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Kliknutím na jednotlivý nadpis prejdete na podrobnosti danej správy na webe ministerstva 
 

 

 

  

10.07.2017 | Ekonomické správy | Slovensko  

Slovenská kooperačná burza Košice 2017 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) vás pozýva na kooperačné podujatie v 

rámci série SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza Košice 2017, ktoré sa bude konať 

dňa 30. októbra 2017 v Košiciach. 

 

  

05.09.2017 | Ekonomické správy | Francúzsko  

Slovensko-francúzske bilaterálne fórum v Bratislave – „Ville Intelligente – Inteligentné mesto“ 

(24. októbra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje predstaviteľov 

samospráv, podnikateľskú verejnosť, start-upové spoločnosti a zástupcov akademickej a vedeckej 

obce o konaní a možnosti participácie na Slovensko-francúzskom bilaterálnom fóre „Ville Intelligente 

– Inteligentné mesto“, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 v Bratislave, v Kongresovej sále 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

 

S A R I O 
13.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Slovensko 

Podporujeme malé a stredné firmy 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR budú 

podporovať malé a stredné podniky. Podpora sa bude diať prostredníctvom národného projektu 

„Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Projekt vo výške 35,5 mil. € bude 

financovaný zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky. 
 

 
 
 
 

Medzinárodné tender 
 

 

 

07.08.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Argentína  

Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja 

priemyslu”  

Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja priemyslu” 

Cieľom projektu je internacionalizácia rozvoja priemyslu v provincii prostredníctvom vytvárania 

priaznivých podmienok na zahraničné investície.  
 

 

08.09.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre 
Tender na obnovu železničnej siete v Kosove 

Styčný úrad SR v Prištine informuje podnikateľskú verejnosť o tendry vypísanom Európskou bankou 

pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európskou investičnou bankou (EiB) v odhadovanej hodnote 196 

miliónov EUR zameranom na obnovu železničnej siete v Kosove v rozsahu 148 km (termín do 7. 

septembra 2018). 
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06.10.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Spojené štáty 
Projekt mesta New York s názvom IN2NYC uľahčuje zástupcom zahraničných firiem získať 
pracovné víza v USA 

New York je domovom veľkého počtu firiem, avšak pre zahraničných podnikateľov nie je úplne 

jednoduché začať v USA podnikať. Je s tým spojených viacero výziev, ako napríklad vízový status 

zahraničných osôb. Program IN2NYC bol spustený v roku 2016 ako prvý svojho druhu v USA a slúži 

na prilákanie zahraničných podnikateľov do mesta New York (výberový proces). Je určený 

etablovaným podnikateľom, ktorí ponúkajú tovary alebo služby vhodné aj pre newyorský trh a chcú 

expandovať do USA. Prihlasovať sa môžu aj zahraniční študenti končiaci americké univerzity, ktorí 

už počas školy začali v USA podnikať. Termín do 14. novembra 2017. 

 
 

 

09.10.2017 | Ekonomické správy | Švajčiarsko 
Dopyt zo Švajčiarska na nadviazanie kontaktu - zadanie objednávky na výrobu oceľových 
dielcov 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme 

švajčiarskej firmy o nadviazanie kontaktu s firmou v SR, ktorá je schopná vyrábať (menšie) oceľové 

dielce. 

 
 
 

 Výstavy a veľtrhy 
 

 

 

08.09.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nemecko  

Kooperačné podujatie na výstave A+A pre oblasť OZBP v Düsseldorfe  

Pozývame slovenské spoločnosti na kooperačné rokovania v dňoch 18. – 19. októbra 2017 počas 

výstavy A+A v Düsseldorfe. Podujatie A+A, ktoré patrí medzi popredné medzinárodné fóra pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na predchádzajúcej výstave sa zúčastnilo na uvedenom 

podujatí 1.844 vystavovateľov z 57 krajín a 65.000 návštevníkov. 

