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Vážení partneri, milí čitatelia,
informácie rezortu zahraničia o opatreniach v zahraničí počas pandémie COVID-19 nájdete nižšie:

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje v čase mimoriadnej
situácie svoje služby iba e-mailom (bizinfo@mzv.sk). Denne aktualizované informácie nájdete ako doteraz na našej
webovej stránke http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici.

Prehľad najdôležitejších správ
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Online Slovenskej kooperačnej burze
Ekonomická diplomacia je multiplikátorom inovačného potenciálu slovenských firiem smerom do zahraničia.
„Koronakríza podnietila inovačný potenciál a spoluprácu súkromného sektora s univerzitami a verejným sektorom,“
zdôraznila 21. októbra 2020 štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky Ingrid Brocková v panelovej diskusii na tému Ako zvládať krízové situácie - skúsenosti z pandémie COVID19.
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
Veľvyslanectvo SR v Teheráne informuje podnikateľskú verejnosť, že existuje možnosť bezplatne preveriť, či sa na
ich perspektívnych obchodných partnerov z Iránu nevzťahujú sankcie. EÚ prostredníctvom EU Due Dilligence
Helpdesk. Helpdesk o. i. ponúka odpovede na najčastejšie kladené otázky firiem vo vzťahu k sankčným rizikám
obchodovania s iránskymi subjektmi.
Mexiko schválilo 4 miliardy USD na nákup liekov tendrami, ktoré budú otvorené aj pre zahraničné firmy
Veľvyslanectvo SR v Mexiku dáva do pozornosti slovenským farmaceutickým a biotechnologickým spoločnostiam, že
mexická vláda oznámila 6. októbra 2020 nákup liekov zo zahraničia v hodnote 4 miliárd USD prostredníctvom
verejných obstarávaní pod vedením agentúry UNOPS (the United Nations Office for Project Services). Zmluva medzi
Mexikom a UNOPS-om je podpísaná na obdobie 2021-2024. Malo by sa jednať o lieky aj zdravotnícke vybavenie,
ktoré bude UNOPS nakupovať pre INSABI (Inštitút verejného zdravia a blahobytu / Instituto de Salud para el
Bienestar), ktoré spadá pod mexické ministerstvo zdravotníctva.

Online podujatia
LinkedIn ako efektívny nástroj pre vstup na zahraničné trhy
SOPK Bratislava si Vás dovoľuje pozvať dňa 27. októbra 2020 na webinár - LinkedIn, ako efektívny nástroj pre vstup
na zahraničné trhy v čase od 9,00 - 11,30 hod. LinkedIn vám to umožňuje, len musíte vedieť, ako na to. Na webinári
sa dozviete ako vybrať trh, s ktorým na LinkedIn začnete, vytvoríte si rýchlo a efektívne novú databázu kontaktov v
cieľovej krajine, dostanete tipy pre bezplatné profily aj platenú kampaň a na nájdenie a (správne) oslovenie
potenciálneho klienta v zahraničí.
Možnosti spolupráce s Izraelom, príležitosti pre inovatívne spoločnosti a start-upy
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive v spolupráci s agentúrou SARIO a Veľvyslanectvom Izraelského štátu v Bratislave si
dovoľuje pozvať podnikateľskú verejnosť na bezplatný webinár „Možnosti spolupráce s Izraelom, príležitosti pre
inovatívne spoločnosti a start-upy", ktorý sa uskutoční 28. októbra 2020 o 10:00 SEČ (cez aplikáciu Zoom). Na
webinári vystúpi Miloš Bikár z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý pôsobil ako
inovačný diplomat SR v Izraeli v rokoch 2019-2020 a porozpráva o svojich skúsenostiach z teritóriá najmä z oblasti
inovácií a start-upov.

SMART/INTELLIGENT MOBILITY
SOPK Bratislava si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný webinár SMART/INTELLIGENT MOBILITY - inšpirácie a
príklady dobrej praxe z Holandska, ktorý sa uskutoční 28. októbra 2020. Webinár je organizovaný v spolupráci s
Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvom hospodárstva SR, SEVA, KPMG, platformou
SOLVED a Holandskou agentúrou pre podporu podnikania.
Online Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
Podujatie sa uskutoční 29. októbra 2020 online. Obsah podujatia však zostáva nezmenený - aj naďalej máte možnosť
stretnúť rakúske firmy so záujmom o výrobnú, obchodnú, či projektovú spoluprácu. Rakúsko - slovenská kooperačná
burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu sa tento rok uskutoční už po deviatykrát. Tohtoročná burza sa uskutoční
vo forme digitálneho podujatia.
ELMIA SUBCONTRACTOR 2020 - Online B2B rokovania
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka nadviazanie kontaktov na podujatí ELMIA SUBCONTRACTOR
CONNECT 2020. Tohtoročná Elmia Subcontractor Connect bude dištančná s využitím nových spôsobov digitálnej
B2B komunikácie a prerokovávania obchodných príležitostí. Vytvorí priestor pre rokovania medzi priemyselnými
nákupcami a dodávateľmi z celej Európy.
ITAPA Online Matchmaking 2020
Slovak Business Agency pozýva na Online Matchmaking 2020 v dňoch 12. - 13. novembra 2020 v rámci
Medzinárodného kongresu ITAPA. Úspešná história kongresu je zárukou kvalitného programu a početnej účasti
členov z rôznych oblastí IT sektora zo Slovenska a zahraničia. Účastníci si vopred naplánujú stretnutia s firmami a
organizáciami, s ktorými by radi nadviazali spoluprácu.
SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2020 – Online B2B rokovania
Industry 4.0 prináša revolučné zmeny do čoraz väčšieho počtu priemyselných činností. Spoločnosti stoja pred výzvou
ako čo najlepšie využiť výhody, ktoré ponúka štvrtá priemyselná revolúcia. Smart Manufacturing Matchmaking 2020
(Inteligentné obrábanie 2020) je zamerané na rokovania firiem zaujímajúcich sa o oblasť výroby, kybernetickej
bezpečnosti a Priemyslu 4.0. Organizátorom je talianske inovačné a technologické centrum SPIN v spolupráci s
partnermi Enterprise Europe Network a EURATEX medzinárodného projektu programu Európskej únie COSME do
ktorého je zapojená aj SOPK prostredníctvom Slovenského plastikárskeho klastru.
Dutch-Slovak online B2B meetings 2020
Slovak Business Agency pozýva 19. - 20. novembra 2020 na podujatie Dutch-Slovak online B2B meetings 2020,
ktoré organizuje v spolupráci s holandským partnerom KVK a SARIO. Online B2B stretnutia sú v súčasnosti jedným
z najefektívnejších nástrojov pri hľadaní zahraničných partnerov.
KUNSTSTOFFEN 2020 - BENELUX- Online rokovania
Kooperačné podujatie Matchmaking Kunststoffenbeurs 2020 je sprievodným podujatím jednej z najvýznamnejších
výstav v krajinách Beneluxu. Podujatie je zamerané na rozvoj spolupráce organizácií pôsobiacich v rámci celého
hodnotového reťazca plastikárskeho sektoru.

