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Kliknutím na nadpis prejdete na podrobnosti správy

Projekt V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov
Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a
startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže
v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. Žiadosti je možné
podávať do 22. 10. 2018.
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

Medzinárodné tendre a obchodné príležitosti

Keňa hľadá na Slovensku partnerov v oblasti energetiky
Slovensko a slovenské spoločnosti v oblasti energetiky, ale aj stavebníctva, poľnohospodárstva, či
vodného hospodárstva navštívil počas tohto týždňa 1. štátny tajomník Ministerstva energetiky enskej
republiky Simon K. Kachapin. Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ho
27. septembra 2018 prijal štátny tajomník Lukáš Parízek.
Medzinárodné výberové konanie na rekonštrukciu budovy Svetovej zdravotníckej
organizácie v Ženeve
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o výberovom konaní
na rekonštrukciu budovy WHO v Ženeve.
Termín podania prihlášok je 15. októbra 2018 10.00 SEČ
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).
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.
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.
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Záujem o strategických investorov v ľahkom a chemickom priemysle v Bielorusku
MZV a EZ SR informuje o vyhlásení konkurzu v rámci hľadania strategických investorov v ľahkom a
chemickom priemysle v Bielorusku
Aktuálne tendre v Dánsku
Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o vybraných tendroch v Dánsku.

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.
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. V prípade záujmu kontaktujte priamo
zástupcu: janusz.zieminski@pwrze.utc.com. Dostupné informácie o firme sa nachádzajú na stránke
www.pwrze.com.
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
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.

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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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.
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.
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.
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.
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.
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
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.
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.

Match4Industry
Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti
participácie na podujatí Match4Indusrty v rámci veľtrhu priemyslu a technológií SANTEK zameranom
na budovanie obchodných kontaktov, ktorý sa uskutoční v dňoch 31. októbra – 2. novembra 2018
v Izmite, Kocaeli, v Turecku.

3

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.
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.
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.
Veľtrh SITP
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 16. ročníka
medzinárodného veľtrhu International Exhibition of Public Works SITP, ktorý sa uskutoční v dňoch
21. -25. novembra 2018 v Alžíri, Alžírsko.
Veľtrh „FORUM AGENTI MILANO“
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní proexportného podujatia zameraného na obchodnú výmenu (B2B), propagáciu a
prezentáciu, vyhľadávaniu obchodných partnerov a zástupcov, ktoré sa uskutoční v Miláne v dňoch
22. až 23. november 2018.

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.

Medzinárodný veľtrh kongresového cestovného ruchu IBTM World 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní
31. ročníka medzinárodného veľtrhu kongresového cestovného ruchu IBTM World, ktorý sa
uskutoční v Barcelone v dňoch 27. až 29. novembra 2018.
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.
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FITUR 2019 (Madrid, 23. – 27.1.2019)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní
39. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu FITUR, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch
23. až 27. januára 2019
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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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.septembra 2018 a 18.- 22.januára 2019.
5. ročník medzinárodného veľtrhu „Agri Travel e Slow Travel“
ZÚ Rím si dovoľuje informovať slovenské podnikateľské subjekty o piatom ročníku medzinárodného
veľtrhu „Agri Travel e Slow Travel“, ktorý sa bude konať v severotalianskom meste Bergamo v dňoch
14.-17. februára 2019.
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.

Aktuality
Prezident SR A. Kiska vystúpil na podujatí „Forbes 100 + 100 Years of Innovation“ v New Yorku
Prezident SR A. Kiska vystúpil 25.9.2018 v New Yorku na slovensko-českom podujatí „Forbes 100 + 100 Years of
Innovation“, ktoré sa konalo pri príležitosti pripomenutia si stého výročia od vzniku spoločného česko-slovenského
Otvorenie ESET Japan Inc. v Tokiu
V Tokiu bola 13. septembra 2018 slávnostne otvorená pobočka spoločnosti ESET v spolupráci s japonskou firmou
Canon IT Solutions. V poslednom období sa ESET stal na japonskom trhu najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou v oblasti
kybernetickej bezpečnosti. Cieľom expanzie a založenia spoločného podniku s japonským partnerom je prehĺbenie
doterajšej spolupráce a zvýšenie trhového podielu v krajine. ESET je momentálne v Japonsku štvrtou najúspešnejšou
značkou v segmente IT bezpečnosti.
Smart City Norway Network a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci
Smart City Norway Network a slovenský Smart Cities klub podpísali Memorandum o spolupráci. Spoluprácu iniciovalo
stretnutie počas seminára “Budovanie inteligentnejších miest” organizovaného Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v
Nórsku v spolupráci s Konfederáciou nórskych podnikov 4. júna 2018 pri príležitosti štátnej návštevy jeho Excelencie
Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
– Veríme, že naše siete budú mať prospech z partnerstva, v ktorom sa skúsenosti a technológie zdieľajú cez hranice,
hovorí Terje Christensen, výkonný riaditeľ Smart Cities Norway. Už pracujeme na našich prvých spoločných projektoch,
ktoré budú prínosom pre mestá na Slovensku, ako aj pre mestá a ďalších partnerov v Nórsku, hovorí pán Terje
Christensen.
– Vidíme veľký potenciál v spoločných projektoch medzi slovenskými a nórskymi mestami, ktoré sa zamerajú na prenos
vedomostí, zdieľanie osvedčených postupov, vzdelávanie pracovníkov miest, ale aj špecifické inovatívne projekty v
oblasti inteligentných miest a adaptácie na klimatické zmeny a ktoré využijú rozsiahle nórske znalosti a technológie,
hovorí pán Miloslav Jurík.

