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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

Keňská podnikateľská misia na Slovensku - 25. až 29. septembra 2018
V dňoch 25. až 29. septembra 2018 sa uskutoční obchodná misia kenských podnikateľov a
politických predstaviteľov Kene na Slovensku. Kenskú delegáciu bude viesť pán Simon K.
Kachapin 1.štátny tajomník Ministerstva Energetiky Kenskej republiky.
Podnikateľská misia do Brazílie a Kolumbie
Pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR L. Parízka organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR
Brazília v termíne 1.— 5. októbra 2018 podnikateľskú misiu do Brazílie a Kolumbie.
Národný deň SME Instrument
SME Instrument - skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania a ako
prebieha

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva na medzinárodné podujatie
„Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018“, ktorej 12. ročník sa pod záštitou Ministerstva
hospodárstva SR uskutoční dňa 13. novembra 2018 v Bratislave
Podnikateľská misia do Egypta a Jordánska
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní oficiálnej návštevy štátneho tajomníka L. Parízka v sprievode podnikateľskej delegácie do
Egypta a Jordánska, ktoré sa uskutoční 22. - 25. 09. 2018.
XVII. Slovensko-poľské hospodárske fórum v Poprade
Nad podujatím, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 v AquaCity Poprad, prevzalo záštitu
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a
primátor mesta Poprad. Témami tohtoročných panelových diskusií budú Spolu v regióne, Smart
Cities, Cezhraničná doprava a Cyklodoprava.
Medzinárodné ekonomické fórum „Tavrian horizons“ v Kyjeve
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť, že dňa 21.
septembra 2018 sa v Kyjeve uskutoční Medzinárodné ekonomické fórum „Tavrian horizons“, ktoré
bude zamerané na prezentáciu ekonomického, investičného a inovačného potenciálu Chersonskej
oblasti, nových projektov rozvoja a výmenu skúseností.
Podnikateľské fórum EÚ – Nigéria
Veľvyslanectvo SR v Nigérii informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť, že dňa 4. októbra 2018
sa v hoteli Eko v Lagose uskutoční pod záštitou Európskej delegácie v Abuji 7. podnikateľské fórum
EÚ-Nigéria (EUNBF). Témou fóra bude zahájenie činnosti Európskej obchodnej organizácie
(European Business Organisation - EBO), tzv. cirkulárna ekonomika a finančné nástroje na podporu
investícií v Nigérii. Nasledujúci deň sa bude konať podujatie k praktickým otázkam spojeným s
programom Externého investičného plánu (External Investment Plan - EIP)
Pozvánka na veľtrh Trade Expo Indonesia
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Indonézie na veľtrh
Trade Expo Indonesia v dňoch 22. až 31. októbra 2018.
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Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti
Tendre pre vybudovanie kruhových objazdov v Albánsku, v Tirane
Dovoľujeme si Vás informovať, že Albánska správa pre cestnú dopravu uverejnila dňa 10.09.2018
tri verejné tendre na výstavbu ďalšieho segmentu kruhového objazdu v Tirane v celkovej výške 40
mil. EUR.

Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o vybraných tendroch v Dánsku.

Investičná príležitosť v oblasti potravinárstva v Guyane
ZÚ v Brazílii informuje o ponuke na predaj cukrovaru v Guyane

Jordánske pasy pre zahraničných investorov
Veľvyslanectvo SR v Bejrúte informuje, že Jordánske hášimovské kráľovstvo poskytuje zahraničným
investorom v krajine časovo obmedzené pasy.
Pas je vydávaný len za účelom zjednodušenia podnikania a nezahrňuje získanie občianstva tejto
krajiny. Podmienky získania pasu sú uvedené v prílohe.
Tender na nákup nových elektrických autobusov a nabíjacieho príslušenstva pre mesto
Jelgava
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o tendri na nákup nových
elektrických autobusov a nabíjacieho príslušenstva pre mesto Jelgava. Prihlášku do tendra treba
podať do 10.septembra 2018 do 11:00 hod.
Tender pre vybudovanie 200 kV prenosovej sústavy elektrického vedenia v severnej časti
krajiny
Albánsky štátny prevádzkovateľ vysokonapäťovej prenosovej sústavy OST (Operatori i Sistemit te
Transmetimit) informoval, že vypísal tender na výstavbu 200 kV elektrického vedenia v severnej časti
krajiny. Termín predloženia ponúk: 31.októbra 2018 do 10,00 hod.

