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Vážení partneri, milí čitatelia,
informácie rezortu zahraničia o podmienkach cestovania do zahraničia a o vstupe cudzincov na územie SR počas
pandémie COVID-19 nájdete nižšie:

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje v čase núdzového stavu
svoje služby iba e-mailom (bizinfo@mzv.sk). Denne aktualizované informácie nájdete ako doteraz na našej webovej
stránke http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici.

Prehľad najdôležitejších správ
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
Veľvyslanectvo SR v Teheráne informuje podnikateľskú verejnosť, že existuje možnosť bezplatne preveriť, či sa na
ich perspektívnych obchodných partnerov z Iránu nevzťahujú sankcie EÚ prostredníctvom EU Due Dilligence
Helpdesk. Helpdesk o. i. ponúka odpovede na najčastejšie kladené otázky firiem vo vzťahu k sankčným rizikám
obchodovania s iránskymi subjektmi.
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020 - ONLINE
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje 21. októbra 2020 „Slovenskú kooperačnú burzu
Bratislava 2020“, najväčšie medzinárodné podujatie na Slovensku zamerané na spoluprácu slovenských a
zahraničných firiem.
PODPORA EXPORTU FIRIEM Z TRNAVSKÉHO KRAJA - ODLOŽENIE PODUJATIA
V dôsledku opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 30.09.2020, ktorým sa s účinnosťou
od 01.10.2020 do odvolania zakazuje usporadúvanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy s účasťou nad 50 osôb, pričom sa zároveň s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania výslovne zakazuje
usporadúvanie hromadných podujatí spoločenského charakteru, vydávame nasledujúce stanovisko:
Na základe prijatia vyššie uvedeného opatrenia sme sa spolu so zástupcami Trnavského kraja zhodli na tom, že v
súčasnej situácii bude najzodpovednejším riešením plánované podujatie „Z regiónov do sveta“, ktoré sa malo
uskutočniť v termíne, 06. - 07. 10. 2020 odložiť. Zároveň si dovoľujeme zdôrazniť, že keď to epidemiologická situácia
umožní, podujatie plánujeme opätovne zorganizovať.

Online podujatia
Start-upová konferencia ReflectFest
V dňoch 8. - 10. októbra 2020 sa na Cypre koná tretí ročník veľkej start-upovej konferencie ReflectFest. Ide o 3-dňový
online festival budúcnosti, na ktorom sa predstavia trendy a vývoj v oblasti technológií, inovácií. Medzi hlavných
spíkrov patria aj lídri v oblasti start-upov ako Yossi Vardi (Startup Nation) alebo Niklas Yansen (Blinkist).
Informačný deň EU Open for Business
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako jeden z partnerov projektu Enteprise Europe Network na Slovensku
si vás dovoľuje pozvať na Online Informačný deň, ktorý je súčasťou kampane EU Open for Business, a ktorý sa tento
rok koná nielen na Slovensku, ale aj na Malte, v Luxembursku, Holandsku a Belgicku. Virtuálny seminár sa
uskutoční 15. októbra 2020 (09:00 - 16:00) registrácia na stránke: slovakia.euopen4business.eu
San Juan Mining Expo 2020
Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires informuje podnikateľskú verejnosť o konaní virtuálneho veľtrhu „San Juan
Mining Expo 2020“, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 23. októbra 2020 v San Juan, Argentína. Cieľom virtuálneho

