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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 občanov a podnikateľov, dokumenty na stiahnutie a užitočné odkazy ohľadom
brexitu nájdete nižšie:

Prepravujete tovar do Spojeného kráľovstva cez holandské prístavy? Potom sa nasledujúce pravidlá týkajú
aj Vás!
V holandských prístavoch bude od 1. januára 2021 potrebné vždy 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 brexitom-om
Brexit - informácie pre podnikateľov
Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Nová dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Informácie pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie

Pozvánky na online podujatia
Inteligentná infraštruktúra v mestách a inteligentná mobilita
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva 16. februára 2021 na bezplatný webinár a B2B stretnutia s
názvom "Inteligentná infraštruktúra v mestách a inteligentná mobilita - riešenia z Veľkej Británie a
Slovenska". Webinár sa uskutoční v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva v Bratislave, Ministerstvom
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
Kuwait Tech
Zastupiteľský úrad SR v Kuvajte dáva do pozornosti príležitosť zúčastniť sa prvého virtuálneho technologického
veľtrhu Kuwait Tech, ktorý sa uskutoční 16. - 17. februára 2021.
FOOD IL EXPO – The Israeli Food & Beverages Virtual Expo
Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia FOOD IL EXPO a KOSHER
FOOD EXPO, ktoré sa uskutoční online v dňoch 16. - 18. februára 2021. Ide o jedinečné riešenie pre výrobcov,
importérov, exportérov a distribútorov F&B priemyslu v Izraeli a v zahraničí, poskytujúce príležitosť prezentovať svoje
výrobky a nadviazať nové obchodné kontakty.

Medzinárodné strojárske fórum
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni informuje slovenské spoločnosti o možnosti zúčastniť sa Medzinárodného
strojárskeho fóra, ktoré sa uskutoční online v termíne 11. - 12. marca 2021. Podujatie organizuje Rakúska obchodná
komora v spolupráci s Enterprice Europe Network. Účasť zahraničných firiem je bezplatná. Neoddeliteľnou súčasťou
podujatia sú plánované B2B.
Veľtrh HOLIDAY & SPA EXPO 22. - 23. 4. 2021 v Sofii
Veľvyslanectvo SR v Sofii dáva do pozornosti organizovanie 38. ročníka veľtrhu HOLIDAY & SPA EXPO, ktorý sa má
uskutočniť dňoch 22. - 23. apríla 2021 na výstavisku Inter Expo v hlavnom meste Sofia. Ide o tradičný veľtrh pod
patronátom Ministerstva pre turizmus Bulharskej republiky, ktorý patrí medzi najväčšie podujatia svojho druhu na
Balkáne.
B2B Software dni - The Future of Digital Business
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva zástupcov slovenských spoločností na medzinárodné B2B Software dni
organizované tento rok formou webináru 10. - 12. mája 2021 z viedenskej radnice. Podujatie organizuje pod
mottom The Future of Digital Business Rakúska agentúra na podporu výskumu, Rakúska obchodná komora,
Viedenská obchodná agentúra a Technická univerzita vo Viedni v spolupráci so sieťou Enterprice Europe Network

Produkty pre exportérov
Informačný portál „Access2Markets“
Informačný portal „Info Viet-Trade Portal“
EU Help Desk pre sankcie voči Iránu
Zavedenie elektronického colného režimu - India ICEGATE https://www.icegate.gov.in/
Dekrét vlády o zamestnávaní cudzincov vo Vietname a Vietnamcov zahraničnými subjektmi
Zoznam - Asociácia kórejských veľtrhov a výstav, organizátorov KOEA
Hľadáte obchodné zastúpenie vo Flámsku?

Príležitosti pre podnikanie a tendre
Vypísanie kontraktu na výmenu transformátorov a filtrov v NATO - SHAPE
SD NATO informuje prostredníctvom SHAPE (najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe)
o možnostiach pre slovenské firmy uchádzať sa o kontrakt na výmenu transformátorov a filtrov v SHAPE (Mons,
Belgicko). V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť do 2. apríla 2021 na adresu uvedenú v prílohe správy.
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.
Informácia pre podnikateľské subjekty SR o možnosti zapojiť sa do tendrov USAID na Ukrajine
USAID Energy Security Project vyhlásil verejnú súťaž na vytvorenie príručky schémy zásobovania teplom.
Podnikajte v Mexiku s pomocou EÚ programu: Low Carbon Business Action!
EÚ spustila 14. januára 2020 program Low Carbon Business Action (LCBA), podporujúci malé a stredné európske
podniky a tiež spoločnosti s malou a strednou kapitalizáciou, ktoré majú záujem podnikať alebo predávať svoje
technológie v Mexiku a ďalších krajinách Latinskej Ameriky (Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia), ako aj v Kanade.
Tender na dodanie projektu vrátane autorského dozoru a realizácie inštalácie kogeneračnej jednotky v
hlavnom meste Sofia
Spoločnosť TOPLOFIKATSIA SOFIA EAD vyhlásila tender na dodanie projektu vrátane autorského dozoru a
realizácie inštalácie kogeneračnej jednotky s použitím paliva RDF v bulharskom hlavnom meste Sofii.
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.
Predaj spoločnosti “Krušik-plastika” a.s.
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o privatizácii spoločnosti Krušik-plastika”
a.s., Osečina. Oblasť činnosti spoločnosti “Krušik-plastika” je spracovávanie a výroba plastu. Podľa správcu
konkurznej podstaty je predmetom predaja balík akcií vo vlastníctve štátu.

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.

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

