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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy
Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií
Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom
prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou.
Základný manuál registrácie na platforme elektronického obchodu Jingdong
Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a najvýznamnejším
hráčom na poli elektronického obchodu v Číne. ZÚ Peking v spolupráci s Jingdongom
pripravili základné informácie o registrácii na platforme Jingdong.
MZVEZ SR sa stalo Digitálnou jednotkou 2018
Na výročnom zasadaní Digitálnej koalície, ktoré sa konalo 14. februára 2019 na pôde
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, získal rezort zahraničných vecí
ocenenie Digitálna jednotka 2018 za plnenie záväzkov člena národnej koalície pre digitálne
zručnosti a povolania.
Finančný mechanizmus pre obchodovanie s Iránom
Špeciálny účelový finančný mechanizmus INSTEX je nástroj založený Nemeckom,
Francúzskom a Spojeným kráľovstvom s cieľom uchovať JCPOA a legálne obchodovať s
Iránom napriek americkým sankciám. INSTEX bol oficiálne predstavený a zaregistrovaný
31. januára 2019.
Pozvánka na obchodnú misiu do Sofie – Bulharská republika
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Sofie –
Bulharská republika, v termíne 19. – 22. mája 2019. Obchodná misia je zameraná na
nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem.
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.

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti

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.
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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.
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

„5th International B2B Software Days 2019“
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni si Vás dovoľuje informovať o možnosti účasti na medzinárodnom
B2B podujatí pod názvom „5th International B2B Software Days 2019“, ktoré sa uskutoční 14. - 15.
marca 2019 vo Viedni. Podujatie je určené najmä pre spoločnosti a inštitúcie, ktoré hľadajú
možnosti spolupráce v oblasti technologického výskumu. Účasť je bezplatná.
23rd Ghana International Trade Fair 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní veľtrhu 23rd Ghana
International Trade Fair (23rd GITF), ktorý sa uskutoční v dňoch 28. februára - 11. marca 2019 v
Akkre, Ghana.
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. februára 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.
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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 Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom
priemyselnom veľtrhu GLOBAL INDUSTRIE, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. - 8. marca 2019,
v Lyone.
Pozvánka na seminár Digital Dynamic Visegrad“ v Ríme
Zastupiteľský úrad SR v Ríme 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.
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.
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Aktuality

