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KALENDÁR PODUJATÍ

2022

25. apríla
2022

Harmonogram veľtrhov, výstav a podnikateľských misií v rámci národného projektu "Podpora
internacionalizácie MSP" na rok 2022
Agentúra SARIO uverejnila harmonogram medzinárodných veľtrhov a výstav v roku 2022, na ktorých
budú organizované národné stánky SR s finančnou podporou EÚ. V rámci priamej podpory účasti firiem
SARIO uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície, registračné poplatky za každého
vystavovateľa a zápis do katalógu. Záujemcovia o účasť v národnom stánku sa môžu registrovať online
na webovej stránke www.sario.sk.
Z regiónov do sveta – Prešov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Prešovský samosprávny
kraj si Vás dovoľujú pozvať na okrúhly stôl Z regiónov do sveta so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou
a predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským. Podujatie sa uskutoční v
pondelok, 25. apríla 2022 od 9:00 hod. v Prešove. Viac

21. - 23.
apríla
2022

Stavebný veľtrh Brno 2022
Trenčianska regionálna komora SOPK – zástupca Stavebného veľtrhu Brno pre Slovenskú republiku, v
spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizuje účasť slovenských subjektov na Stavebnom veľtrhu a veľtrhu
Drevo a stavby Brno, ktoré sa uskutočnia 21. – 23. apríla 2022.

25. - 29.
apríla
2022

Kongres BioHabana 2022 - Vedy pre zdravý život
Veľvyslanectvo SR v Havane informuje podnikateľskú a vedeckú verejnosť o možnosti participácie
slovenských firiem, organizácií a vedeckých inštitúcií na kongrese BioHabana 2022 - Vedy pre zdravý
život, ktorý sa uskutoční virtuálne 25. - 29. apríla 2022. Viac

29. apríla 1. mája
2022

Turistický veľtrh TAXIDI na Cypre
Veľvyslanectvo SR v Nikózii informuje podnikateľskú verejnosť o konaní turistického veľtrhu TAXIDI,
ktorý sa uskutoční v dňoch 29. apríla - 1. mája 2022 v Nikózii. Viac

4. - 7.
mája 2022

Obchodná misia z Rumunska z regiónu Maramures na Slovensko
Obchodná a priemyselná komora Maramures, ktorá je dlhoročným partnerom Trnavskej RK SOPK
organizuje 4. – 7. mája 2022 obchodnú misiu na Slovensko. Viac

11. - 12.
mája
2022

11th International Business and Investment Conference – Sarajevo Business Forum
Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní
„11th International Business and Investment Conference – Sarajevo Business Forum“, ktoré sa
uskutoční v dňoch 11. - 12. mája 2022 v Sarajeve, Bosna a Hercegovina.. Viac

12. - 15.
mája
2022

55. medzinárodný autosalón „DDOR Eco BG Car Show 07“
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o konaní 55. veľtrhu
automobilov a motocyklov „DDOR Eco BG Car Show 07“, ktorý sa uskutoční 12. - 15. mája
2022 v Belehrade, Srbsko. Viac

17. - 19.
mája
2022

Medzinárodný potravinársky veľtrh
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje podnikateľskú verejnosť o konaní agropotravinárskeho
veľtrhu „International Food Industry Fair“, ktorý sa bude konať v dňoch 17. - 19. mája 2022 vo Varšave,
Poľsko. Viac

19. mája
2022

Exportné fórum a matchmaking event v Lisabone
Slovenské veľvyslanectvo v Lisabone informuje podnikateľov o príprave Exportného fóra a
matchmakingového podujatia, ktoré sa uskutoční v Lisabone dňa 19. mája 2022. Viac

30. - 31.
mája
2022

Smart City SuMMit 2022
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje podnikateľskú verejnosť o konaní agropotravinárskeho
veľtrhu „International Food Industry Fair“, ktorý sa bude konať v dňoch 17. - 19. mája 2022 vo Varšave,
Poľsko. Viac

