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Vážení partneri, milí čitatelia,
informácie rezortu zahraničia o opatreniach počas pandémie COVID-19 nájdete nižšie:

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje v čase mimoriadnej
situácie 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
Štátna tajomníčka I. Brocková: Slovensko má unikátnu inovatívnu spoločnosť SYGIC
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková
predstavila 25. novembra 2020 v ďalšom zo série podujatí s názvom Inovačný deň zahraničným veľvyslancom
akreditovaným pre Slovensko jeden z najúspešnejších startupov na Slovensku, technologickú spoločnosť Sygic. Sygic
vyvinul prvú aplikáciu navigácie pre iPhone a vôbec druhú pre operačný systém android. Dnes jej služby využíva viac
ako 200 miliónov klientov na svete.
Mimoriadny úspech slovenského skla a vína na Catad´Or Wine Awards 2020 v Čile
Slovenská republika sa ako hlavná pozvaná krajina zúčastnila na 25. ročníku najprestížnejšej medzinárodnej súťaže
vín v Latinskej Amerike CATAD´OR Wine Awards 2020, ktorá prebiehala v dňoch 10. - 16. novembra 2020 v Santiagu
v Čile. Slovenská spoločnosť RONA sa stala oficiálnym partnerom súťaže a jej sklenené poháre boli oficiálnym pohárom
celého podujatia. V súťaži sa o medaily uchádzali slovenské vína z viac ako 30 vinárstiev zo SR a dosiahli mimoriadny
úspech. Získali 4 veľké zlaté medaile, 6 zlatých medailí a 1 striebornú medailu, pričom víno Ostrožovič Tokajská
výberová esencia 2000 získalo mimoriadnu trofej pre najlepšie zahraničné víno. Slovenské spoločnosti pri účasti na
súťaži podporilo MZVEZ SR prostredníctvom projektovej schémy ekonomickej diplomacie.
Prezentácia Slovenskej republiky v živom vysielaní TENCENT
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Číne Dušan Bella 21. novembra 2020 v živom vysielaní spoločnosti Tencent Live
Broadcasting priblížil takmer 100 tisíc čínským divákom prírodné krásy a kultúrne bohatstvo a atraktívne možnosti
cestovného ruchu na Slovensku. Súčasne prezentoval aj vybrané slovenské produkty (krištáľ, šumivé víno, modranská
keramika, vysoko kvalitné mliečne výrobky).

Pozvánky na online podujatia
Konferencia QuBit Belehrad 2020 (online)
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o konaní 3. ročníka konferencii o kybernetickej
bezpečnosti QuBit Belgrade 2020, ktorá sa uskutoční online formou 2. a 3. decembra 2020. QuBit 2020 poskytne
účastníkom možnosti praktických workshopov, vystúpenie odborných spíkrov, edukačné semináre a najnovšie správy
v oblasti kybernetickej bezpečnosti a networkingu.
Online konzultačné dni venované Rakúsku
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni pozýva zástupcov slovenských spoločností na webinár „Online konzultačné dni
venované Rakúsku“ organizovaný agentúrou SARIO v spolupráci s rakúskou štátnou agentúrou Austrian Business
Agency. Podujatie venované rakúskemu trhu, vplyvu pandémie na bilaterálny obchod, možnostiam podnikania vrátane
daňovej problematiky sa uskutoční 3. decembra 2020.

Medzinárodný virtuálny veľtrh pre exportérov, logistiku a investície v Bolívii
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na
medzinárodnom veľtrhu pre exportérov, logistiku a investície, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 12. decembra
2020. Medzinárodný veľtrh pre exportérov, logistiku a investície je organizovaný Komorou exportérov, logistiky a
podpory investícii Santa Cruz (CADEX) - Bolívia, ktorá je poprednou inštitúciou na národnej a medzinárodnej úrovni
v oblasti podpory exportu a investícií, rozvoja projektov a integrálnej logistiky, školení ľudských zdrojov
špecializovaných na medzinárodný obchod.
Foro Empresarial Cuba 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na
podnikateľskom fóre Foro Empresarial Cuba 2020, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 9. decembra 2020. Cieľom tohto
virtuálneho podujatia je vytvoriť priestor na rokovania a nadväzovanie obchodných kontaktov a zároveň predstaviť
vývozné a investičné príležitosti v na Kube v snahe podporiť trvalo udržateľný rozvoj.
Konzultačný deň NEMECKO
Bratislavská regionálna komora pozýva na webinár Výzvy a možnosti na nemeckom trhu a Konzultačný deň
Nemecko. Podujatia sme pripravili v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom v Berlíne. Konzultačný deň sa
uskutoční 16. decembra 2020 od 9:00 - 11:00 hod. Po ukončení budú nasledovať individuálne konzultácie.
Virtuálna výstava "Expo Business Moldova 2020"
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove zasiela pozvánku, Obchodnej a priemyselnej komory Moldavskej republiky (CCI MD), na
pripravované virtuálne podujatie „Expo Business Moldova 2020“. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. – 19. decembra 2020 na
online platforme https://virtual-fairs.md/exhibitions/expo-business-moldova-2020/.
Podujatie bude najmä sieťujúceho charakteru, s možnosťou organizovania konferencií, tréningov, firemných prezentácií, okrúhlych
stolov, či online b2b stretnutí. Registrácia a možnosť dohadovania b2b stretnutí sa otvára dňa 30. novembra 2020.

