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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

BREXIT - všeobecné info

MZVEZ SR na svojej web stránke zverejnilo informačnú platformu k BREXITu. Cieľom je
poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci,
ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie
zasiahnutej Brexitom. V súčasnosti vychádzajú všetky informácie umiestnené na tejto Platforme
z predpokladu, že sa Európska Únia so Spojeným kráľovstvom dohodne a 29. marca 2019 dôjde
k riadenému odchodu Spojeného kráľovstva na základe Zmluvy o vystúpení. Samozrejme,
MZVaEZ SR vývoj Brexitu riadne monitoruje a v prípade zmien budú informácie pre občanov a
podniky aktualizované a pravidelne dopĺňané.
Slováci pri zrode unikátneho projektu v Šanghaji
Generálna konzulka SR v Šanghaji Ivana Vala Magátová sa zúčastnila 12. októbra 2019 na
medzinárodnej konferencii zameranej na ekologické projekty, kde predstavila spoločný projekt
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a East China Normal Univerzity Šanghaj
zameraný na rozvoj ekomesta na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím
najväčším ostrovom na území Číny.

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
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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.

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).
8. Medzinárodné dni energetiky a investícií
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 8. Medzinárodných dňoch
energetiky a investícií, ktoré sa konajú 27. -28. 2. 2019 v priestoroch Novosadského výstaviska
(Novosadski 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.
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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.
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
CZ | Trh práce v ČR sa otvára aj pracovníkom z MD, BY a ME
Pod tlakom Zväzu priemyslu a dopravy ČR rozhodla vláda o prijatí cudzincov z ďalších krajín. Firmy budú môcť
zamestnať až 1000 pracovníkov ročne z každej krajiny. Vláda tiež zvyšuje kvóty pre Ukrajincov (z 20 tisíc na 40 tisíc).
Firmy majú najväčší záujem o pracovníkov, ktorí vedia obsluhovať stroje a zariadenia. V 12/2018 na tieto miesta hľadali
104 023 ľudí. Úrady práce však registrovali na tieto pozície len 22 550 uchádzačov. Zdroj: Zväz priemyslu a dopravy
ČR
HU/BY | Podpísaná zmluva o ochrane investícií s BY
Vláda HU otvorila úverovú linku vo výške 64 mil. USD s Eximbankou na spoluprácu pri financovaní firiem a Eximbank
zriadila úverovú linku vo výške 88 mil. USD v Bieloruskej rozvojovej banke. Prvý maďarsko-bieloruský závod na
spracovanie potravín sa postaví v Mogileve. Obchodný obrat medzi oboma krajinami dosiahol 200 mil. USD za prvých
desať mesiacov 2018, čo predstavuje medziročný nárast o 20%. Zdroj: portfólio.hu
HU | Francúzska farmaceutická spoločnosť Ceva-Phylaxia investuje v Monori
Spoločnosť Ceva-Phylaxia investuje 31 mil. EUR do vybudovania novej výrobnej a výskumnej jednotky na výrobu
veterinárnej vakcíny v Monori v okrese Pest. Vláda poskytne dotáciu na projekt vo výške 5 mil. EUR. Spoločnosť
vytvorí pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných odborníkov a prináša inovatívne technológie. Disponuje
výskumnými centrami iba v USA, Japonsku a v Maďarsku.
Zdroj: portfólio.hu
RS | Srbsko nebude ovplyvnené kvótami na dovoz ocele do EÚ
Kvóty EÚ týkajúce sa ocele nadobudnú účinnosť 4. februára. Podľa PV A. Brnabiča Srbsko dostalo politické záruky a
nebude ovplyvnené zavedením kvót na dovoz ocele do EÚ. Obavy srbského hospodárstva a výrobcov ocele
