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TOP SPRÁVY
Informácie o sankciách voči Ruskej federácii a Bielorusku

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Med2Meet 2022 – virtual healthcare cooperation day
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje o konaní virtuálneho stretnutia zameraného na sektor zdravotníckych
pomôcok. Podujatie je bezplatné a bude sa konať 18. mája 2022 na platforme b2match. Viac
Údržba letiska Aktion v Grécku – výzva na medzinárodnú súťaž zúčastnených krajín NATO
Veľvyslanectvo SR v Aténach informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť, o výzve na medzinárodnú súťaž krajín
NATO participujúcich na projekte údržba národného letiska Aktion v Grécku. Záujemcovia o účasť v projekte majú
zaslať svoje ponuky do 27. mája 2022. Viac
2. kolo výzvy na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2022
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo 2. kolo výzvy na predkladanie návrhov
spoločných projektov SR a OECD na rok 2022, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do
OECD. Na realizáciu potenciálnych projektov zostáva k dispozícii 51 250 eur. Uzávierka návrhov je 3. jún 2022. 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. Termín na predkladanie ponúk je 14. jún 2022. Viac
Zoznam aktuálnych tendrov Chorvátsko

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 "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.
Elektronický sprievodca sýrskymi exportnými spoločnosťami
Veľvyslanectvo Sýrskej arabskej republiky vo Viedni informuje, že Agentúra na podporu a rozvoj exportu a výroby
v Sýrii pripravila elektronického exportného sprievodcu, ktorý zahŕňa všetky odvetvia výroby (poľnohospodárstvo,
potravinárstvo, chemický priemysel, strojárstvo, textil, služby) Viac

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Inovačný deň: Nitriansky samosprávny kraj nie je len lídrom v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva,
ale je aj domovom celosvetovo známych inovácií a unikátneho kultúrneho dedičstva

V šestnástom pokračovaní série podujatí z cyklu Inovačný deň (20. apríla 2022), štátna tajomníčka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková, spolu s predsedom Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milanom Belicom, pozvali zahraničných veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike
do Nitrianskeho regiónu. Viac
Z regiónov do sveta v Prešovskom samosprávnom kraji: Tento kraj je ťažko skúšaný pandémiou, konfliktom
na Ukrajine a dlhodobo riešením otázok života rómskej komunity
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR navštívila Prešovský samosprávny
kraj. Ingrid Brocková za okrúhlym stolom diskutovala so zástupcami podnikateľov, s predstaviteľmi miest,
vzdelávacích a vedeckých inštitúcií o ponuke rezortu diplomacie v oblasti ekonomickej diplomacie. Viac
Firemný deň pre ekonomických diplomatov zameraný na strojársky priemysel
V poradí piaty Firemný deň so zameraním na strojársky priemysel sa uskutočnil 3. mája 2022. Veľvyslancom
a ekonomickým diplomatom zo 60 krajín sveta sa predstavili slovenské strojárske firmy Spinea, Germ, JHLProdukt a CSM Industry. Viac
Ultraľahké slovenské lietadlo spoločnosti SHARK.AERO sa už vyrába aj v Číne
Úspešný príbeh o tom, ako pomáha ekonomická diplomacia. Spolupráca s veľvyslanectvom Slovenskej republiky
v Pekingu priniesla spoločnosti SHARK.AERO konkrétne výsledky. Spoločnosť sa prostredníctvom MZVEZ SR
predstavila aj v rámci podujatia Z regiónov do sveta a na Inovačnom dni zahraničných veľvyslancov. Viac
Konferencia Americkej obchodnej komory: Slovenský pracovný trh potrebuje oživenie z pandémie.
Integrácia ukrajinských občanov je príležitosťou riešiť dlhodobé štrukturálne problémy zamestnanosti
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková
vystúpila (21. apríla 2022) na konferencii Ženy v biznise (Women in Business), ktorú organizovala Americká
obchodná komora na Slovensku. Konferencia s názvom Talentizmus je budúcnosť. Viac

KALENDÁR PODUJATÍ

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

25. mája
2022

Nový rozmer odolnosti priemyslu – konferencia spojená s B2B rokovaniami
Agentúra SARIO, pozýva na konferenciu spojenú s B2B rokovaniami "Nový rozmer odolnosti
priemyslu", ktorá sa uskutoční 25. mája 2022 na výstavisku Agrokomplex, v Nitre. Viac

