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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

Podnikateľská misia do mesta Gdansk
Veľvyslanectvo SR vo Varšave v spolupráci s agentúrou SARIO pozýva slovenských podnikateľov
na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku. Misia sa uskutoční v dňoch 24. – 25. apríla
2019, má za cieľ posilniť bilaterálnu hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Poľskom.

ENRICH in China Matchmaking Tour- April 2019
Veľvyslanectvo SR v Pekingu informuje slovenské subjekty podnikajúce v zdravotníckom sektore
o možnosti zúčastniť sa šesťdňo školení Enrich in China matchmaking tour organizovanom
European network of research and innovation centres and hubs, China (ENRICH). Školenie sa
uskutoční 8. – 13. apríla 2019 v Pekingu a Wuxi.
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.
5. ročník Dní Ukrajiny v Košiciach
V rámci 5. ročníka Dní Ukrajiny sa v Košiciach 29. apríla 2019 uskutoční Slovensko-ukrajinské
podnikateľské fórum 2019.

Informačné dni k Výzvam na podávanie žiadosti o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci
Dňa 6. marca 2019 sa uskutoční v poradí druhý informačný seminár k Výzvam na podávanie
žiadosti o dotáciu na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktorý organizuje
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v Kongresovej sále MZVEZ
SR.

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.
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.
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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

„5th International B2B Software Days 2019“
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informuje 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.
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.
EXPOCITY Albania – 3. ročník medzinárodného veľtrhu turizmu v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 3. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na
turizmus. Podujatie sa uskutoční v dňoch 5. – 6. apríla 2019 v priestoroch výstaviska
EXPOCITY v Tirane.
EXPOCITY Albania – 2. ročník medzinárodného veľtrhu agrobiznisu a agrotechnológií v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 2. ročníku medzinárodného veľtrhu zameraného na
agrobiznis a agro-technológie. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. – 16. marca 2019 v
priestoroch výstaviska EXPOCITY v Tirane.
Keep pace with Robotics and China 2019
Veľvyslanectvo SR v Pekingu si dovoľuje pozvať slovenské subjekty združujúce malé a
stredné podniky zúčastniť sa na sedemdňovej konferencii Keep pace with robotics and China.
III. medzinárodný kongres „Sugar World 2019“
III. medzinárodný kongres „Sugar World 2019“, ktorý organizuje Národná asociácia výrobcov
cukru na Ukrajine sa uskutoční 27. februára 2019 v Kyjeve.

III. medzinárodné ekonomické fórum „Investičné možností Chmeľnického regiónu
III. medzinárodné ekonomické fórum „Investičné možností Chmeľnického regiónu“ spojené s
podnikateľskou misiou, B2B, B2G rokovaniami sa uskutoční 13.-15. marca 2019 v meste
Chmeľnickyj.
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.
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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.
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.
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 prvýkrát 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.
Tirana International Fair – 26. ročník medzinárodného veľtrhu v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem 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, Albánsko.

