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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

BREXIT – Informačná platforma k brexitu pre občanov a podnikateľov
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 pre riešenie ich
životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej odchodom Veľkej Británie z EÚ.
Slovensko – gruzínske obchodné fórum 2019
SOPK pozýva na spoločné Slovensko – gruzínske obchodné fórum 2019, ktoré sa uskutoční
14. júna 2019 v Grand Hotel River Park, Bratislava. Fóra sa zúčastní viac ako 20 gruzínskych firiem
z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a vinárstva, stavebného priemyslu, transportu a logistiky,
energetiky, finančníctva, cestovného ruchu a právneho poradenstva.
Obchodná misia do Skopje
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Skopje v Severnom
Macedónsku v termíne 16. – 19. júna 2019. Spoluorganizátormi misie sú Obchodná a priemyselná
komora Severné Macedónsko, Veľvyslanectvo SR v Skopje a honorárny konzul SR v Skopje.

Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti

Obchodovanie na elektronickej platforme Jingdong
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pripravil základné informácie o registrácii na platforme
Jingdong. Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a najvýznamnejším
hráčom na poli elektronického obchodu v Číne.
Výzva European Network of Research and Innovation v Číne
Podávanie nových prihlášok do výskumných a podnikateľských sietí, ktoré sú súčasťou komunity
ENRICH in China prebieha online a končí 28. júna 2019. Členstvo je určené pre podnikateľov a
záujemcov o oblasť výskumu, technológií a inovácií.
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.
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Boli ste tam?
Ekonomickí diplomati z Maďarska, Turecka a Rakúska a Podnikateľské centrum MZVEZ
SR na Slovenskej kooperačnej burze 2019 v Nitre
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO s partnermi zorganizovala 22. mája
2019 10. ročník SKB v Nitre. Ide o jedno z najväčších kooperačných podujatí na Slovensku, ktoré
sa koná v rámci 26. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu a ponúka business to business
stretnutia slovenských a zahraničných firiem, partnerstvá, voľné výrobné kapacity, vytvorenie
spoločných podnikov, financovanie exportu a služby súvisiace s podnikaním v zahraničí.
DOING BUSINESS IN AUSTRIA
Slovensko-rakúska obchodná komora v Bratislave zorganizovala dňa 24. mája 2019 svoje
tradičné podujatie „Doing Business in Austria“. Jeho cieľom bolo priblížiť súčasný
makroekonomický vývoj Rakúska a aktuálne právne a daňové prostredie slovenským
podnikateľom, ktorí majú záujem založiť spoločnosť, resp. podnikať na rakúskom trhu.
Slovenskí diplomati prehĺbili spoluprácu starupov z krajín V4 s Holandskom
Slovenské veľvyslanectvo v Holandsku zorganizovalo 28. mája 2019 tretí ročník prezentácie
startupových projektov z krajín V4 v Holandsku. Podujatie s názvom "V4 Startups in the
Netherlands 2019" sa konalo v rámci predsedníctva SR vo V4. Na akcii, ktorá prilákala viac ako
100 prominentných hostí vrátane investorov, diplomatov a predstaviteľov holandskej štátnej
správy, bola zaznamenaná rekordná účasť 23 inovatívnych startupov zo sektora informačných a
komunikačných technológií zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a prvýkrát aj z
Holandska. Cieľom podujatia bolo uľahčiť prístup slovenským a stredoeurópskym talentom k
zahraničnému kapitálu.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

China Brand Fair 2019 v Budapešti
Zastupiteľský úrad SR v Budapešti informuje o možnosti účasti na výstave China Brand Fair 2019,
ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 5. júna 2019 v Budapešti. Záujemcovia o účasť sa môžu
registrovať na Košickej regionálnej komore SOPK.
The 5th China-CEEC Investment and Trade Expo 2019
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu informuje slovenské podnikateľské subjekty o možnosti účasti na
päťdňovej výstave 8. – 12. júna 2019, organizovanej Ministerstvom obchodu ČĽR, provinčnou
vládou Zhejiang a mestskou vládou Ningbo. Slovenskú účasť pripravuje SARIO.
Automotive Manufacturing Meetings
Zastupiteľský úrad SR v Madride pozýva odbornú verejnosť na medzinárodný veľtrh dodávateľov
pre sektor automobilového priemyslu Automotive Manufacturing Meetings, ktorý sa uskutoční v
Madride v dňoch 26. – 27. júna 2019.
Medzinárodná konferencia „Medzivládneho výboru cestárov SNŠ“
Sekcia hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si
dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že dňa 24. júna 2019 v Bratislave, hotel
Tatra, organizuje „Medzinárodný výbor cestárov SNŠ“ vedecko-praktickú konferenciu, ktorú
zabezpečuje firma „Betamont“ s.r.o. Zvolen v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou.
Akcelerátor v Poľsku aj pre slovenské start-upy
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (Foundation for Technology Entrepreneurship)
spoluprácuje so svetovo renomovaným Massachusetts Institute of Technology. Jej hlavným

