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SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2021 ONLINE
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO pripravuje na platforme
SARIO BUSINESS LINK podujatie Slovenská kooperačná burza 2021. Uskutoční sa
pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s Ministerstvom zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR a ďalšími partnermi ako hlavný odborný program
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Nitra, v dňoch 25. – 26. mája 2021.
Webinár Obchodujeme s Belgickom
Máte záujem o obchodovanie s Belgickom? Chceli by ste sa etablovať na trhu, ale nie ste
si istý na čo sa zamerať, resp. čomu sa vyhnúť? Prípadne už máte skúsenosti v teritóriu,
ale potrebujete viac informácií na plnohodnotnú spoluprácu? Praktické rady a tipy ako
funguje zahraničný obchod s Belgickom, skúsenosti, zvyky a špecifiká priamo z teritória,
ale aj možnosti právnej asistencie budú nosnými témami webinára, ktorý 7. apríla
2021 organizuje Zastupiteľský úrad v Bruseli a SARIO.

Úspešné príbehy ekonomickej diplomacie
Slovenská biotechnologická spoločnosť Axon Neuroscience je našou dobrou kartou
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková 24. marca 2021 v rámci
úspešnej série podujatí s názvom Inovačný deň trom desiatkam zahraničných veľvyslancov predstavila unikátnu
inovatívnu spoločnosť zo Slovenska. Axon Neuroscience je špičkovou biotechnologickou spoločnosťou, ktorá vďaka
dlhoročnému výskumu neurodegeneratívnych ochorení vyvinula jedinečnú očkovaciu látku proti Alzheimerovej
chorobe. V reakcii na globálnu pandémiu spoločnosť využila svoju cennú expertízu a ako jediná v našom regióne
vyvinula účinnú vakcínu a liek proti ochoreniu COVID-19 na báze odlišnej technológie a s iným typom protilátok ako
existujúce vakcíny.
Chirana Medical píše úspešný príbeh už aj v Uzbekistane
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 16. marca 2021 v
Taškente zúčastnila na slávnostnom otvorení nového závodu spoločnosti Chirana Asia na výrobu zdravotníckej
techniky, dýchacích prístrojov, dentálnych súprav a náradia. Výrobky spoločnosti Chirana Asia sa budú exportovať do
susedných krajín ako sú Tadžikistan, Turkmenistan, Kirgizsko alebo Afganistan.

online podujatia
Skúsenosti z praxe: Aké chyby robia Slováci pri obchodnej komunikácii s inými kultúrami?
V súčasnom globálnom svete nie je dôležitá len kvalita produktu, ale aj ako produkt alebo službu „predať“ a uspieť v
medzinárodnej konkurencii. Bratislavská regionálna komora SOPK Vás preto pozýva na online webinár o obchodnej
komunikácii s inými kultúrami 30. marca 2021.
BIG DATA EXPO 2021
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu si dovoľuje informovať o konaní renomovanej medzinárodnej
výstavy BIG DATA EXPO 2021, ktorá sa uskutoční online aj offline v Guiyang, hlavnom meste provincie Giuzhou, v
dňoch 26. - 28. mája 2021. Téma: dáta vytvárajú hodnoty, inovácie určujú budúcnosť.
28. Kopaonik business fórum
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o konaní Kopaonik business fóra, ktoré
sa uskutoční 24. - 27. mája 2021 v hoteli Metropol v Belehrade. Kopaonik business fórum je najväčšie ekonomické
podujatie v Srbsku a v regióne, ktoré organizuje Združenie ekonómov Srbska pod záštitou predsedníčky vlády Srbskej
republiky. Na fóre sa každý rok zíde viac ako 1200 odborníkov, profesorov, predstaviteľov diplomatického zboru,
politikov, podnikateľov, domácich a zahraničných investorov a predstaviteľov medzinárodných finančných organizácií.

INTERNATIONAL B2B SOFTWARE DAYS v Rakúsku
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva zástupcov slovenských spoločností na medzinárodné B2B Software Days
organizované tento rok formou webináru 10. - 12. mája 2021 z viedenskej radnice. Podujatie organizuje pod
mottom The Future of Digital Business Rakúska agentúra na podporu výskumu, Rakúska obchodná komora,
Viedenská obchodná agentúra a Technická univerzita vo Viedni v spolupráci so sieťou Enterprice Europe Network