Produkty pre exportérov
Komunikačná kampaň britskej vlády na pomoc firmám v EÚ v súvislosti s BREXIT-om
Zavedenie elektronického colného režimu - India ICEGATE https://www.icegate.gov.in/
Commercial Directory Slovakia 2020

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Tender v Srbsku - odsírenie spalín a čistenie odpadových vôd elektrárne Kostolac
Výberové konanie na spracovanie projektovej dokumentácie pre odsírenie spalín a čistenie všetkých odpadových vôd
v tepelnej elektrárni Kostolac v blokoch A1 a A2.
Tender v Turkménsku - výstavbu závodu na výrobu jódu a brómu
Veľvyslanectvo SR v Taškente dáva do pozornosti tender v Turkménsku výstavba závodu na výrobu jódu a brómu.
Výzva na predkladanie projektov 2020 v rámci programu KEP (Know-how Exchange Program)
Projekty sú financovaného z fondu SEI (Stredoeurópskej iniciatívy) spravovaného EBRD.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Moldavskej republike.

Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe na tomto mieste zverejňuje aktuálne tendre v Chorvátskej republike.

Prezentácia Slovenska v zahraničí
Dobré nápady zo Slovenska v Albánsku
Mobilná aplikácia albánskej firmy Advantech pre verejno-štátnu albánsku TV (RTSH Tani), či kosovskú VALA TV,
alebo aj pripravovaná pre nadnárodnú TV KLAN, je výsledkom úspešnej spolupráce medzi tiranskou firmou Advantech
a košickou Antik Technology.
Nové impulzy pre rozvoj Slovensko-bavorskej spolupráce
Videokonferečné zasadnutie Slovensko-bavorskej komisie prinieslo nové impulzy pre rozvoj vzájomnej spolupráce.
Zástupcovia rezortu diplomacie a ďalších ministerstiev a štátnych organizácií prediskutovali možnosti užšej spolupráce
na ďalšie dvojročné obdobie a význam inovácií pri zvládaní pandémie COVID-19. Rezortná spolupráca predpokladá
bilaterálnu výmenu informácií v oblastiach Priemyslu 4.0, Smart Cities, mobility, či kooperáciu v energetike.
Fórum pre obchodnú a hospodársku spoluprácu V4 + Kórea
Dňa 20. októbra 2020 sa v Soule uskutočnilo „Fórum pre obchodnú a hospodársku spoluprácu V4 + Kórea“, ktoré
zorganizovala Kórejská obchodno-priemyselná komora a Ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky Kórejskej
republiky (MOTIE). Fóra sa zúčastnili vrcholní predstavitelia kórejskej podnikateľskej sféry (Hyundai Motor Group,
Samsung Electronics, Samsung SDI, POSCO, LG CHEM, Doosan Bobcat, Hyosung), asociácií a podnikateľských
zväzov (KIAT, KOTRA, K-SURE), akademickej obce (zástupcovia viacerých univerzít) a veľvyslanci krajín V4. Objem
zahraničných investícií KR v SR dosahuje 3 mld. eur a na na Slovensku pôsobí vyše 100 kórejských firiem.

Veľtrhy, výstavy
Pozvánka na veľtrh „Rakia & Spirits Fest Sofia“
Veľvyslanectvo SR v Sofii informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti slovenských subjektov na
veľtrhu „Rakia & Spirits Fest Sofia“, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. - 6. decembra 2020 v hlavnom meste Bulharskej
republiky v Sofii. Veľtrh je renomovaným prezentačným podujatím, ktorého sa každoročne zúčastňujú desiatky
vystavovateľov - dodávateľov liehovinových nápojov a odborníkov ako majstri liehovarníci, mixológovia alebo
ovocinári. Podujatia sa každoročne zúčastňujú subjekty z regiónu Balkánu, Kaukazu a ďalších krajín .

Náš newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu.
Viac informácií na webstránke „Podnikajme v zahraničí“
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