Aktuality

10. Zmiešaná slovensko-indická komisia pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu
13. februára 2019 sa v Dillí uskutočnilo 10. zasadnutie Zmiešanej slovensko-indickej komisie pre ekonomickú a
obchodnú spoluprácu. Delegáciu SR viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.
Sprievodnou akciou zasadnutia komisie bolo Business Forum Slovakia – India, ako aj B2B rokovania slovenských a
indických spoločností za účasti 20 podnikateľov zo SR. Slovenskí podnikatelia veľmi pozitívne zhodnotili priebeh
rokovaní. Rokovania medzi slovenskými a indickými podnikateľmi potvrdili záujem a ambíciu oboch strán lepšie využiť
potenciál a vytvárať podmienky na ďalšiu spoluprácu a prílev indických investícií do SR s dôrazom na investície s
vysokou pridanou hodnotou.https://www.sario.sk/sk/novinky/podnikatelska-misia-do-indie
https://www.mhsr.sk/press/slovensko-chce-posilnit-hospodarsku-spolupracu-s-indiou
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Slovensko | Možnosť zapojenia slovenských firiem do verejného obstarávania NATO Agentúry na podporu
a obstarávanie NSPA
Na pôde MZVEZ SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Petrom Dohmenom, generálnym manažérom Agentúry NATO
pre podporu a obstarávanie (NSPA). Počas stretnutia partneri diskutovali o možnosti zapojenia slovenských
podnikateľských subjektov do verejného obstarávania NSPA. Generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Dušan
Matulay v rozhovore zdôraznil, že MZVEZ SR má záujem o podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov.
Účasť vo verejnom obstarávaní medzinárodných organizácii je dobrou cestou na jej realizáciu. Partneri sa zhodli, že je
potrebné zdôrazniť, že pri obstarávaní pre NATO nejde iba o vojenský materiál, ale aj širokú paletu tovarov a služieb
civilného charakteru. Taktiež nejde len o niekoľko miliónové zákazky, ale tovary a služby od obstarávacej hodnoty nad
80 tisíc EUR.
https://www.nspa.nato.int/en/organization/nspa/nspa.htm
NSPA je výkonným orgánom Organizácie pre podporu a obstarávanie NATO (NSPO), ktorej členmi je všetkých 29
členských štátov NATO. Členské štáty sú zastúpené v Rade pre dohľad nad agentúrou NSPO, ktorá riadi a kontroluje
činnosť NSPA.
Hlavnou úlohou NSPA je poskytnúť včas informácie o obchodných príležitostiach, prostredníctvom medzinárodného
súťažného ponukového konania, do ktorých sa môžu zapojiť aj slovenské firmy, zaregistrované na portáli.
https://eportal.nspa.nato.int/registration/OnlineRegistration.aspx
Rakúsko – Čína | Rakúsko nemá tak veľké obavy z Huawei ako ostatné krajiny
Minister dopravy a inovácii Rakúska N.Hofer odkázal, že Rakúsko nemá tak veľké obavy z Huawei ako ostatné krajiny
a nevidí dôvod, prečo by vláda mala túto čínsku spoločnosť vylúčiť zo súťaže o prideľovaní frekvencií 5G siete. Huawei
vo Viedni otvára tiež svoj prvý obchod mimo Číny. Zdroj: link, RTR; link, der Standard, link, Reuters.
Spojené kráľovstvo | Pokles pracujúcich z krajín EÚ
V priebehu roku 2018 klesol počet občanov EÚ 27 zamestnaných v UK medziročne o 61 000 (z 2,33 na 2,29 mil.), zatiaľ
čo nárast pracovníkov z tretích krajín zaznamenal rekordných 130 000 (z 1,16 na 1,29 mil.) Zo skupiny 8 tzv. nových
členských krajín (vrátane SR) za sledované obdobie odišlo z UK až 89 000 občanov. Podľa kritických hlasov v UK, tzv.
"Brexodus" mimoriadne poškodí UK v čase, keď napriek plánovanému odchodu z EÚ, britská ekonomika rekordným
tempom vytvára pracovné miesta.
USA | Ministerstvo hospodárstva USA predložilo Bielemu domu správu o dosahu dovozu automobilov na
národnú bezpečnosť USA
V stanovisku malo MH USA označiť dovoz za hrozbu z hľadiska národnej bezpečnosti a ponúknuť prezidentovi viacero
možností, vrátane pokračovania v rokovaniach s partnermi. Prezident má 90 dní na rozhodnutie, aké opatrenia prijme
(t.j. do 18.5.2019). Viaceré automobilové asociácie vo vyhláseniach varovali pred negatívnymi dôsledkami dovozných
ciel a žiadajú publikovanie správy. Publikovanie hodnotenia žiada aj podpredseda senátneho výboru pre financie R.
Wyden (D-Oregon).
OECD – Ukrajina | Podpora pristúpenia do OECD
Dňa 15.2. sa konalo zasadnutie Rady spolupráce UA - OECD, platformy realizujúcej Akčný plán spolupráce zahájenej
podpisom Memoranda o porozumení (od r.2015 pravidelne aktualizovaný). Zasadnutie, ktoré viedli PPV UA S.Kubiv a
zástupca GT OECD, L.Schuknecht, pokrylo rámec spolupráce vo viacerých sektorových oblastiach: energetika,
decentralizácia, daňová politika, boj s korupciou, vzdelávanie, reforma štátnych podnikov, rozvoj SMEs, obstarávanie a
i. Minister vlády UA O. Saienko počas prezentácie správy "OECD hodnotenie reformy štátnych podnikov v sektore
uhľovodíkov na Ukrajine" (14.2.): "Ukrajina sa musí stať členom OECD. Nie je to ľahká výzva, ale bude to impulz pre
rozvoj rovnocenného partnerstva s UA i pre ďalšie krajiny OECD“. Pozn: SR sa v spolupráci OECD/UA angažuje
expertnou a finančnou pomocou, stála predstaviteľka SR pri OECD založila na pôde OECD Skupinu priateľov UA ako
platformy pravidelného dialógu o dianí na UA. Zdroj: SM SR pri OECD

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