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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

Podnikateľské centrum MZVaEZ SR si Vám dovoľuje v novom roku 2019 zaželať
veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a príjemné čítanie

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Tender na rekonštrukciu televíznej veže v Rige
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na rekonštrukciu televíznej
veže v Rige. Prihlášku do tendra treba podať do 14.februára 2019 do 11:00 (miestneho času).

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o predaji štátneho
podniku - prístav v Novom Sade.
Ministerstvo hospodárstva Srbska vyhlásilo výberové konanie na predaj spoločnosti Luka Novi Sad
s počiatočnou cenou 7,99 mil. EUR

Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o nových tendroch v Dánsku.

Výstavy, veľtrhy a konferencie
2. odborná konferencia QuBit - Cybersecurity
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú odbornú verejnosť o úspešnom a
atraktívnom podujatí - 2. odbornej konferencii QuBit - Cybersecurity, ktorá sa koná 6. - 7. februára
2019 v hoteli Metropol v Belehrade QuBit Conference Belgrade 2019

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FITUR 2019 Madrid
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní
39. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu FITUR, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch
23. - 27. januára 2019.
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Marketing to China Conference v Prahe
Veľvyslanectvo SR v Pekingu pozýva slovenské podnikateľské subjekty na konferenciu „Marketing
to China“, organizovanú H8 Education & Consulting a EU SME Centre 29. - 30. januára 2019 v
Prahe. Konferencia je určená pre podnikateľov, malé a stredné podniky, start-upové centrá,
digitálnych predajcov, profesionálov v oblasti e-commerce, web-developerov, IT-profesionálov
a ďalších, ktorí majú záujem vstúpiť na čínsky trh v oblasti digitálneho marketingu a e-commerce, či
získať poznatky v tejto oblasti.
Otváracie konferencie k finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórskeho finančného mechanizmu
V súvislosti s Finančným mechanizmom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho
finančného mechanizmu Úrad vlády SR, ako správca programov oznamuje verejnosti, že plánuje
organizovať otváracie konferencie uvedených programov.
5. ročník medzinárodného veľtrhu „Agri Travel e Slow Travel“
Zastupiteľský úrad SR v Ríme si dovoľuje informovať slovenské podnikateľské subjekty o piatom
ročníku medzinárodného veľtrhu „Agri Travel e Slow Travel“, ktorý sa bude konať v severotalianskom
meste Bergamo v dňoch 14. - 17. februára 2019.

BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní medzinárodného
veľtrhu Baghdad International Fair, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. - 14. februára 2019 v Bagdade,
Irak.
41. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o úspešnom a atraktívnom
podujatí - 41. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu , ktoré sa koná 21. - 24. februára 2019 v
priestoroch belehradského výstaviska (Beogradskij sajam).

MuniWorld/MuniExpo 2019 v Tel Avive
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive informuje o medzinárodnej konferencii s výstavou
MuniWorld/MuniExpo 2019, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. – 28. februára 2019 v Tel Avive.

Svetový mobilný veľtrh
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Svetového
mobilného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 28. februára 2019 v Barcelone.

GLOBAL INDUSTRIE / MIDEST 2019
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom
priemyselnom veľtrhu GLOBAL INDUSTRIE, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.- 8. marca 2019, v meste
Lyon, Francúzsko.
Medzinárodná súťaž CITADELLES DU VIN 2019
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej vinárskej
súťaži CITADELLES DU VIN 2019, ktorý sa uskutoční 16.-18. marca 2019, v meste Bordeaux,
Francúzsko.

9th World Congress for Trade & Investment
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 9. ročníka Svetového
kongresu pre obchod a investície - World Congress for Trade & Investment, ktorý sa uskutoční v dňoch
27. – 29. marca 2019 v Johannesburgu, Juhoafrická republika.

2

Výstava vín Vyno dienos 2019
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na najväčšej výstave
vín v Pobaltí Vyno dienos 2019, ktorá sa bude konať 03.- 04. mája 2019 vo Vilniuse.