v Smedereve boli opodstatnené - vlastníkom železiarni je čínska skupina HBIS. Z troch relevantných kategórií v rámci
výroby ocele podliehajúcej kvótam by Srbsko malo byť dotknuté len prvou kategóriu.
KZ/RU | Spoločný projekt montáže vrtuľníkov
Zástupcovia štátnej spoločnosti Kazakhstan Engineering a RU АО «Вертолеты России» podpísali 17.1. dohodu
o spustení montáže ťažkých vrtuľníkov Mi-8AMT/Mi-171 v KZ závode АО «Авиаремонтный завод № 405» Almaty, kde
sa doposiaľ vykonávali iba opravy leteckej techniky. Projekt je prvý svojho druhu v histórii KZ-RU spolupráce v leteckom
priemysle a bude realizovaný bez nároku na rozpočtové prostriedky. Stroje s nosnosťou do 4 t budú určené
predovšetkým pre domáci trh (obranný priemysel, záchranné zložky, civilné letectvo). Zdroj: Kazinform
TR | TurkStream bude plne funkčný do konca roka 2019
RU prezident V. Putin potvrdil, že plynovod TurkStream bude do konca roka 2019 plne funkčný. TurkStream je exportný
plynovod pozostávajúci z dvoch liniek s dĺžkou 930 km a kapacitou 15,75 mld. m 3 v každej rúre. Plynovod prechádza
pod Čiernym morom z RU do TR. Prvá linka je určená na dodávky plynu TR spotrebiteľom a druhá na dodávky (napojí
sa na plynovod TAP) do JE a JVE. Gazprom skúma možnosti ďalšej prepravy plynu cez TurkStream do Európy, „jednou
z možností je cez BG, RS a HU do plynového uzla v Baumgartene v AT“, uviedol Putin pre RS denník Politika and
Vecernje Novosti. Zdroj: Hurriyet
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FR | Vláda spúšťa núdzový plán za predpokladu „hard Brexit“
Núdzový plán FR v prípade „hard Brexitu“, ktorý 17.1. predstavil PV FR E. Philippe, zahŕňa 5 nariadení vlády: 1/ práva
občanov UK vo FR; 2/ colná infraštruktúra; 3/ cestná doprava; 4/ výnimky pre finančné operácie; 5/ pokračovanie v
dodávkach obranných materiálov. Núdzový plán zahŕňa aj deblokáciu investičného fondu vo výške 50 mil. EUR pre
adaptáciu letísk a prístavov a nábor 600 pracovníkov verejnej správy (colníci, veterinári,...). Zdroj: Le Figaro
OSTATNÉ KRAJINY - EURÓPA
WEF | Očakávaná účasť na WEF Davos 2019
Usporiadatelia avizujú účasť cca 3200 delegátov, polovicu z nich zástupcov podnikateľského sektora (rozloženie: 1/3
z USA, 1/3 z Európy a 1/3 zvyšok sveta). Cca 100 krajín budú zastupovať politici, pričom tento rok ich v porovnaní
s predchádzajúcimi ročníkmi bude podstatne viac z rozvojových krajín. Najväčšiu vládnu delegáciou bude mať CN
(prezidenta Xi Jinpinga bude sprevádzať až 17 členov vlády). Počíta sa s účasťou DE kancelárky, prezidentov PL, AF,
EG. Delegáciu US bude viesť MiF S. Mnuchin a medzi členmi delegácie sú aj ministri ZV, obchodu, hlavný obchodný
negociátor US a prezidentov asistent a námestník šéfa kancelárie Bieleho domu zodpovedný za koordináciu politík. Z
bývalých US politikov sa WEF zúčastnia A. Gore a J.F. Kerry. Zdroj: TK WEF
OECD | Dialóg s privátnym sektorom
15.1. sa na pôde OECD uskutočnilo zasadnutie kontaktnej skupiny ČK OECD, sekretariátu OECD a predstaviteľov
Poradného výboru podnikateľov a priemyslu (BIAC – Business and Industry Advisory Committee) na tému „Digitálne
príležitostí: odsúhlasenie prioritných aktivít“. V diskusiách rezonovala najmä potreba zabezpečenia aktívnej úlohy OECD
pri nastavení medzinárodných štandardov v oblasti zdaňovania digitálnej ekonomiky, adekvátneho vzdelávania
pracovníkov a širokej verejnosti v dôsledku digitálnej revolúcie, ako aj nastavenia pravidiel zabezpečenia digitálnej
bezpečnosti. Diskusia bola prelinkovaná na priority SK PRES MCM OECD 2019 (22.-23.5.). Zdroj: SM SR pri OECD

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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