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Vážení partneri, milí čitatelia,
informácie rezortu zahraničia o obmedzeniach na hraniciach a podmienkach cestovania, karanténe, registrácii,
výnimkách a cestovných odporúčaniach počas pandémie COVID-19 nájdete nižšie:

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytuje v čase pandémie
poradenské služby e-mailom (bizinfo@mzv.sk). Na našej webovej stránke http://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici
nájdete denne aktualizované príležitosti pre podnikanie v zahraničí, knižnicu ekonomických informácií o všetkých
krajinách sveta, manuály verejných obstarávaní v medzinárodných organizáciách, prehľad netarifných obchodných
prekážok a užitočné kontakty.
Informácie rezortu zahraničia pre občana a podnikateľa, dokumenty na stiahnutie a užitočné odkazy ohľadom brexitu
nájdete nižšie:

BREXIT - informácie pre podnikateľov
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu
31. januára 2020 s dohodou o vystúpení. Európska únia a Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia rokujú o
nastavení budúcich obchodných vzťahov. Aktuálne nie je známe, ako vzájomné rokovania medzi EÚ a Spojeným
kráľovstvom o nastavení budúcich vzťahov dopadnú a či výsledkom rokovaní bude dohoda alebo verzia bez dohody
(NO DEAL).
Webináre k BREXITU
Posledné hromadné informačné podujatia k brexitu tzv. UKG Border Readiness v roku 2020 sa uskutočnia v
utorok 15. a stredu 16. decembra 2020. Na čo budú webináre zamerané?
Utorok 15. decembra: Krátke prielivy a pozemné mosty vo Veľkej Británii
Streda 16. decembra: Priame priechody (mimo krátkeho prielivu)
Prepravujete tovar do Spojeného kráľovstva cez holandské prístavy? Potom sa nasledujúce pravidlá sa
týkajú aj vás!
V holandských prístavoch bude vždy potrebné od 1. januára 2021 vopred zadministrovať colné doklady a náležité
formality a následne digitálne notifikovať cez portál Portbase. Podrobný návod na splnenie piatich krokov potrebných
na bezproblémovú prepravu cez holandské prístavy je k dispozícii na: www.getreadyforbrexit.eu
Komunikačná kampaň britskej vlády na pomoc firmám v EÚ v súvislosti s BREXIT-om

Prehľad správ
„Tím Európa – Argentína“ - „Una Sola Hinchada“
Iniciatíva Európskej únie a jej členských štátov, ktorá podporuje našich partnerov na celom svete pri spoločnom riešení
krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 má prvú konkrétnu podobu aj v Argentíne! V tejto súvislosti sa „Tím Európa –
Argentína“ rozhodol zapojiť do kampane národnej solidarity „Una Sola Hinchada“, ktorej cieľom je zhromaždiť dary
zamerané na posilnenie jedální a centier rodinnej asistencie v celej Argentíne potravinami, základnými čistiacimi
prostriedkami a hygienickými súpravami.

Pozvánky na online podujatia
Európsko-iránske biznis fórum
V dňoch 14. - 16.decembra 2020 sa formou online konferencie uskutoční európsko-iránske biznis fórum. Pozvané
boli všetky obchodné komory z ČK EÚ a IR, registrovala sa aj SOPK. Podujatie spoluorganizuje Iran Trade Promotion
Organization, UN Inernational Trade Center a spolufinancované EK a European House-Ambrosetti.
Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Nový Sad–online
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodného
poľnohospodárského veľtrhu, ktorý sa bude
tento rok konať online v termíne 14. - 18. decembra
2020 prostredníctvom web stránky https://www.expoonline.rs/. Aj tento rok rozvíjaním platformy na organizáciu
virtuálnych veľtrhov novosadské výstavisko umožnilo prepájanie spoločností, inštitúcií, jednotlivcov a podnikateľov.
Konzultačný deň NEMECKO
Bratislavská regionálna komora pozýva na webinár Výzvy a možnosti na nemeckom trhu a Konzultačný deň
Nemecko. Podujatia sme pripravili v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom v Berlíne. Konzultačný deň sa
uskutoční 16. decembra 2020 od 9:00 - 11:00 hod. Po ukončení budú nasledovať individuálne konzultácie.
Virtuálna výstava "Expo Business Moldova 2020"
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove zasiela pozvánku, Obchodnej a priemyselnej komory Moldavskej republiky (CCI MD),
na pripravované virtuálne podujatie „Expo Business Moldova 2020“. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. – 19.
decembra 2020 na online platforme https://virtual-fairs.md/exhibitions/expo-business-moldova-2020/.
Podujatie bude najmä sieťujúceho charakteru, s možnosťou organizovania konferencií, tréningov, firemných
prezentácií, okrúhlych stolov, či online b2b stretnutí.