 

 

08.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nemecko  

Misia strojárskych a plastikárskych firiem na výstavu FAKUMA  

Pozývame slovenské spoločnosti na podnikateľskú misiu s rokovaniami na 25. ročníku medzinárodnej 

výstavy "Fakuma 2017" vo Friedrichshafene v Nemecku sa zameriava na hľadanie partnerov pre 

spoluprácu a transfer technológií v oblasti spracovania plastov, vstrekovacích lisov, technológií pre 

tepelné tvarovanie, vytláčanie, náradie, a komponenty. Termín: 17. - 19. október 2017. 

 

 

03.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Niger 
FEBAK 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 12. ročníka 

Medzinárodného veľtrhu Bamako 2017, Mali, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. decembra 2017 - 2. 

januára 2018. 

 

 

25.09.2017 | Ekonomické správy | Taliansko 
Veľtrh „FORUM AGENTI MILANO“ (Milano 23. – 26. novembra 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní proexportného podujatia zameraného na obchodnú výmenu (B2B), propagáciu a 

prezentáciu, vyhľadávaniu obchodných partnerov a zástupcov, ktoré sa uskutoční v Miláne v dňoch 

23. - 25. novembra 2017. 

 

 

 

15.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Moldavsko  

„Poľnohospodárstvo pre 21. storočie - Prezentácia slovenských inovatívnych 

poľnohospodárskych technológií v Moldavsku“.  

Prezentácia slovenských inovatívnych poľnohospodárskych technológií v Moldavsku sa uskutoční 17. 

októbra 2017 v Kišiňove.  
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03.10.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 
RAILEXPO 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 24. - 25. októbra 2017 sa bude v Kyjeve konať 

Medzinárodná výstava „ RAILEXPO 2017“ 

 

 

 

09.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína  

FHC China 2017  

Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o možnosti účasti 

slovenských vystavovateľov na kontraktačno-predajnom veľtrhu potravín, nápojov, pečiva 

pohostinnosti a potravinárskeho predaja, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. - 16. novembra 2017                    

v Shanghai New International Expo Center (SNIEC) v Pudongu. 

 
 

 

21.08.2017|  Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Irak  

Bagdadský medzinárodný veľtrh  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 44. ročníka 

Bagdadského medzinárodného veľtrhu (44th session of Baghdad Intemational Fair), ktorý sa 

uskutoční v dňoch 21. - 30. októbra 2017 v Bagdade, Irak.  

. 

 

  

21.08.2017| Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kuvajt  

Medzinárodný veľtrh vynálezov na Blízkom východe Kuvajt 2018  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní 10. ročníka 

medzinárodného veľtrhu vynálezov na Blízkom východe (10th International Invention Fair in the 

Middle East), ktorá sa uskutoční v dňoch 29. januára - 1. februára 2018 v Kuvajte, Kuvajt. 

 

 

  

23.08.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina  

Ukrainian Food Expo 2017  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú 

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 23. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať Medzinárodná 

výstava „ Ukrainian Food Expo 2017“.  

 

 

 

20.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ghana 
African Air Expo 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní Prvej svetovej leteckej 

výstavy a konferencie pre Afriku - African Air Expo 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.- 26. októbra 

2017 v Accre, Ghana. 
 

 

 

13.06.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Poľsko 

15. ročník medzinárodnej výstavy vína ENOEXPO+HORECA a GASTROFOOD v Krakove. 

Generálny konzulát SR v Krakove informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej výstave vína 

ENOEXPO, spojenej s výstavou HORECA a GASTROFOOD. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15.-

17. novembra 2017 v meste Krakov v Poľskej republike. 

 

 

14.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína - Taiwan 

Taiwan Agriculture Week 2017 

Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei informuje o pripravovanom poľnohospodárskom 

veľtrhu Taiwan Agriculture Week 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2017 v meste 

Kaohsiung. 
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01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina 

Veľtrhy v Kyjeve v priebehu roku 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve 

informujú podnikateľskú verejnosť o veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 2017 v meste 

Kyjev, Ukrajina. 

 

 

14.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Izrael 
Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve 

Medzinárodná výstava a konferencia o nových technológiách v poľnohospodárstve Agritech Israel 

2018 sa uskutoční od 8.-10. mája 2018. 20. ročník úspešného medzinárodného podujatia organizuje 

spoločnosť Kenes v izraelskom Tel Avive 
 

 
 

 Podujatia 
 

 

 

05.10.2017 | Ekonomické správy | Gruzínsko 
"Okrúhly stôl Gruzínsko" 

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Veľvyslanectvom Gruzínska a Honorárnym 

konzulátom Gruzínska na Slovensku pozýva podniklateľov dňa 18. októbra 2017 na "Okrúhly stôl 

Gruzínsko". 
  

