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MH SR VYZÝVA FIRMY NA ZAPOJENIE
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.
16+1 Economic Forum 2019
sa bude konať počas 8. samitu Číny a krajín strednej a východnej Európy 10. - 12.
apríla 2019 v chorvátskom Dubrovníku. Ekonomické fórum bude pozostávať z niekoľkých
panelov s témami ako sú infraštruktúra, investície, inovácie, priemysel, obchod, kreatívny
priemysel a cestovný ruch a turizmus. Keďže cieľom fóra je aj spájať výrobcov a predajcov
z Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy s potenciálnymi zákazníkmi, paralelne sa
uskutočnia B2B stretnutia. Pre účasť na B2B je nutná online registrácia s termínom
najneskôr 1. 4. 2019.
Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou
Bratislavská regionálna komora SOPK a MZVEZ si Vás dovoľujú pozvať na Konzultačný
deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou, ktorý sa uskutoční 21.
marca 2019.
Podnikateľská misia do Nórska a na Island
Veľvyslanectvo SR v Osle pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti informačnokomunikačných technológií, inovácií, smart cities, priemyslu 4.0 a životného prostredia na
podnikateľskú misiu do Nórska a na Island 7. - 11. mája 2019.
Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD
Slovenská republika vyčlenila na rok 2019 na tieto projekty 100 tis. EUR vo forme
dobrovoľného príspevku.
Projektová výzva na rok 2019 zastrešuje 3 základné oblasti:
1. Digitálna transformácia zameraná na udržateľný rozvoj hospodárstva, rozvoj inovácií,
nových technológií, konkurencieschopnosť a inteligentné riešenia - príležitosti a výzvy
2. Rozvoj sektorových politík SR
3. Implementácia Agendy 2030, jej udržateľných cieľov rozvoja s dôrazom na prepojenie
spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a zapojenie súkromného sektora.
Termín na predkladanie návrhov projektov je do 25. marca 2019.

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Predaj chemického závodu 1. Maj Čačak
Zastupiteľský úrad SR v Srbsku informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o konkurznom
konaní chemického závodu v úpadku 1. Maj Čačak. Podľa správcu konkurznej podstaty
majetok spoločnosti 1. Maj Čačak pozostáva z 28 častí o rozlohe 10 582 m2, ktoré sú v
dobrom funkčnom stave - používajú sa. Konkurzné konanie sa uskutoční 8. apríla 2019 o
12.00 hod. na obchodnom súde Čačak.
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Základný manuál registrácie na platforme elektronického obchodu JingdongČínska 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.
Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o nových tendroch v Dánsku.

Tender na dodávku zariadení pre projekt geotermálnej elektrárne v Keni
Zastupiteľský úrad SR v Keni informuje podnikateľskú verejnosť o príprave tendra na dodávku
zariadení pre geotermálnu elektráreň v Keni. Do tendra sa môžu zapojiť aj spoločnosti,
vykonávajúce prieskumné vrty pre geotermálnu energiu. Obhliadka priestorov pre potenciálnych
záujemcov sa uskutoční 14. marca 2019.
Medzinárodný tender pre Security Investment Programme NATO v Bulharsku
Zastupiteľský úrad SR v Sofii informuje o vyhlásení medzinárodného tendra na dva
implementačné projekty ktoré organizuje Ministerstvo obrany Bulharskej republiky. Ide o výber
zhotoviteľa pre „Zabezpečenie skladu palivovo-horľavinových materiálov na leteckej základni
Bezmer/BG“ a „Výstavba vnútornej cesty na leteckej základni Bezmer/BG“. Termín predloženia
ponúk je 1. apríl 2019.
Tender – solárne stanice
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na vybudovanie
obnoviteľných zdrojov energie (solárnych staníc) v oblasti Horného Porýnia vo Francúzsku.
Výberové konanie bude pozostávať z troch termínov na predkladanie ponúk, z čoho prvý sa
uzavrie 26. júla 2019.

Výstavy, veľtrhy a konferencie
5th International B2B Software Days 2019
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni nformuje 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.
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
Bordeaux.
3rd EU-GCC Business Forum, Kuwait
Veľvyslanectvo SR v Kuvajte informuje o podujatí 3. EU-GCC Business Forum, ktoré sa
uskutoční v Kuvajte v dňoch 19. - 20. marca 2019. Fórum je zamerané na oblasť
zdravotníctva, digitalizáciu a inovácie.
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.
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.
Konferencia a výstava CISOLAR
Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informuje 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.
EXPOCITY Albania – 4. ročník veľtrhu potravinárstva a nápojov v Tirane.
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 4. ročníku veľtrhu zameraného na najnovší vývoj v oblasti
potravinárskeho a nápojového priemyslu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 10. – 12. mája 2019
v priestoroch výstaviska EXPOCITY v Tirane, v Albánsku.