Produkty pre exportérov
Informačný portál „Access2Markets“
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
Zavedenie elektronického colného režimu - India ICEGATE https://www.icegate.gov.in/

Príležitosti pre podnikanie a tendre
COVID-19: Registrácia ponúk dodávateľov zdravotníckeho materiálu a vybavenia nemocníc
Veľvyslanectvo SR v Osle informuje slovenské podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o vývoz produktov a služieb
v súvislosti s COVID-19 do Nórska o možnosti registrovať svoju ponuku prostredníctvom elektronického formulára
vytvoreného v súvislosti s pandémiou na webovej stránke nórskej inštitúcie Sykehusinnkjøp, ktorá centrálne
koordinuje obstarávanie vybavenia nemocníc v Nórsku a zhromažďuje ponuky dodávateľov.
Implementácia VTS a VHF systémov na riekach Sáva a Dunaj
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o verejnej výzve na projekt riadenia
implementácie VTS a zvukových VHF systémov na riekach Sáva a Dunaj v Srbskej republike, ktorý financuje
EIB. Podľa správcu konkurznej podstaty, ministerstva stavebníctva, dopravy a infraštruktúry RS zakladanie VTS
centra je definované zákonom a výstavba centra je podstatná pre zvýšenie bezpečnosti a efektivity lodnej dopravy.
Oznam o privatizačnom portfóliu Srbskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o zozname podnikov v
Srbskej republike, ktoré sú v procese privatizácie.
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
Prezentácia Slovenskej republiky veľvyslancom D. Bellom na výstave cestovného ruchu a turizmu v Chengdu
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Číne Dušan Bella ako jediný reprezentant zahraničných delegácií predniesol 26.
novembra 2020 na otváracom ceremoniáli 8. ročníka medzinárodnej výstavy o turizme a cestovnom ruchu v Chengdu
prejav o súčasnej kríze, ale aj príležitostiach a výzvach v oblasti cestovného ruchu pre podporu obnovy globálnej
ekonomiky.
Klinické testovanie slovenských prístrojov alternatívnej pľúcnej ventilácie Q-Vent v Keni
V pondelok, 7. decembra 2020 sa na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Nairobi uskutočnilo stretnutie so
zástupcami Univerzity v Nairobi pri príležitosti odovzdania zariadení alternatívnej pľúcnej ventilácie Q-Vent, ktoré sú
vyvinuté slovenským tímom inovátorov z Univerzity Komenského v Bratislave. Päť kusov demonštračných vzoriek bude
slúžiť na vykonanie testovania zariadení v kenských zdravotných zariadeniach. Okrem testovania v klinickej praxi, ktoré
je potrebné pre uvedenie alternatívnej pľúcnej ventilácie na trh, spočíva prínos aktivity v poskytnutí urgentnej pomoci
s nedostatkom prístrojového vybavenia nemocníc v kontexte aktuálneho vývoja pandémie COVID-19. Alternatíva, ktorú
poskytuje Slovenská republika je preto významnou možnosťou pomoci Keni v kritickej situácií.

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