Začiatok výstavby Slovensko – Poľsko plynovodného prepojenia
Dňa 16. septembra zástupcovia spoločností Eustream (SK) a Gaz-System (PL) vo Veľkých Kapušanoch, za účasti
predsedu vlády SR P. Pellegriniho a ministra hospodárstva SR P. Žigu, oficiálne „odklepli“ začiatok výstavby SK-PL
plynovodného prepojenia. Z celkovej dĺžky plynovodu 165 km sa 106 kilometrov vybuduje na Slovensku. Projekt je
súčasťou Severojužného plynového koridoru zameraného na diverzifikáciu trás a zdrojov dodávok plynu do krajín SVE
a JVE. Uvedenie plynovodu do prevádzky je plánované na 12/2021.

Prezentácia výsledkov štúdie uskutočniteľnosti projektu plynovodu Eastring
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Dňa 20. septembra 2018 sa v hoteli Falkensteiner v Bratislave uskutočnila prezentácia výsledkov štúdie
uskutočniteľnosti projektu Eastring, ktorý by mal plynovým potrubím prepojiť Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a
Slovensko. Za MZVaEZ SR sa podujatia zúčastnil generálny riaditeľ SHSP Dušan Matulay, veľvyslanec pre energetickú
bezpečnosť SR Juraj Siváček, ako aj veľvyslanec SR v Budapešti Pavol Hamžík.
Podujatie otvorili predseda predstavenstva spoločnosti Eustream Tomáš Mareček, podpredseda Európskej komisie pre
Energetickú úniu Maroš Šefčovič a minister hospodárstva SR Peter Žiga. Predseda predstavenstva spoločnosti
Eustream uviedol, že Eastring by mal byť novým plynovodom, a nie iba upgradom existujúcej infraštruktúry. Dĺžka
plynovodu by mala byť približne 1 200 km a výstavba by sa mala začať v roku 2022. Prvá fáza by mala byť dokončená
v roku 2025. Kapacita plynovodu by na začiatku mala byť 20 mld. m3 plynu ročne a to v oboch smeroch (s možným
rozšírením do 40 mld. m3 v oboch smeroch). Podľa slov ministra hospodárstva Petra Žigu projekt Eastring zabezpečí
energetickú bezpečnosť Slovenska a celého regiónu, ako aj väčší priestor pre konkurenciu. Podpredseda Európskej
komisie Maroš Šefčovič zdôraznil, že vďaka tomuto projektu by sa mohli znížiť ceny plynu pre konečných spotrebiteľov.
Samotná prezentácia štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola finančne podporená z finančného mechanizmu EÚ CEF
(Connecting Europe Facility) sa venovala trojici možností trasovania projektu, technickým, regulačným,
environmentálnym a sociálnym aspektom projektu Eastring.

