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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy
Pozvánka na seminár Digital Dynamic Visegrad“ v Ríme
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky so sídlom v Ríme Vás srdečne pozýva na seminár „Digital
Dynamic Visegrad“, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 14. marca 2019 v priestoroch Veľvyslanectva SR
v Ríme.
Medzinárodný veľtrh automobilového priemyslu Motortec Automechanika v Madride
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného veľtrhu
automobilového priemyslu Motortec Automechanika Madrid, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch
13. až 16. marca 2019.
Globálny podnikateľský summit po prvý krát v Európe
V dňoch 4. – 5. júna 2019 sa v holandskom Haagu uskutoční 9. globálny podnikateľský samit
(Global Entrepreneurship Summit, GES 2019) so zameraním na technológie na riešenie
globálnych výziev v poľnohospodárstve, potravinárstve, ochrane zdravia, energetike a vodnom
hospodárstva vrátane protipovodňovej prevencie.
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.

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti

Tender – Inovatívne riešenia na čistenie skla/okien/sklených tabúľ administratívnych budov
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri skupiny BPCE Achats
zameranom na inovatívne riešenia na čistenie skla. Ponuky je možné predložiť, aj v anglickom
jazyku, do 15. februára 2019
Tender/Výzva na predkladanie ponúk na obnoviteľné zdroje – solárne stanice
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri/výzve na predkladanie
ponúk na vybudovanie obnoviteľných zdrojov energie (solárnych staníc) v oblasti Horného Porýnia
vo Francúzsku Výberové konanie sa bude skladať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho
prvý sa uzavrie 26. júla 2019.
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.
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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

23rd Ghana International Tade Fair 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní veľtrhu 23rd Ghana
International Tade Fair (23rd GITF), ktorý sa uskutoční v dňoch 28. február. - 11. marec. 2019 v
Akkre, Ghana.
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.
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.
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.
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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.
Konferencia a výstava CISOLAR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve
informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 16. - 18.apríla 2019 sa Kyjeve uskutoční konferencia a
výstava CISOLAR
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 3. - 4. mája 2019 vo Vilniuse.

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.

