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TOP SPRÁVY
Do pozornosti pre firmy pôsobiace v Rusku a Ukrajine alebo aktívne obchodujúce s týmito krajinami
Pre firmy podnikajúce v Rusku alebo na Ukrajine alebo aktívne obchodujúce v daných teritóriách dávame do
pozornosti dotazník zverejnený Ministerstvom hospodárstva SR v spolupráci s Radou slovenských exportérov.
Cieľom je identifikovať dotknuté spoločnosti novovzniknutou krízou v nadväznosti na čo bude vytvorená pracovná
skupina postupovať koordinovane pri realizácii opatrení na zmiernenie jej ekonomických dopadov. Dotazník je
dostupný online na adrese www.exporteri.sk/tlacove-spravy. Viac

Z regiónov do sveta - Nitra
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Nitriansky samosprávny kraj si Vás
dovoľujú pozvať na okrúhly stôl Z regiónov do sveta so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou a predsedom
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom, ktoré sa uskutoční 15. marca 2022 v Nitre. Viac

Webinár "Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku"
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní webinára "Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku" Bezplatný webinár sa uskutoční 16. marca 2022
prostredníctvom platformy Zoom, registrovať sa je možné do 15. marca 2022. Viac
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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.
FIAGROP - Poľnohospodársky a potravinársky veľtrh v Havane
Veľvyslanectvo SR v Havane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských
firiem a organizácií na XXIII. ročníku výstavy FIAGROP Havana v dňoch 14. – 18. marca 2022, na
ktorom veľvyslanectvo pripravuje slovenský stánok. Viac
Veľtrh poľského vína a viníc
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje podnikateľskú verejnosť o konaní nínneho veľtrhu „Targi
polskich win i winnic“. Podujatie sa uskutoční v dňoch 17. - 19. marca 2022 v Poznani, Poľsko. Viac
EÚ - Angola Business Forum
Slovenské veľvyslanectvo v Lisabone informuje podnikateľskú verejnosť o konaní historicky prvého EÚ
- Angola biznis fóra, ktoré sa uskutoční prezenčne v Bruseli aj online 24. marca 2022. Viac
Podnikateľská misia – New York FINTECH week 2022
Agentúra SARIO v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ informuje
podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Podnikateľská misia - New York FINTECH week 2022,
ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 22. apríla 2022 v New Yorku, USA. Registrácia je otvorená do 11.
marca 2022. Viac

21. - 23.
apríla
2022

29. apríla 1. mája
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.
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

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

17. - 20.
mája
2022

Veľtrh Global Industrie MIDEST Paríž 2022
Agentúra SARIO v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ informuje
podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia - Veľtrh Global Industrie MIDEST Paríž 2022, ktorý sa
uskutoční v dňoch 17. – 20. mája 2022 v Paríži, Francúzsko. Registrácia je otvorená do 18. marca
2022 Viac

13. - 18.
júna
2022

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

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

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Program švajčiarskeho akcelerátora Kickstart
Kickstart je inovačný ekosystém a platforma slúžiaca na premostenie startupov s korporáciami, nadáciami a
univerzitami vo Švajčiarsku s cieľom urýchliť partnerstvá a technologické inovácie. Viac
WIPO Global Awards – možnosť prihlásenia sa do súťaže pre malé a stredné podniky SR
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vyhlásila nový program “WIPO Global Awards”, so
zámerom oceniť výnimočné podniky a jednotlivcov využívajúcich ochranu duševného vlastníctva (t.j. patenty,
ochranné známky, priemyselný dizajn, autorské právo a pod.) s pozitívnym dosahom doma a v zahraničí na
ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj spoločnosti. Prvé kolo programu je zamerané na malé a stredné podniky
(SMEs), ktoré sa môžu do tohto programu prihlásiť do 14. marca 2022. Viac
Program Calling2Scale pre pokročilé startupové firmy
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
Zoznam aktuálnych tendrov Chorvátsko

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Firemný deň pre ekonomických diplomatov so zameraním na biotechnológie
V poradí tretí Firemný deň so zameraním na biotechnológie sa uskutočnil 8. marca 2022. Veľvyslancom a
ekonomickým diplomatom zo 60 krajín sveta sa predstavili slovenské inovatívne firmy Axon Neuroscience,
Glycanostics, Neuroconsan a DNA ERA. Viac
Švajčiarsko - slovenskí dobrovoľníci vypravili humanitárnu pomoc na Slovensko
V súvislosti s humanitárnou krízou na Ukrajine, vypravila dňa 5. marca 2022 skupina švajčiarsko-slovenských
dobrovoľníkov v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Berne nákladné auto smerujúce z kantónu Ticino do Starej
Ľubovne s humanitárnou pomocou obsahujúcou 110 krabíc zdravotníckeho materiálu, jedlo a hygienické
potreby. Dobrovoľníkom patrí úprimné poďakovanie.

PRE EXPORTÉROV
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podporuje Ukrajinu v boji za svoju nezávislosť.
Informácie pre prepravcov počas aktuálnej situácie nájdete na stránke ČESMAD.

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