Výber koncesionára pre civilné letisko v Sofii
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii informuje o aktuálnom výbere koncesionára pre civilné
letisko v Sofii. Termín na predloženie ponúk je do 22. októbra 2018, 13:00 hod. (miestny čas).

Vývoz hydiny, ovocia a zeleniny
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abú Dhabí informuje o dopyte spoločnosti Americana Quality,
zaujímajúcej sa o dodávateľov hydiny, ovocia a zeleniny na trhy krajín Blízkeho a Stredného východu.

Verejná súťaž na výstavbu objektu záchrannej a požiarnej techniky na leteckej základni
Čáslav
Zastupiteľský úrad SR v Prahe informuje podnikateľskú verejnosť o úmysle Ministerstva obrany ČR
vyzvať k zaslaniu ponúk ku medzinárodnej verejnej súťaži podľa predpisov NATO na výstavbu objektu
záchrannej a požiarnej techniky na leteckej základni Čáslav v Českej republike.
„Deklarácia spôsobilosti“ uchádzačov, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa medzinárodnej verejnej
súťaže, v prípade jej konania, musí byť doručená cestou Stálej delegácie pri NATO v Bruseli na
adresu: Ministerstvo obrany ČR, Sekcia vyzbrojovania a akvizícií, oddelenie NSIP, Námestie
Svobody 471/4, 160 01 Praha, Česká republika najneskôr do 30. septembra 2018.
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Dopyt – dopravné prostriedky a manipulačné prostriedky a zariadenia
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o ponuke na spoluprácu pri
montážnych službách výťahov spoločnosti DIMENZIA d.o.o. Aleksinac, ktorá sa zameriava na
navrhovanie a výrobu strojov na spracovanie všetkých druhov druhotných surovín, navrhovanie
všetkých typov vertikálnych a klzných systémov, dodávku a montáž zariadenia pre vertikálnu a šikmú
dopravu, práce zodpovedného dodávateľa, ako aj odborný dozor.
Poľský výrobca leteckých motorov hľadá spoluprácu so slovenskými firmami
Veľvyslanectvo SR vo Varšave si dovoľuje prezentovať záujem poľskej spoločnosti Pratt&Whitney so
sídlom v Rzeszówe o spoluprácu v odvetví leteckého priemyslu. Spoločnosť sa stala jedným z
popredných hráčov v leteckom priemysle strednej Európy, zaoberá sa výrobou, generálnymi
opravami, dizajnom a výskumom. Z dôvodu rozširovania výroby leteckých motorov firma hľadá na
Slovensku spoluprácu s firmami, ktoré pracujú podľa systému kvality AS9100 a majú skúsenosti v
oblasti
leteckej
výroby.
V prípade
záujmu
kontaktujte
priamo
zástupcu:
janusz.zieminski@pwrze.utc.com. Dostupné informácie o firme sa nachádzajú na stránke
www.pwrze.com.

Tender na výstavbu priemyselného parku v Rumunsku
Veľvyslanectvo SR v Bukurešti informuje potenciálnych záujemcov o investičnej podnikateľskej
príležitosti v Deva - Hunedoara vRumunsku. Ide o zámery výstavby priemyselného areálu na podporu
nových investícií a sociálno-ekonomického zázemia.
Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o vybraných tendroch v Dánsku.

Tender na obnovu železničnej siete v Kosove
Styčný úrad SR v Prištine informuje podnikateľskú verejnosť o tendri vypísanom Európskou bankou pre
obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskou investičnou bankou (EiB) v odhadovanej hodnote 196 miliónov
EUR zameranom na obnovu 148 km železničnej siete v Kosove (termín do 7. septembra 2018).
Tendre na výstavbu cestných komunikácií v Moldavsku
Moldavská Štátna cestná správa vyhlásila 20. októbra 2017 výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť v
tendroch na výstavbu cestných komunikácií. Uzávierka tendra je 19. októbra 2018.

Medzinárodné výberové konania na expertov Fondu energetickej efetívnosti Moldavskej
republiky
Fond energetickej efektívnosti Moldavskej republiky bol zriadený na podporu implementácie národnej
politiky v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na dosiahnutie cieľov
Národného programu energetickej efektívnosti do roku 2020. Hlavným cieľom fondu je prilákať a
spravovať finančné zdroje na realizáciu projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných
zdrojov energie. Výkon funkcie administrátora zahŕňa zapojenie troch kľúčových expertov: 1. Expert v
oblasti fundraisingu 2. Medzinárodný finančný expert 3. Medzinárodný technický expert (koniec
kontraktu 31. decembra 2018).