Urban Future Global Conference v Osle
Veľvyslanectvo SR v Osle dáva do pozornosti možnosť účasti na trojdňovej konferencii Urban
Future Global Conference, ktorá sa bude konať v Osle 22. - 24. mája 2019. Globálna
konferencia je najväčšou udalosťou Európy pre udržateľné mestá. Je to miesto, kde sa stretnú
najinšpirujúcejší a najinovatívnejší profesionáli, tzv. CityChangers, z celého sveta. Konferencia
je určená pre aktérov a užívateľov miest zo všetkých oblastí: mestá, obce, architekti, realitní
makléri, podnikatelia, veda, výskum, inovácie, národné a regionálne vlády, mimovládne
organizácie, start-upy.
The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019
Veľvyslanectvo SR v Pekingu informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti účasti
na päťdňovej výstave, organizovanej ministerstvom obchodu ČĽR, provinčnou vládou
Zhejiang a mestskou vládou Ningbo. Slovenskú účasť pripravuje SARIO.
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. Organizátori summitu očakávajú účasť cca
2,5 tisíc podnikateľov, investorov a zástupcov médií.
Obchodná misiu do Skopje – Severné Macedónsko
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Skopje –
Severné Macedónsko, v termíne 16 – 19. júna 2019. Partnermi budú Obchodná a priemyselná
komora Severné Macedónsko, Veľvyslanectvo SR v Skopje a honorárny konzul SR v Skopje.
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

Slovensko | Konferencia k Smart Cities
Problematika rozvoja konceptu inteligentných miest, využívanie najnovších inovácií, príklady dobrej praxe z EÚ a
možnosti financovania projektov, vrátane kombinácie rôznych grantov boli predmetom odbornej konferencie, ktorú 5.
marca 2019 v rámci V4 PRES zorganizovalo MH SR v spolupráci so Smart Cities Klubom a MZVEZ SR. Slovensko má
spracovaný koncepčný dokument v oblasti podpory inovatívnych riešení v mestách a schému na podporu MSP pri
implementovaní inovatívnych riešení, v rámci ktorej bolo podporených už 10 projektov v pilotnej fáze. S príkladmi
najnovších inovácií v oblasti Smart Cities a dobrej praxe pre slovenské mestá, obce a regióny vystúpili zástupcovia zo
Švédska, Dánska, Nórska, Veľkej Británie, Holandska a krajín V4.
Zdroj: MZVEZ SR
Nemecko | Úsporný program vo firme Schaeffler
Firma Schaeffler, ktorá má závody aj na Slovensku, ohlásila úsporný program a vzdala sa podnikateľských plánov
schválených do r. 2020. Predbežne má dôjsť k úspore 900 pracovných miest, z toho 700 v Nemecku. Firma sa chystá
zbaviť prevádzok na výrobu prevodoviek a komponentov do motorov. Cieľom je zvýšiť nezávislosť od výrobného
programu pre spaľovacie motory a podporiť výrobu komponentov vhodných do elektromobilov. Predseda predstavenstva
Klaus Rosenfeld neočakáva skoré zlepšenie situácie na trhu a prestavba výrobného programu má trvať až do r. 2024.
Zdroj: Suddeutsche Zeitung, Munchener Merkur
Spojené kráľovstvo | Rastúca panika autovýrobcov z možného neriadeného brexitu
24 dní do plánovaného odchodu Veľkej Británie z EÚ silnejú obavy z negatívneho vývoja automobilového sektoru v UK.
K vlne nespokojnosti (Jaguar, Honda, Ford) sa aktuálne pridal člen predstavenstva BMW P. Schwarzenbauer počas
veľtrhu v Ženeve. Pohrozil, že firma presunie výrobu Mini zo závodu v Cowley do EÚ a tiež presunom výroby BMW do
Rakúska. Problém s výrobou v UK v prípade “zlého” výsledku brexitu následne naznačil aj CEO Toyota Motor Europe J.
van Zyl. Šéf PSA M.Picat zase varoval, že zavedenie ciel ohrozí snahy UK stať sa svetovým lídrom vo vývoji batérií pre
elektromobily. Podľa A. Hallmarka, šéfa zn.Bentley (VW) môžu clá viesť k rušeniu miest, alebo minimálne zabránia
rozširovaniu výroby britskej značky.
Srbsko | Volkswagen postaví závod v Srbsku
Volkswagen sa rozhodol vybudovať novú továreň v Srbsku - prvé autá z nej vyjdú v roku 2023. Argumentami v prospech
Srbska boli o.i. dobrý stav ekonomiky, príchod výrobcov automobilových komponentov do krajiny, ale aj priateľské vzťahy
medzi Srbskom a Nemeckom. Investícia s údajnou hodnotou 1,4 mld. € má vytvoriť 5 000 pracovných miest pri ročnej
produkcii 300 000 áut.
Čínska spoločnosť Alibaba vypravila nákladný vlak určený pre cezhraničný e-commerce
Čínska logistická sieť Cainiao patriaca spoločnosti Alibaba pridala novú trasu k svojej prevádzke nákladných vlakových
služieb z čínskeho Zhengzhou (provincia Henan) do belgického Liege. Prvý vlak tohto druhu bol vypravený v sobotu 2.
marca pod dohľadom colného kódexu „9610“ určenom pre cezhraničný e-commerce, ktorý umožňuje predajcom ecommerce doručovať tovar oddelene a deklarovať všetky importované a exportované položky spoločne.
Zdroj: China Daily; Air Cargo World.
Globálna ekonomika spomaľuje, negatívne riziká pretrvávajú
OECD vydala priebežný ekonomický výhľad pre globálnu ekonomiku. Podľa neho sa rast globálnej ekonomiky v roku
2019 spomalí na 3,3% (v 2018: 3,6%) a v roku 2020 si udrží podobné tempo 3,4%. V porovnaní s jesennou prognózou
OECD znížila odhad rastu v roku 2019 a 2020 takmer pre všetky krajiny G20. Negatívne riziká ako napríklad ďalšie
zvýšenie obchodných bariér, politická neistota, nízky rast v Európe, neriadený brexit a ďalšie spomaľovanie Činy naďalej
pretrvávajú. http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/
Zdroj: SM SR pri OECD

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