 

 

03.10.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Nemecko 
Obchodná misia podnikateľov z Magdeburgu v Trnave 23. októbra 2017 

Pozývame podnikateľov, aby sa zúčastnili dvojstranných rokovaní s nemeckými firmami, ktoré 

navštívia Trnavu v pondelok 23. októbra 2017. 
 

 

 

09.10.2017 | Ekonomické správy | Kanada 
Pozvánka na odborný seminár 

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na odborný seminár zameraný na dohodu 

CETA Kanada – EÚ . Seminár sa uskutoční 9. novembra 2017 v Trnave 

 

 

  

17.08.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kórejská republika  

Možnosť účasti SK firiem v programe EU Gateway to Korea – téma Green Energy Technologies 

Veľvyslanectvo SR v Soule si dovoľuje informovať o pripravovanej obchodnej misii v rámci programu 

EU Gateway to Korea, ktorá sa uskutoční v Soule v dňoch 29. januára - 02. februára 2018 a bude 

zameraná na technológie pre takzvanú ekologickú energetiku. 
 

 

28.09.2017 | Ekonomické správy | Čína 
Taiwan Trade Mission to Slovakia 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní B2B kooperačnej burzy v rámci taiwanskej podnikateľskej misie na Slovensku (Taiwan 

Trade Mission to Slovakia), ktorá sa uskutoční v dňoch 2. novembra 2017 v Bratislave v Hoteli 

Raddison Blue Carlton 

 
 

  

25.09.2017 | Ekonomické správy | Gruzínsko 
Fórum BIE Tbilis 
Fórum BIE Tbilisi 
Zastupiteľský úrad SR v Tbilisi informuje podnikateľskú verejnosť o konaní fóra „Equipment 
suppliers exhibition and Lease finance forum“, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 v Tbilisi 
(Gruzínsko). 
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10.05.2017 | Ekonomické správy | Irán 
ANGVA 2017 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o 

konaní 7. dvojročníka konferencie a výstavy Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association Biennial 

International Conference & Exhibition (ANGVA 2017), ktorá sa uskutoční v dňoch 31. októbra – 2. 

novembra 2017 v Teheráne, Irán. 
 

  

09.08.2017 | Ekonomické správy | Dánsko  

BIG SCIENCE BUSINESS FORUM 

Zastupiteľský úrad SR v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia Big Science 

Business Forum, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-28. februára 2018 v Kodani, v Dánskom kráľovstve. 

 

 

25.07.2017 | Ekonomické správy | Fínsko  

Východné partnerstvo „BUSINESS FORUM“ 26. – 27. októbra 2017. 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych SR informuje o možnosti participácie slovenskej 

podnikateľskej verejnosti subjektov na podujatí „Business forum“ organizovaného v dňoch 26. – 27. 

októbra 2017 v Talline (Estónsko). 

 

  

25.09.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Albánsko 
„Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ 
Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie 
slovenských firiem na B2B stretnutiach organizovaných Obchodnou a priemyselnou komorou v Tirane 
s názvom „Tirana Business Matching 2017 – B2B Event“ zameraného na priame zahraničné 
investície a partnerstvo medzi medzinárodným obchodom a predstaviteľmi albánskych spoločností. 
Podujatie sa uskutoční v dňoch 26.–27. októbra 2017 v priestoroch Kongresového paláca v Tirane, v 
Albánsku. 

 

 

20.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Turecko 
Match4Indusrty 

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti 

participácie na Match4Indusrty, na veľtrhu priemyslu a technológií SANTEK zameranom na 

budovanie obchodných kontaktov, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 3. novembra 2017 v Kocaeli, v 

Turecku. 

