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KALENDÁR PODUJATÍ

2022

24. marca
2022

5. - 7.
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.
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
Veľtrh spracovania kovov STOM
Veľvyslanectvo SR vo Varšave informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu spracovania kovov
STOM. Podujatie sa uskutoční v dňoch 5. - 7. apríla 2022 v Kielcach, Poľsko. Viac

20. - 22.
apríla
2022

Podnikateľská misia do Talianska
Kancelária prezidenta SR v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ríme a agentúrou
SARIO organizuje 20. - 22. apríla 2022 podnikateľskú misiu do Ríma, Taliansko. Registrácia je
otvorená do 28. marca 2022. 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.

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

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

11. - 14.
mája
2022

Veľtrh METAL SHOW 2022 & TIB
Agentúra SARIO v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ informuje
podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia - METAL SHOW 2022 & TIB, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.
– 14. mája 2022 v Bukurešti, Rumunsko. 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

2.
júna
2022

Podnikateľská misia do Maďarska
Agentúra SARIO v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Maďarsku pripravuje podnikateľskú misiu do
Budapešti, ktorá sa uskutoční 2. júna 2022 a bude sektorovo zameraná na odpadové hospodárstvo a
súvisiace sektory. Registrácia je otvorená do 1. apríla 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

sept. november
2022

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

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 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
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
Slovensko - rakúska kooperačná burza - úspešný projekt ekonomickej diplomacie
V bratislavskom hoteli Radisson Blue Carlton sa 10. marca 2022 uskutočnilo kooperačné podujatie slovenských
firiem s rakúskymi obchodnými agentmi združenými pod Rakúskou obchodnou komorou. Projekt ekonomickej
diplomacie z dielne Slovenského veľvyslanectva vo Viedni a Bratislavskej regionálnej komory SOPK podporili
organizačne i agentúra SARIO a bilaterálna Slovensko-rakúska obchodná komora. Viac

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková počas podujatia “Z regiónov do sveta“ v Nitrianskom kraji: Prichádzame
do slovenských regiónov, pretože chceme lepšie poznať našich klientov a stále zlepšovať ponuku
ekonomickej diplomacie
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dňa 15. marca 2022
v rámci série podujatí s názvom: “Z regiónov do sveta“ navštívila Nitriansky samosprávny kraj. Za okrúhlym stolom
diskutovala so zástupcami podnikateľov, ekonomických rezortov, s predstaviteľmi miest a vedeckých inštitúcií o
ponuke MZVEZ SR v oblasti ekonomickej diplomacie. Viac
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni: Nové technológie v zdravotníctve zachraňujú ľudské
životy. Spoločnosť Powerful Medical chce vyrábať na Slovensku, ale fungovať na celosvetovom trhu
Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dňa
21. marca 2022 privítala zahraničných veľvyslancov v inovatívnej firme z oblasti nových technológií v zdravotníctve.
Na pätnástom podujatí z cyklu Inovačný deň sa zahraničným hosťom predstavila spoločnosť Powerful Medical, ktorá
sa venuje využívaniu umelej inteligencie v medicíne. 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.

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