Aktuality
SK/IT | Podpora SK pre kandidáta IT - Francesca La Cameru na post GR IRENA
Počas prijatia u GR SHSP D. Matulaya (8.1.) požiadal VZÚ IT v SK G.Meucci o podporu pre F. La Cameru, kandidáta
IT na post generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA). Otázka podpory kandidáta
bola konzultovaná medzi MZVaEZ a MH SR (pôvodným spoločne podporovaným kandidátom bol bývalý eurokomisár
pre energetiku A. Piebalgs, ktorý však nepostúpil do užšieho výberu). Na základe súhlasného stanoviska MH SR, tlmočil
GR SHSP podporu SK kandidátovi IT, ktorý je jediným zástupcom z ČŠ EÚ. Voľba GR IRENA sa uskutoční v Abu Dhabi
(11. - 13.1.).
CZ | Interaktívny sprievodca pre podnikateľov o dopade Brexitu na ich podnikanie
MPO CZ spustilo v 01/2019 prehľadného sprievodcu pre podnikateľov, ktorý formou interaktívneho dotazníka
oboznamuje s možnými dôsledkami brexitu na ich podnikanie a opatreniami, ktoré by bolo vhodné urobiť. Sprievodca
je dostupný na stránke: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/. Zdroj: Zväz priemyslu a dopravy ČRelektronický newsletter
CZ | Najmladšia česká banka
Moravský peňažný ústav-sporiteľné družstvo sa zmenil od 1.1. na banku. Nový názov bude zverejnený 20.2., zatiaľ
nesie názov MPU banka a.s. Desaťtisíc klientov MPU sa tak stalo akcionármi. Korene ústavu siahajú do r.1996, kedy
vznikol v Zlíne a vypracoval sa medzi najväčšie družstevné záložne, tzv. kampeličky v ČR. V ČR dnes funguje
v dôsledku sprísnenej regulácie už len 9 záložní z pôvodných 130 v roku 1999. Zdroj: aktualne.cz
CZ | Rozpočet 2018 skončil oproti plánovanému vyššiemu schodku v prebytku
Dôvodom prebytku 2,9 mld. CZK oproti plánovanému schodku 50 mld. CZK bol svižný ekonomický rast a s tým súvisiaci
rast miezd, s čím stúpli príjmy štátu kvôli vyššej dani z príjmu a vyšším odvodom. Ide o druhý najlepší výsledok od
r.1996. Štátny dlh klesol na 1,622 bil. CZK a jeho podiel na HDP poklesol na 30,6 % oproti 32,2 % v r.2017. Zdroj: Právo
UA | Tranzit plynu cez Ukrajinu v roku 2018 klesol o 7,1 %
Preprava zemného plynu cez UA v 2018 poklesla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 7,1% - na 86,774
mld. m3. Dovoz zemného plynu z EÚ na UA predstavoval 10,6 mld. m3 (cez SK: 6,5 mld. m3, z PL: 0,7 mld. m3 a z HU:
3,4 mld. m3). V podzemných zásobníkoch plynu UA sa k 1.1.2019 nachádzalo 13,8 mld. m 3. Zdroj: epravda.com.ua
PL/UA | NS2 likviduje UA
MiZV PL J. Czaputowicz uviedol, že projekt NS2 ohrozuje bezpečnosť UA a potvrdzuje antieurópsku pozíciu DE.
„Plynovod NS 2 ruší dôsledky sankcií a likviduje UA. Keď bude pozastavený tranzit cez UA, UA nielen stratí zisk
z tranzitu, ale i garancie ochrany pred ruskou agresiou“, dodal poľský MiZV. Zdroj: epravda.com.ua
UZ | Zavádzanie blockchain
Investičný riaditeľ Technologies of the Digital Trust Fund of UZ B. Akilchanov informoval o postupnom zavedení
blockchain technológie do všetkých vládnych inštitúcií s cieľom minimalizácie ľudského faktora a prevencie korupčných
schém. Spomenutý fond bol vytvorený na základe rozhodnutia PREZ UZ v 09/2018 s cieľom konsolidácie investičných
fondov pre implementáciu PPP projektov v oblasti rozvoja digitálnej ekonomiky. (en.trend.az)
FR | Trestný súd FR uložil pokutu skupine Total za úplatky úradníkom v Iráne
Pokuta vo výške 0,5 mil. EUR skupine Total bola daná za korupciu štátnych úradníkov Iránu (vrátane H. Rafsanjaniho,