Slovensko | Digitálna koalícia na výročnom zasadnutí ocenila najaktívnejších členov za rok 2018
Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej
republiky sa 14.2.2019 stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR v Bratislave. Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície,
prezentácia pristupujúcich členov a odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2018. Výročného zasadnutia sa zúčastnili
predseda vlády SR a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie
Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský a zástupcovia členských subjektov.
Hostiteľom podujatia bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Digitálna koalícia
má k dnešnému dňu 67 členov, ktorí spolu deklarovali 208 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti
Slovenska. Digitálna koalícia vznikla 27. septembra 2017 z iniciatívy ÚPPVII a IT Asociácie Slovenska (ITAS). Je
členom Národných koalícií pre digitálne zručnosti a povolania v EÚ. Digitálna koalícia je platformou pre šírenie
pozitívnych zmien v prístupe k digitálnym technológiám. Jej cieľom je, aby každý získal dostatočné digitálne zručnosti
a zostal tak produktívny a zamestnateľný. Chce mobilizovať spoločnosť v otázke riešenia nedostatku digitálnych
zručností obyvateľov, aby boli úspešní na trhu práce a mohli využívať digitálne technológie v rôznych oblastiach
života. Usiluje sa, aby každý občan mal pri budovaní kariéry dostatok podpory na získanie sebaistoty v osvojovaní si
digitálnych zručností a svoj kariérny rast a pracovné miesto chápal v prepojení so svetom digitálnych technológií.
Okrem podpory digitálnych zručností občanov Slovenska sa zameriava aj na digitálne zručnosti pracovnej sily, vyššie
digitálne zručnosti profesionálov z oblasti informačných a telekomunikačných technológií vo všetkých odvetviach
priemyslu, ako aj digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
Logistické centrum Amazonu v Rakúsku
Včera otvorila spolková ministerstva pre digitalizáciu a hospodárstvo M. Schramböck prvé distribučné centrum spol.
Amazon o rozlohe 9 800 m2 nachádzajúce sa 32 km severovýchode od Viedne. V spolkovej krajine Dolné Rakúsko
tak vzniklo do 150 nových pracovných miest. Zdroj: BMDW
Spoločnosť OSRAM na predaj
Nemecká spoločnosť potvrdila rokovania s finančnými investormi Bain Capital a Carlyle Group o získaní až 100 %
akcií Osram. V súčasnosti prebieha previerka účtovníctva (due dilligence) a do konca 03/2019 môžu
záujemcovia predkladať návrhy na prevzatie. Do úvahy prichádza aj rozbitie koncernu na časti a účasť čínskych
investorov. Zdroj: Süddeutsche Zeitung
Švajčiarska vláda rozhodla o zavedení dočasnej kvóty pracovných povolení pre občanov Spojeného
kráľovstva
Dočasná kvóta – 3 500 pracovných povolení (z toho 2 100 s pobytovým povolením a 1 400 z krátkodobých
pracovných povolení) pre britských občanov platí od 30.3. do 31.12.2019 v prípade brexitu bez dohody. Nová kvóta
sa pripočítala k ročnej kvóte vo výške 8 000 pracovných povolení pre štátnych príslušníkov tretích krajín vo
Švajčiarsku určenej na rok 2019. Zdroj: RSF
Spoločnosť Ford informovala o spustení príprav na odsun produkcie z Veľkej Británie
Ford, ktorý v Spojenom kráľovstve zamestnáva približne 13.000 zamestnancov, je po Nissane ďalšou automobilkou,
ktorá plánuje presunúť výrobu. T. May mala v rozhovore s vedením spoločnosti potvrdiť prípravu finančného balíka,
podporujúceho biznis, ktorý bude postihnutý dôsledkami brexitu bez dohody, avšak bez ďalších doplňujúcich
vysvetlení.
Nedostatočný systém prípravy pre budúce povolania
OECD vydala publikáciu Getting Skills Right: future-ready adult learning systems, ktorá poukazuje na urgentnú
potrebu rozvinutých krajín zvýšiť kvalitu systému vzdelávania dospelých ľudí s cieľom dosiahnuť ich pripravenosť na
budúcnosť práce - na nové technológie, globalizáciu a reflektovanie procesu starnutia populácie. OECD upozorňuje,
že prakticky 1 zo 7 pracovných miest je vplyvom automatizácie ohrozené, avšak len 40% pracujúcich v ohrozených
povolaniach absolvuje školenia a rekvalifikáciu. SR je v tomto ohľade jednou z najzraniteľnejších krajín OECD. Zdroj:
OECD: Adult education needs 'sustainable' funding (TES), OECD International report on adult education a ‘wake-up’
call for funding (AFP/France 24/FE News)
World Government Summit
Obchodná vojna je zaručene zabíjač hospdárskeho rastu, povedal generálny tajomník OECD. Vlády jednotlivých
krajín musia podľa A.Gurriu využívať príležitosti technologických zmien na znižovanie chudoby a sociálnych
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nerovností. K rodovej rovnosti: “trend je nezvrátiteľný a nezastaviteľný, otázkou zostáva ako sa každá krajina vyrovná
s implementáciou konkrétnych krokov”. Zdroj: Trade war uncertainty 'kills' growth - OECD chief (KUNA), Gurria warns
of those left behind by internet age (Gulf News). World Government Summit 2019 in Dubai: Is culture an obstacle to
the rise of gender equality in the region? (Gulf News), Dubai Sets An Example Of 'Service-driven' And 'Tourismdriven' Economy: OECD Chief (Emirates News Agency)

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