Výstavy a veľtrhy
Expo Europa 360 ˚
Zastupiteľský úrad SR v Brazílii informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti slovenských firiem na
európskom obchodnom a podnikateľskom podujatí „Expo Europa 360˚“, ktoré sa uskutoční v dňoch 10.- 13.
októbra 2018 v Quito, v Ekvádore.
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Pollutec 2018 Lyon
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnom veľtrhu
pre aktérov z oblasti životného prostredia, energetiky a služieb POLLUTEC, 27. – 30. november
2018, Lyon, Francúzsko.
Regionálne obchodné fórum
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje a ponúka podnikateľskej verejnosti príležitosť
prezentovať svoj podnikateľský potenciál a nápady a spojiť sa s firmami a inštitúciami, ktoré
podporujú rozvoj podnikateľského prostredia a príliv nových investícií na srbskom Regionálnom
obchodnom fóre, ktoré sa bude konať v Novom Sade 25.- 26.septembra 2018
12. medzinárodné fórum ekologickej výroby
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje a ponúka podnikateľskej verejnosti zo sektoru
poľnohospodárstva a potravinárstva príležitosť zúčastniť sa 12. medzinárodnom fóre ekologickej
výroby, ktoré sa koná 28. septembra 2018.

VIII. Európsky kongres malých a stredných podnikov (ECSME)
VIII. Európsky kongres malých a stredných podnikov (ECSME), ktorý sa uskutoční v termíne od 17.
do 19. októbra 2018 v Katoviciach
45th Session of Baghdad International Fair (BIF) 10. – 19. November 2018 Baghdad
International Fair Ground, Baghdad, Iraq
The 45th Session of Bagdhdad International Fair aims to promote the Iraqi economy in all sectors and
areas and to support reconstruction.
Medzinárodný špecializovaný veľtrh priemyselných zariadení, technológií obrábania kovov,
liatiny a energetiky.
V dňoch 10.10. - 12.10.2018 sa v meste Dnepr (bývalý Dnepropetrovsk) uskutoční Medzinárodný
špecializovaný veľtrh priemyselných zariadení, technológií obrábania kovov, liatiny a energetiky.
Cieľom veľtrhu je výmena skúseností, rozvoj medzinárodnej spolupráce a kooperácie, nájdenie odbytu
produkcie.
MAISON & OBJET Paris
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o významnom
medzinárodnom veľtrhu MAISON & OBJET zameraný na inovatívne dizajnové prevedenie a
zariadenie interiéru. Veľtrh sa uskutočňuje na výstavisku Villepinte na severe Paríža v dvoch
termínoch počas roka: 7.-11.9.2018 a 18.-22.1.2019.
1. veľtrh „Textile, Leather & Fashion Expo 2018“ Albánsko
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na veľtrhu „Textile, Leather & Fashion Expo 2018". Podujatie sa uskutoční v dňoch
19. - 20. októbra 2018 v priestoroch Expocity Tirana, v Albánsku.
„Innovation Festival for Balkan Region“ v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na festivale "Innovation Festival for Balkan Region". Podujatie sa uskutoční v
dňoch 18. - 20. septembra 2018 v Tirane, v Albánsku
Výstava turizmu a aktívneho oddychu ADVENTUR
Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti podnikateľov na
Výstave turizmu a aktívneho oddychu ADVENTUR, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. - 27. januára 2019
vo Vilniuse v Litve.
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Intra - African Trade Fair 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní veľtrhu Intra - African
Trade Fair 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. - 17. decembra 2018 v Káhire, Egypt.

