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Kalendár podujatí 2022

21 máj - 31 december 2022

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už
pripravuje pre slovenské spoločnosti nové témy
webinárov/seminárov na rok 2022.
Aj v roku 2022 naďalej akceptujeme trvanie mimoriadnych opatrení kôli
pandémii spôsobenej COVID-19, pripravujeme webináre a semináre na
aktuálne témy, ktoré súvisia aj s krízovými situáciami, aj s možnosťami
využitia technologického, podnikateľského a inovatívneho potenciálu
slovenských aj zahraničných spoločností na reštart a podporu podnikania na
Slovensku.
Nemenej dôležitá je podpora exportu slovenských firiem v čase krízy,
komunikácia, praktiky zahraničného obchodu, možnosti podnikania na území
vybraných krajín aj s ohľadom na COVID -19 opatrenia a potreby trhov, či
daňové a finančné poradenstvo, ktoré sprostredkujú experti s bohatými
skúsenosťami v daných témach a v dostatočnom predstihu.
Podujatia sú bezplatné!

USKUTOČNENÉ PODUJATIA
PODUJATIA JANUÁR
12.1.

8:00

Zmeny v daňovej
legislatíve od 1.1.
2022 [1] *
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25.1.

10:00

26.1.

10:00

Podnikanie
v Rakúsku
z právneho
a daňového
hľadiska I.časť * [2]
Podnikanie v
Rakúsku z
právneho a
daňového hľadiska
II.časť * [2]

PODUJATIA FEBRUÁR
8.2.

9:00

9.2.

9:00

22.2.

10:00

23.2.

1 [4]0:00

INTRASTAT [3]
l.časť *
INTRASTAT [3] ll.časť
*

Stratégia exportu z
pohľadu
ecommerce l.časť *
[4]
Stratégia exportu z
pohľadu
ecommerce ll.časť
* [4]

PODUJATIA MAREC
7.3.

Možnosti
obchodovania na
rumunskom trhu
Duševné vlastníctvo
ako nástroj pri
podnikaní nielen v
zahraničí [5]l.časť *
Duševné vlastníctvo
ako nástroj pri
podnikaní nielen v
zahraničí [5]ll.časť *
Kooperačná burza s
rakúskymi
obchodnými agentmi
[6]

8.3.

10.3.

10.3.

16.3.

10:00

Ako sa pripraviť na
cirkulárnu
ekonomiku? [7] report

23.3.

16.00

Komunikačná
stratégia, ako si
nastaviť jej
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základy [8] 30.3.

16.00

30.3.

9:00

31.3.

9:00

5.4.

10.00

6.4.

10.00

vesmírna komunita
Prezentovanie, ako
zaujať a predať sa
[8] - vesmírna
komunita
Ako nastaviť
kontroling v malej a
strednej firme [9]
l.časť *
Ako nastaviť
kontroling v malej a
strednej firme [9]
ll.časť *

PODUJATIA APRÍL

20.4.
26.4.

27.4.

Podnikanie v Poľsku
[10] l.časť *
Podnikanie v Poľsku
[10] ll.časť *
PM do Taliansk [11]a
[11] s KPR - report
Ročná účtovná
závierka a daňové
priznanie [12] l.časť
*
Ročná účtovná
závierka a daňové
priznanie [12] ll.časť
*

PODUJATIA MÁJ
4.5.

10:00

10.5.

9:00

19.5.
25.5.

9:00

26.5.

10:00

Manažment
udržateľnosti a jej
vykazovanie [13] report
Colné predpisy pri
dovoze a vývoze v
roku 2022 a
vplyv sankcií voči
Rusku na vývoz
a dovoz tovaru [14] *
PM do Švajčiarska
[15]s KPR

Slovenská
kooperačná burza
NITRA 2022 [16]
Česko-Slovenské
podnikateľské fórum
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[17] *
25.5.

10.00

GDPR v
podnikateľskej
praxi v roku 2022
[18] l.časť *

26.5.

10:00

GDPR v
podnikateľskej praxi
v roku 2022 [18]
ll.časť *

PRIPRAVOV
ANÉ
PODUJATIA
PODUJATIA JÚN
1.6.

9:00

7.6.

9:00

22.6.

10:00

23.6.

10:00

E-commerce, ako
exportovať
prostredníctvom eshopu [19]
DPH pri exporte a
importe tovaru v
rámci EÚ [20] *
Právne a daňové
otázky podnikania v
Nemecku [21] *
Slovensko-japonské
inovačné fórum [22]
*

PODUJATIA JÚL
12.7.

13.7.

Online podnikanie Slovinsko a
Chorvátsko [23] *
Online podnikanie Slovinsko a
Chorvátsko [23]*

PODUJATIA AUGUST
16.8.
17.8.

Informačná
bezpečnosť *
Informačná
bezpečnosť *

* Podujatia označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných
podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja v rámci národného projektu Podpora
internacionalizácie MSP.
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Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé podujatia budú zverejnené na
webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.

URL adresa zdroja: https://sario.sk/sk/novinky/kalendar-podujati-2022
Odkazy
[1] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/zmeny-v-danovej-legislative-od-112022-webinar-0
[2] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikanie-v-rakusku-z-pravneho-danoveho-hladiskawebinar
[3] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/intrastat-webinar-0
[4] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/strategia-exportu-z-pohladu-e-commerce-webinar
[5] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/dusevne-vlastnictvo-ako-nastroj-pri-podnikani-nielen-vzahranici
[6] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/kooperacna-burza-s-rakuskymi-obchodnymi-agentmi
[7] https://www.sario.sk/sk/novinky/ako-sa-pripravit-na-cirkularnu-ekonomiku
[8] https://www.sario.sk/sk/komunikacne-webinare-pre-slovensku-space-komunitu
[9] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/ako-nastavit-kontroling-v-malej-strednej-firmewebinar-0
[10] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikanie-v-polsku-formy-specifika-podnikaniawebinar-0
[11] https://www.sario.sk/sk/novinky/podnikatelska-misia-do-rima-s-prezidentkou-sr
[12] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/rocna-uctovna-zavierka-danove-priznanie
[13] https://www.sario.sk/sk/novinky/manazment-udrzatelnosti-jej-vykazovanie
[14] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/colne-predpisy-pri-dovoze-vyvoze-v-roku-2022-vplyvsankcii-voci-rusku-na-vyvoz
[15] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-svajciarska
[16] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2022
[17] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/cesko-slovenske-podnikatelske-forum-2022
[18] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/gdpr-v-podnikatelskej-praxi-v-roku-2022-webinar
[19] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/e-commerce-ako-exportovat-prostrednictvom-eshopu
[20] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/dph-pri-exporte-importe-tovaru-v-ramci-eu-webinar
[21] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/pravne-danove-otazky-podnikania-v-nemecku
[22] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovensko-japonske-inovacne-obchodne-forum
[23] https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/online-podnikanie-slovinsko-chorvatsko

Strana 5 z 5