cieľom je pomáhať technologickým start-upom z regiónu strednej a východnej Európy.
Záujemcovia zo Slovenska sa môžu prihlásiť do 30. júna 2019.
V. ročník Ľvovského ekologického fóra
Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 12. - 13.
septembra 2019 sa v meste Ľvov uskutoční V. ročník Ľvovského ekologického fóra, ktoré je od
roku 2015 významným podujatím v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi, v oblasti spracovania
a triedenia odpadov, v automatizácii technologických procesov, v prijímaní nových ekologických
riešení pre priemysel a domácnosť.
Tirana International Fair
Zastupiteľský úrad SR v Tirane pozýva na 26. ročník medzinárodného veľtrhu, zameraného na
odvetvia strojárstva, stavebníctva, energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva, bankovníctva a
marketingu. Veľtrh sa koná 21. – 24. novembra 2019 v priestoroch Kongresového paláca v Tirane.

Aktuality

Plynovod NS2 by mal spustený do prevádzky v druhej polovici roka 2020
Denník FAZ, odvolávajúc sa na internú dokumentáciu konzorcia, informuje, že spustenie plynovodu NS2 sa udeje najskôr
v druhej polovici roka 2020, teda nie ako sa pôvodne plánovalo v roku 2019. Dôvodom zdržania je chýbajúce stavebné
povolenie vlády Dánska (Dánsko požiadalo konzorcium o tretí návrh trasy NS2, ktorá by obchádzala ostrov Bornholm).
NS2 podal príslušný návrh už v prvej polovici apríla, avšak vláda Dánska sa bude trasovaním NS2 zaoberať najskôr po
voľbách 5.6.2019. V súvislosti s hrozbou US sankcií Gazprom informoval, že je schopný projekt dokončiť aj sám.
Zásadnejším problémom pre Rusko je však nedodržanie časového plánu výstavby NS2, ktoré značne zhorší ich pozíciu
v rokovaniach o tranzite plynu s Ukrajinou. Oneskoreným spustením NS2 bude Ukrajina pravdepodobne požadovať novú
tranzitnú zmluvu, platnosť tej súčasnej skončí tento rok. V opačnom prípade by RU nebolo schopné zásobovať plynom
svojich zákazníkov v Európe.
Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Česko má prvý priemyselný blockchain
Elektrotechnická asociácia spustila prvú priemyselnú aplikáciu blockchainu v Českej republike. Do databázy, ktorá bude
uložená na serveroch overených firiem a inštitúcií, sa zatiaľ môžu registrovať dokumenty, ktorých pravosť budú chcieť
užívatelia následne overovať. Do databázy sa nebude ukladať fyzický dokument, ale len jeho unikátny digitálny odtlačok.
Pokiaľ si bude chcieť niekto overiť správnosť dokumentu nejakej firmy, porovná jeho digitálny odtlačok s odtlačkom,
uloženým v blockchaine.
Zdroj: Elektronický časopis Zväzu priemyslu a dopravy ČR
Vyššie zdanenie liehu a tabaku v Českej republike
Vláda 27.5. schválila výrazné zvýšenie spotrebnej dane z tabaku a cigariet od r.2020 o 10 % a spotrebnej dane z
alkoholu o 13 %. Reaguje tak na vysokú spotrebu alkoholu a cigariet v CZ. Vzrásť by mala aj daň z niektorých hazardných
hier. Právnu normu musí ešte schváliť parlament a podpísať prezident. Verejné rozpočty by mali v r.2020 a 2021 získať
daným zvýšením spotrebných daní každoročne naviac okolo 10 mld. CZK. Zdroj: Mladá Fronta Dnes
Airbus a SAS spustili spoločný výskum hybridných a elektrických lietadiel
Škandinávska letecká spoločnosť SAS a skupina Airbus oznámili (22.5.) spustenie partnerstva na skúmaní ekosystému
a požiadaviek hybridných a elektrických lietadiel pre komerčné využitie vo veľkom meradle. Cieľom SAS je znížiť
skleníkové plyny o 25% do r. 2030 prostredníctvom modernizácie leteckého parku a zvýšenia využitia biopalív.
Zdroj: Le Figaro
Vývoz vzácnych minerálov ďalšou oblasťou obchodnej vojny medzi USA a Čínou
Čína plánuje ako protiopatrenie v rámci obchodnej vojny odstrihnúť USA od dodávok vzácnych minerálov. Pentagon
v reakcii predložil Kongresu správu (Defense Production Act III rare earth mineral report), ktorá podľa hovorcu ministerstva
obrany súvisí s federálnym programom, zacieleným na zníženie US závislosti od čínskych dodávok nerastných surovín a
posilnenie domácej produkcie cez ekonomické stimuly. Predmetom správy je 17 chemických prvkov používaných
v širokom spektre produktov, ako napr. iPhone, elektromotor, motor vojenských lietadiel, satelit, laser. USA dovážali v
rokoch 2004-2017 až 80% vzácnych minerálov z Číny.
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