veľtrhu je prispôsobiť sa globálnemu trendu a ponúknuť užitočné služby a obchodné príležitosti v odvetví
ťažobníctva
MEDICA HEALTHCARE BROKERAGE EVENT 2020
Online obchodné rokovania MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 - ONLINE v oblasti zdravotníctva,
zdravotníckej techniky a pomôcok poskytujú možnosť rozvoja medzinárodnej spolupráce v rozšírenom formáte aj popri
virtuálnej výstave MEDICA 2020 Düsseldorf. Kooperačné podujatie bude rozložené do viacerých dní v období: od
22.10.2020 do 29.03.2021
Ottawské klimatické rozhovory „Zelená obnova: poučenie z posledného obdobia pre túto dobu“
Veľvyslanetvo SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na virtuálnych ottawských klimatických
rozhovoroch „Green Recovery: Lessons from Last Time For This Time“, ktoré sa konajú v dňoch:
14.10.2020: Financing Green Stimulus: Opening the Purse Strings
28.10.2020: Carbon Fibres: Bitumen for Good
11.11.2020: Green Hydrogen: Time to Seize the Moment
25.11.2020: Financing the Green Renovation Wave
Torontské globálne fórum
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na online verzii podujatia Torontského globálneho fóra
pod názvom „Vytváranie odolnej ekonomiky“ („Forging a Resilient Economy“), ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-28.
októbra 2020. Po prvýkrát sa Torontské globálne fórum uskutoční plne virtuálne. Organizuje ho The International
Economic Forum of the Americas pod názvom „Vytváranie odolnej ekonomiky“. Ide o trojdňové podujatie, ktorého
program je možné nájsť na tomto linku. Registrácia končí 23. októbra 2020 a organizátori upozorňujú na limitovaný
počet miest.
Online Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
Podujatie sa uskutoční 29. októbra 2020 online. Obsah podujatia však zostáva nezmenený - aj naďalej máte možnosť
stretnúť rakúske firmy so záujmom o výrobnú, obchodnú, či projektovú spoluprácu. Rakúsko - slovenská kooperačná
burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu sa tento rok uskutoční už po deviatykrát. Tohtoročná burza sa uskutoční
vo forme digitálneho podujatia.
ELMIA SUBCONTRACTOR 2020 - Online B2B rokovania
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka nadviazanie kontaktov na podajatí ELMIA SUBCONTRACTOR
CONNECT 2020. Tohtoročná Elmia Subcontractor Connect bude dištančná s využitím nových spôsobov digitálnej
B2B komunikácie a prerokovávania obchodných príležitostí. Vytvorí priestor pre rokovania medzi priemyselnými
nákupcami a dodávateľmi z celej Európy.
ITAPA Online Matchmaking 2020
Slovak Business Agency pozýva na Online Matchmaking 2020 v dňoch 12. - 13. novembra 2020 v rámci
Medzinárodného kongresu ITAPA. Úspešná história kongresu je zárukou kvalitného programu a početnej účasti
členov z rôznych oblastí IT sektora zo Slovenska a zahraničia. Účastníci si vopred naplánujú stretnutia s firmami a
organizáciami, s ktorými by radi nadviazali spoluprácu.
SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2020 – Online B2B rokovania
Industry 4.0 prináša revolučné zmeny do čoraz väčšieho počtu priemyselných činností. Spoločnosti stoja pred výzvou
ako čo najlepšie využiť výhody, ktoré ponúka štvrtá priemyselná revolúcia. Smart Manufacturing Matchmaking 2020
(Inteligentné obrábanie 2020) je zamerané na rokovania firiem zaujímajúcich sa o oblasť výroby, kybernetickej
bezpečnosti a Priemyslu 4.0. Organizátorom je talianske inovačné a technologické centrum SPIN v spolupráci s
partnermi Enterprise Europe Network a EURATEX medzinárodného projektu programu Európskej únie COSME do
ktorého je zapojená aj SOPK prostredníctvom Slovenského plastikárskeho klastru.
Dutch-Slovak online B2B meetings 2020
Slovak Business Agency pozýva 19 .- 20. novembra 2020 na podujatie Dutch-Slovak online B2B meetings 2020,
ktoré organizuje v spolupráci s holandským partnerom KVK a SARIO. Online B2B stretnutia sú v súčasnosti jedným
z najefektívnejších nástrojov pri hľadaní zahraničných partnerov.
KUNSTSTOFFEN 2020 -BENELUX- Online rokovania
Kooperačné podujatie Matchmaking Kunststoffenbeurs 2020 je sprievodným podujatím jednej z najvýznamnejších
výstav v krajinách Beneluxu. Podujatie je zamerané na rozvoj spolupráce organizácií pôsobiacich v rámci celého
hodnotového reťazca plastikárskeho sektoru.
Virtual Indonesian House
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave za účasti zástupcov Sekcie hospodárskej spolupráce MZVEZ SR
a vybraných slovenských podnikateľských subjektov dňa 23.septembra 2020 otvorilo "Virtual Indonesian House" ako
platformu, zameranú na využitie potenciálu hospodárskej spolupráce medzi Indonéziou a Slovenskom.