Nemecko – Spojené kráľovstvo | BMV plánuje zatvoriť svoj závod Mini na jeden mesiac po brexite
Nemecký výrobca sa rozhodol presunúť ich plánovanú každoročnú 4-týždňovú odstávku výroby v závode v Oxfordshire
z leta 2019 k 1. aprílu 2019 v súvislosti s očakávaným obchodným chaosom, ktorý hrozí v prípade no-deal scenára.
BMW závod na výrobu automobilov Mini by tak bol vystavený vážnemu riziku, že by import kľúčových komponentov bol
znemožnený. Aj keď BMW dúfa, že k najhoršiemu scenáru nedôjde, rozhodol sa pre tento prípad radšej plánovať
dopredu. Závod zamestnáva 4 500 ľudí. Zdroj: Financial Times

Nemecko – Čína | Nemecko zvažuje vytvorenie fondu proti čínskym technologickým firmám
Nemecká administratíva pracuje na zmene regulácie na ochranu nemeckých technologických firiem proti M&A zo strany
čínskych firiem, pričom kľúčové technológie by mali ostať v nemeckých rukách. Zároveň nemecká vláda počíta
s vytvorením fondu vo výške 1 mld. euro na pomoc nemeckým technologickým firmám vo finančných problémoch. Zdroj:
link, Reuters.

Spojené kráľovstvo | Ekonomika UK by si výrazne polepšila v prípade brexitovej dohody
Guvernér centrálnej banky Bank of England M. Carney vyhlásil, že britská ekonomika by si polepšila o 16 mld. GBP (a
tým by pokryla 75 % strát v dôsledku zníženého ekonomického rastu krajiny od referenda), ak by sa PV T. May podarilo
vynegociovať s EÚ dohodu na základe jej Chequers plánu. Carney v prítomnosti členov kabinetu varoval, že v prípade
no-deal Brexit, sa UK môže pripraviť na rastúcu infláciu, zvýšenie nezamestnanosti, čistú emigráciu a pád cien
nehnuteľností o 35 %. Zdroj: Financial Times

Spojené kráľovstvo | Deutsche Bank sa pripravuje na presun obrovského množstva majetku z Londýna
Pod tlakom európskych regulátorov ohľadne veľkosti a komplexity svojho portfólia v UK, DB pripravuje plány na presun
majetku v hodnote niekoľko stoviek miliárd libier z Londýna do Frankfurtu po Brexite. Deutsche by tak finálne mohla
presunúť až 75 % z odhadovanej hodnoty 600 mld. GBP majetku vedeného v jej účtovníctve. Aj keď definitívne
rozhodnutie ešte nepadlo, DB už začala zmenšovať rozsah svojich aktivít v UK – asi polovica jej clearingových aktivít
v euro mene bola presunutá podľa zdrojov Financial Times do Frankfurtu. Deutsche Bank zamestnáva v Londýne viac
ako 8 000 ľudí. Zdroj: Financial Times
Dánsko | Dánsky najvyšší súd potvrdil pokuty pre vodičov Uber
Dôvodom je nesplnenie požiadaviek pre licencované taxislužby. Vláda preto vo februári 2017 sprísnila zákon
o prevádzkovaní taxislužieb, čo viedlo k stiahnutiu Uberu z Kodane. Rozhodnutie Najvyššieho súdu DK oprávňuje
kodanskú políciu udeliť pokuty až 1 500 vodičom Uberu za každú zrealizovanú jazdu. Zdroj: nyheder.tv2.dk, dr.dk,
politiken.dk

USA | Minister pre energetiku US R. Perry počas samitu 3SI v Bukurešti vyzval Európu, aby znížila svoju
závislosť od RU plynu a diverzifikovala svoje zdroje energie
„Veríme, že energetická diverzita – v zdrojoch, druhoch a cestách – znamená zvýšenú bezpečnosť. Spojené štáty
preto podporujú princíp energetickej diverzifikácie ako kľúčový pilier Iniciatívy troch morí.“ Perry zopakoval negatívny
postoj prezidenta US D. Trumpa k plynovodu NS2. Naopak, projekty severo-južného koridoru, dokončenie TAP a
terminál skvapalneného zemného plynu na ostrove Krk majú potenciál prepojiť Európu s novými zdrojmi energie,
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vrátane LNG a ropy z USA. To, podľa Perryho, robí 3SI rovnako dôležitou ako NATO a EÚ (!) (“The Three Seas Initiative
[is] as important endeavor as the North Atlantic Treaty Organization or the European Union.“). Perry dúfa, že užšia
spolupráca medzi USA a štátmi 3SI by tieto projekty zviditeľnila medzi potenciálnymi súkromnými investormi.