17. - 19.
mája
2022

8. - 9. júna
2022

13. - 14.
júna
2022

13. - 18.
júna
2022

20. - 23.
júna
2022

Smart City Summit 2022
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni informuje o možnosti zúčastniť
Summit 2022, ktorý sa uskutoční vo Viedni 30. - 31. mája 2022. Viac

sa podujatia Smart City

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. Viac
AFRICA CEO FORUM
V dňoch 13. - 14. júna 2022 sa bude konať 8. ročník Afrického CEO Fóra, ktoré sa uskutoční v
Abidjane, Pobrežie Slonoviny. 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
Technologický veľtrh „Collision 2022“
Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o technologickej konferencii Collision 2022, ktorá sa uskutoční
vo fyzickej podobe 20. - 23. júna 2022 v Toronte. Viac

27. - 30.
júna
2022

Konferencia Cyber Week 2022
Cyber Week je medzinárodná konferencia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa
každoročne koná na Tel Avivskej univerzite v Izraeli, tento ročník sa uskutoční 27. - 30. júna 2022..
Viac

14. - 15.
júla
2022

SEF Poland 2022
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 14. - 15. júla 2022 sa v
Krakove uskutoční 15. ročník medzinárodného energetického fóra „Sustainable Energy Forum and
Trade Show of Central and Eastern Europe“ – SEF Poland 2022. Viac

1. - 4.
septembra
2022

Veľtrh „World Food Istanbul 2022“
Generálny konzulát SR v Istanbule informuje o možnosti účasti slovenských potravinárskych
spoločností na výstave „World Food Istanbul 2022“, ktorá sa uskutoční 1. - 4. septembra 2022 v
kongresovom centre TUYAP v Istanbule v Tureckej republike. Viac

15. - 17.
septembra
2022

20. - 23.
septembra
2022

september
– október
2022

4. - 7.
októbra
2022

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

Veľtrh InnoTrans v Berlíne
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu informuje o konaní nemeckého dopravného veľtrhu
InnoTrans, ktorý sa bude konať 20. – 23. septembra 2022 v online formáte. Viac

Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv v Bulharsku
Agentúra SARIO si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov vystavovať v rámci národného stánku
na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2022, ktorý sa bude konať v termíne 26. septembra 1. októbra 2022. Viac
Medzinárodný strojársky veľtrh MSV Brno
Agentúra SARIO, pozýva slovenských podnikateľov na prezentáciu v rámci národného stánku na
medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno, ktorý sa uskutoční v termíne 4.–7. október 2022. Viac

10. - 14.
októbra
2022

Medzinárodný veľtrh GITEX Dubaj 2022
Agentúra SARIO, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov, na možnú
prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2022, ktorý
sa bude konať v termíne 10.—14. október 2022. Viac

15. - 19.
októbra
2022

Veľtrh SIAL v Paríži
Malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, majú možnosť prezentácie v rámci
národného stánku na najväčšom svetovom potravinárskom veľtrhu SIAL, ktorý sa uskutoční v termíne
15.—19. októbra 2022 v Paríži. Viac

17. - 20.
októbra
2022

XV. veľtrh „Zdravie pre všetkých“ a medzinárodný kongres „Kuba – Zdravie 2022“
Veľvyslanectvo SR v Havane informuje o možnosti zúčastniť sa na dvoch súbežných veľtrhoch:
„Zdravie pre všetkých“ a medzinárodnom kongrese „Kuba – Zdravie 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

5. - 10.
novembra
2022

China International Import Expo 2022 v Šanghaji
V dňoch 5. – 10. novembra 2022 sa v Šanghaji uskutoční štrvtý ročník Čínskeho medzinárodného
importného veľtrhu, ktorý bude otvorený pre všetky krajiny a regióny sveta so zámerom posilnenia
vzájomnej obchodnej spolupráce a otvoreného globálneho hospodárstva . Viac

14. - 18.
novembra
2022

Medzinárodná výstava FIHAV Havana 2022
Veľvyslanectvo SR v Havane informuje podnikateľskú verejnosť o výstave FIHAV (Feria Internacional
de La Habana), ktorá sa uskutoční 14. – 18. novembra 2022. Viac

15. - 18.
novembra
2022

20. - 21.
novembra
2022

Medzinárodný veľtrh Elektronika Mníchov 2022
Agentúra SARIO informuje o možnosti prezentácie firiem v rámci národného stánku na Medzinárodnom
veľtrhu Electronica 2022, ktorý sa bude konať v termíne 15.—18. novembra 2022 v Mníchove. Viac
Ekonomické Fórum Frankofónie FEF Djerba 2022
Ministerstvo Zahraničných vecí Tuniska v dňoch 20. – 21. novembra 2022, pri príležitosti konania XVIII.
Samitu Frankofónie organizuje Ekonomické fórum frankofónie. Viac

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

