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TOP správy

Seminár: Zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín
Od 1. októbra 2019 môžu slovenskí exportéri využívať Zvýhodnené vývozné úvery do rozvojových
krajín prostredníctvom EXIMBANKY SR, ktorá bude môcť financovať, ako aj poisťovať úvery
slovenských exportérov vyvážajúcich do vybraných rozvojových krajín. EXIMBANKA SR pripravuje
do konca roka k Zvýhodneným vývozným úverom semináre pre exportérov a komerčné banky v
Bratislave a vo Zvolene. Ďalšie semináre budú pokračovať v nasledujúcom roku v Košiciach a ďalších
regiónoch Slovenska. Pre bližšie informácie sledujte webstránku, či facebook EXIMBANKY SR, kde
budú informácie o presných termínoch a miestach konania.
Spoločné programovanie EÚ v Keni
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) podpísala koncom augusta 2019 zmluvu
s rozvojovou organizáciou Self-Help Africa (SHA) v rámci spoločného programovania (SP) EÚ v Keni, do ktorého
sa SR zapojila rozhodnutím vlády z roku 2017. Ide o spoluprácu počas obdobia r. 2018 – 2022 v sektore
poľnohospodárstva, prostredníctvom zapojenia sa do programu AgriFI (Podpora pre produktívnych,
adaptovaných a na trh integrovaných malých poľnohospodárov v Keni). V nadväznosti na podpísanie zmluvy
medzi SAMRS a SHA sa v priestoroch budovy MZVEZ SR v Bratislave následne uskutočnil celodenný seminár
určený pre neziskové organizácie ako aj podnikateľské subjekty, ktoré mali záujem prihlásiť sa do tretieho kola
výziev na predkladanie projektov v rámci tejto iniciatívy.

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 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
Veľtrh EQUIP Auto vo Francúzsku
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o veľtrhu „EQUIP Auto“,
zameraného na automobilový popredajný servis a príslušenstvo ako aj služby pre mobilitu.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. až 19. októbra 2019, v Paríži, vo Francúzsku.
Veľtrh EQUIP AUTO je jedným z hlavných európskych veľtržných centier obchodu medzi
výrobcami, distribútormi a technikmi, ktorí hľadajú nové produkty, služby alebo priemyselných a
obchodných partnerov v oblasti automobilového popredajného servisu a mobility.
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.
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

Cez UA premáva nákladný vlak z Číny na Slovensko
Ukrzaliznytsa začala cez UA zabezpečovať pravidelnú prepravu tranzitnými vlakmi Metrans z CN na SK. Prvý
kontajnerový vlak z čínskeho Xi´an do Dunajskej Stredy prechádzal cez UA 27.-29.9. t.r. Metrans preorientoval
nákladnú prepravu z poľského na ukrajinské územie. Trasa cez UA je v porovnaní s PL kratšia o 520 km.
V októbri sa očakávajú 2 kontajnerové vlaky. Zdroj: zn.ua
Prvá výrobňa biometánu
S cieľom navýšenia podielu OZE v doprave a zníženia emisií pripravuje vláda CZ podporu výstavby
biometánových staníc. Prvá výrobňa začne prevádzku začiatkom 11/2019 v Rapotíne na Šumpersku. Tento
plyn môže nahradiť dovážaný zemný plyn. Biometán sa vyrába z biologicky rozložiteľného odpadu (o.i. jedlo
po záruke a odpadky z reštaurácií). CZ vylepšila technológiu na zvýšenie efektívnosti výroby biometánu. Zdroj:
Mladá Fronta Dnes
Astra Zeneca vybudovala nové testovacie laboratórium v SE kvôli Brexitu
Švédsko-britský farma gigant vynaložil od momentu vyhlásenia výsledkov referenda o Brexite cca 50 mil. EUR
na prípravu na odchod UK z EÚ. Najväčším výdavkom bolo vybudovanie duplicitného laboratória (také isté má
spoločnosť aj v Cambridge) na testovanie liekov, aby zabezpečili hladkosť fungovania firmy a prístup k liekom.
Zdroj: www.SvenskaDagbladet.se
Volvo cars a Geely vytvoria joint venture pre spaľovacie motory
Nová spoločnosť bude mať 3000 zamestnancov z Volvo cars a 5000 z Geely a jej zameraním bude vývin
a výroba spaľovacích motorov pre všetky značky koncernu (Geely Auto, Proton, Lotus, Lynk & Co a London
EV). Cieľom je spojiť operácie a zefektívniť a zlacniť výrobu spaľovacích motorov (pre hybridy) a môcť tak
investovať viac prostriedkov do elektrifikácie. Zdroj: Veckans Affärer

Ceny za tranzit plynu cez UA neboli predmetom trojstranného rokovania v septembri 2019
Uviedol minister energetiky RF A. Novák. Tarify sa určia v súlade s európskymi právnymi predpismi, tj. tarifa
nebude predstavovať náklady na čerpanie 1000m3 plynu a za sto kilometrov, ale cenu spojenú so
vstupom/výstupom do/zo systému prepravy plynu. Zmluva o tranzite plynu medzi spoločnosťami Naftogaz a
Gazprom bola uzavretá v roku 2009 a jej platnosť sa končí 31. decembra 2019. Strany sú v súčasnosti v
procese rokovaní o spolupráci po 1. januári 2020. Dňa 19. septembra t.r. sa uskutočnilo tretie kolo rokovaní
o plyne. I. kolo rokovaní sa uskutočnilo 17.7. 2018 a druhé kolo 21.1. 2019. Dňa 28. októbra budú pokračovať
rokovania o tranzite plynu vo formáte Ukrajina-Rusko-EÚ. Zdroj: www.ukrrudprom.ua
Obchodné rokovania medzi US a CN vo Washingtone 10.-11.10.2019
Podľa väčšiny US odborníkov je dosiahnutie dohody počas tohtotýždňových rokovaní nereálne, považujú ich
však za prvý pozitívny krok smerom k uzavretiu dohody a veria v “cessation of hostilities” tak, aby nedošlo k
uvaleniu nových US ciel na CN tovary. Dohodu by v každom prípade privítali US podnikatelia, ktorí sa boja
závažných dôsledkov nekonečnej obchodnej vojny. Veľké spoločnosti sa obávajú straty prístupu na CN trh,
kým menšie firmy trápia 25%-né clá na mnohé CN dovozy.
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

