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Vážení partneri, milí čitatelia,
informácie rezortu zahraničia o opatreniach 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
HlbokáOnline odštartovala témou inovácií v ekonomickej diplomacii
Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 5. novembra 2020
uskutočnilo prvé zo série podujatí HlbokáOnline, ktorými chce ministerstvo priblížiť jednotlivé oblasti zahraničnej
politiky a práce ministerstva.
EXPO DUBAJ – posunutie začiatku na r. 2021
V súvislosti s účasťou SR na Expo 2020 Dubaj informujeme, že organizátori oficiálne navrhli nový termín Svetovej
výstavy od 1.októbra 2021 do 31.marca 2022. K ročnému posunutiu dochádza v dôsledku pandémie COVID-19.
Investori zostávajú Slovensku zatiaľ verní, sú však v „pohotovostnom“ režime
Prieskum z októbra 2020, realizovaný na vzorke 67 európskych investorov pôsobiacich na Slovensku, naznačuje aj
napriek zvyšujúcemu sa počtu prípadov Covid-19 mierne oživenie hospodárstva SR. Súčasnú hospodársku situáciu
na Slovensku hodnotí 34,3 % opýtaných pozitívne, iba 16 % sa sťažuje na zlé obchody. Problémy spojené s nižším
dopytom po výrobkoch a službách pritom pociťuje až sedem z desiatich respondentov a obmedzenia na hraniciach sa
dotkli 61 % respondentov. Spomínané hospodárske oživenie bude v nasledujúcich mesiacoch do veľkej miery závisieť
od stabilného vývoja dopytu.

Pozvánky na online podujatia
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.
Konferencia “Future is now”
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodnej online konferencie o trendoch
a inováciách v IT a biznis sektore “Future is now” 19. - 20. novembra 2020.
IZRAEL AKO OBCHODNÝ PARTNER
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na bezplatný webinár IZRAEL AKO OBCHODNÝ PARTNER. Webinár
sme pripravili v spolupráci s Izraelským veľvyslanectvom v Bratislave a uskutoční sa 19. novembra 2020.
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.

Produkty pre exportérov
Informačný portál „Access2Markets“
S cieľom napomôcť menším firmám vyťažiť maximum z obchodných dohôd EÚ sprístupnilo Generálne riaditeľstvo pre
obchod (zodpovedné za politiku Európskej komisie v oblasti obchodovania s krajinami mimo EÚ) nový informačný
portál „Access2Markets“. Portál umožňuje jednoducho a rýchlo získať základné informácie o obchodných štatistikách,
clách, obchodných dohodách, obchodných prekážkach, dovozných a vývozných postupoch, daniach a pravidlách
pôvodu týkajúce sa všetkých krajín EÚ a viac než 120 vývozných trhov po celom svete.
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
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
Verejné obstarávanie na pľúcne ventilátory nemocnica St. Gallen, Švajčiarsko
Verejné obstarávanie na pľúcne ventilátory, respirátory na JIS pre kantonálnu nemocnicu v St. Gallen, Švajčiarsko
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.
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
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
V Taipei sa od 30. októbra do 2. novembra 2020 konal prestížny Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu - s účasťou
Slovenska. Napriek nepriaznivej situácii kvôli pandémii vo svete patrí Taiwan medzi bezpečnú destináciu, kde sa
podujatie takéhoto rozmeru mohlo uskutočniť aj tento rok.

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