syna bývalého prezidenta) v súvislosti s dohodami z r. 1997 a úplatkami v hodnote 30 mil. USD v r. 2000-2004
v súvislosti s ťažbou zemného plynu v South Pars. Skupina napriek tomu unikla konfiškácii výnosu z trestného činu
z titulu „ekonomického, politického a geopolitického kontextu“ Iránu v danom období. Zdroj: Challenges
FR | Od 1. 1. platí rozsiahly zákaz kúpy, používania alebo skladovania fytofarmaceutických produktov
Na základe tzv. zákona Labbé platí od 1. 1. pre všetky fyzické osoby (verejnosť) a amatérskych záhradníkov zákaz
kúpy, používania alebo skladovania chemických (syntetických) pesticídov, herbicídov, fungicídov, akaricídov a iných
chemických látok na ochranu rastlín, okrem prostriedkov povolených pre biopoľnohospodárstvo. Zdroj: MEaST
FREKONOMIKY V4 + AT
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OSTATNÉ KRAJINY EHP + CH
HR | Vláda očakáva v roku 2019 prílev investícií na úrovni 2 mld. EUR
Investície by mali byť realizované predovšetkým v oblasti turizmu, elektropriemyslu, informačných a komunikačných
technológií, výroby a dopravy. Zdroj: Poslovni
HR | Pripravované investičné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry v Chorvátsku
Pripravované projekty: rekonštrukcia a výstavba druhej koľaje na úsekoch Hrvatski Leskovac – Karlovac (350 mil. EUR)
a Križevci – štátna hranica s HU (38 mil. EUR), elektrifikácia žel. trate Vinkovci – Vukovar (92 mil. EUR), nákup 21
nových vlakov (175 mil. EUR), vylepšenie prístavu v Rijeke – kontajnerového terminálu Zagrebačko pristanište (4 mil.
EUR), výstavba prvej fázy projektu cesty Stobreč – Dugi Rat – Omiš (34 mil. EUR). Projekty, ktoré sa začínajú už
realizovať: výstava mostu Pelješac spolu s prístupnými cestami (330 mil. EUR), výstavba diaľnice Dragonja-Pula i
Kanfanar-Pazin-Matulji (165 mil. EUR), výstavba cesty Škurinje – prístav Rijeka (70 mil. EUR). Zdroj: Večernji list
HR | Národný program pomoci vinárskemu sektoru na roky 2019-23 v hodnote 55,4 mil. EUR
Podľa MP HR bude nový 5-ročný cyklus zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti výroby a zlepšenie pozície HR
vín na svetovej vínnej karte prostredníctvom poskytovania finančnej podpory (využite fin. prostriedkov z fondu EAGF)
na informatívne kampane v členských krajinách EÚ; propagačných aktivít v 3.krajinách; rekonštrukcie a konverzie
existujúcich vinohradov; investícií do výstavby vínnych pivníc, nákupu vinárskych a vinohradníckych technológií. Zdroj:
MPHR
MMF | Globálny dlh dosiahol 184 biliónov USD
Podľa údajov, ktoré MMF zverejnil minulý týždeň, svetový dlh v priemere prekročil 86 tisíc USD na obyvateľa, čo je viac
ako dva a pol násobok priemerného príjmu obyvateľa. Tri najviac zadĺžené krajiny sú USA, CN a JP. Zdroj: Punch,
WEF/CN | Čína stanoví model pre elektronický obchod v Afrike
Digitálna ekonomika CN zaznamenala masívny rast v poslednom desaťročí a pre Afriku je modelom posilňovania
angažovanosti v elektronickom obchode. Účastníci e-commerce konferencie, ktorá sa konala v Nairobi uviedli, že by sa
africké štáty mali učiť od CN v danej oblasti. Podľa WEF je v súčasnosti viac ako 40% svetových elektronických
transakcií realizovaných v CN. Zdroj: China Daily,

Informácie sú zasielané bezplatne.
Viac nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk).
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