Aktuality
Generálny tajomník OECD na Slovensku predstavil publikáciu „Ekonomický prehľad: Slovenská republika
2019“
Generálny tajomník OECD J. A. Gurria počas návštevy Slovenska oficiálne predstavil publikáciu OECD Ekonomický
prehľad: Slovenská republika 2019“. V Ekonomickom prehľade OECD štandardne analyzuje aktuálny makroekonomický
vývoj, fiškálnu a finančnú situáciu, ako aj štrukturálne výzvy krajiny. Výsledkom analýzy sú odporúčania pre danú krajinu.
V každom prehľade sú zároveň špecifické kapitoly, ktoré detailne hodnotia oblasť, v ktorej má krajina nedostatky, alebo
očakáva zo strany OECD odporúčania. V tohtoročnom prehľade OECD detailne analyzuje sociálnu integráciu Rómov
na Slovensku a zvýšenie prínosov integrácie Slovenska v globálnych hodnotových reťazcoch. Prezentácia samotnej
správy OECD širšej odbornej verejnosti sa uskutočnila 5. 2. 2019 v priestoroch MZVEZ SR za účasti zástupcov finančnej
a podnikateľskej sféry a diplomatického zboru. Nový Ekonomický prehľad Slovenska vysvetľuje dôvody súčasného
rýchleho hospodárskeho rastu a zároveň pripomína nevyhnutnosť pokračovania fiškálnej konsolidácie a zlepšenia
efektívnosti verejných služieb, vrátane zvýšenia kvality vzdelávania a zlepšenia zručností všetkých skupín obyvateľstva.
Správa OECD predpokladá, že ekonomika vzrastie o 4,3% v tomto roku a 3,6% v roku 2020 a navrhuje riešenia, ako
posunúť Slovensko k viac inovatívnej a inkluzívnej spoločnosti. V moderovanej diskusii sa prostredníctvom krátkych
reakcií na odporúčania uvedené v Ekonomickom prehľade vyjadrili aj podpredseda vlády a minister financií SR P.
Kažimír, minister hospodárstva SR P. Žiga a riaditeľ odboru koncepcií a analýz Úradu splnomocnenca pre rómske
komunity J. Kuruc. J. A. Gurría sa počas svojej návštevy SR stretol aj s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, s
podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu SR R. Rašim, s podpredsedom vlády SR a ministrom financií P.
Kažimírom ako aj s ministerkou školstva M. Lubyovou.
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Medzinárodné ocenenie ENERGY GLOBE Award pre projekt Biomasové logistické centrum Kysucký Lieskovec
V programovom období 2009-2014 sa v rámci programu Zelené inovácie v priemysle Nórskeho finančného mechanizmu
realizoval aj projekt s názvom "Biomasové logistické centrum" Kysucký Lieskovec. Tento projekt získal ocenenie
National Winner SLOVAKIA 2018. Zástupcovia prijímateľa, spoločnosti BIOPEL, a. s. (spracovateľ drevnej štiepky), si
ocenenie prevzali v Iráne, v historickom meste Yazd, kde sa v dňoch 28.-29.1. konal 19. ročník slávnostného
odovzdávania týchto ocenení v rámci medzinárodnej konferencie "Sustainable towns and cities".
Digitálny kampus zameraný na výrobu „bio“ liekov
Farmaceutická skupina Sanofi oznámila plán do 2 rokov vybudovať digitálny kampus na výskum, digitálne simulácie a
VR, ktoré sa uplatnia v biofarmakologickom závode na okraji Paríža. Oznámenie nadväzuje na podpis novej odvetvovej
dohody zástupcov odvetvia a ministrov zdravotníctva (A. Buzyn), výskumu a inovácií (F. Vidal) a ŠTAT ministerstva
hospodárstva a financií (A. Pannier-Runacher). Hodnota nového biotechnologického projektu nebola zverejnená. Zdroj:
Le Figaro
Britskí výrobcovia ocele varujú pred „mimoriadne negatívnymi“ dopadmi tvrdého brexitu
Brexit bez dohody spôsobí výrobcom ocele v UK obchodné obmedzenia prakticky na všetkých exportných trhoch. Za
rok 2019 tak môže znížiť britským oceliarom príjmy z predaja až o 2,8 mld. GBP a spomaliť alebo úplne zastaviť prílev
investícií do sektoru. Problémy v oceliarskom sektore sa následne odrazia aj v automobilovom priemysle, kam smeruje
cca. 50 % produkcie z Port Talbot. Zdroj: FT
Bielorusko otvorí železničný prechod s Poľskom s cieľom zvýšiť nákladnú prepravu z Číny
Bieloruské železnice obnovia železničný prechod Visoko-Litovsk/Czeremcha na poľskej hranici v 4Q/2019. Opatrenie
je odpoveďou na zvýšenú kontajnerovú prepravu vlakmi medzi CN a Európou cez BY. Zdroj: link, Railfreight.com
Vlna nových čínskych start-upov sa zameriava na zahraničné trhy
Nové čínske start-upy hľadajú investorov a priestor pre svoj rast mimo CN a to hlavne v JVÁ a IN. Hlavnými dôvodmi
sú spomaľovanie ekonomiky a dominancia dvoch technologických gigantov Tencent a Alibaba. Zdroj: link, FT.
Uzbekistan | Tender na výstavbu solárnej fotovoltaickej elektrárne
V spolupráci s International Finance Corporation vláda vyhlásila tender na výstavbu solárnej fotovoltaickej elektrárne na
báze turnkey – 100 MW v oblasti Navoi na ploche medzi 200 – 300ha. Výber dodávateľa sa má ukončiť koncom 1.
polroka 2019. Zdroj: uzdaily.com
Etiópia oznámila čiastočnú privatizáciu telekomunikácií
Monopolný Ethio Telecom bude prvou veľkou štátnou spoločnosťou, ktorá bude v ET privatizovaná. Skúsenosti s jej
čiastočnou privatizáciou pod dohľadom MF a ÚV budú využité pri plánovanej privatizácii ďalších 3 štátnych gigantov Ethiopian Airlines, Ethiopian Shipping & Logistics Services Enterprise a Ethiopian Electric Power. Privatizácia bude
otvorená pre domácich aj zahraničných investorov. Zdroj: Ethiopian News Agency
Dopady brexitu na HDP EÚ
OECD predpovedá, že odchod UK z EÚ bez novej obchodnej dohody zníži HDP EÚ do roku 2020 o cca 1%. To je viac
ako polovica ročného hospodárskeho rastu. Pre UK môže byť strata trikrát horšia. Zdroj: Brexit could spell economic
peril for parts of the EU

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