 
 

 

01.02.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rumunsko 

Podujatie ROTI 2017 v rumunskom Arade 

Edícia výstavy a konferencie v oblasti dopravy, infraštruktúry, komunikácií a lokálneho i regionálneho 
rozvoja vo východne Európe ROTI sa uskutoční v rumunskom meste Arad v termíne 17.-19. októbra 
2017 
 

 

 

07.06.2017 | Ekonomické správy | Španielsko 

Smart City Expo World Congress (Barcelona, 15. – 16. november 2017) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní ďalšieho kola 

svetového kongresu Smart City Expo, ktoré sa bude konať v Barcelone v dňoch 15. až 17. novembra 

2017. 

 

 

 

25.07.2017 | Ekonomické správy | Ukrajina  

II. Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“ 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectvo SR v Kyjeve informujú 

podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 21. - 24. novembra 2017 sa bude v Kyjeve konať II. 

Medzinárodné fórum „ INNOVATION MARKET“. 
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19.09.2017 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko 
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FITUR 2018 (Madrid, 17. – 21. január 2018) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje odbornú verejnosť o konaní 38. 

ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu FITUR, ktorý sa uskutoční v Madride v dňoch 17. 

až 21. januára 2018. 

 

 

 

19.09.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Turecko 
The Global SatShow 

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o možnosti 

participácie na The Global SatShow, medzinárodnej konferencii a výstave zameranej na satelitné 

technológie a vysielanie, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 10. novembra 2017 v Istanbule, v Turecku. 

 

 
 

 Aktuality 
 

 

Ukrajina | V Karpatoch dokončili výstavbu Beskydského tunela do Európy 

Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedkyinformujú, že na Zakarpatsku bola dokončená výstavba 

železničného tunela (dĺžka 1 764 m), ktorý spája Rusko s Európou cez územie Ukrajiny. Úplné dokončenie je 

naplánované na 25. mája 2018. Na II. Paneurópskej dopravnej konferencii na Kréte v marci 1994 bolo 

definovaných 9 koridorov, ako hlavné dopravné osi medzi EÚ a štátmi strednej a východnej Európy. 

Beskydský tunel je súčasť V. Krétskeho medzinárodného dopravného koridoru, ktorý vedie cez Taliansko, 

SIovinsko, Maďarsko, Slovensko, Ukrajinu a Rusko (Terst-Ľubľana-Budapešť-Bratislava-Užhorod-Ľvov).  

Zdroj: Ukrajinské hromadné oznamovacie prostriedky 

 

Slovensko | Rast pridanej hodnoty 

Slovensko vykazuje najvyšší rast pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe v rámci celého OECD,  čo je silný 

argument v prospech SR. Od 2008 narástla pridaná hodnota v priemyselnej výrobe o 43 %. Ročný rast 

pridanej hodnoty vyjadrený v % vzniká porovnaním 2 po sebe idúcich rokov (v našom prípade 2016/2015). 

Slide dole zobrazuje rast v priemyselnej výrobe. Pridaná hodnota u konkrétneho výrobcu sa vypočíta ako cena 

finálneho produktu mínus prvotné náklady. Odzrkadľuje teda výsledok zapojenia práce a kapitálu do 

produkcie.  

Zdroj: SARIO 

 

Slovensko | Rokovanie vlády SR (Bratislava; 11. októbra 2017) 

Vláda včera schválila rozpočet na budúci rok. Deficit má klesnúť pod 1 % na úroveň 0,83 % HDP. V ďalšom 

roku sa má znížiť na 0,1 % HDP, v roku 2020 je cieľom vyrovnaná bilancia. Za zrýchlením rastu ekonomiky 

oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a 

s ním spojený rast exportu. Pozitívne vyhliadky očakáva aj trh práce, kde by mali naďalej vznikať nové 

pracovné miesta vo všetkých sektoroch, najviac však v priemysle a v službách. Nezamestnanosť bude vďaka 

tomu aj naďalej klesať na historicky najnižšie úrovne. Vláda SR prerokovala aj rozpočet Eximbanky a zvýšenie 

minimálnej mzdy na rok  2018. Eximbanka predpokladá z rozpočtovanej výšky výnosov a nákladov v roku 

2018 dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 410 000 EUR, pri celkových prevádzkových výnosoch 11,24 mil. 

