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19.10.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko
Seminár pod názvom Súkromný sektor v programoch rozvojovej spolupráce EÚ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje v spolupráci s Platformou
podnikateľov zapojených do rozvojovej spolupráce v rámci podujatí Slovenského predsedníctva v
Rade EÚ jednodňový seminár pod názvom Súkromný sektor v programoch rozvojovej spolupráce
EÚ, ktorý sa uskutoční dňa 24. novembra 2016 v Bratislave.
Kliknutím na jednotlivý nadpis prejdete na podrobnosti danej správy na webe ministerstva

Investičné a podnikateľské príležitosti
02.11.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Francúzsko
Záujem francúzskeho predajcu nábytku o spoluprácu so slovenskými výrobcami sedačiek
Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o záujme predajcu
nábytku z južného Francúzska o nadviazanie spolupráce so slovenskými výrobcami sedačiek a
pohoviek.
12.09.2016 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky podľa krajín | Belgicko
Ponuka spolupráce pre slovenských výrobcov elektrického materiálu s belgickou
spoločnosťou
Zastupiteľský úrad SR v Bruseli informuje podnikateľskú verejnosť o dopyte belgickej akciovej
spoločnosti ELTRA, ktorá hľadá slovenských výrobcov elektrického materiálu najrôznejšieho druhu.
02.11.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Francúzsko
Záujem francúzskej stavebnej a konštruktérskej spoločnosti o spoluprácu so slovenskými
partnermi
Konštruktérska a stavebná spoločnosť PVS France oslovila Zastupiteľský úrad SR v Paríži so
záujmom nadviazať spoluprácu so slovenskými spoločnosťami, predovšetkým s potenciálnymi
dodávateľmi priemyselných stavieb, drevostavieb, a konštrukcií..
12.10.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Česko
Príležitosť pre slovenské firmy - dodávky domácich čističiek odpadových vôd do ČR
Veľvyslanectvo SR v Prahe informuje podnikateľskú verejnosť o príležitosti pre dodávky domácich
čističiek odpadových vôd do ČR. V ČR nemá prístup ku kanalizácii až 1,6 milióna obyvateľov. Od
1.11.2016 sa obyvatelia ČR môžu uchádzať o špeciálnu dotáciu a štát zaplatí 80 % z ceny čističiek,
z ich zapojenia na sieť a dva roky prevádzky.
02.11.2016 | Ekonomické správy | Investičné a podnikateľské príležitosti | Francúzsko
Možnosť spolupráce slovenských výrobcov oblečenia s francúzskou spoločnosťou
Zastupiteľský úrad SR v Paríži oslovila spoločnosť Ateliers de la maille, ktorá sa špecializuje na
predaj tričiek, svetrov, pulóvrov a kabátov z kašmíru, ľanu, hodvábneho kašmíru a bambusu. Táto
spoločnosť by rada nadviazala spoluprácu so slovenskými výrobcami oblečenia z uvedených
materiálov.
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Medzinárodné tendre
25.10.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Moldavsko
Tender na rekonštrukciu vodovodných sietí v Moldavsku
Kišiňovské vodárne a kanalizácie realizujú tender na rekonštrukciu 52 km vodovodných sietí.
Projekt je financovaný z pôžičky EBOR, EIB a z grantu EU’s Neighbourhood Investment Facility
(NIF).
03.11.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Čierna Hora
Možnosť zapojenia do tendrov v Čiernej Hore
Zastupiteľský úrad SR v Podgorici informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do
výberových konaní organizovaných v Čiernej Hore.



02.11.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Ukrajina
Privatizácia Odeského prístavného závodu
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť, že Fond
štátneho majetku Ukrajiny vyhlásil konkurz na privatizáciu Odeského prístavného závodu



26.09.2016 | Ekonomické správy | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Moldavsko
Tender UNDP na zriadenie tréningového centra v Moldavsku
Zastupiteľský úrad SR v Kišiňove informuje o tendri na zriadenie tréningového centra pre
operátorov vykurovacích systémov na báze tuhých biopalív, ktorý vypísala UNDP v Moldavsku.

