02.09.2016 │35.týždeň

3.vydanie

25.01.2019

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.
Podnikateľská misia do mesta Gdansk
Zastupiteľský úrad SR vo Varšave v spolupráci s agentúrou SARIO pozýva slovenských
podnikateľov na podnikateľskú misiu do mesta Gdaňsk v Poľsku.

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
UNDP verejná súťaž v oblasti budovania kapacít pre zapájanie slovenského súkromného
sektora do rozvojovej spolupráce
Od 21. januára 2019 je otvorená verejná súťaž UNDP na konzultačné služby v oblasti budovania
kapacít pre zapájanie slovenského súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Súťažné návrhy
je možné predkladať do 22. februára 2019. Všetky potrebné informácie, vrátane podmienok súťaže
a príslušných formulárov sú dostupné na stránkach UNDP a UN.
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.

Tirana International Fair – 26. ročník medzinárodného veľtrhu v Tirane.
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 26. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na podporu
strojárstva, stavebníctva, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bankovníctva, marketingu a
ďalších odvetví. Podujatie sa uskutoční v dňoch 21. – 24. novembra 2019 v priestoroch
Kongresového paláca v Tirane, v Albánsku.
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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.

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).
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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.

WEC – World Exchange Congress 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní Kongresu cestovného
ruchu a turistiky World Exchange 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 27. februára 2019 v hl. meste
Libanonu Bejrúte.