UzMedExpo 2018
Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje o konaní 11. medzinárodnej výstavy UzMedExpo - 2018,
ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 28. septembra 2018 v Taškente, Uzbekistan.
UzMedExpo - 2018 je B2B platformou pre nájdenie business partnerov a na konzultácie v oblasti
zdravotníckej techniky, liekov, liečiv, tovarov, zariadení, technológií a služieb.
Tashkent International Tourism Fair 2018 - Tourism on the Silk Road
Veľvyslanectvo SR v Taškente informuje o organizovaní 24. medzinárodného veľtrhu „Tashkent
International Tourism Fair (TITF) 2018“ - "Tourism on the Silk Road", ktorý sa uskutoční v dňoch 3. –
5. októbra 2018. Účastníci veľtrhu sa budú môcť stretnúť s potencionálnymi domácimi a zahraničnými
obchodnými partnermi resp. zákazníkmi v oblasti priemyslu cestovného ruchu a zviditeľniť svoju
značku na rozvíjajúcom sa uzbeckom trhu. Počet účastníkov veľtrhu sa odhaduje na približne 10 000.
Vystavovatelia, ktorí sa veľtrhu zúčastnia po prvýkrát, majú 30% zľavu, oslobodenie od poplatku za
víza, špeciálny vstup a výstup na medzinárodnom letisku v Taškente v tzv. „green corridors“, ako aj
špeciálne ceny za ubytovanie v hoteloch.
25. všeobecný veľtrh ZEPS 2018 v Bosne a Hercegovine
Všeobecný veľtrh, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. októbra 2018 v Zenici je miestom na propagáciu
spoločností z rôznych odvetví, ako aj kolektívnych výstav krajín, regiónov, obcí a združení.
MZVaEZ SR postupuje informáciu ZÚ Bosny a Hercegoviny v SR so sídlom v Prahe o konaní 25.
všeobecného veľtrhu ZEPS 2018 v Bosne a Hercegovine. ZEPS je najväčším veľtrhom v Bosne a
Hercegovine a umožňuje vystavovateľom množstvo možností na nadviazanie priamych obchodných
kontaktov.

2. veľtrh „Energy Expo & Forum 2018“ v Tirane
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na veľtrhu "Energy Expo & Forum 2018". Hlavným cieľom veľtrhu je zameranie na
investície do elektrickej energie v Albánsku, Kosove, Čiernej Hore, Macedónsku, Grécku, Chorvátsku
a Srbsku. Ekonomické fórum sa bude zaoberať hlavnými otázkami nových právnych predpisov,
možností financovania, ako aj možností investícií do obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 5. - 6. októbra 2018 v priestoroch Expocity Tirana, v Albánsku.

Medzinárodné EXPO recyklácie odpadu „REVADE 2018“
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní Medzinárodnej výstavy recyklácie odpadu „REVADE 2018“, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. –
11. októbra 2018 v Alžíri, Alžírsko. Hlavnou témou 3. ročníka Medzinárodnej výstavy REVADE 2018
je "Recyklácia – kormidlo rozvoja odpadového hospodárstva".
REVADE sa v tomto roku zameriava na podporu podnikania v oblasti recyklácie, obnovy a spracovania
odpadu.
Online veľtrh potravinárskeho priemyslu v Kyjeve
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve
informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 10. – 11. októbra 2018 sa bude v Kyjeve konať online
veľtrh potravinárskeho priemyslu (medzinárodny portál "ExpoUniverse"), ktorý bude zameraný na
rozvoj bilaterálnych vzťahov v ekonomike a nadviazanie spolupráci medzi odborníkmi vo výrobe
potravín, nápojov, balenia, dodávateľmi surovín a technológií.
10th International Sustainable Energy Forum and Trade Show in Central and Eastern Europe v
Kyjeve
Veľvyslanectvo SR v Kyjeve pozýva zainteresované podnikateľské subjekty na 10. fórum pre
trvalo udržateľnú energiu v strednej a východnej Európe, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. – 19. októbra
2018 v Kyjeve.
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Medzinárodný veľtrh „RAIL EXPO 2018“ v Kyjeve
Veľvyslanectvo SR v Kyjeve informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na
Medzinárodnom veľtrhu „RAIL EXPO 2018“, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. – 18. októbra 2018 v
Kyjeve. Medzinárodný veľtrh bude zameraný na inovácie v železničnej nákladnej doprave, výmenu
skúseností a prezentáciu nových projektov.