12.10.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Dánsko
Zoznam aktuálnych tendrov v Dánsku
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kodani
informujú podnikateľskú verejnosť zverejnení zoznamu aktuálnych tendrov v Dánsku,

Výstavy a veľtrhy



05.10.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Grécko
Veľtrh cestovného ruchu PHILOXENIA v Solúne
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach sa v dňoch 18. - 20. novembra 2016 zúčastní 32.
ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu PHILOXENIA, ktorý sa uskutoční vo výstavnom
centre Helexpo v Solúne.
26.10.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava Innorail India 2016
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní druhého ročníka
medzinárodnej výstavy inovácií, dizajnu a prototypov v železničnom priemysle Innorail India 2016,
ktorá sa uskutoční 1.- 3. decembra 2016 v Lucknow.
26.09.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Chorvátsko
Veľtrh investičných projektov “REXPO 2016“ v Záhrebe
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť o 5. ročníku
medzinárodného veľtrhu investičných projektov “REXPO 2016“, ktorý sa uskutoční v Hypo Event
Centre v Záhrebe v dňoch 24. a 25. novembra 2016.
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15.07.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava a konferencia INDIA PHARMA 2017 & INDIA MEDICAL DEVICE 2017
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy a
konferencie farmaceutického odvetvia a medicínskych prístrojov INDIA PHARMA 2017 & INDIA
MEDICAL DEVICE 2017, ktorá sa uskutoční 09. – 11. februára 2017 v meste Bangalúru v Indii.

Podujatia
26.10.2016 | Ekonomické správy
Konferencia Obchodovanie na trhoch Euroázijskej ekonomickej únie
Trenčianska regionálna komora SOPK, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo
Bieloruskej republiky v SR a Veľvyslanectvo Kazachstanu v SR organizujú medzinárodnú
konferenciu s expertmi z Euroázijskej ekonomickej komisie pod názvom "Obchodovanie na trhoch
Euroázijskej ekonomickej únie", ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2016 v Trenčíne.



27.10.2016 | Ekonomické správy | Irán
Slovensko-iránske obchodné fórum v SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
konaní a možnosti participácie na Slovensko-iránskom obchodnom fóre, ktoré sa uskutoční dňa 10.
novembra 2016 v Bratislave, na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v
Kongresovej sále.
04.11.2016 | Ekonomické správy | Misie veľtrhy výstavy | Francúzsko
Výstava MIDEST 2016 v Paríži a kooperačné rokovania
Trenčianska regionálna komora SOPK informuje podnikateľskú verejnosť o konaní výstavy MIDEST
určenej pre priemyselných subdodávateľov na medzinárodnej úrovni, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.
– 9. decembra 2016 v Paríži.
11.10.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Podujatie 10. INDIA ENERGY SUMMIT 2016 v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodného podujatia
INDIA ENERGY SUMMIT 2016, ktoré sa uskutoční 10-11. novembra 2016 v Dillí v Indii.
04.11.2016 | Ekonomické správy | Misie veľtrhy výstavy
Výstava a kooperačné podujatie MEDICA 2016 Trenčianska regionálna komora SOPK informuje podnikateľskú verejnosť o konaní kooperačného
podujatia, ktoré je sprievodným podujatím odbornej výstavy MEDICA v Düsseldorfe a uskutoční sa
v dňoch 15. – 17. novembra 2016.
02.11.2016 | Ekonomické správy
Poduajtie Doing Business in Austria v Trnave
Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva záujemcov na ďalšie podujatie z radu „Doing Business in
Austria“, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2016 v IMPIQ Hotel, B.S. Timravy 2, v Trnave. Podujatie
organizuje Slovensko-rakúska obchodná komora a Trnavská regionálna komora SOPK.
26.09.2016 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Chorvátsko
Podnikateľská misia do Chorvátska pri príležitosti Slovensko-chorvátskeho fóra
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe pozýva podnikateľskú verejnosť na podnikateľskú misiu do
Chorvátska pri príležitosti Slovensko-chorvátskeho hospodárskeho fóra, ktoré sa uskutoční dňa
8. novembra 2016 v Záhrebe.
26.10.2016 | Ekonomické správy | Argentína
Svetové ekonomické fórum pre Latinskú Ameriku v Buenos Aires
Zastupiteľký úrad SR v Buenos Aires informuje o konaní Svetového ekonomického fóra pre
Latinskú Ameriku (tzv. "regionálny Davos"), ktorého 13. edícia sa uskutoční 5. - 7. apríla 2017 v
Buenos Aires.
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05.10.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Bosna a Hercegovina
Podujatie RENEXPO® BIH 2016 zamerané na energetiku, vodné a ekologické hospodárstvo
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o
podujatí RENEXPO® BIH 2016 zameranom na oblasť energetiky, vodného a ekologického
hospodárstva, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. - 10. novembra 2016 v Sarajeve v Bosne a
Hercegovine.
30.09.2016 | Ekonomické správy | Slovensko
Konzultačný deň SOPK zameraný na vietnamský trh
Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na Konzultačný deň zameraný na
vietnamský trh za účasti Veľvyslankyne a Obchodného radcu Vietnamskej ambasády v Bratislave,
ktorý sa uskutoční v Trnave dňa 8. novembra 2016.



