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TOP SPRÁVY

8. - 9
júna 2021

Konferencia o spolupráci Číny a krajín strednej a východnej Európy CCEEC
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pozýva slovenské firmy a inštitúcie (napr. biotechnológie, inovatívne
technológie, služby v zdravotnom priemysle) bezplatne prezentovať svoje produkty a služby v
pavilóne zdravotného sektoru na CCEEC v Ningbo 8. – 9. jún 2021. Témou tohtoročnej konferencie
CCEEC bude podpora vzájomného obchodu a odstraňovanie bariér pre vstup na čínsky trh. NOVÉ

KALENDÁR PODUJATÍ

2. júna
2021

3.júna
2021

3. júna
2021

9. júna
2021

10.júna
2021

21. – 23.
septembra
2021

Možnosti podnikania v Nórsku - webinár
Veľvyslanectvo SR v Osle v spolupráci so SARIO pripravilo webinár zameraný na predstavenie
podnikateľských možností a príležitostí v Nórsku, ktorý sa uskutoční 2. júna 2021. Počas webinára
vystúpi zástupca agentúry Innovation Norway a zástupcovia obchodných komôr v meste Oslo a Bergen.
Súčasťou webinára bude aj možnosť absolvovať B2B online konzultácie s ekonomickou diplomatkou
pôsobiacou v Nórsku p. Alexandrou Dubas a honorárnym konzulom SR so sídlom v Bergene p.
Torbjørnom Haalandom. NOVÉ
Pozvánka na prvé matchmakingové podujatie Slovakia - Ireland Tech Pitch
Veľvyslanectvo SR v Dubline a Digital Business Ireland vás srdečne pozývajú na úplne prvý Slovensko
- Írsky Tech Pitch 3. júna 2021 o 9:00 GMT.Cieľom tohto podujatia je poskytnúť spoločnostiam a
organizáciám z oboch krajín príležitosť predstaviť svoje špičkové prelomové riešenia, produkty a služby.
Slovensko - Írsky Tech Pitch, vám ponúka jedinečnú príležitosť vypočuť si tieto spoločnosti pôsobiace v
digitálnom, čistom technickom, finančnom a poľnohospodárskom sektore. NOVÉ
Webinár o možnosti zapojiť sa do programov Ázijskej infraštruktúrnej investičnej banky
Ázijská infraštruktúrna investičná banka (AIIB) v spolupráci s obchodnou komorou Európskej únie v Číne
(EUCCC) usporiada dňa 3. júna 2021 o 15:30 Pekinského času webinár „Business Engagement with
AIIB“ prostredníctvom ZOOM. Cieľom podujatia je získať viac informácií o činnosti, prioritách a
programoch AIIB. NOVÉ
Pravidlá verejného obstarávania mimo smerníc EÚ a štátna pomoc v Rakúsku
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva zástupcov slovenských spoločností na odborný webinár „Pravidlá
verejného obstarávania mimo smerníc EÚ a štátna pomoc v Rakúsku“ organizovaný Slovenskorakúskou obchodnou komorou v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Rakúsku a právnickou
agentúrou Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH. Podujatie sa uskutoční 9. júna 2021. Link
na bezplatnú registráciu je k dispozícii na stránke: https://lnk.sk/btj3 NOVÉ
Webinár Ako Vám môžeme pomôcť s exportom
Svojím charakterom, zameraním a stupňom odbornosti je určené pre manažérov a zástupcov podnikov
exportujúcich, alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska. Účasť
na webinári je bezplatná, je však potrebná registrácia na podujatie na event@eximbanka.sk do 8. júna
2021. Pri registrácii, prosím, uveďte názov firmy, meno účastníka a emailový kontakt (na ktorý bude
zaslaný link na prihlásenie). NOVÉ
„Globálny energetický veľtrh“
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o veľtrhu zameranom na oblasť energetiky "Global Energy
Show", ktorý sa uskutoční 21. - 23. septembra 2021 v Calgary, Kanada. „Global Energy Show“
predstavuje platformu umožňujúcu spoluprácu v oblastiach týkajúcich sa všetkých zdrojov energie, ako
aj na predstavenie inovácií a technológií zameraných na dilemu zosúladenia rastúceho dopytu po energii
s potrebou prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. NOVÉ

6. - 8.
októbra
2021

Objavte svet dopravy v srdci Európy na World of Freight EXPO v Bratislave
Veľtrh, konferencia a B2B podujatie, ktoré spája celý dodávateľský reťazec, je zamerané na vytváranie
obchodných príležitostí v celom regióne „Novej Európy.“ Témami sú trvalý rast v elektronickom obchode,
progresívna digitalizácia logistických procesov, revolučný vplyv priemyslu 4.0 na dopravu a logistiku.
WOF EXPO sa uskutoční 6. - 8. októbra 2021 v Incheba Expo v Bratislave.