8. - 9. júna
2022

13. - 18.
júna
2022

1. - 4.
septembra
2022

sept. november
2022

15. - 17.
septembra
2022

17. - 20.
októbra
2022

ChemBio Finland 2022
Veľvyslanectvo SR v Helsinkách informuje o konaní veľtrhu ChemBio - najvýznamnejšom podujatí
svojho druhu pre odborníkov a obchodníkov v oblasti chémie a biotechnológie v severských krajinách
a pobaltskom regióne, ktoré sa uskutoční 8. - 9. júna 2022 v Helsinkách. Prihlásiť sa je potrebné do 30.
apríla 2022, za poplatok je možné si zarezervovať výstavnú plochu.Viac
FIA 2022 - Alžír
Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní
53. ročníka najvýznamnejšieho alžírskeho multisektorového veľtrhu FIA (La Foire Internationale
d’Alger), ktorý sa uskutoční 13. - 18. júna 2022 v Alžíri, Alžírsko. Viac
Veľtrh „World Food Istanbul 2022“
Generálny konzulát SR v Istanbule informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti slovenských
potravinárskych spoločností na výstave „World Food Istanbul 2022“ venovanej svetu potravín a nápojov.
Podujatie sa uskutoční 1. - 4. septembra 2022 v kongresovom centre TUYAP v Istanbule v Tureckej
republike. Viac
Prehľad veľtrhov z oblasti elektromobility v Českej republike v roku 2022
Veľvyslanectvo SR v Prahe informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na odborných podujatiach a veľtrhoch zameraných na problematiku elektromobility,
využitia vodíka v doprave, či mobility budúcnosti v Českej republike. Viac
II. ročník Vietnam International Aviation Show
Veľvyslanectvo SR v Hanoji informuje o konaní II. ročníka veľtrhu Vietnam International Aviation Show,
ktorý sa uskutoční 15. - 17. septembra 2022 v National Convention Center v Hanoji. Viac
XV. veľtrh "Zdravie pre všetkých" a medzinárodný kongres "Kuba - Zdravie 2022"
Veľvyslanectvo SR v Havane informuje podnikateľskú a vedeckú verejnosť o možnosti zúčastniť sa na
dvoch súbežných veľtrhoch: "Zdravie pre všetkých" (Salud para Todos) a medzinárodnom kongrese
"Kuba - Zdravie 2022" (Convención Internacional "Cuba - Salud 2022), ktoré sa uskutočnia 17. - 20.
októbra 2022. Viac

október november
2022

Podnikateľská misia do Mexico city
Veľvyslanectvo SR v Mexiku informuje o podnikateľskej misii do Mexika, ktorú pripravuje na jeseň 2022
v spolupráci s agentúrou SARIO. Ide o prvú samostatnú podnikateľskú misiu do Mexika, ktoré je
najväčším obchodným partnerom SR z Latinskej Ameriky. Viac

17. - 20.
októbra
2022

Medzinárodná výstava FIHAV Havana 2022
Veľvyslanectvo SR v Havane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na výstave FIHAV (Feria Internacional de La Habana), ktorá sa uskutoční 14. - 18.
novembra 2022. Viac

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Obnovenie projektu „Study in Europe“ v Južnej Kórei
EIT Hub Israel, izraelská pobočka Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie, v termíne 10. mája – 19. júla
2022 uskutoční program Calling2Scale, ktorý je určený pre európske a izraelské startupové firmy v pokročilejšej fáze
svojho vývoja. Prihlásiť sa je možné do 14. apríla 2022. Viac