12.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Namíbia
Medzinárodná investičná konferencia v Namíbii
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť
o konaní medzinárodnej investičnej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. - 9. novembra 2016
v Namíbii.



01.08.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Guatemala
Podujatie Guatemala Investment Summit
Veľvyslanectvo SR v Mexiku informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí „Guatemala Investment
Summit" 9. - 10. novembra 2016, ktoré je významným medzinárodným investičným podujatím
v Strednej Amerike.



25.10.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irán
Medzinárodná konferencia o obnoviteľných zdrojoch
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Teheráne
informujú podnikateľskú verejnosť o konaní Medzinárodnej konferencie o obnoviteľných zdrojoch v
Iráne, ktorá sa uskutoční v dňoch . 6. - 8. decembra 2016 v Teheráne.



30.09.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | India
Medzinárodná výstava filmových lokalít v Indii
Zastupiteľský úrad SR v Dillí informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy
filmových lokalít IIFTC - INDIA INTERNATIONAL FILM TOURISM COUNCIL 2017, ktorá sa
uskutoční 23. - 25. februára 2017 v meste Mumbai v Indii.



Aktuality
Kanada | Samit EÚ - Kanada
Dňa 30. októbra 2016 sa v Bruseli uskutočnil samit EÚ - Kanada. EÚ zastupovali predseda Európskej rady
Donald Tusk a predseda Komisie J.-C. Juncker a predseda vlády Kanady J. Trudeau. Na samite boli
podpísané 2 dôležité dohody, ktoré predstavujú začiatok novej kapitoly dlhoročného partnerstva Komplexná hospodárska a ekonomická dohoda (CETA) a Dohoda o strategickom partnerstve (SPA). Spolu
signatárom CETA a SPA za EÚ bol predseda vlády Slovenska R. Fico. Na podujatí bolo potvrdené
odstránenie vízovej povinnosti pre občanov Bulharska a Rumunska do Kanady do konca roka 2017. Okrem
bilaterálnych vzťahov sa lídri zaoberali aktuálnymi medzinárodnými otázkami (Ukrajina/Rusko, Sýria, či
migrácia). Samit sa konal v čase 40. výročia nadviazania formálnych vzťahov medzi EÚ a Kanady.
Pôvodne sa mal uskutočniť 27. októbra 2016, bol však odložený kvôli nesúhlasu niektorých belgických
regiónov s CETA.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Ottawe
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Slovensko | „Zameranie ekonomickej diplomacie do roku 2020“
Vláda SR schválila dňa 2. novembra 2016 koncepčný materiál z dielne MZVaEZ SR. Rezort diplomacie
ako gestor koordinácie presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí
prostredníctvom ekonomickej diplomacie zohľadnil v materiáli strategické zámery a činnosti všetkých
zaangažovaných rezortov a partnerov. Materiál reflektuje globálne vývojové trendy a rastúci význam
inovačných technológií, ktoré sú zvlášť významné pre malé krajiny s otvorenou ekonomikou ako Slovenská
republika, s cieľom dosiahnutia špecializácie a exkluzivity produktov a služieb.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Japonsko | Japonská centrálna banka opäť posunula plán dosiahnutia 2 % inflácie
Po dvojdňovom zasadnutí Bankovej rady, ktoré sa skončilo 1. novembra 2016, Bank of Japan - BOJ
informovala, že posunie termín dosiahnutia 2 % inflačného cieľa približne do rozpočtového roku 2018, ktorý
začína v apríli 2018. Ide o piate odloženie a teraz je málo pravdepodobné, že BOJ bude môcť dosiahnuť
stanovený cieľ počas pôsobenia jej súčasného guvernéra, H. Kurodu, ktorého volebné obdobie končí
8. apríla 2018. Rada zároveň rozhodla zachovať súčasnú menovú politiku.
Zdroj: Asahi
India | Rokovania Regionálneho ekonomického partnerstva v Manile
Dňa 3. novembra 2016 sa uskutočnilo na Filipínach ministerské zasadnutie k zmluve o voľnom obchode
v rámci Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Združenie spája krajiny ASEANu s
ďalšími šiestimi krajinami ázijského regiónu vrátane Indie, Číny a Japonska. Hlavnou témou rokovaní bolo