EUR. Podľa návrhu MPSVaR SR má minimálny plat od budúceho roka vzrásť zo súčasných 435 EUR na 480 

EUR mesačne (+ 10,34 %). Minimálna hodinová mzda zamestnancov dosiahne 2,759 EUR.  

Zdroj: Úrad vlády SR 
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Slovensko-Nemecko | 21.zasadnutie Slovensko-bavorskej hospodárskej komisie  

Zasadnutie Komisie (Bad Endorf; 10.-11. októbra 2017) bolo príležitosťou prediskutovať vzájomnú spoluprácu 

vo vybraných sektorových politikách ako napríklad verejná správa, zdravotníctvo, kultúra, životne prostredie, 

vzdelávanie. Nad rámec zaužívaného formátu, prvýkrát v histórii fungovania Komisie (každé dva roky, 

striedavo na Slovensku a v Nemecku) bola zvolená kľúčová téma rozhovorov, reflektujúca prioritu 

hospodárskeho rozvoja oboch krajín, a to priemysel 4.0. Obe strany sa dohodli na pokračovaní tohto prístupu 

aj v budúcnosti. Výstupy Komisie sú relevantným príspevkom do formujúcich sa priorít prehĺbeného 

štruktúrovaného dialógu Nemecka a Slovenska.  

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

MMF | Výročné stretnutie IMF  

Na výročnom stretnutí  IMF sa  v dňoch 12.-13. októbra 2017 zúčastňuje minister financií SR a guvernér 

Národnej banky Slovenska. Súčasťou zasadnutia sú aj bilaterálne stretnutia s tímom IFM, ktorý prognózujú 

makroekonomický vývoj SR. Odhady IMF na hospodársky rast Slovenska sú menej optimistické, ako odhady 

Inštitútu finančnej politiky SR. Kým na rok 2017 sú odhady SR aj IMF na hospodársky rast rovnaké, na úrovni 

3,3 %, na rok 2018 SR odhaduje rast na úrovni 4,2 %, zatiaľ čo IMF na 3,7 %.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

Slovensko | Slovensko predstavilo svoju expozíciu na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 

13. októbra 2017 končí jeden z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe. V rámci slovenskej 

expozície sa prezentujú firmy, ktoré prinášajú na trh inovatívne produkty. SARIO umožnilo tento rok 

prezentáciu v národnom stánku 14 firmám prinášajúcim na trh inovatívne produkty. Spoločnosť FLORAPRINT 

predstavuje unikátny stroj na potlač látok ako svetovú premiéru, spoločnosť Engler predstavuje prvý a 

najrýchlejší Superquad na svete, ďalej je prítomná vizuálna prezentácia modelov a produktov od významných 

slovenských spoločností a inštitúcií, akými sú SPINEA , PROFING, Strojnícka fakulta STU Bratislava a 

Slovenské centrum dizajnu.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR 

 

Slovensko | Číňania kúpili pri Galante sklady Tesca aj Samsungu 

Medzi Galantou a Sereďou sa rozprestiera logistický park Prologis Park Galanta-Gáň s rozlohou 240-tis. m2. 

Tieto priestory využíva Samsung a Tesco, ktoré do parku prišlo pred mesiacom. Otvorilo tam najväčšie 

distribučné centrum v Európe, z ktorého zásobuje nielen predajne na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a 

Poľsku, ale aj v USA, Nemecka alebo Saudskej Arábie. Týždenník Trend informuje, že Prologis, ktorý je 

svetovým lídrom v oblasti logistických nehnuteľností, predal tento logistický park čínskej spoločnosti CNIC 

Corporation Limited. Na Slovensku tak uzavrel rekordný obchod v regióne SVE.  

