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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

Ponuka konzultačných služieb pre SK firmy so záujmom o prienik na US trh
Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone bol oslovený konzultačnou firmou PGC Groupe s ponukou
na poskytnutie konzultačných služieb / tréningu pre firmy so záujmom o prienik na US trh. Jej
predstavitelia sa budú koncom jesene 2019 a začiatkom roka 2020 nachádzať v Európe, od
22.10.2019 navštívia cca 9 štátov. Vstupný tréning by bol pre podnikateľské subjekty uskutočnený
bez poplatku vzhľadom na ich záujem o nadviazanie spolupráce resp. networking na SK trhu.
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019
Chcete si v priebehu jedného dňa na jednom mieste s istotou vopred dohodnutých obchodných
rokovaní nájsť nových obchodných partnerov? Rezervujte si dátum 24. októbra 2019 a registrujte
sa už dnes na Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2019.
Sledujte ekonomickú diplomaciu SR na sociálnych sieťach LinkedIn a Facebook
https://www.linkedin.com/company/economicdiplomacyslovakia
https://www.facebook.com/EkonomickaDiplomaciaSR

BREXIT

Pokračovanie príprav na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z EÚ - informácie pre podnikateľov
V nadväznosti na blížiaci sa termín vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska z EÚ k 1. novembru 2019 je potrebné, aby sa podnikatelia pripravili a vykovali potrebné finálne
kroky, vrátane príprav na prípadný tvrdý brexit bez dohody.

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.

Spolupráca s Ukrajinou sa môže začať
Správca programu - Úrad vlády SR vyhlásil dňa 16. septembra 2019 výzvy na predkladanie žiadostí
o
projekt
z
programu
Dobrá
správa
vecí
verejných,
zodpovedné
inštitúcie,
transparentnosť/Cezhraničná spolupráca" podporených z Finančného mechanizmu EHP 2014 2021, ktoré sú zamerané na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými
verejnými subjektmi v oblastiach dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a
transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšeniu integrity a zodpovednosti verejnej správy.
Celoročné výzvy pre inovatívne podniky a start-upy
Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a startupov 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.
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

Podujatia s finančným príspevkom MZVEZ SR

Partnerstvo a spolupráca ústrednými témami Bielorusko-slovenského ekonomického fóra
Za účasti predstaviteľov viac ako 20 slovenských a takmer 80 bieloruských spoločností
zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku 18. septembra 2019 Bieloruskoslovenské ekonomické fórum. Podujatie slávnostne otvoril mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Slovenskej republiky v Bieloruskej republike J. Migaš, štátny tajomník Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky L. Parízek a z bieloruskej strany námestník
ministra priemyslu S. Guňko. Počas formálnych vystúpení, ako aj neformálnych rozhovorov sa
pozornosť venovala najmä téme budovania partnerstva medzi podnikateľskými subjektmi a rozvoju
vzájomných obchodných vzťahov.
Projekt ekonomickej diplomacie na Ukrajine „Slovensko - Charkov. Perspektívy partnerstva“.
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš
Parízek otvoril 24. septembra 2019 slovensko-ukrajinské podnikateľské fórum pod názvom
„Slovensko - Charkov. Perspektívy partnerstva.“ Podnikateľského fóra a misie v Charkove sa
zúčastnilo 21 slovenských podnikateľov. Realizácia podnikateľskej misie a fóra je jedným z
konkrétnych nástrojov ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na podporu slovenských
subjektov na Ukrajine.
Pozvanie na 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.
Pozvanie na podnikateľskú misiu 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 zahraničnými spoločnosťami
pôsobiacimi v poľských prístavoch.