odstránenie colných bariér s cieľom urýchliť vzájomný obchod. Prevratné výsledky sa neočakávajú, hlavne
v zmene colnej politiky Indie voči Číne, s ktorou má India 53 mld. obchodný deficit. Singapur je naopak
málo ochotný uvoľniť prístup na svoj trh služieb indickým spoločnostiam.
Zdroj: The Economist
Nemecko | Nemecko plánuje obmedziť prevzatie strategických spoločností z krajín mimo EÚ
Ministerstvo Nemecka podobne ako v prípade spoločnosti Kuka (výrobca priemyselných robotov) využilo
predĺženú zákonnú lehotu a zatiaľ odmietlo vydať povolenie na prevzatie spoločnosti Aixtron čínskym
investorom Fujian Grand Chip (v hodnote 670 mil. EUR za 65 % akcií). Rovnako ako v prípade spoločnosti
Kuka však existuje dôvodný predpoklad, že ministerstvo hospodárstva Nemecka nemá právny základ na
odôvodnenie svojho zamietavého rozhodnutia, ktoré bude musieť nakoniec spoločnosti Fujian Grand Chip
udeliť. Zo zverejnených interných materiálov ministerstva hospodárstva Nemecka vyplýva, že ministerstvo
pripravuje návrh európskej smernice, ktorá by jednotlivým členských krajinách EÚ umožnila vetovať
prevzatie väčšinového podielu strategických národných respektíve európskych spoločností investormi
z krajín mimo EÚ v prípade, že ide o štátom subvencovaného investora alebo priame zahraničné investície
z krajín, v ktorých majú nemecko – európske spoločnosti obmedzený prístup k trhu.
Zdroj: Zastupiteľský úrad SR v Berlíne
Slovensko | Indikátor ekonomického sentimentu
Hodnota indikátora ekonomického sentimentu sa v októbri klesla o 0,1 bodu 102,9. Priaznivý vývoj v
službách a medzi spotrebiteľmi bol tlmený nepriaznivým vývojom v priemysle, stavebníctve a obchode.
Index ekonomického sentimentu eurozóny sa v októbri dostal na najvyššiu úroveň v tomto roku na
106,3 bodov. Konsenzus trhu očakával zotrvanie na hodnote z predchádzajúceho mesiaca na 104,9 bodov.
Zlepšenie zapríčinili najmä opadajúce obavy podnikateľov a spotrebiteľov z vplyvu Brexitu.
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Energetika
EÚ - Rusko│ Protimonopolné konanie EK voči Gazpromu sa blíži ku koncu
Päťročné konanie Komisie voči Gazpromu pre porušovanie zákona o hospodárskej súťaži na trhu s plynom
v krajinách SVE pravdepodobne skončí bez udelenia pokuty, resp. sankcií pre Gazprom. Podľa
eurokomisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager v rokovaniach s Gazpromom došlo k pokroku.
Gazprom má formálne predložiť záväzky s cieľom zabezpečiť voľný tok plynu v SVE za
konkurencieschopné ceny, ktorých implementácia bude zo strany Komisia posudzovaná. Ak Gazprom
nebude rešpektovať záväzky v praxi, Komisia by mohla Gazpromu udeliť pokutu až 10% jeho celkového
obratu. V čase, keď na jeseň roku 2011 Komisia začala vyšetrovanie platilo napríklad Poľsko dvakrát
vyššiu cenu za plyn z Ruska ako Nemecka. Ešte vyššie ceny, až trikrát toľko ako Nemecko, platila
napríklad Litva. Poľsko štátna energetická spoločnosť PGNiG v tlačovom vyhlásení z 26.10.2016 uviedla,
že je pripravená takéto rozhodnutie Komisie napadnúť na základe smernice Parlamentu a Rady 2009/73
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.
Zdroj: Stále zastúpenie EÚ v Bruseli
Česko| ČEZ nemá úver na spoločný projekt česko-slovenskej výstavby elektrárne v Čiernej Hore
Česká exportná banka (ČEB) z dôvodu vysokej rizikovosti odmietla financovať spoločný projekt konzorcia
Škoda Praha zo skupiny ČEZ so slovenskou firmou SES Tlmače (subdodávka kotla) za 9,5 miliardy CZK
dostavby tepelnej elektrárne Pljevlja v Čiernej Hore. Variant s ČEB a EGAP bol preferovaný ako
najvhodnejší pre zapojenie českej a slovenskej spoločnosti. Projekt však ďalej pokračuje, investor,
čiernohorská spoločnosť Elektropriveda, hľadá alternatívne formy financovania. Preferuje odberateľský
úver a významnú časť chce zafinancovať z vlastných zdrojov.
Zdroj: Hospodárske noviny CZ
OPAL | Rozhodnutie Európskej komisie o udelení výnimky v prípade plynovodu OPAL
Komisia zverejnila dňa 28. októbra 2016 rozhodnutie o výnimke pre Gazprom v prípade prepravy plynu
