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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

POZVÁNKY
Konferencia KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV v Košiciach
Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2019
v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, B. Nemcovej 5, Košice. Cieľom tohto jedinečného podujatia
je predstaviť efektívne, prehľadne a na jednom mieste všetky dostupné možnosti podpory podnikania pre malé a stredné
podniky ponúkané rôznymi inštitúciami a organizáciami.
Medzinárodné strojárske fórum vo Viedni
Zastupiteľský úrad SR vo Viedni informuje o možnosti účasti na Medzinárodnom strojárskom fóre, ktoré sa uskutoční
26. novembra 2019 v centrále Rakúskej hospodárskej komory vo Viedni. Fórum ponúka príležitosť stretnúť rakúskych,
ale i celosvetových výrobcov a poskytovateľov služieb. Súčasťou podujatia sú B2B matchmaking rozhovory s top firmami
strojárskeho odvetvia. Účasť na podujatí je pre zahraničných zástupcov spoločností bezplatná, nutná je však záväzná
registrácia na stránke https://machinery2019.b2match.io/.
EXIMBANKA SR: zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín
Od 1. októbra 2019 môžu slovenskí exportéri využívať zvýhodnené vývozné úvery EXIMBANKY SR, ktorá bude môcť
financovať, ako aj poisťovať úvery slovenských exportérov vyvážajúcich do vybraných rozvojových krajín. EXIMBANKA
SR pripravila sériu seminárov pre exportérov a komerčné banky. Najbližšie sa uskutoční 27. novembra 2019 v Banskej
Bystrici. Bližšie informácie http://www.slovakaid.sk/sites/default/files/novelizacia_zakona_392_2015.pdf
Klub Bratislavskej regionálnej komory SOPK Spolu pre Slovensko Z regiónov do sveta
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Bratislavská regionálna komora SOPK si
Vás dovoľujú pozvať na záverečný Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Parízkom. Uskutoční sa
27. novembra 2019 od 10:00 – 12:00 hod. v Kongresovej sále MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. Bližšie informácie
a registrácia.
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje s podporou Spolkového ministerstva
hospodárstva a energetiky v rámci Programu rozvoja trhu odbornú exkurziu „Smart City, digitalizácia a IKTriešenia“
Táto odborná exkurzia je určená pre zástupcov samospráv miest a obcí, ako aj súkromný sektor - odborníkov zo
slovenských firiem alebo inštitúcií, ktorých zaujíma aplikovanie prístupu a najnovšie technológie v oblasti Smart City.
Prihlásenie sa na odbornú exkurziu je možné najneskôr do 30. novembra 2019 priamo u organizátora – Slovenskonemeckej obchodnej a priemyselnej komory.
Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR pozývajú na Obchodné fórum Tatarstan – Slovensko 2019, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2019 v Kongresovej
sále MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.
Fórum sa uskutoční za účasti prezidenta Tatárskej republiky subjektu Ruskej federácie, Rustama N. Minnichanova
a štátneho tajomníka MZVEZ SR Slovenskej republiky, Lukáša Parízka.
Súčasťou fóra sú B2B rokovania medzi ruskými firmami z Tatarstanu a firmami zo Slovenska. Účasť pre registrovaných
záujemcov je bezplatná. Elektronická registrácia pre firmy a účastníkov prebieha na stránke SOPK do 6. decembra
2019

Príležitosti pre podnikanie
Tender na výstavbu železničnej stanice na letisku v Rige
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do tendra na výstavbu železničnej
stanice na letisku v Rige, priľahlej infraštruktúry a nadjazdov. Prihlášku do tendra treba podať do 10. januára 2020 do
14:00 (miestneho času). Výherca tendra by mal začať s prácami v januári 2021, s predpokladaným odovzdaním diela v
decembri 2025.
Podnikateľská misia so SARIO do Izraela na CyberTech 2020
sa uskutoční v dňoch 27. až 31. januára 2020. Cieľovou skupinou sú slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo
Bratislavského kraja v sektoroch informačné a komunikačné technológie, kybernetická bezpečnosť, smart cities, smart
mobility.
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.
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.