Veľtrh In(3D)ustry a IoT World Congress v Barcelone
Veľvyslanectvo SR v Madride si dovoľuje upriamiť pozornosť odbornej verejnosti – manažérov z
odvetvia priemyslu, predstaviteľov technologických firiem a inovátorov – na konanie dvoch
významných podujatí, ktoré sa súbežne uskutočnia v dňoch 16. – 18. októbra 2018 na výstavisku Fira
v Barcelone.
Veľtrh Trade Expo Indonesia
Veľvyslanectvo Indonézie na Slovensku informuje podnikateľskú verejnosť o uskutočnení tridsiateho
tretieho ročníka veľtrhu Trade Expo Indonesia, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. - 28. októbra 2018
v meste BSD, v provincii Banten v Indonézii. Veľtrh TEI je medzinárodná medzipodniková obchodná
výstava exportovaných výrobkov z oblasti priemyselného odvetvia, baníctva, poľnohospodárstva,
kreatívneho priemyslu, potravinárstva, remeselnej tvorby a strategického priemyslu, ktorého
koncepcia spočíva v B2B aktivitách.
Veľtrh „Smart City + Smart Grid" v Paríži
Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem a start-upov na veľtrhu „SMART CITY + SMART GRID“ venovanej inteligentným
sieťam, udržateľnej mobilite v mestách, energetickej efektivite a pod. Veľtrh sa bude konať v dňoch
6. – 7. novembra 2018 na výstavisku Paris EXPO Porte de Versailles.
Medzinárodná výstava spojená s konferenciou HLS & CYBER 2018 v Tel Avive
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive si dovoľuje informovať odbornú verejnosť o organizácii medzinárodnej
výstavy spojenej s konferenciou HLS & CYBER 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 15. novembra
2018 v Tel Avive. Výstava je zameraná na oblasť bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, je
organizovaná každé dva roky za účasti izraelských a zahraničných spoločností, ako aj expertov na
otázky bezpečnosti. Tento rok sa podujatia zúčastní viac ako 80 krajín, 60 rečníkov a 160
vystavovateľov.
MuniWorld/MuniExpo 2019 v Tel Avive
Veľvyslanectvo SR v Tel Avive informuje o medzinárodnej konferencii s výstavou
MuniWorld/MuniExpo 2019, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. – 28. februára 2019 v Tel Avive.
Federácia samosprávnych orgánov Izraela zorganizuje aj v roku 2019 medzinárodnú inovačnú výstavu
MuniExpo 2019 spolu s konferenciou MuniWorld 2019. Na podujatí sa zúčastnia poprední
poskytovatelia služieb Start-up Nation, predstavia sa nové izraelské aj zahraničné inovácie a
technológie, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu kvality života v jednotlivých mestách a zároveň budú mať
možnosť nadviazať vzájomné profesionálne kontakty.

Aktuality
Slovensko | Zelený vzdelávací fond - možnosti financovania projektov
Prezentácia výsledkov 28 podporených projektov (napr. v oblasti osvety, recyklácie elektro odpadu, ekoinovácií v
stavebníctve a pod.), fungovanie finančného mechanizmu Zeleného vzdelávacieho fondu a zameranie do ďalšieho
obdobia bolo predmetom výročnej donorskej konferencie fondu (10. 9) zriadeného pri Slovenskej agentúre životného
prostredia. Jeho účelom je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území SK
prostredníctvom priamej podpory vybraných aktivít. Navrhované tematické priority druhej výzvy plánovanej v októbri
2018 na podporu z fondu sú Zelené inteligentné mestá a prechod na obehové hospodárstvo, Predchádzanie
a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, Čistá mobilita, Voda pre udržateľný rozvoj a to formou výchovno-vzdelávacích
a osvetových aktivít a projektov zameraných na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, dospelých a odbornej
verejnosti, ako aj budovanie kapacít koordinátorov environmentálnej výchovy. Jedným z donorov fondu je aj nórskoslovenská spoločnosť Slovalco, a. s. - Žiar nad Hronom.
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Spojené kráľovstvo | Jaguar Land Rover vydal doteraz jedno z najostrejších varovaní súkromného sektora pred
Brexitom bez dobrej dohody
Šéf JLR R. Speth vystúpil na samite o vozidlách s nulovými emisiami v Birminghame (za účasti členov kabinetu aj PV
T. May) pričom varoval, že v prípade zlej brexitovej dohody desať tisíce pracovných miest v britských závodoch JLR
budú ohrozené, resp. stratené. R. Speth sa tiež vyjadril, že ich britské závody sú vystavené reálnemu riziku, že sa
nútene pozastavia výrobné linky 30. 3. 2019, ak by malo dôjsť k narušeniu ich „just in time“ dodávateľského reťazca,
ktorý siaha hlboko do EÚ. Ako ďalej dodal, pre JLR je bezbariérový prístup na jednotný trh EÚ životne dôležitý. R. Speth
zopakoval aj jeho varovanie z júla 2018, že Brexit bez dohody by JLR stál 1,2 mld. GBP. Na otázku Sky News, či
slovenský závod je ich poistkou pre budúcu výrobu JLR v prípade hard brexitu, R. Speth zdôraznil, že JLR je britská
spoločnosť a ich prvoradým záujmom je zotrvať v UK. JLR zamestnáva v UK 40 000 ľudí, pričom ďalších 260 000 ľudí
závisí na JLR prostredníctvom dodávateľského reťazca. Zdroj: Sky News, Financial Times