Pozvania na výstavy, veľtrhy a konferencie

Nadviazanie spolupráce medzi zmiešanými obchodnými komorami
Na pôde veľvyslanectva SR a v rámci recepcie konanej pri príležitosti štátnemu sviatku Dňa Ústavy
bolo oficiálne oznámené nadviazanie spolupráce medzi Hispánsko-slovenskou obchodnou
komorou
v
Bratislave
a
Hispánsko-českou
obchodnou
komorou
v
Madride.
Začatie spolupráce potvrdili zástupcovia oboch komôr Boris Mochnáč a Francisco de la Sierra.
Poslaním zmiešaných obchodných komôr sú služby a poradenstvo podnikateľom a firmám pri
expanzii ich aktivít do krajiny sídla komory.
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
XVIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum
Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku každoročne organizuje Slovensko-poľské
hospodárske fórum, ktoré prispieva k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a
Poľskom. Záštitu nad XVIII. fórom, ktoré sa uskutoční dňa 10. októbra 2019 v Redute v Spišskej
Novej Vsi, prevzalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, Veľvyslanectvo Poľskej
republiky v Bratislave a primátor mesta Spišská Nová Ves.
EXPOCITY Albania – 4. ročník veľtrhu „TIRANA AUTO SALON 2019“ v Tirane.
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a organizácií na 4. ročníku veľtrhu zameraného na automobilový sektor výroby
a predaja automobilov, na poskytovanie služieb v tejto oblasti a na inovácie.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 10. – 13. októbra 2019 v priestoroch výstaviska EXPOCITY v
Tirane, v Albánsku.Cieľom tohto podujatia je zhromaždiť významných aktérov zo sektora
automobilizmu.Veľtrh bude orientovaný hlavne na propagáciu najnovších automobilových doplnkov
a príslušenstva, na najnovšie trendy výroby a poskytovania služieb a na oblasť inovácií.
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.
CYBERSEC EXPO 2019 - najväčší veľtrh kybernetickej bezpečnosti v strednej a východnej
Európe
Medzinárodné konferenčné centrum v Katoviciach pripravuje 5. ročník veľtrhu CYBERSCEC EXPO
2019 v dňoch 29. – 30. október 2019, ktorý je súčasťou CYBERSEC CEE - najväčšej kybernetickej
udalosti v strednej a východnej Európe. CYBERSCEC EXPO 2019 zahŕňa sériu podujatí a stretnutí
venovaných mnohostrannému prístupu k digitálnej bezpečnosti. Motto tohtoročného podujatia
„Zabezpečenie digitálnej DNA na svete“.
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.
Pozvánka na 10.ročník Annual Investment Meeting v Dubaji
Zastupiteľský úrad SR v Abú Dhabí informuje verejnosť, že v termíne od 24. - 26. marca 2020 sa
uskutoční v Dubaji 10.ročník Annual Investment Meeting (AIM) pod záštitou šejka Mohammeda bin
Rášid Al Maktúm. Témou podujatia bude “Investing for the Future: Shaping Global Investment
Strategies“.

Aktuality
Vyšli septembrové Trendy a aktuality z hospodárskeho sveta
Náš mesačník sa zameriava na aktuálne informácie z oblasti 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 – nórska spolupráca v oblasti vzdelávania
Vytvorenie štipendia prof. A. Stránskeho v hodnote 20.000 nórskych korún pre NO študenta, ktorý dosiahol najlepší
výsledok na prijímacích pohovoroch pre štúdium všeobecnej medicíny na Jesseniovej LF v Martine je ďalšou
inovatívnou formou bilaterálnej, akademickej a ekonomickej spolupráce medzi SK a NO. Prof. A. Stránsky je nositeľom
Zlatej plakety MiZVEZ za realizovanie projektu štúdia NO študentov na SK. Na LF v Martine v súčasnosti študuje takmer
400 nórskych a 160 islandských študentov z celkového poštu 650 zahraničných študentov.

Vládny balík klimatických opatrení
Spolková vláda Nemecka schválila 20.9. (v deň celosvetového “klimatického štrajku“ hnutia Friadays for Future) dlho
očakávaný balík dodatočných opatrení na boj proti klimatickej zmene. Do roku 2023 plánuje DE investovať 44 mld. EUR
pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu. Impulzom prijatia spomínaných opatrení je fakt, že DE nedosiahne avizovaný cieľ
zníženia emisii CO2 do roku 2020 (zníženie emisií v porovnaní s rokom 1990 o 40%) a zrejme ani cieľ zníženia emisií do
r. 2030 v porovnaní s rokom 1990 o 55%. O tom, že vládny kompromis sa nerodil ľahko svedčí 18 hodinové nepretržité
rokovanie vlády. Opozičné strany a environmentálne hnutia však odsúdili balík opatrení ešte pred jeho zverejnením s
odôvodnením, že vláda neberie hrozbu klimatických zmien dostatočne vážne.
Trojstranné rokovania o tranzite plynu cez UA po roku 2019
Európska komisia, zastúpená jej podpredsedom M. Šefčovičom, pozitívne hodnotí dohodu, že nový kontrakt bude
založený na pravidlách EÚ. Ďalším pozitívom je prehlásenie Ukrajiny, že unbundling Naftogazu sa uskutoční do konca
roka 2019 podľa pravidiel EÚ. Počas nasledujúcich týždňov bude Naftogaz a Gazprom rokovať o dĺžke, tarifách a
objemoch plynu podľa nového kontraktu. Otázka arbitráže medzi spoločnosťami Naftogaz a Gazprom zostala otvorená.
Rokovania na politickej úrovni budú pokračovať koncom októbra.
OECD publikovala správu Technológie Blockchain ako digitálny akcelerátor pre udržateľnú infraštruktúru
Správa sa zameriava na 3 kľúčové body (1) financovanie iniciatív v oblasti infraštruktúry, (2) zviditeľnenie a zosúladenie
opatrení v oblasti klímy a (3) zabezpečenie informovanosti a prístupu pre inštitúcie a spotrebiteľov. Zavedenie nových
technológií, ktoré by mohli umožniť drastické zníženie emisií skleníkových plynov, môže byť kľúčom k dosiahnutiu nízko
emisného rastu.

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