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Dotazník o záujme o krajiny Strednej a Južnej Ameriky a Karibiku
Ekonomická diplomacia v Strednej a Južnej Amerike a Karibskej oblasti (Veľvyslanectvá SR v Buenos Aires,
Havane, Brazílii, Mexiku) a SARIO vytvorili dotazník zameraný na preverenie záujmu slovenských spoločností o trhy
Latinskej Ameriky. Zapojte sa do 16. apríla 2021 a napíšte, čo Vašu spoločnosť v týchto krajinách zaujíma.
Luxembursko ponúka slovenským startupom zaujímavé možnosti
Firmám zameraným na inovácie v oblasti zdravotníctva ponúka spoluprácu nový luxemburský akcelerátor House of
Medtech. Ide o súkromný subjekt, ktorý však požíva podporu luxemburskej vlády. Akcelerátor záujemcom ponúka
vytvorenie novej stratégie, vyhľadanie vhodných partnerov, a hlavne investorov z Luxemburska, ale aj iných krajín.
Takisto im môže byť nápomocný pri prieniku na nové trhy v Európe, Amerike, či Ázii. Viac
na https://www.houseofmedtech.com/. Obdobnú spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti slovenským
subjektom ponúka House of Deeptech https://www.houseofdeeptech.com/ Medzinárodnú expertízu v tejto oblasti
má aj luxemburské Cybersecurity Competence Center C3 https://www.c3.lu/.
Exportné príležitosti na Cypre v potravinovom priemysle
Cyperský veľkoobchod CH.THEOTOKIS LTD naďalej hľadá partnerov na dovoz potravinárskych surovín. Požadované
portfólio na vývoz na Cyprus zahŕňa mliečne výrobky, údeniny, slnečnicový olej, sójový olej a repkový olej, rôzne druhy
orechov, sušené ovocie, konzervované produkty (huby, paradajky, artičoky, olivy), strukoviny, ryža, korenie, vrecia na
odpadky a iné produkty.
Projektová technická dokumentácia pre výstavbu veže na letisku v Niši
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk
štátnej spoločnosti „Aerodromi Srbije“ na spracovanie technickej projektovej dokumentácie pre výstavbu veže letiska
v Niši. Technická dokumentácia musí zahŕňať koncepčné riešenie s min. 2 návrhmi vzhľadu budúcej budovy, koncept
projektu, štúdiu uskutočniteľnosti, projekt na stavebné povolenie, projekt výstavby, projekt fasády a interiérového
dizajnu, geodetických prác a i. Termín na predkladanie ponúk je 1. apríl 2021.
Kontrakt na výmenu transformátorov a filtrov v NATO - SHAPE
Stála delegácia SR pri NATO informuje o možnostiach pre slovenské firmy uchádzať sa o kontrakt na výmenu
transformátorov a filtrov v SHAPE (najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe v Mons, Belgicko). V prípade
záujmu je potrebné zaslať žiadosť do 2. apríla 2021.
Štúdia energetickej efektívnosti a koncepčný návrh systému HVAC
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o výberovom konaní na prípravu štúdie
uskutočniteľnosti týkajúcu sa energetickej efektívnosti a koncepčného návrhu systému HVAC na budovách
Pokrajinskej vlády a Rady Autonómnej pokrajiny Vojvodina. Predpokladaná hodnota projektu je 3,75 mil. RSD bez
DPH (cca. 32 000 EUR). Hodnota technickej kontroly dokumentácie, ktorá je predmetom tejto výzvy sa odhaduje na
30 mil. RSD bez DPH (cca. 255.000 EUR). Termín na predkladanie ponúk je 2. apríl 2021.
Predaj spoločnosti Jugoterm
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o predaji spoločnosti v úpadku Jugoterm
a.s. Merošina. Podľa správcu konkurznej podstaty najvýznamnejším majetkom spoločnosti je fabrika na výrobu
oceľových panelových radiátorov v lokalite Mramor. Verejná dražba sa bude konať 9. apríla 2021.
Výstavba plynovodu Niš – Dimitrovgrad
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na výstavbu plynového
interkonektora Srbsko – Bulharsko. Ide o výstavbu obojsmerného magistrálneho plynovodu MG10 Niš – Dimitrovgrad
na území Srbska a výstavbu štyroch meracích a regulačných staníc a technických zariadení. Termín na predkladanie
ponúk je 15. jún 2021.
Tender na využitie pozemku bývalej US vojenskej základne pri Heraklione
Privatizačný fond GR (HRADF) vypísal tender na výber najvyššej ponuky na využitie časti bývalej US vojenskej
základne Gournes v Heraklione na Kréte. Ide o pozemok o rozlohe 345 567 m² pri pláži nachádzajúci sa 13 km od
letiska Nikos Kazantzakis a 16 km od mesta Heraklion, ktorý je vhodný pre investíciu v oblasti cestovného ruchu.
Termín na predloženie ponuky je 15. júl 2021.
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.

Produkty pre exportérov
Náš newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu.
Zamestnávaní cudzincov vo Vietname a Vietnamcov zahraničnými subjektmi
Zoznam kórejských veľtrhov a výstav KOEA
Hľadáte obchodné zastúpenie vo Flámsku?
Vietnam - informačný portal Informačný portal „Info Viet-Trade Portal“
India - informačný portal https://www.icegate.gov.in/
Commercial Directory Slovakia 2020 od spoločnosti INFOMA Business Trading

Brexit - informácie pre podnikateľov
Revidovaný harmonogram zavedenia kontrol tovaru
Dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch
Informačné miesta pre dopravcov po brexite
Spresnenia pre dovozcov z Veľkej Británie
Dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Ďalšie spresnenia pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie
Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Nová dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK

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