Zdroj: sme.sk 

 

Slovensko | Najväčší úspech na finančných trhoch 

Slovenská republika dosiahla historický míľnik a po prvýkrát predala 30 - ročné dlhopisy. „Po prvýkrát v histórii 

sme predali 30 - ročné dlhopisy v celkovej hodnote 1 mld. EUR s  kupónovým výnosom na úrovni 2 % ročne“, 

uviedol riaditeľ ARDAL-u Daniel Bytčánek. „Pre mňa je to dôkaz, že sme na správnej ceste, a je to odmena 

za to, že po tejto ceste kráčame. Zároveň je to dôkaz, že investori, ktorí požičali našej krajine peniaze na 30 

rokov veria v budúcnosť Slovenska. Je to aj ocenenie dôveryhodnosti našich verejných financií“, uviedol 

minister financií SR P. Kažimír. O dlhopisy prejavilo záujem množstvo investorov, z ktorých 170 zaznamenalo 

úspech v podobe kúpy dlhopisov. Išlo o investorov z 15 krajín, pričom najviac z nich bolo z Rakúska, Nemecka, 

Francúzska, Anglicko a Írsko.  

Zdroj: Ministerstvo financií SR 

 

 

 

http://www.floraprint.sk/
https://www.super-quad.com/
http://www.spinea.sk/sk/
http://www.profing.sk/
http://www.mhsr.sk/press/slovensko-predstavilo-svoju-expoziciu-na-59-medzinarodnom-strojarskom-veltrhu-v-brne
https://ekonomika.sme.sk/c/20631466/tesco-otvorilo-pri-galante-najvacsie-distribucne-centrum-v-strednej-europe.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20631466/tesco-otvorilo-pri-galante-najvacsie-distribucne-centrum-v-strednej-europe.html
https://reality.etrend.sk/realitny-biznis/rekordny-obchod-cinania-kupili-haly-samsungu-ci-tesca-pri-galante.html
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=38&id=947
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Energetika 

 

Poľsko | Kongres „Nového priemyslu“ 2017 aj so slovenským zastúpením 

Dôležitými témami boli poľský energetický mix, zimný balíček Euróspkej komisie a vzťah Poľska k nemu. 

Podľa ministra sú rokovania s Európskej komisie blízko finále. Potvrdil, že „existujú šance na pozitívne riešenia 

pre poľský energetický priemysel a celé hospodárstvo“. V paneli o elektromobilite vynikla slovenská 

spoločnosť GreenWay, ktorá v odbornej diskusii o vývoji poľskej elektromobility, ale aj v diskusii v Poľskom 

Sejme pri príprave nového zákona, hrá prvé husle. GreenWay buduje v Poľsku 200 dobíjacích staníc pre 

elektromobily s podporou európskych fondov.  

Zdroj: Zastupiteľský úrad SR vo Varšave   

 
 

Priemysel 
 

 
USA | Honeywell ohlásil plán odčlenenia niektorých činností, vrátane výroby turbodúchadiel 

Podľa prezidenta firmy D. Adamczyka „analyzovali početné kritériá, vrátane výhľadu rastu, finančnej 

výkonnosti, dynamiky trhu, rizika strát, či vhodnosti pre firmu“. Po komplexnom zhodnotení portfólia (tržby 40 

mld. USD) sa rozhodli ponechať aktivity v súlade s aktuálnymi globálnymi megatrendmi, ako napríklad 

energetická účinnosť, investície do infraštruktúry, urbanizácia, bezpečnosť. Do samostatných verejne 

obchodovaných spoločností do konca roka 2018 oddelia dva doterajšie predmety činnosti: Homes and Global 

Distribution (tržby 4,5 mld. USD) a Transportations Systems (tržby 3 mld. USD). Ten je svetovou jednotkou 

vo vývoji a výrobe inovatívnych automobilových technológií, vrátane Garrett® turbodúchadiel pre osobné 

a nákladné automobily a jedným z jeho výrobných závodov je aj Honeywell Turbo, s.r.o. Záborské s viac ako 

550 zamestnancami. Môže ísť o prispôsobovanie sa aktuálnemu trendu v automobilovom priemysle 

(elektromobilita), o názvoch, ani budúcich osudoch/majiteľoch nových spoločností nie je rozhodnuté. Výrobné 

závody Honeywell Safety Products, s.r.o. Partizánske a Elster, s.r.o. Stará Turá by mali ostať v portfóliu firmy 

Honeywell.  

Zdroj: Honeywell  

 

 
 
Zostavili: Jarmila Bóryová 
Zodpovedný: Zuzana Ščepánová 
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“.  

https://www.honeywell.com/
mailto:bizinfo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici

