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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

Ekonomickú diplomaciu SR nájdete už aj na LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/economicdiplomacyslovakia

BREXIT – Informačná platforma k brexitu pre občanov a podnikateľov
Pozrite si na našom webe informačnú platformu o brexite. Nájdete na nej v jasnej a zrozumiteľnej
forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj odporúčania a rady pre riešenie
životných či ekonomických situácií súvisiacich s odchodom Veľkej Británie z EÚ.
Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta
Sprístupnili sme náš mesačník, zameraný na aktuálne informácie týkajúce sa globálnych
ekonomík, energetiky, nových technológií. Venuje sa niektorým hospodárskym aspektom v
krajinách V4 a selektovaným ekonomickým otázkam v SR. Je výsledkom monitorovania výstupov
globálnych think-tankov, analytických centier EÚ a celého radu relevantných webových stránok,
štúdií a aktuálnych informácií.
Slovensko-bieloruské priemyselné a inovačné fórum na výstave TechInnoProm
sa uskutoční 18. septembra 2019. Podujatie je cielene naplánované počas konania Bieloruského
priemyselného a investičného fóra a výstavy TechInnoProm, aby umožnilo slovenským podnikateľom
sa čo najviac zoznámiť s podmienkami podnikania v Bielorusku. Témy: priemysel 4.0, automatizácia,
informačné technológie, umelá inteligencia, doprava, strojárstvo, elektrotechnika, chemický priemysel,
energetika, obnoviteľné zdroje energie a ekológia.

Podnikateľské misie, medzinárodné tendre, obchodné príležitosti

Aktuálne tendre v Libanone
Zastupiteľský úrad SR v Bejrúte informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o aktuálnych
tendroch v Libanonskej republike v sektore energetiky a v ďalších odvetviach.

Kooperačné rokovania počas EMO 2019 v Hannoveri
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní na EMO Hannover v Nemecku, v termíne 16. – 20. septembra 2019. EMO
Hannover je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov ponúka
možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových dodávateľov.

Celoročné výzvy pre inovatívne podniky a start-upy
Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a
start-upov na stránku platformy AGORIZE, ktorá sústreďuje výzvy medzinárodných skupín,
organizátorov veľtrhov či súťaží. Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na
realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora,
účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i. Aktuálne prebieha napr. výzva OCP Group na
využívanie digitálnych dát, skupiny EDF na riešenia elektrickej mobility, Komory francúzskych
audítorov (CNCC) na kontrolu/audit informačných systémov a firemných dát skupiny Airbus –
„Airbus GEO Challenge“ na tému „Ako vytvoriť pridanú hodnotu pre nové podniky, primárne
založené na satelitných údajoch spoločnosti Airbus?“, či SLINGSHOT 2019.
Tender na predaj časti akcií Medzinárodného letiska v Aténach.
Privatizačný fond vyhlásil tender na predaj 30% akcií Aténskeho medzinárodného letiska (AIA)
Termín na prihlásenie do tendra je 30. septembra 2019.
Tendre Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje o dvoch prebiehajúcich tendroch Organizácie pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD. Prvý kombinovaný tender sa týka (1) digitálnej tvorby
príbehov, (2) filmovania a nahrávania videí, (3) podpory vysielania a štúdiovej práce a (4)
fotografie.
Druhý kombinovaný tender sa týka predovšetkým osobného kaučingu pre vyšší manažment a
ďalšie súvisiace služby v dvoch kategóriách: služby posudzovania ľudských zdrojov a samotný
kaučing. Uzávierka oboch tendrov je 30. septembra 2019 o 13:00 hod. Podniky sa musia
zaregistrovať na portáli verejného obstarávania OECD https://oecd.bravosolution.com
Kooperačné rokovania KONTAKT-KONTRAKT počas MSV 2019 v Brne
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do
kooperačných rokovaní "KONTAKT-KONTRAKT" organizovaných ako sprievodné podujatie na
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu (MSV) v Brne v dňoch 7. – 9. októbra 2019
Podnikateľská misia do Gdanska
Veľvyslanesctvo SR vo Varšave vďaka prostriedkom vyčleneným Ministerstvom zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR na Projektovú schému ekonomickej diplomacie v spolupráci so
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov
na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. – 29. októbra
2019. Hlavným cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentácie svojich
podnikateľských aktivít, posilnenie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov,
ktoré budú nápomocné pre ich proexportnú činnosť. Súčasťou misie budú aj B2B stretnutia s
poľskými spoločnosťami pôsobiacimi v poľských prístavoch.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

18. ročník medzinárodnej výstavy cestovného ruchu „TourEurocenter - Zakarpatsko 2019“
Zakarpatská štátna oblastná administratíva pozýva prostredníctvom Generálneho konzulátu
Slovenskej republiky v Užhorode slovenské subjekty zúčastniť sa na 18. ročníku medzinárodnej
výstavy cestovného ruchu „TourEurocenter - Zakarpatsko 2019“, ktorá sa uskutoční 19.
septembra 2019 v Užhorode - http://www.zaktour.gov.ua
3. Včelársky veľtrh juhovýchodného Balkánu
sa koná 21. septembra 2019 voVranije. Zväz včelárskych organizácii Srbska s 9500 členmi
očakáva veľkú účasť včelárov zo Srbska, Macedónska, Albánska, Grécka, Bulharska, Turecka a
Čiernej Hory, pretože táto časť Balkánu jednoducho nemá podobný veľtrh a srbská včelárska
výbava má výnimočnú kvalitu.

Medzinárodné čiernomorské dopravné fórum „TRANS EXPO ODESSA 2019“
sa uskutoční v dňoch 18. – 20. septembra 2019 v Odese. V rámci fóra sa uskutočnia 4.
medzinárodné špecializované výstavy: „TransUkrajine 2019“, „Trans Rail Ukrajine 2019“, „MHD
2019“, „Odesa 2019“ a taktiež 22. ročník medzinárodnej konferencie „Rozvoj dopravného systému
na Ukrajine: výzvy a perspektívy“. Program a informácie o fóre sú uvedené na webovej stránke:
http://trans-expo-odessa.com/.

2019 Abuja International Trade Fair
sa uskutoční v dňoch 21. – 29. septembra 2019 v Abuja International Trade & Convention Centre,
Abuja, Nigeria. Medzinárodný veľtrh Abuja poskytuje jednu z najväčších obchodných platforiem
pre medzinárodných a domácich vystavovateľov na podporu nových produktových radov, prístup
na nové trhy, budovanie nových obchodných vzťahov, predvádzanie nových produktov,
pochopenie trendu vývoja a komunikáciu s dodávateľmi, vládou a konečnými užívateľmi.
ENRICH in China – Annual Funding Forum 2019
ponúka informácie o príležitostiach financovania v akademickej a obchodnej oblasti v rámci
spolupráce Európy a Číny. Široká komunita ENRICH in China ponúka informácie o aktuálnych
trendoch v týchto oblastiach a dáva členom možnosť profitovať z dostupných obchodných
možností. Podujatie sa uskutoční 2. októbra 2019 v Bruseli.
15. Medzinárodný veľtrh energetiky a 16. Medzinárodný veľtrh EcoFair
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o 15.
Medzinárodnom veľtrhu energetiky, a 16. Medzinárodnom veľtrhu životného prostredia EcoFair,
ktoré sa konajú 2. – 4. októbra 2019 v priestoroch Beogradského sajmu v Belehrade.

Expo Mongolia 2019
Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o pripravovanej
účasti Slovenska a možnej participácii slovenských firiem a organizácií na medzinárodnom veľtrhu
‘Expo Mongolia 2019 the 7th International Multi Sector Mining Trade Fair and Conference‘ v
Ulanbátare 9. – 11. októbra 2019.V rámci projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVEZ
SR zabezpečí národný stánok.
Veľtrh TRADE EXPO INDONESIA
Tridsiaty štvrtý ročník veľtrhu Trade Expo Indonesia (TEI) sa bude konať v priestoroch Indonesia
Convention Exhibition v meste BSD v provincii Banten v Indonézii, v dňoch 16. – 20. októbra
2019. TEI je medzinárodná medzipodniková obchodná výstava, určená na podporu
exportovateľných výrobkov a ich ďalšiu expanziu. Tridsiaty štvrtý ročník TEI má názov
“Napredovať pre službu svetu”
11. ročník medzinárodného energetického fóra SEF 2019 KYIV.
Veľvyslanectvo SR na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 16. – 18. októbra
2019 sa v Kyjeve uskutoční v poradí 11. ročník medzinárodného energetického fóra „Sustainable
Energy Forum and Trade Show of Central and Eastern Europe“ – SEF 2019 KYIV. V rámci
podujatia budú predstavené najnovšie technológie a riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie, ale aj energetickej efektívnosti, inteligentných energetických systémov, nevynímajúc
právne a finančné aspekty.
Podujatie Platformy pre mobilitu GSV vo Viedni
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informuje o plánovanom podujatí Platformy pre mobilitu GSV pod
názvom „Galileo je tu, využime príležitosti“, ktorého cieľom je poskytnúť prehľad o súčasných a
budúcich službách európskych satelitných navigačných systémov EGNOS a GALILEO. Podujatie
sa koná 8. októbra 2019 od 14:00 hod. v priestoroch GSV vo Viedni. Rezervácie
na karin.fruehwald@gsv.co.at

INDUSTRY from Needs to Solutions a IoT Solutions World Congress
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní štvrtého ročníka výstavy
INDUSTRY from Needs to Solutions ako aj konaní svetového kongresu internetových riešení pre
priemysel (Internet of Things), ktoré sa budú konať v Barcelone v dňoch 29. – 31. októbra 2019.

Konferencia o vojenských technológiách v Bahrajne – MEMTEC 2019
Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje podnikateľskú verejnosť a odbornú verejnosť o
pripravovanej Konferencii o vojenských technológiách v Bahrajne – MEMTEC 2019.
Konferencia o vojenských technológiách na Blízkom východe (MEMTEC) sa bude konať od 28.
do 30. októbra 2019, spolu s nadchádzajúcou medzinárodnou výstavou (BIDEC).

India - Europe 29 Business Forum 2019
sa uskutoční 20. – 21. novembra 2019 v Dillí, India. Hlavnými témami podujatia sú umelá
inteligencia, IT technológie, farmaceutický priemysel, obnoviteľné zdroje energie a „Smart cities“
vrátane mestskej hromadnej dopravy.

Smart City Expo World Congress
sa bude konať v Barcelone v dňoch 19. – 21. novembra 2019. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť
samospráv, podnikateľov a inovátorov na konanie ďalšieho podujatia z cyklu svetového kongresu
Smart City Expo – najvýznamnejšej inovačnej platformy zameranej na rozvoj inteligentných
miest.
Medzinárodná výstava Metal Madrid
Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej
výstavy Metal Madrid 2019, venovanej priemyslu a priemyselným inováciám, ktorá sa uskutoční
v dňoch 27. – 28. novembra 2019 v Madride. Je určené pre dodávateľské firmy a profesionálov
z odvetví metalurgie, zvárania, strojárstva, úpravy povrchov a dodávateľov komponentov pre
automobilový a letecký priemysel.
Katarská IT konferencia a výstava 2019
Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o pripravovanej
Katarskej IT konferencii a výstave 2019 QITCOM v dňoch 29. októbra – 1. novembra
2019. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je „Bezpečné inteligentné mestá“.

Gulf Defense and Aerospace
Veľtrh a konferencia obrannej, bezpečnostnej a leteckej techniky GDA 2019 sa uskutoční v
Kuvajte 10. – 12. decembra 2019. Podujatie je určené výrobcom a expertom na obrannú a
bezpečnostnú techniku.