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Predaj majetku spoločnosti “Zastava kamioni” s.r.o.
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o predaji nehnuteľného a hnuteľného majetku
spoločnosti v úpadku “Zastava Kamioni s.r.o.“. Podľa správcu konkurznej podstaty predmetom predaja je hnuteľný a
nehnuteľný majetok spoločnosti, rozdelený do 5 celkov. Predaj sa koná systémom verejnej dražby. Konečný termín
na zakúpenie predajnej dokumentácie je 2. júna 2021 Verejná dražba sa bude konať 9. júna 2021 o 12.00h. NOVÉ
Konzultant na výstavbu bloku B3 tepelnej elektrárne Kostolac
Predmetom verejnej výzvy sú konzultačné služby v súvislosti s podnikaním a riadením, kontrola a hodnotenie štúdií,
návrhov a projektov. Predpokladaná doba trvania zmluvy je 24 mesiacov s možnosťou predĺženia. Konečný termín na
predkladanie ponúk je 15. júna 2021 o 10:00h. Ponúky sa predkladajú elektronický cez portal verejného
obstarávania https://jnportal.ujn.gov.rs/ Kompletná
elektronická
dokumentácia
je
dostupná
na https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/29136. NOVÉ
Rekonštrukcia častí vykurovacieho potrubia v Novom Belehrade
Projektová dokumentácia zahŕňa kompletnú technickú dokumentáciu na zabezpečenie potrebných podmienok,
súhlasu a povolení na rekonštrukciu vykurovacej siete v uvedenej lokalite. Predpokladaná hodnota realizácie projektu
je 800 mil. dinárov (cca. 6,8 mil. EUR). Kompletná dokumentácia dostupná na https://jnportal.ujn.gov.rs/tendereo/29877 .Konečný termín na predkladanie ponúk je 18.jún 2021 o 10:30h. NOVÉ
EIC Accelerator
Európska komisia otvorila možnosť predkladania projektových návrhov do fázy krátkeho návrhu prostredníctvom
špecifickej AI platformy. Na linke nájdete prehľad novej schémy EIC Accelerator, vrátane financovania, jej fáz, tém,
hodnotenia, odkazov a kontaktov.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Prezentácia Slovenskej republiky na 5. ročníku Silk Road International Expo v čínskom meste Xian 11.-15.
mája 2021
Na 5. ročníku medzinárodnej výstavy Expo Silk Road od 11. do 15. mája 2021 v meste Xian v Číne, na ktorej je
Slovenská republika čestnou krajinou mali návštevníci možnosť vidieť v slovenskom národnom pavilóne s rozlohou
600 m2 ukážky modranskej keramiky, brúseného krištáľu, úžitkového skla, publikácií rozprávok P. Dobšinského v
čínskom jazyku, ale aj ochutnať slovenskú čokoládu, vína, šumivé vína, Tokaj, TatraTea.
Ingrid Brocková v Libanone: „Libanon môže aj s pomocou Slovenskej republiky prekonať aktuálne problémy
a stať sa opäť úspešným príbehom“
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v rámci prvého dňa
svojej pracovnej návštevy Libanonu rokovala s ministrom zahraničných vecí a emigrantov Libanonu Charbelom
Wehbem. Hlavnou témou rozhovorov s predstaviteľmi Libanonskej obchodnej komory boli vzájomné ekonomické
vzťahy. Ingrid Brocková poukázala na to, že nie je využitý potenciál rozvoja sektorovej spolupráce a možnosti zvýšenia
dynamiky vzájomného obchodu. „Mame záujem o prehĺbenie našich kontaktov medzi podnikateľskou sférou,
konkrétne v oblasti zdravotníctva, poľnohospodárstva, turizmu, ako aj podpory rozvoja digitálnych technológií,
“ zvýraznila štátna tajomníčka počas stretnutia s predsedom libanonskej obchodnej komory Mohammedom
Choucairom.
Ekonomická diplomacia: MicroStep-MIS s partnermi z Kene na MZVEZ SR
Dňa 25. mája 2021 GR SHSP D. Matulay prijal delegáciu predstaviteľov slovenskej spoločnosti MicroStep-MIS s.r.o.
a jej kenských partnerov (z rezortov poľnohospodárstva, životného prostredia, národného meteorologického úradu a
New Edge Solutions, Ltd.), s ktorými spolupracuje na projekte podporenom z prostriedkov Svetovej banky. Ide o
dodávku 154 meteostaníc slovenskej výroby do 24 provincií v Keni. Kenskí zástupcovia sú na pracovnom pobyte na
Slovensku, počas ktorého uskutočňujú inšpekciu týchto technických zariadení pred ich vypravením do Kene.
Inovačný deň: Aliter Technologies je dôkazom silnej kompetencie Slovenska v oblasti IT

V siedmom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (26. mája 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných
na Slovensku do spoločnosti Aliter Technologies. Aliter Technologies je slovenská technologická spoločnosť, ktorá
vyvíja informačno-komunikačné systémy v oblasti obrany a bezpečnosti. Spoločnosť je úspešným dodávateľom
riešení pre NATO, rezorty obrany a vnútra členských krajín, ale aj veľké nadnárodné spoločnosti.
Prezentácia Slovenska v provincii Zhejiang
Provincia Zhejiang, miestna vláda mesta Hangzhou, výbor pre obchod ako aj Obchodná komora Hangzhou
usporiadali dňa 19. - 20. mája 2021 konferenciu a matchmaking, na ktorom vybrané krajiny prezentovali svoje
podnikateľské a investičné prostredie. Konferenciu otvoril Pan Jiawei, riaditeľ Hangzhou CPPCC, po ktorom vystúpili
jednotlivé krajiny so svojimi prezentáciami. Slovensko sa prezentovalo krátkym filmom o možnostiach investovania na
Slovensku a následne power pointovou prezentáciou.

PRE EXPORTÉROV
Newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu
Poľsko zavádza nový systém elektronického výberu mýta e-TOLL NOVÉ
Služby Virtuálnej kancelárie v Chorvátsku pre slovenským podnikateľov
Brexit - informácie pre podnikateľov
Brexit - revidovaný harmonogram zavedenia kontrol tovaru
Brexit - dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch
Brexit - informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - spresnenia pre dovozcov z Veľkej Británie
Brexit - dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Brexit - ďalšie spresnenia pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie
Brexit - Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Brexit - Nová dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK

Viac informácií na webstránke „Podnikajme v zahraničí“
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