Srbsko | Srbský star-tup predaný za 165 mil. USD
Nutanix (hodnota Nutanixu je cca.10 mld. USD) kúpil startup Frame Nikolu Božinoviča za 165 mil. USD. Božinovič sa
stal viceprezidentom novej US/SRB spoločnosti. Srbská premiérka A. Brnabić uviedla, že digitalizácia je prioritou srbskej
vlády a Srbsko je pripravené na spoluprácu s poprednými IT spoločnosťami sveta. Zdroj: eKapia

Ukrajina | Naftogaz a Magistrálne plynovody Ukrajiny (MGU) predstavili cestnú mapu unbundlingu
Dozorné rady spoločnosti Naftogaz a MGU prezentovali kľúčovým zainteresovanými partnerom (za SR sa zúčastnila
spoločnosť Eustream) cestnú mapu procesu oddelenia dodávateľských a prepravných činností Naftogazu,
plynárensko-prepravnej siete UA. A. Kobolev, predseda predstavenstva Naftogazu zdôraznil, že pre Naftogaz a jeho
manažment je unbundling cieľom a záväzkom. Cestovná mapa stanovuje Naftogazu a MGU jasné priority,
postupy a termíny zabezpečenia unbundlingu do 1. januára 2020. Naftogaz a MGU podpísali Memorandum o
porozumení, ktoré stanovuje nový rámec vzájomnej koordinovanej spolupráce. Zdroj: účasť ZU Kyjev
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweben.nsf/0/8FA691BEB1824AEAC225830D005581E9?OpenDocument&year=2
018&month=09&nt=News&

Ukrajina | Ukrajinský fond energetickej efektívnosti (UFEE)
Európska únia je pripravená poskytnúť Ukrajine druhú tranžu finančných prostriedkov vo výške 54 mil. EUR na podporu
ukrajinského fondu energetickej efektívnosti, uviedla v Kyjeve zástupkyňa generálneho riaditeľa direktoriátu COM pre
susedstvo a rozširovanie Katarína Mathernová. Časť prostriedkov na financovanie UFEE bola vyčlenená zo štátneho
rozpočtu. Základný kapitál fondu je 1,6 mld. UAH. Iniciatíva založenia UFEE vznikla v roku 2016. Cieľom UFEE je
energeticky efektívna a energeticky nezávislá UA. Zdroj: zn.ua, epravda.com.ua

Kazachstan | Výstavba najväčšej slnečnej elektrárne v Strednej Ázii
Akim Karagandijskej oblasti E. Košanov informoval 20.9., že do konca t.r. bude uvedená do prevádzky najväčšia slnečná
elektráreň v KZ a celej SÁ s inštalovanou kapacitou 100 MW. Projekt v celkovej hodnote 139,5 mil. EUR sa nachádza
pri meste Saraň neďaleko do Karagandy; jeho výstavba začala 7.6.2017 (za účasti zástupcov ZÚ Astana) a nesie SKCZ „stopu“, nakoľko hlavný podiel na jeho realizácii má trojica podnikateľov J. Sonnenstein (CZ), A. Berens (DE) a D.
Podhorský, bývalý VZÚ Astana v r. 2005-2011. Zdroj: Kazakhstan Today

India – Slovensko | Indickí IT giganti postupne objavujú Slovensko
Jedna z najväčších indických IT firiem Infosys (ročný obrat 10 mld. USD, čistý príjem 2,5 mld. USD, 200 tis.
zamestnancov globálne) zrealizovala akvizíciu fínskej softvérovej firmy Fluido za 76 mil. USD (14.9.). Informácia je
zaujímavá tým, že prostredníctvom Fluida sa Infosys dostal aj na slovenský trh (Fluido v roku 2017 kúpilo v SR firmu
Bitlayer). Potvrdzuje sa predpoklad, že Jaguar Land Rover, (aj keď je prezentovaný ako britská investícia), ktorého
väčšinovým vlastníkom je indická Tata Group, bude postupne priťahovať veľké indické firmy poskytujúce IT služby. Po
Tata Consultancy Services (r. 2017) sa cez akvizíciu dostáva na Slovensko ďalší významný indický hráč. Zdroj: ZÚ Dillí,
Live Mint
Čína – Spojené kráľovstvo | Čínsky poskytovateľ platobných kariet Unionpay chce využiť britský trh pre svoju
expanziu
Najväčší poskytovateľ platobných kariet Unionpay plánuje zahraničnú expanziu cez UK na ďalšie zahraničné trhy. Tento
krok je vyvolaný stratou domácich tržieb, kvôli inovatívnym platformám ako Wechatpay a Alipay. Napriek tomu, že
čínska spoločnosť Unionpay môže rozširovať svoje aktivity v zahraničí, čínsky trh je stále vysoko protektívny voči
spoločnostiam Visa a Mastercard, ktoré tu nemôžu získať celoštátnu licenciu, čo je navyše v rozpore s prístupovým
protokolom Číny v rámci WTO. Zdroj: link, FT.
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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