Inovačný program Disrupt Me pre veľké podniky
EIT Hub Israel, izraelská pobočka Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie, v roku 2022 po štvrtýkrát
organizuje inovačný program Disrupt Me. Program poskytuje komplexné inovačné riešenia, ktoré pomáhajú
spoločnostiam nájsť najmodernejšie izraelské technológie a s ich pomocou zdokonaliť ich firemnú inovačnú
stratégiu. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2022. Viac
Výzva pre slovenské startupy
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni informuje start-upové a scale-upové spoločnosti o možnosti reagovať do 3.
mája na výzvu európskeho Inštitútu pre inovácie a technológie so sídlom vo Viedni EIT Manufacturing CLC
East a agentúry Vienna Business Agency, ktoré podporia vybrané startupy a scale-upy. Viac
Výzva na prihlásenie sa do projektu V4 INNOVATORS
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Izraelom organizujú 3. výzvu na zapojenie sa do projektu V4
Innovators, ktorého cieľom je podporiť startupy, inovatívne nápady a riešenia a ponúknuť praktický nástroj, ako
viesť inovatívne podniky a rozvíjať aktivity aj na medzinárodnej úrovni. Podávanie prihlášok je možné do 4. mája
2022. Viac
Med2Meet 2022 – virtual healthcare cooperation day
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje o konaní nadnárodného virtuálneho stretnutia zameraného na sektor
zdravotníckych pomôcok. Podujatie je bezplatné a bude sa konať 18. mája 2022 na platforme b2match. Viac
Projektovanie a výstavba kanalizačnej siete na belehradskom ľavom brehu Dunaja
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve Delegácie EÚ v
Srbsku na predkladanie ponúk na projektovanie a výstavbu primárnej a sekundárnej kanalizácie na ľavom brehu
Dunaja v Belehrade. Konečný termín na predkladanie ponúk je 14. jún 2022. Viac
Zoznam aktuálnych tendrov Chorvátsko

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Firemný deň pre ekonomických diplomatov zameraný na potravinársky priemysel
V poradí štvrtý Firemný deň so zameraním na potravinársky priemysel sa uskutočnil 5. apríla 2022. Veľvyslancom
a ekonomickým diplomatom zo 60 krajín sveta sa predstavili mladé slovenské firmy Slowlandia, Good Night Drink,
Max Sport a Mana Roots. Ide o firmy, ktoré už prvé exportné úspechy majú za sebou a ich úspešné príbehy vznikli
vďaka ich jedinečným nápadom a invenciám.. Viac
Ingrid Brocková na pôde Francúzsko-slovenskej obchodnej komory: Sme odhodlaní naďalej pokračovať v
úsilí upevňovať vzťah medzi Francúzskou republikou a Slovenskou republikou pretaveného do
strategického partnerstva v oblastiach ekonomickej spolupráce
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 7. apríla 2022
zúčastnila na Okrúhlom stole organizovanom predsedníctvom Francúzska v Rade EÚ v spolupráci s Francúzskoslovenskou obchodnou komorou na Slovensku. Viac

PRE EXPORTÉROV
Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov
Manuál približuje aktivity relevantných rezortov/inštitúcií v oblastiach ako poradenstvo, vyhľadávanie ekonomických
príležitostí, účasť na veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misiách a odborných seminároch. Jeho súčasťou sú aj
dôležité informácie pre exportérov v oblasti financovania, záruk a poistenia.

Pozvánka na seminár - "Ako usporiť 42% z nákladov na vývoj formou ´superodpočtu´, Ako správne uplatniť
odpočet na výskum a vývoj za 2021"
Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár "Ako usporiť 42% z nákladov na vývoj formou
´superodpočtu´, Ako správne uplatniť odpočet na výskum a vývoj za 2021", ktorý sa uskutoční 25. apríla 2022 od
10:00 v priestoroch TTRK SOPK na Kapitulskej 12, Trnava.

Pozvánka na seminár "Incoterms a platobný styk v medzinárodnom obchode"
Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár "Incoterms a platobný styk v medzinárodnom
obchode", ktorý sa uskutoční 10. mája 2022 od 9:30 do 13:00 v priestoroch TTRK SOPK na Kapitulskej 12, Trnava.

Pozvánka na seminár "Colný kódex Únie - všeobecný prierez colnými predpismi"
Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár "Colný kódex Únie - všeobecný prierez
colnými predpismi", ktorý sa uskutoční 24. mája 2022 od 9.30 v priestoroch TTRK SOPK na Kapitulskej 12, Trnava.

Pozvánka na seminár "Kúpno-predajná zmluva so zahraničným obchodným partnerom"
Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár "Kúpno-predajná zmluva so zahraničným
obchodným partnerom" , ktorý sa uskutoční 26. mája 2022 od 9:30 do 13:00 v priestoroch TTRK SOPK na
Kapitulskej 12, Trnava.

Newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu.
Viac informácií na webstránke „Ekonomická diplomacia“
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

