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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

TOP správy

SEMINÁR POD VEDENÍM ORGANIZÁCIE SELF-HELP AFRICA O FUNGOVANÍ PROGRAMU
AGRIFI A KOMPONENTU KILIMO:VC,
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 9. októbra 2019 sa v priestoroch zasadačky na 6. poschodí
v budove MZVEZ SR na Pražskej 7 v Bratislave uskutoční celodenný seminár pod vedením
organizácie Self-Help Africa (SHA). Zástupcovia SHA - Ray Jordan a Mark Ireland pricestujú do
Bratislavy, aby informovali potencionálnych záujemcov z neziskového a súkromného sektora o
fungovaní programu AgriFI a komponentu KILIMO:VC, ako aj poskytli cenné informácie a tipy
týkajúce sa zapojenia sa do 3. grantového kola na predkladanie projektov v rámci tejto výzvy.
Aktuálne otázky obchodovania s RF
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na
seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou, ktorý sa uskutoční 13. novembra 2019
v Kongresovej sále MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. Seminár je určený pre majiteľov firiem,
riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej politike svojich podnikov a osobitne pre
pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývozy, dovozy a
reexporty z/do RF alebo zabezpečujúcich výrobnú spoluprácu a investovanie, alebo zvažujúcich
vstup na toto perspektívne teritórium.
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. októbra 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

Granty ÚSŽZ na rok 2020
Výzvu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2020.
Záujemcovia o granty môžu svoje žiadosti predkladať do 30. novembra 2019. Podpora krajanov a
ich spolkov je aj tento rok zameraná na oblasť vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informácií a
médií. Hlavným cieľom poskytovania dotácií je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania
národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich
inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v
zahraničí.
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.

Podujatia s finančným príspevkom MZVEZ SR

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
Workshop cestovného ruchu Slovenska na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v
Kyjeve
Dňa 1. októbra 2019 sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky na Ukrajine uskutočnila
prezentácia - workshop cestovného ruchu Slovenska, organizovaná ZU Kyjev a zahraničným
zastúpením cestovného ruchu MDaV SR (p. Ľ. Alušicová). Podujatia sa zúčastnilo 38
ukrajinských predstaviteľov (touroperátorov, cestovných kancelárií, novinárov) a 6 subjektov
cestovného ruchu zo SR : SKI Travel PROEVENTS s.r.o., Mores Resort a.s. Hotel Lomnica, SLK
Piešťany, Kúpele Dudince, FLORIAN TRAVEL, ESPRIT TRAVEL.
Zástupcovia slovenských subjektov cestovného ruchu predstavili v powerpointových
prezentáciách svoje produkty a ponuku na sezónu 2019/2020.
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.
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

20. Zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou
republikou a Ruskou federáciou
V dňoch 26.-27. septembra 2019 sa v Soči uskutočnilo jubilejné 20. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku
a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Početnú slovenskú delegáciu viedol
minister hospodárstva SR Peter Žiga, ktorého súčasťou bolo aj približne 10 predstaviteľov podnikateľských subjektov.
Rokovanie spolupredsedov slovensko-ruskej Medzivládnej komisie, ktoré za ruskú stranu viedol minister priemyslu a
obchodu Ruskej federácie Denis Manturov, potvrdilo obojstranný záujem na ďalšom rozvoji vzájomnej hospodárskej
spolupráce. Predmetom rokovania ministrov boli primárne témy energetiky, infraštruktúry, cestovného ruchu či
investičných projektov slovenských a ruských firiem. Deň pred oficiálnou časťou Medzivládnej komisie zasadali pracovné
skupiny pre priemysel, energetiku, vedu a výskum či štandardizáciu a metrológiu. Konkrétnym výsledkom 20. zasadnutia
Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu bolo podpísanie 3 dokumentov o spolupráci v
oblasti metrológie a posudzovania zhody či založenia spoločnej výroby.
Slovenskí potravinári v Moskve
Dvadsaťšesť producentov potravinového priemyslu zo Slovenska pricestovalo 26. a 27. septembra 2019 do Moskvy.
Slovenskú delegáciu viedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Gabriela Matečná v sprievode štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša
Parízka. Naši producenti prezentovali na pôde Zastupiteľského úradu SR v Ruskej federácii svoje potravinárske výrobky.
Zúčastnili sa aj na potravinárskom veľtrhu WorldFood Moscow 2019, ktorý sa v Moskve uskutočňuje od roku 1991 a patrí
medzi najvýznamnejšie ruské potravinárske veľtrhy.
Memorandum medzi SPU v Nitre a OECD
Dohoda o spolupráci predstavuje rámec pre krátkodobé stáže študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia na
odborných direktoriátoch OECD (najmä s Direktoriátom OECD pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD), ktorý ako prvý
privíta stážistu SPU). SPU je po Ekonomickej univerzite v Bratislave 2. slovenskou univerzitou disponujúcou takýmto
nástrojom spolupráce.
Nórsky deň k Smart Cities v Žiari nad Hronom
Išlo v poradí o štvrtý seminár tohto druhu organizovaný v rámci Nórskeho dňa ZÚ NO a mestom Žiar nad Hronom, ktoré
je okrem iného aj sídlom niekoľkých úspešných firiem s NO kapitálom (Slovalco a.s., Hydro Extrusion Slovakia a.s., či
Bring Trucking a.s.). Okrem firemných prezentácií inteligentných riešení pre SK mestá boli prezentované aj granty EHP
a NO na podporu zelených inovácií predovšetkým z programov Rozvoj obchodu, inovácií a MSP (23,5 mil.EUR ) a
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (18,8 mil. EUR vrátane štátneho príspevku SK).
Elektromobilita prinesie redukciu počtu pracovných miest v automobilovom priemysle
Podľa štúdie Centra pre automobilový výskum univerzity Duisburg-Essen, z ktorej cituje v najnovšom vydaní týždenník
Welt am Sonntag, spôsobí prechod na elektromobilitu v DE stratu 234 000 pracovných miest, pričom nových miest
vznikne len 109 000. Celkovo teda počet zamestnancov v automobilovom priemysle v DE klesne do roku 2030 zo
súčasných 834 000 na 709 000. Zmenami budú najviac postihnuté spolkové krajiny Bavorsko (BMW, Audi), BádenskoWürttembersko (Daimler) a Dolné Sasko (VW), ktorých krajinské vlády už na pracovnej úrovni rokujú o spoločných
krokoch na podporu automobiliek a subdodávateľov. Zdroj: Welt online
Plán výrazného zníženia počtu zamestnancov ako súčasť úsporných opatrení vo firme Continental
Nemecká firma Continental, ktorá je jedným z najväčších subdodávateľov pre automobilový priemysel (v SK má závody
v Púchove, Dolných Vesteniciach a vo Zvolene), oznámila po zasadnutí dozornej rady 25.9. plán rozsiahlych úsporných
opatrení zahrňujúci aj znižovanie počtu zamestnancov. V prvej etape by do roku 2023 malo byť zrušených 15 000
pracovných miest (z toho 5000 v DE) a následne do roku 2029 ďalších 5000 pracovných miest (z toho 2000 v DE). Firma,
ktorá má na celom svete 245 000 zamestnancov (z toho 63 000 v DE), chce prispôsobiť svoj výrobný program
elektromobilite a sústrediť sa najmä na oblasť konektivity a asistenčných systémov v automobiloch. Zdroj: Focus online

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