plynovodom OPAL, ktorý je spolu s plynovodom NEL pevninským pokračovaním plynovodu Nord Stream.
Do roku 2033 bude mať Gazprom výnimku od prístupu tretích strán na 50 % kapacity (cca. 18 mld.
m³). Pre maximálne ďalších 20 % (7.3 mld. m³) kapacity bude zabezpečený prístup tretích strán na
plynárenskom hube Gasspool (Nemecko), pričom Komisia môže v prípade záujmu tretích strán a
pozitívneho prínosu takéhoto opatrenia podiel tretích strán zvýšiť. Dominantná spoločnosť na trhu v
Čechách alebo dominantný prepravca plynu prepojovacom bode Greifswald zároveň nemôže ponúknuť v
snahe o zabezpečenie dodatočnej kapacity väčšiu ako základnú cenu, čím sa majú odstrániť bariéry pre
vstup tretích strán. Regulačný úrad v Nemecku bude monitorovať dopad výnimky na trh v Čechách.
Prevádzkovateľ OPAL bude musieť splniť požiadavky na oddelenie (unbundling) vyplývajúce z tretieho
balíčka pre vnútorný trh s energiou. Vplyv rozhodnutia EK bude znamenať uvoľnenie 30 % kapacity (11
mld. m3) pre Gazprom na vstupe do Čiech, čo môže vytvoriť podmienky pre zníženie objemu dodávok
plynu v smere východ – západ, najmä prepravnou trasou Rusko-Ukrajina-Slovensko-Česko-Nemecko.
Zdroj: Stále zastúpenie EÚ v Bruseli
Priemysel
Slovensko | Letecké opravovne Trenčín budú opravovať vrtuľníky z Afganistanu
Letecké opravovne Trenčín, akciová spoločnosť, ktorá patrí pod rezort obrany, získala zákazku v
medzinárodnom tendri agentúry NATO. Na Slovensku sú už na generálnu opravu prvé tri vrtuľníky Mi-17 z
Afganistanu. Objem kontraktu môže podľa informácií Hospodárskych novín presiahnuť 100 mil. EUR, čo by
bol viac ako osemnásobok priemerných ročných tržieb opravovní. Pre NATO by mali opraviť minimálne 10
a maximálne 36 bojových vrtuľníkov Mi-17 ruskej výroby.
Zdroj: Ministerstvo obrany SR, TASR
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Slovensko | Vláda schválila Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko (26. októbra 2016)
Definuje prioritné oblastí inteligentného priemyslu, určenie finančných zdrojov, podporu oblastí, ktoré
vytvárajú moderné technológie v sektoroch s relevantnou existenciou výrobných firiem alebo
priemyselného výskumu a vývoja s pôvodom na Slovensku, podporu inovácií v priemysle formou
zavádzania inovačných systémov do fungovania výrobných podnikov a prepájania teoretických poznatkov
nadobudnutých v rámci prvotriedneho výskumu do priemyselnej praxe. Koncepcia sa zameriava na
inteligentný výskum, inteligentnú energetiku, výskum orientovaný na inteligentný priemysel, inteligentné
továrne a výrobu, budovanie trhu práce, vzdelávanie a zručnosti. Do 31. decembra 2016 bude zriadená
Platforma inteligentného priemyslu so zastúpením podnikateľského a akademického sektora a do
31. decembra 2017 bude vypracovaný akčný plán inteligentného priemyslu Slovenska.
Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
Slovensko | VW investuje 150 mil. EUR do logistického centra pri Bratislave
S prevádzkou by sa malo začať na konci roka 2017. Logistické centrum má disponovať modernými
technológiami, napríklad automatickými zakladačmi s kapacitou 200-tisíc malých zásobníkov na drobné
nakupované montážne diely. Nové logistické centrum zníži logistické náklady a rovnako skráti logistickú
cestu k závodu. Spoločnosť VW Slovakia patrí k najväčším exportérom, investorom i zamestnávateľom v
súkromnom sektore na Slovensku. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi
Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, Škoda Citigo, karosérie Porsche Cayenne a
prevodovky. V Martine vyrába komponenty pre podvozky a prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na
export do Ruska. V Stupave vyrába nástroje pre produkčné linky.
Zdroj: SITA

Zostavili: Matúš Šársky, Jarmila Bóryová
Zodpovedný: Tomáš Bičan
Pre ďalšie otázky a informácie prosím kontaktujte Podnikateľské centrum MZVaEZ SR (bizinfo@mzv.sk).
Informácie sú zasielané bezplatne.
Viac aktuálnych denných informácií zo sveta nájdete na portáli „Podnikajme v zahraničí“.
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