Balttour
sa uskutoční 31. januára – 2. februára 2020 v Rige v Lotyšsku. Je najväčšou a najdôležitejšou
výstavou v oblasti cestovného ruchu v Pobaltí. Podujatie je predovšetkým zamerané na cestovné
kancelárie, podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, turistické informačné centrá a na tvorbu politík
v oblasti cestovného ruchu.

Aktuality
Slovenské potravinárske firmy sa predstavili na kontraktačnom podujatí v Kaufland Hrvatska
Podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť exportné aktivity slovenských podnikateľských subjektov na chorvátskom trhu v
oblastiach potravinárstva, vinárstva a liehovarníctva spoločne pripravili ZÚ Záhreb v spolupráci s MPRV SR. Na
rokovaniach v centrále chorvátskeho Kauflandu sa predstavilo 18 slovenských spoločností, ktoré následne absolvovali
kontraktačné rokovania s nákupcami Kauflandu. Slovenské firmy veľmi pozitívne reagovali na zorganizované podujatie a
absolvované rokovania. Podujatie bolo realizované z Projektovej schémy ekonomickej diplomacie.

Novela zákona o investičných stimuloch podpísaná prezidentom ČR
Investičné stimuly majú smerovať len na projekty s vyššou pridanou hodnotou. Po novom bude vláda Českej republiky
schvaľovať všetky investičné stimuly, nielen pre veľké strategické projekty a rozhodnúť musí o nich do 3 mesiacov od
predloženia. Stimuly budú mať formu zľavy na dani z príjmu, hmotnej podpory na pracovné miesto, hmotnej podpory na
školenie a rekvalifikáciu a hmotnej podpory na zaobstaranie dlhodobého majetku. Zdroj: Právo
Stovky firiem sa kvôli brexitu chcú presídliť do Holandska
Vláda Holandského kráľovstva rokuje s 325 firmami sídliacimi v Spojenom kráľovstve o relokácii po brexite. Agentúra
Invest in Holland (NFIA) potvrdila, že zavŕšila rokovania s okolo 100 spoločnosťami predstavujúcimi prílev investícií 300
mil. EUR a 2500 pracovných miest (k 1/2019). Medzi nimi sú nielen technologické konglomeráty ako Sony, Panasonic ale
časť podnikania presúvajú aj globálne médiá Bloomberg alebo TV program Discovery. Napriek tomu, holandský premiér
M. Rutte odmietol, že brexit je príležitosťou pre biznis. Prevažne negatívne dopady na hospodárstvo Holandska očakáva
aj šéf NFIA J. Nijland. Zdroj: The Times
Dodatočné 15%-né clá na čínske tovary v platnosti od 1.9. 2019
Clá vo výške 15% na dovozné produkty z Číny (oblečenie, obuv, elektronika) v hodnote 111 mld. USD vstúpili do platnosti
1.9. Zavedenie ďalších ciel na tovary v hodnote 156 mld. USD (napr. smartfóny, notebooky, hračky, videohry) bolo
odložené do 15.12. Podľa prezidenta Trumpa sú clá „vyjadrením US slobody“, „absolútne stoja za to, keďže US nechcú
byť služobníkmi Číny“ a nie je dôvod na nákup všetkých tovarov z Číny. Čínske odvetné clá rovnako vstúpili do platnosti
1.9., kategórie US vývozov, ktoré majú byť zasiahnuté, sú sója, ropa a farmaceutiká.
Nový závod LNG
Akcionári projektu Sachalin-1 (US Exxon, RU Rosnefť, JP Sodeco a IN ONGC) sa rozhodli vybudovať vlastný závod na
výrobu LNG v oblasti Chabarovsk. V prípade postavenia závodu, sa spol. Rosnefť stane po Gazprome a NOVATEKU
treťou ruskou spoločnosťou na výrobu LNG. Potenciálna kapacita závodu sa odhaduje na 6,2 milióna ton ročne.
Zdroj: RBK
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