Turecko | Turecká centrálna banka zvyšuje referenčnú sadzbu
Turecká centrálna banka zvýšila referenčnú úrokovú sadzbu o 625 bázických bodov na 24 %. Od konca apríla už zvýšila
úrokovú sadzbu o 11,25 %. Banka uviedla, že inflačné výhľady naďalej ohrozujú riziko zhoršenia cenového správania
napriek slabším podmienkam domáceho dopytu. Rozhodnutie prišlo naproti tomu, že prezident R.T. Erdogan opakoval
nesúhlas s vysokými úrokovými sadzbami keď 12. 9. povedal, že „vysoká inflácia bola výsledkom zlých krokov centrálnej
banky“. Zdroj: Hurriyet

Turecko | Turecko bude povinne používať líru na nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
Prezident R.T. Erdogan vydal dekrét, ktorý vyžaduje použitie tureckej líry (TRY) na nákup, predaj a prenájom
nehnuteľností a lízing vozidiel. Zmluvy nemôžu byť dohodnuté v cudzej mene alebo indexované na cudziu menu.
Existujúce zmluvy v cudzej mene sa prevedú na TRY do 30 dní. Zdroj: Hurriyet

Srbsko | Srbský dotačný program pre Kosovo
Srbsko má zámer vytvoriť nový dotačný program pre Kosovo. Hodnota programu 71 mil. € nie je konečná. Prvé investície
budú smerovať do nemocníc - 10 mil. € do klinického centra v Kosovskej Mitrovici a 2 mil. € v Garanici, 13 mil. € do
banského komplexu v Trepči. Srbsko už investovalo 1,08 mil. € do rekonštrukcie priehrady v Gazivode.
Do poľnohospodárstva pôjde 1,7 mil. € - uviedol srbský prezident Vučič počas víkendovej návštevy Kosova. Zdroj: ZÚ
Belehrad

Ukrajina I Predaj 49 % plynárensko-prepravnej siete UA (GTS UA) americkým investorom
Ukrajinská spoločnosť Naftogaz sa obrátila k predsedovi vlády UA V. Grojsmanovi s iniciatívou o možnosti predaja 49
% GTS UA zahraničnej spoločnosti . Iniciatíva bola predložená Naftogazom ako nevyhnutnosť prijatia opatrení na
ochranu energetickej bezpečnosti UA a zabezpečenie národných záujmov Ukrajiny. Hlavným cieľom iniciatívy je
zachovanie UA ako tranzitnej krajiny a taktiež ako významného prepravcu zemnému plynu do EÚ. Zdroj: link

Japonsko| Otvorenie ESET Japan Inc.
Dňa 13. 9. bola v Tokiu za prítomnosti vedenia ESET a ZÚ slávnostne otvorená pobočka spoločnosti ESET Japan Inc.
ESET spol. s r. o, ktorá je na japonskom trhu štvrtým najväčším predajcom softvéru, spolupracuje od roku 2003 s
Canon IT Solutions. V posledných 15 rokoch sa ESET stal v Japonsku najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou v oblasti IT
bezpečnosti.

Irán | Trojstranné rokovania o hospodárskej a obchodnej spolupráci
Predstavitelia Iránskej centrálnej banky rokovali s ruskými a tureckými partnermi o problematike obchodovania v
národných menách s cieľom znížiť závislosť na USD v obchode a hospodárstve krajín. Ostatnými témami boli predaj
ropy a základného tovaru, rozširovanie bankových vzťahov medzi krajinami, rozvoj obchodných a hospodárskych
vzťahov. Zdroj: Tehran Times

India | Indický automobilový trh núti japonských konkurentov spájať sily
Strategická dohoda japonských výrobcov áut Toyota a Suzuki, ktorú uzavreli v marci t. r., začína prinášať firmám
benefity a umožňuje spájanie síl na náročnom indickom automobilovom trhu (3,2 mil. áut). Vo svojej druhej automobilke
neďaleko mesta Bangalúr (centrum High Tech) plánuje Toyota vyrábať autá konkurenčnej Suzuki a takto využiť
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nadmerné kapacity svojej továrne. Firmy taktiež oznámili spájanie síl pri vývoji a výrobe elektrických a hybridných
vozidiel. Pozn. Podiel Toyoty na automobilovom indickom trhu je 5%, pričom Maruti-Suzuki má 51% podiel. Zdroj: Live
Mint
Informácie sú zasielané bezplatne.
Viac nájdete na „Podnikajme v zahraničí“.
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk).
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