Produkty pre exportérov
Komunikačná kampaň britskej vlády na pomoc firmám v EÚ v súvislosti s BREXIT-om
Handbook pre slovenského podnikateľa v Rakúsku
Podnikateľský handbook pre Azerbajdžan
Zavedenie elektronického colného režimu - India ICEGATE https://www.icegate.gov.in/
EXIMBANKA SR: COVID úver na podporu udržania prevádzky
Commercial Directory Slovakia 2020

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Program „Culture for Democracy“
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o výzve švajčiarskej kancelárie pre spoluprácu pri
veľvyslanectve Švajčiarska v Srbsku na predkladanie ponúk o partnerstvo v rámci programu „Culture for Democracy“.
Hlavným cieľom tejto výzvy je získať ponuky pre I. fázu (2021-2025) s cieľom určiť implementačného partnera
programu, ktorý predloží koncept ďalšieho rozvoja kultúrnej scény v Srbsku v súlade s intervenčnou
stratégiou. Ponuky v anglickom jazyku sa predkladajú na adresu veľvyslanectva Švajčiarska v Belehrade. Konečný
termín na predloženie ponúk je 4.december 2020, o 23:59h. Podrobné informácie o výzve a programovú
dokumentáciu možno ziskať na stranke: https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/search/projectDetail.jsf
Výzva na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) z grantov Nórskeho finančného mechanizmu
Cieľom výzvy je podporiť start-upy v oblastiach „zelené inovácie v priemysle“ a „verejnoprospešné technológie a
pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“. Na výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1
058 824 EUR. Dátum uzatvorenia výzvy je 23. októbra 2020.
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby pri rekonštrukcii železnice Niš-Dimitrovgrad
„Infrastruktura železnice Srbije“ s.r.o. Belehrad potrebuje angažovať konzultanta na poskytovanie služieb pre projekt
revitalizácie a modernizácie železnice TEN-T železničnej siete. Obdobie realizácie služieb je 72 mesiacov,
predpokladaný objem služby 4,9 mil. EUR. Termín na predkladanie ponúk je 26. október 2020.
EK otvorila prvú výzvu na predkladanie návrhov inovačných projektov čistých technológií
Z Inovačného fondu poskytne na projekty čistých technológií grantové financovanie vo výške 1 mld. EUR na
podporu pri komercializácii. Uzávierka podávania žiadostí je 29. októbra 2020 a projekty možno prihlasovať cez
portál EÚ na financovanie a verejné súťaže.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Moldavskej republike.
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Chorvátskej republike.

Prezentácia Slovenska v zahraničí
Slovenské tokajské víno zaujalo na Taiwane
63 dodávateľov prezentovalo 21. septembra 2020 vyše 1000 rôznych druhov vín a alkoholických nápojov, ktoré
dodávajú na Taiwan. Slovensko zastupovalo na podujatí slovenské víno Tokaj, ktoré zaujalo svojou výraznou a
sladkou chuťou.
Slovenská čokoláda úspešná na „China-CEEC Virtual Expo for Premium Agro-Products“
V dňoch 17. - 18. septembra 2020 Veľvyslanectvo SR v Pekingu v rámci podujatia „China-CEEC Virtual Expo for
Premium Agro-Products“ v meste Weifang prezentovalo slovenské agroprodukty v živom vysielaní s možnosťou
predaja na platforme Beijing Kuaishou. Táto forma online predaja produktov v Číne je v súčasnosti veľmi obľúbená.
Sledovanosť vstupu o SR bola vyše 1 mil. divákov a v predaji produktov 17 krajín sa SR umiestnila na 3. mieste (s
čokoládou Lyra). Súčasťou podujatia bol aj odborný seminár o dopade Covid-19 na poľnohospodársku produkciu.
Jedným z výstupov je aj video o slovenskom poľnohospodárstve ako súčasť filmu o agroproduktoch krajín strednej
a východnej Európy, pripravené čínskou televíziou.
Slovensko na Európskom investičnom fóre o budúcnosti automobilového priemyslu
V utorok 22. septembra 2020 prebehlo v Taipei prvé Európske investičné fórum, ktorého hlavnou úlohou bolo
predstaviť podnikateľské prostredie EÚ pre potenciálnych taiwanských investorov. V paneli venovanom
automobilovému priemyslu a mobilite predstavila Slovenskú republiku agentúra SARIO.

Veľtrhy, výstavy
Pozvánka na veľtrh „Rakia & Spirits Fest Sofia“
Veľvyslanectvo SR v Sofii informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti slovenských subjektov na
veľtrhu „Rakia & Spirits Fest Sofia“, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. - 6. decembra 2020 v hlavnom meste Bulharskej
republiky v Sofii. Veľtrh je renomovaným prezentačným podujatím, ktorého sa každoročne zúčastňujú desiatky
vystavovateľov - dodávateľov liehovinových nápojov a odborníkov ako majstri liehovarníci, mixológovia alebo
ovocinári. Podujatia sa každoročne zúčastňujú subjekty z regiónu Balkánu, Kaukazu a ďalších krajín .

Náš newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu.
Viac informácií na webstránke „Podnikajme v zahraničí“
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

