
na 2. ročníku veľtrhu zameraného na služby, produkty, najnovšie technológie a trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 13. – 14. decembra 2019 v priestoroch výstaviska EXPOCITY v Tirane, v Albánsku.
Cieľom tohto podujatia je zhromaždiť významných aktérov a investorov z oblasti bezpečnosti a ochrany na európskych a
svetových trhoch. Veľtrh ponúka ideálnu príležitosť na získanie prehľadu pre profesionálov a osoby s rozhodovacou
právomocou z vládnych inštitúcií a ďalších sektorov.
Reiselivsmessen Oslo – veľtrh cestovného ruchu
Veľvyslanectvo SR v Osle informuje verejnosť o konaní cestovného veľtrhu Reiselivsmessen Oslo 2020, ktorý sa
uskutoční v dňoch 4. – 5. januára 2020 v Osle, v Nórsku. Najväčší cestovný a turistický veľtrh v Nórsku, ktorý sa uskutoční,
je jedným z najpopulárnejších a najdôležitejších medzinárodných stretnutí cestovného ruchu na celom svete a je jedným
zo štyroch podujatí (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim), ktoré sa v Nórsku konajú každoročne pod jednou hlavičkou.
Veľtrh sa každoročne teší veľkému záujmu návštevníkov aj médií a okrem domácich firiem, cestovných agentúr a
organizácií sa na podujatí pravidelne prezentujú krajiny, mestá, cestovné agentúry, hotely atď. z celého sveta. Veľtrh
bude rozdelený do piatich hlavných tematických sekcií: ,,The Big World, Destination Norway, Cruise, Spa and Property
Abroad“.
Veľtrh Hospitality Expo Cyprus
Veľvyslanectvo SR v Nikózii informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti slovenských subjektov na
veľtrhu „Hospitality Expo Cyprus“, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 27. januára 2020 v hlavnom meste Cyperskej
republiky - v Nikózii. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Cypru N. Anastasiades, ktorý sa zúčastní otváracieho
ceremoniálu. Veľtrh tiež ponúka interakciu vo formáte B2B pre profesionálov z oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.
Veľtrh cestovného ruchu 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.
Veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“
Veľvyslanectvo SR v Sofii pozýva podnikateľskú a odbornú verejnosť na veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“,
ktorý sa uskutoční v dňoch 13. – 15. marca 2020 v hlavnom meste Bulharskej republiky v Sofii (Inter Expo Center).
Veľtrh je najväčším prezentačným podujatím v oblastiach športu a aktívneho životného štýlu v Bulharsku a ponúka
interakciu vo formátoch B2B a B2C. Očakáva sa účasť 7 000 domácich aj zahraničných návštevníkov, vrátane viac ako
700 expertov.

Zaujímavosti
Návrh opatrení pre konkurencieschopné Slovensko
Trinásť najdôležitejších zamestnávateľských združení a obchodných komôr v SR navrhlo dve desiatky opatrení, ktoré
by mala spraviť budúca vláda. Polovica sa týka predvídateľného podnikateľského prostredia a druhá podpory talentov.
Sťažujú sa, že legislatívne prostredie sa stalo úplne nepredvídateľným, krajina nie je pripravená na robotizáciu, máme
mnoho inovácií, no absolútne sa nepodporujú a vo vede, výskume a inováciách zaostávame za okolitými krajinami.
Workshop k inteligentným mestám s podporou grantov EHP/Nórska a MZVEZ SR
Za účasti viac ako stovky zástupcov firiem a samosprávy sa 25.11.2019 v Bratislave uskutočnil odborný seminár k
problematike inteligentných miest. Podujatie predstavilo skúsenosti s implementáciou
agendy Smart Cities prostredníctvom interaktívneho mentoringového princípu a bolo určené slovenským inovatívnym
firmám a zástupcom miest, ktorí mali možnosť svoje projekty prekonzultovať s expertami z Nórska, Veľkej Británie
a Izraela.
Zavedenie digitálnej dane v Čechách
Vláda schválila návrh tzv. digitálnej dane. MF navrhlo 7% daň zo zdaniteľných príjmov pochádzajúcich z využitia
mnohostranného digitálneho rozhrania (tj. najrôznejšie digitálne platformy určené na priamu interakciu používateľov),

na cielené reklamné kampane a z predaja dát o používateľoch. EÚ sa na jednotnej úprave digitálne dane nezhodla.
Niektoré krajiny podobne ako CZ preto prišli s návrhom vlastnej národnej dane. Zväz priemyslu a dopravy presadil, aby
sa daň netýkala firiem, ktoré majú menej ako 200 tisíc užívateľov a firiem, ktorých príjmy z digitálnych aktivít nepresahujú
100 miliónov CZK.

Najnovšie trendy a aktuality z hospodárskeho sveta nájdete tu
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