Výstavy, veľtrhy a konferencie
Medzinárodný veľtrh kongresového cestovného ruchu IBTM World 2019
32. ročník IBTM World sa uskutoční v Barcelone v dňoch 19. - 21. novembra 2019. IBTM je hlavným globálnym
podujatím z oblasti MICE – Meetings, Incentives, Conferences, Events. Predstavuje ideálnu príležitosť na nadviazanie
nových kontaktov s profesionálmi odvetvia z viac ako 100 krajín sveta.
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.
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 Cities Workshop – pozvánka
Smart Cities Workshop 25. novembra 2019 v Bratislave organizuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ich partneri - Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus,
Veľvyslanectoa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku , Smart Cities Klub, Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Stála misia SR pri OECD v Paríži.
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.
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.
Veľtrh cestovného ruchu 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.

Veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“
Veľvyslanectvo SR v Sofii informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti participácie slovenských subjektov
na veľtrhu „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. - 15. marca 2020 v hlavnom meste
Bulharskej republiky v Sofii (Inter Expo Center). Veľtrh „Bulgaria Sports & Wellness Show 2020“ je najväčším
prezentačným podujatím v oblastiach športu a aktívneho životného štýlu v Bulharsku a ponúka interakciu vo formátoch
B2B a B2C. Očakáva sa, že veľtrhu a sprievodných podujatí sa zúčastní viac ako 7 000 domácich aj zahraničných
návštevníkov, vrátane viac ako 700 expertov

Zaujímavosti
Slovenské kúpele v Kuvajte
ZÚ Kuvajt v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a miestnou cestovnou agentúrou Al-Sawan Company v
rámci PED (Projekt ekonomickej diplomacie) pripravil 4. novembra 2019 prezentáciu možností slovenského cestovného
ruchu pre kuvajtských novinárov, cestovné kancelárie, kultúrne inštitúcie a miestnych podnikateľov. Hlavným zámerom
bolo predstavenie ponuky cestovného ruchu a kúpeľníctva, nadviazanie spolupráce a následné vytváranie zmluvných
vzťahov kuvajtských cestovných agentúr so slovenskými organizáciami cestovného ruchu, jednotlivými mestami, krajmi,
ale aj regiónmi. Podujatie súčasne pomohlo nadviazať priame kontakty na zástupcov tlače a médií.
Prvý Exportný dom na potravinárskej výstave Gastra & Kulinária
Podpora exportných aktivít slovenských podnikateľov a výrobcov potravinárskych produktov pri ich prieniku na
zahraničné trhy, ako aj pri vyhľadávaní zahraničných partnerov. To bola hlavná téma Exportného dňa 7.11.2019 na
gastronomickom veľtrhu Gastra a Kulinária v Nitre. MZVEZ SR na veľtrhu predstavilo pilotný Exportný dom – spoločný
stánok v ktorom ekonomickí diplomati, pracovníci EXIMBANKY SR a agentúr SARIO a SBA radili potravinárom vystavovateľom a návštevníkom - ako podnikať v zahraničí.
Slovenská delegácia na najväčšom importnom veľtrhu v Číne
Dňa 5. novembra 2019 čínsky prezident Si Ťin-pching otvoril v Šanghaji už 2. ročník výstavy China International Import
Expo – CIIE 2019. Podujatie bolo najväčšou udalosťou s medzinárodným presahom v tomto roku v Číne. Slovenskú
delegáciu viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Súčasťou bohatého programu
bola návšteva slovenského stánku firmy Klein Vision s.r.o., ktorá predstavila čínskemu publiku aeromobil, jedinečné
lietajúce auto zo svojej dielne. Na výstave vystavovala aj slovenská firma Neodual SK, ktorá sa zaoberá výrobou a
predajom výživových doplnkov.
Zasnúbenie tokajských vín a kubánskych cigár vo Vysokých Tatrách
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Havane a Zastupiteľský úrad Kubánskej republiky v Bratislave, v úzkej
spolupráci s vinármi z Vinohradnícke oblasti Tokaj a kubánskym štátnym podnikateľským subjektom TABACUBA, Grupo
Empresarial de Tabaco de Cuba zorganizovali 4. októbra 2019 jedinečné podujatie, tzv. „zasnúbenie“ („maridaje“)
svetoznámych tokajských vín so špičkovými prémiovými a jedinečnými kubánskymi cigarami. Podujatie sa uskutočnilo
v priestoroch hotela s dlhou tradíciou vo Vysokých Tatrách – v Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici.

Najnovšie trendy a aktuality z hospodárskeho sveta nájdete tu
Viac informácií nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

