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TOP SPRÁVY
Harmonogram veľtrhov, výstav a podnikateľských misií v rámci národného projektu "Podpora
internacionalizácie MSP" na rok 2022
Agentúta SARIO informuje podnikateľskú verejnosť o harmonograme medzinárodných veľtrhov a výstav v roku
2022, na ktorých budú organizované národné stánky SR s finančnou podporou EÚ (národný projekt „Podpora
internacionalizácie MSP“). 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 prostredníctvom postupne zverejňovaných informácií o veľtrhoch na webovej
stránke www.sario.sk.

KALENDÁR PODUJATÍ

24. - 27.
februára
2022

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v Srbsku
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o konaní 43. ročníka Medzinárodného veľtrhu cestovného
ruchu, ktorý sa uskutoční 24. - 27. februára 2022 v Belehrade. Veľtrh je najväčším propagačnoturistickým podujatím v juhovýchodnej Európe. Okrem hlavného podujatia v rámci veľtrhu sa budú
konať aj ďalšie 3 podujatia. Prihlasovanie pre vystavovateľov trvá do 15. decembra 2021. Viac

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Predaj majetku koncernu "Petoletka"
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje o predaji majetku troch spoločnosti v úpadku bývalého koncernu
„Petoletka“. Predmetom predaja je majetok spoločností „PPT-Kočna tehnika“ (brzdové systémy), „PPT-Ishrana“
(výživa) a „PPT-Remont i energetika“ a zahŕňa hnuteľný a nehnuteľný majetok. Depozit je potrebné zaplatiť do 14.
decembra 2021. Predaj sa bude konať systémom verejnej dražby 17. decembra 2021.
Záujem o nákup dreva zo Slovenska
Veľvyslanectvo SR v Pekingu informuje o záujme čínskej spoločnosti Hong Kong Shipking Trading Co. o nákup
dreva zo SR. Hong Kong Shipking Trading Co je dcérskou spoločnosťou firmy Shandong Green Sailor Investment
Management Co. Ltd. Kontrakt je možné uzavrieť aj s jej spolupracujúcou firmou „Qingdao Hongjin International
Trade Co., Ltd.“, ktorá je dcérou štátom vlastnenej firmy Shandong Energy Group. Viac
Investičné a ekonomické príležitosti na Sibíri - komplexný investičný projekt Jenisejská Sibír
Veľvyslanectvo SR v Moskve dáva do pozornosti záujemcom o investovanie v Ruskej federácii komplexný investičný
projekt Jenisejská Sibír, ktorého prezentáciu usporiadalo 11. novembra Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej
federácie. Potenciál pre realizáciu investícii prinášajú bohaté zdroje nerastných surovín, drevospracujúci priemysel,
vodné zdroje, doprava, logistika a cestovný ruch. Viac
Návrh projektu veternej energie v Azerbajdžane
Veľvyslanectvo SR v Baku informuje o Návrhu projektu veternej energie v Azerbajdžane s názvom „Wind Power
Project“, pre ktorý hľadá azerbajdžanská strana zahraničných investorov. Projekt je zameraný na výstavbu
veterných elektrární s kapacitou do 100 MW v okresoch Kelbadžar a Lachin.
Globálna kampaň Spojených arabských emirátov "United Global Emirates" na prilákanie zahraničných
investícií a talentov
Vláda Spojených arabských emirátov (SAE) pri príležitosti 50. výročia založenia SAE predstavila globálnu kampaň
na prilákanie zahraničných investícií a talentov, s cieľom vybudovať zo SAE jedno z najdynamickejších,
najkonkurencieschopnejších a najinovatívnejších obchodných centier na svete. Bude stavať na značke SAE

„Impossible is possible“ (Nemožné je možné), aby potvrdila štatút krajiny, ktorá je magnetom nielen pre investície,
ale hlavne pre kreativitu, inovácie a úspechy. Viac
Výzva na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2022
Je určená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Projekty budú
spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD v súlade s programovými cieľmi jednotlivých orgánov
štátnej správy v kontexte myšlienky OECD – „Lepšie politiky pre lepší život“ („Better Policies for Better Lives“).
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Fórum Hospodárskych novín pod názvom "Ženy inovátorky"
O dôležitosti štátnej podpory inováciám a rovnosti príležitostí v biznise, vede, či diplomacii diskutovali 30. novembra
2021 štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková spoločne s veľvyslancom SR v Prahe Rastislavom Káčerom.
V rámci panelovej diskusie o svojich úspechoch a plánoch do budúcnosti informovali úspešné slovenské inovátorky:
spoluzakladateľka spol. Sensoneo A.Basilová a zakladateľka firmy Matsuko M.Virčíková. Aktivity Kempelenovho
inštitútu inteligentných technológií priblížila prof. M.Bieliková. Viac
Otvorenie Svetového stretnutia a výstavy o udržateľnosti Planet Budapest 2021
Stretnutie a výstavu, ktorá bude trvať do 5. decembra 2021, otvoril prezident Maďarska J. Áder. Na medzinárodnej
výstave sa zúčastní aj 6 vystavovateľov zo SR, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia v oblasti udržateľného rozvoja,
manažmentu vodných zdrojov, odpadového hospodárstva, poľnohospodárstva, energetiky a Smart Cities. Viac

PRE EXPORTÉROV
Nové požiadavky na dovoz potravín do Číny od 1.1.2022

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

