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TOP SPRÁVY
Exportné fórum 2022 – registrácia otvorená!
Podnikateľské centrum MZVEZ SR Vás 27. septembra 2022 pozýva na 2. ročník diskusie o nastavení, prioritách
a nástrojoch exportnej politiky Slovenska. Ponúka priamy kontakt podnikateľov s ekonomickými diplomatmi a
ostatnými aktérmi štátnej správy. Je miestom prezentácie a poskytovania proexportných služieb. Viac

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Verejná výzva - Projektovanie a inštalácia nabíjačiek pre e-mobily
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o verejnej výzve štátnej spoločnosti „JP Putevi Srbije“ na projektovanie,
dodanie, inštaláciu a sprevádzkovanie rýchlonabíjačiek pre elektromobily na diaľniciach v Srbsku.Termín na
predkladanie ponúk je do 29. augusta 2022.
Verejná výzva na predaj spoločnosti „Hidrogradnja d.d. Sarajevo“
Veľvyslanectvo Bosny a Hercegoviny v Prahe informuje o verejnej výzve na predaj spoločnosti „Hidrogradnja d.d.
Sarajevo“. Predaj spoločnosti sa uskutoční prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže 1. septembra 2022.
Zoznam aktuálnych tendrov Chorvátsko
Uzbekistan začne v roku 2022 s výstavbou 50 vodných elektrární
Aktuálne podmienky konania výstav a podujatí na podporu exportu tovarov a služieb zo Slovenska do Číny

PRE EXPORTÉROV
Dotazník: zapojenie slovenských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny
Informácie o sankciách voči Ruskej federácii a Bielorusku
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.
Importná reforma v Izraeli 2022
Izraelská vláda a parlament v novembri 2021 schválili reformu pravidiel pre dovoz tovarov do Izraela. Základom
reformy je odstránenie povinnosti schválenia produktu izraelskými laboratóriami pred uvedením na trh
v krajine. Nahradenie tejto povinnosti je deklarácia, ktorou importér dokáže, že produkt bol testovaný
v laboratóriu. Viac
Otvorenie medzinárodného tranzitného koridoru pre prevoz tovarov cez Turkménsko
Dňa 1.6.2022 sa Turkmenistan s cieľom navýšenia objemu medzinárodne prepravovaného tovaru rozhodol povoliť
cudzokrajným prepravcom, vrátane cudzokrajných vodičov, tranzit cez teritórium Turkménska medzi iránskou
hranicou a Uzbekistanom. Viac

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Ekonomická diplomacia v roku 2021
Materiál hodnotí výsledky ekonomickej diplomacie za rok 2021 dosiahnuté v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych
vzťahov, v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií, rozvojovej spolupráce, ako aj v prierezových a globálnych
témach s ekonomickým vplyvom.

KALENDÁR PODUJATÍ

1. - 4.
septembra
2022

6. - 14.
septembra
2022

8. - 10.
septembra
2022

15.-16.
septembra
2022

15. - 17.
septembra
2022

20. - 23.
septembra
2022

september
- október
2022

september
- október
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
Stockholm Impact Week
Podujatie, ktoré spája najvýraznejšie a najvplyvnejšie svetové startupy, talenty, investorov, biznis lídrov
a tvorcov politík, sa uskutoční 6. - 14. septembra 2022 v Štokholme . Viac

Riga Food 2022
Veľvyslanectvo SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti podnikateľov na Výstave
Riga Food, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. - 10. septembra 2022 v Rige. Viac

Moldova Business Week
Veľvyslanectvo Moldavska vo Viedni informuje o konaní 8. ročníka podujatia "Moldova Business Week",
ktoré sa uskutoční 15. - 16. septembra 2022 v Kišiňove pod názvom "Moldova - a relocation destination
and solution for the regional supply chain". 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
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
Economic Chisinau Forum 2022
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove informuje o podujatí Economic Chisinau Forum 2022, ktoré sa uskutoční
dňoch 30. septembra - 1. októbra 2022 v Kišiňove. Prihlásiť sa je možné do 22. augusta 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

12. - 15.
októbra
2022

Podnikateľská misia do Nikózie (Južný Cyprus) 12. – 15. októbra 2022
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Nikózii a Cyperskou
obchodnou a priemyselnou komorou Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Nikózie (Južný Cyprus),
ktorá sa uskutoční v dňoch 12. - 15. októbra 2022. Viac

13. - 16.
októbra
2022

Medzinárodný veľtrh AMBIENTA
V priestoroch Záhrebského výstaviska sa v dňoch 13. - 16. októbra 2022 uskutoční 49. ročník
medzinárodného veľtrhu nábytku, interiérového dizajnu a nadväzujúcich sektorov „AMBIENTA“. 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

24. - 28.
október
2022

Podnikateľská misia do Mexico City
Veľvyslanectvo SR v Mexiku informuje o podnikateľskej misii do Mexika, ktorú pripravuje 24. - 28.
októbra 2022 v spolupráci s agentúrou SARIO. Ide o prvú samostatnú podnikateľskú misiu do Mexika,
ktoré je najväčším obchodným partnerom SR z Latinskej Ameriky.

25. - 27.
októbra
2022

Seventh International Investment Forum for Renewable Energy and Energy Efficiency in MENA
Veľvyslanectvo Jordánskeho hášimovského kráľovstva vo Viedni informuje o Siedmom medzinárodnom
investičnom fóre pre obnoviteľnú energiu a energetickú efektívnosť v MENA regióne, ktorá sa
uskutoční 25. - 27. októbra 2022 v Ammáne, Jordánsko. Viac

3. - 5.
novembra
2022

Výstava Taste Vilnius HORECA
Veľvyslanectvo SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti na výstave Taste Vilnius
HORECA, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. - 5. novembra 2022 v medzinárodnom výstavnom a
kongresovom centre LITEXPO vo Vilniuse, Litva. 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

15. - 18.
novembra
2022

19. - 21.
novembra
2022

20. - 21.
novembra
2022

nov. december
2022

nov. december
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
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

International Healthcare Travel Forum 2022
Veľvyslanectvo Jordánskeho hášimovského kráľovstva vo Viedni informuje o konaní International
Healthcare Travel Forum (IHTF), ktoré sa uskutoční 19. - 21. novembra 2022 v Ammáne, Jordánsko.
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

10th Innovation Leaders Summit v Japonsku
Veľvyslanectvo SR v Tokiu informuje o možnosti pre slovenské firmy zúčastniť sa samitu inovačných
firiem "10th Innovation Leaders Summit" v dňoch 29. novembra - 2. decembra 2022 v Tokiu. Viac

Výstava AUTOMOTIVE WORLD Digital v Japonsku
Veľvyslanectvo SR v Tokiu informuje o možnosti účasti na on-line výstave AUTOMOTIVE WORLD
Digital, ktorá sa uskutoční 30. novembra - 2. decembra 2022. 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