Produkty pre exportérov
Prepravujete tovar do Spojeného kráľovstva cez holandské prístavy? Potom sa nasledujúce pravidlá sa
týkajú aj vás!
V holandských prístavoch bude vždy potrebné od 1. januára 2021:
• vopred zadministrovať colné doklady a náležité formality
• tie následne digitálne notifikovať cez portál Portbase
Podrobný návod na splnenie piatich krokov potrebných na bezproblémovú prepravu cez holandské prístavy je k dispozícii
na: www.getreadyforbrexit.eu

Informačný portál „Access2Markets“
S cieľom pomôcť menším firmám vyťažiť maximum z obchodných dohôd EÚ sprístupnilo Generálne riaditeľstvo pre
obchod (zodpovedné za politiku Európskej komisie v oblasti obchodovania s krajinami mimo EÚ) nový informačný
portál „Access2Markets“. Portál umožňuje jednoducho a rýchlo získať základné informácie o obchodných štatistikách,
clách, obchodných dohodách, obchodných prekážkach, dovozných a vývozných postupoch, daniach a pravidlách
pôvodu týkajúce sa všetkých krajín EÚ a viac než 120 vývozných trhov po celom svete.
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
Komunikačná kampaň britskej vlády na pomoc firmám v EÚ v súvislosti s BREXIT-om
Zavedenie elektronického colného režimu - India ICEGATE https://www.icegate.gov.in/
Commercial Directory Slovakia 2020

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Verejné obstarávanie na pľúcne ventilátory nemocnica St. Gallen, Švajčiarsko
Verejné obstarávanie na pľúcne ventilátory, respirátory na JIS pre kantonálnu nemocnicu v St. Gallen, Švajčiarsko
Tender v Srbsku - odsírenie spalín a čistenie odpadových vôd elektrárne Kostolac
Výberové konanie na spracovanie projektovej dokumentácie pre odsírenie spalín a čistenie všetkých odpadových vôd
v tepelnej elektrárni Kostolac v blokoch A1 a A2.
Tender v Turkménsku - výstavbu závodu na výrobu jódu a brómu
Veľvyslanectvo SR v Taškente dáva do pozornosti tender v Turkménsku výstavba závodu na výrobu jódu a brómu.
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
Konferencii o ekonomickej spolupráci a trvalo udržateľnom rozvoji v Guangzhou
Veľvyslanec Dušan Bella vystúpil v Guangzhou na fóre o ekonomickej spolupráci a trvalo udržateľnom rozvoji medzi
krajinami iniciatívy Pás a cesta s prezentáciou o výhodách slovenského investičného prostredia a príležitostiach pre
obchodno-ekonomickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Čínou.
INFOTECH - IPIEC Global 2020
Úspech slovenskej spoločnosti INFOTECH, ktorá v súťaži firiem IPIEC Global 2020 obsadila 18.novembra 2020 prvé
miesto v súťaži firiem „IPIEC Global 2020 - Intellectual Property Innovation & Entrepreneurship Contest Global“ v rámci
podkategórie Čína-SVE ako súčasť aktivít spolupráce mechanizmu 17+1 pre podporu malého a stredného
podnikania. Víťaz sa 5.decembra 2020 zúčastní finále IPIEC –Global 2020 (uskutočni svoj sen v CN). Ide o platformu
globálneho prepojenia technologických iniciatív a zámerov s možnosťou ich realizácie v Číne.
Webinár V4 + Japonsko o kybernetickej bezpečnosti
Veľvyslanectvo SR Tokiu v súčinnosti so zastupiteľskými úradmi krajín V4 spoluorganizovalo 24. novembra 2020
podnikateľsky orientovaný webinár k spolupráci krajín V4 a Japonska v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jeho
hlavným cieľom bolo osloviť japonské firmy s ponukou spoločností z krajín V4 a ich produktov v oblasti počítačovej
bezpečnosti. Za Slovensko sa podujatia zúčastnili dve spoločnosti.

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

