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Vážení partneri, milí čitatelia,
informácie rezortu zahraničia o obmedzeniach na hraniciach a podmienkach cestovania, karanténe, registrácii,
výnimkách a cestovných odporúčaniach počas pandémie COVID-19 nájdete nižšie:

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje v čase pandémie
poradenské služby e-mailom (bizinfo@mzv.sk). Na našej webovej stránke http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici
nájdete denne aktualizované príležitosti pre podnikanie v zahraničí, knižnicu ekonomických informácií o všetkých
krajinách sveta, manuály verejných obstarávaní v medzinárodných organizáciách, prehľad netarifných obchodných
prekážok a užitočné kontakty.
Informácie rezortu zahraničia pre občanov a podnikateľov, dokumenty na stiahnutie a užitočné odkazy ohľadom
brexitu nájdete nižšie:

Ivan Korčok: Dohoda Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska je dobrou
správou pre Slovensko a našich občanov
Slovensko víta dosiahnutie dohody o usporiadaní budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Od 1. januára
2021 sa tak obidve strany vyhnú komplikáciám zložitého obchodného režimu, núdzových scenárov a nástupu pravidiel
Svetovej obchodnej organizácie.
Prepravujete tovar do Spojeného kráľovstva cez holandské prístavy? Potom sa nasledujúce pravidlá týkajú
aj Vás!
V holandských prístavoch bude od 1. januára 2021 potrebné vždy vopred zadministrovať colné doklady a náležité
formality a 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
Komunikačná kampaň britskej vlády na pomoc firmám v EÚ v súvislosti s brexitom-om
Brexit - informácie pre podnikateľov
Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite

Pozvánky na online podujatia
FOOD IL EXPO – The Israeli Food & Beverages Virtual Expo
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia FOOD IL EXPO a KOSHER
FOOD EXPO, ktoré sa uskutoční online v dňoch 16. až 18. februára 2021. FOOD IL VIRTUAL EXPO je jedinečné
riešenie pre výrobcov, importérov, exportérov a distribútorov F&B priemyslu v Izraeli a v zahraničí poskytujúce
príležitosť prezentovať svoje výrobky a nadviazať nové obchodné kontakty.

Produkty pre exportérov
Informačný portál „Access2Markets“
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
Zavedenie elektronického colného režimu - India ICEGATE https://www.icegate.gov.in/

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Predaj spoločnosti “Projmetal” a.s.
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o predaji spoločnosti v úpadku
“Projmetal” a.s., Cvijićeva 27, Belehrad. Podľa správcu konkurznej podstaty sa spoločnosť “Projmetal” zaoberala
kompletným projektovaním a výstavbou verejných zariadení v oblasti zdravotníckych a kultúrnych inštitúcií,
športových, výstavných, predajných, obchodných a stravovacích zariadení, ako aj projektami na dodávku pitnej vody,
čistenia odpadových vôd, či environmentálnymi projektami.
COVID-19: Registrácia ponúk dodávateľov zdravotníckeho materiálu a vybavenia nemocníc
Veľvyslanectvo SR v Osle informuje slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o vývoz produktov a služieb
v súvislosti s COVID-19 do Nórska o možnosti registrovať svoju ponuku prostredníctvom elektronického formulára
vytvoreného v súvislosti s pandémiou na webovej stránke nórskej inštitúcie Sykehusinnkjøp, ktorá centrálne
koordinuje obstarávanie vybavenia nemocníc v Nórsku a zhromažďuje ponuky dodávateľov.
Oznam o privatizačnom portfóliu Srbskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o zozname podnikov v
Srbskej republike, ktoré sú v procese privatizácie.
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
Slovensko je súčasťou globálnych riešení v boji proti pandémii
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prezentovala
slovenské inovatívne digitálne riešenie v boji proti pandémii COVID-19 v oblasti vzdelávania na virtuálnom Globálnom
ekonomickom summite dňa 16. decembra 2020.
Slovenský projekt víťazom medzinárodnej súťaže inovácií a podnikania v Číne
Centrum pre podporu malého a stredného podnikania Ministerstva priemyslu a informačných technológií ČĽR, Čínska
asociácia pre medzinárodnú spoluprácu malého a stredného podnikania, akademici, zástupcovia firiem a investičných
inštitúcií rozhodli o víťazstve slovenskej firmy INFOTECH s projektom „Real-time Digital Positioning Internet of Things“
(Internet v reálnom čase) v medzinárodnej súťaži o inováciách a podnikaní v meste Shenzhen v Číne. INFOTECH sa
stal víťazom spomedzi 230 projektov z krajín strednej a východnej Európy, krajín združenia ASEAN, Japonska, Južnej
Kórei a Hongkongu.

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