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.
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
SEI/SK | Novozvolený GT SEI navštívi 22. 1. 2019 Bratislavu
R. Antonione, ktorý sa ujal funkcie 1. 1. 2019, sa v rámci pracovanej cesty po ČK SEI stretne so štátnym tajomníkom
MZVEZ L. Parízkom a zástupcami SOPK a NR SR.
HU | Banka K&H bude financovať solárne projekty
Banka K&H podpísala 15-ročnú zmluvu o financovaní projektu výstavby 17 solárnych fariem v HU s holandskou
spoločnosťou Photon Energy. Program začína výstavbou 0,5MW solárnej farmy vo Fertőde, 5,5MW farmy v
Tiszakécske a 5,5MW farmy v Almásfüzitő. Photon Energy plánuje do roku 2020 dosiahnuť celkovú kapacitu 50 MW.
Zdroj: Portfolio.hu
AT | V r. 2018 rekordných 27 mil. cestujúcich na letisku Schwechat, 8-10 % nárast očakávaný tento rok
Tento rok očakáva Vienna International Airport nárast počtu pasažierov na 38 mil. Počíta s tržbami cca 820 mil. EUR,
čistý dlh by sa mal znížiť na 150 mil. EUR. Investície v 2019 sú plánované vo výške 240 mil. EUR. Zdroj: der Standard
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WEF I Európsky politici v Davose k téme buducnosti Európy
DE: Merkelová vo svojom prejave zdôraznila potrebu spoločného postupu pri budovaní novej globálnej architektúry,
ktorá si ale vyžaduje pripravenosť všetkých zúčastnených a tiež ochotu ku kompromisom. Venovala sa aj téme zníženia
extrémnej chudoby, problematike ochrany osobných údajov, migračnej kríze a s ňou súvisiacej legislatíve, ktorú jej vláda
chystá pre tzv. kvalifikovanú migráciu. A. Merkelová zdôraznila potrebu zachovania dobrých vzťahov s UK, ktoré sú
základom dobrého partnerstva. Záver vystúpenia patril Afrike a výzve chápať tento kontinent ako kontinent nádeje
a príležitostí. Zdroj: WEF
FR: ŠTAT MHaF A. Pannier-Runacher sa zúčastnila WEF v Davose, aby ubezpečila medzinárodné spoločenstvo
o pretrvávajúcom záujme vlády FR pokračovať v reformách aj napriek protestom žltých viest. Témy, na ktorých sa vláda
so štrajkujúcimi zhodne sú daňové zaťaženie, zníženie verejných výdavkov a ekologická a energetická transformácia.
Zdroj: Le Figaro
IT: PV G.Conte vo svojom prejave uviedol, že obyvatelia jeho krajiny spochybňujú dôveryhodnosť európskeho projektu
bez ohľadu na jeho historické zásluhy. Konštatoval, že i tzv. stredná trieda obyvateľstva začína čeliť chudobe a šíri sa
pocit strachu a neistoty z budúcnosti. Jedným z riešení je sociálna oblasť a s ňou súvisiaca úprava miezd, či pohyblivej
hranice veku pri odchode do dôchodku. Vo vzťahu k ECB skonštatoval, že nemá dostatočnú menovú kompetenciu a
primeranú silu, čo spôsobuje nespokojnosť v systéme aktuálneho bankového dohľadu. MiF G.Tria uviedol, že i napriek
očakávanému spomaleniu IT hospodárstva budú dosiahnuté ciele v oblasti deficitu pre r. 2019, a preto nebudú potrebné
žiadne dodatočné opravné opatrenia. Zdroj: ANSA, WEF, link
ES: PV P.Sanchez definoval 5 výziev, v ktorých EÚ musí prejaviť silnejší prístup: lepšia pripravenosť na budúce
hospodárske krízy; zmena klímy; posilnenie spoločného prístupu k migračným tokom; reforma WTO a štvrtá
priemyselná revolúcia. Zdroj: WEF
FR/Brexit | Nariadenie vlády na obnovu hraničných kontrol s UK
MiEST FR F. de Rugy a MiPP FR D. Guillaume predstavili na rokovaní vlády (23.1.) nariadenie, ktorým sa od 30.3.
obnovujú hraničné kontroly s UK. Dodatočných 580 pracovníkov bolo zaškolených na vykonávanie veterinárnej
a colnej kontroly. Zdroj: vláda FR
NO | Návrh zákazu predaja krabicového vína
Úrad verejného zdravotníctva navrhuje uzákonenie zákazu predaja krabicového vína. Návrh odôvodňuje tým, že zákaz
predaja by znamenal záchranu života cca 30 ľudí ročne. Krabicové víno sa predáva v 3-litrovom balení. Konzumácia
krabicového vína v NO je zjavne veľmi obľúbenou činnosťou, nakoľko predaj tejto komodity predstavoval v r. 2018
celkovo 42% obratu Vinnmonopoletu (štátny monopolný predajca alkoholu v Nórsku).
VN | Vietnam medzi 60 inovatívnymi ekonomikami sveta
V zozname 60 inovatívnych krajín sveta, ktorý zostavuje agentúra Bloomberg, sa VN vyskytol po prvý raz, na poslednej,
60. priečke. Celkové skóre VN dosiahlo 45.92 b., pričom najnižšie bodovanie (34 b.) dosiahla krajina v hustote hightech spoločností a najvyššie (59 b.) v produktivite práce.
Zdroj: VnEconomy
NO/LI/SK | Granty EHP a Nórska – spolupráca s Lichtenštajnskom
V dňoch 22.-23.1. sa v Bruseli uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov prispievateľských štátov a predstaviteľov
Národných kontaktných bodov v rámci grantov EHP a NO. Seminár zorganizoval Úrad pre finančné mechanizmy (FMO)
v Bruseli. Na samotnom stretnutí bolo zo strany predstaviteľky LI (Helen Lorez) konštatované, že SR patrí v súčasnosti
medzi štyri prioritizované krajiny pre rozvoj bilaterálnej spolupráce predovšetkým v oblasti kultúry, vzdelávania
a dobrého spravovania veci verejných. Medzi ďalšie tri krajiny patrí CZ, HU a PL. V pracovnom pláne pre bilaterálne
fondy Finančného mechanizmu EHP a NO je naplánovaná aj realizácia preddefinovaného projektu súvisiaceho s 300.
výročím založenia LI.
Relevancia pre SR: SR bude v období 2014 – 2021 môcť čerpať granty v celkovej výške 113,1 mil. €, z toho 54,9 mil. €
z FM EHP, v rámci ktorého sa na financovaní podieľajú aj LI a IS a 58,2 mil. € z NFM. V rámci Fondu pre bilaterálne
vzťahy FM EHP ide o sumu 1,098 mil. € a v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy NFM ide o sumu 1,164 mil. €.
UA | Tranzit plynu cez UA po roku 2019
Predseda predstavenstva Naftogazu A. Kobolev vyhlásil, že RF na trojstranných rokovaniach 21. januára t.r. v Bruseli
o podmienkach tranzitu plynu cez UA bude naťahovať čas až do uskutočnenia prezidentských a parlamentných volieb
na Ukrajine. Podľa A. Koboleva, ruská strana sa bude snažiť uzavrieť novú tranzitnú dohodu až po parlamentných
voľbách, resp. môže prerušiť tranzit cez UA.
Zdroj: zn.ua
FR/RU | Za kybernetickými útokmi na MOFR sa skrýva aj ruska skupina hackerov Turla Kým v r. 2017 bolo MO FR
vystavené 700 kybernetickým útokom, v r. 2018 sa táto hranica prekročila už v septembri. Za útokmi namierenými na
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priamy prístup k mailovým účtom bezpečnostne citlivých funkcionárov (4/2018) stála ruská skupina hackerov Turla.
Zdroj: Le Figaro
RU | Vláda schvaľuje plán na zlepšenie podnikateľských podmienok
Projekt "Transformácia podnikateľského prostredia" obsahuje viac ako 130 nápadov rozdelených do 12 oblastí ako
registrácia vlastníckych práv, colná a daňová správa, prístup malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu
a iné. Tento strategický dokument sa bude realizovať prostredníctvom dvojkľúčového systému, tzn. každé ustanovenie
bude implementované len v prípade ak ho schváli súčasne vláda a podnikatelia.
CN/US | US nehodlajú ustúpiť zo svojich pozícií
US nepredpokladajú žiadne ústupky na rokovaniach s CN (30.-31.1.) v oblasti štrukturálnych reforiem a duševného
vlastníctva. Ústupky CN strany v oblasti IPR pre US nie sú postačujúce, preto hrozí po vypršaní 90 dňového moratória
zavedenie dodatočných ciel (z 10 % na 25 %) na CN tovar.
Zdroj: https://www.reuters.com/places/china
WEF/OECD |GT OECD v Davose
A.Gurria diskutoval o ekonomickom výhľade a dopade Brexitu. Podľa GT najväčšou hrozbou je obchodná vojna.
Zdroj: OECD's Gurria Calls Uncertainty the Greatest Enemy of Growth
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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