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Milí členovia a priatelia,

východné	 Slovensko	 predviedlo	 v	 posled-
ných	 desiatich	 rokoch	 pozoruhodný	 vývoj.	
Znížila	 sa	 nezamestnanosť,	 udomácnili	 sa	
tu	 nové	 priemyselné	 odvetvia	 a	 celý	 tento	
región	 má	 čo	 ponúknuť.	 V	 Košiciach	 vzniklo 
pôsobivé	 „IT	 údolie“,	 z	 ktorého	 vychýrené	
medzinárodné	IT	spoločnosti	ponúkajú	svoje 
služby	 komerčným	 zákazníkom	 po	 celom	
svete.	Vzorový	príklad	toho,	ako	sa	dajú	šance 
globalizácie	využiť.	Tiež	mnohé	tunajšie	prie-
myselné	 podniky	 vyrábajú	 svoje	 produkty 
v	 najmodernejších	 závodoch	 so	 zámerom	
ďalšej	 expanzie.	 Tento	 hospodársky	 rast	 
podporuje	 stále	 sa	 rozvíjajúca	 infraštruktúra.	
Rozmach	zaznamenáva	aj	letisko	v	Košiciach.	
K	pravidelným	spojeniam	s	európskymi	veľko- 
mestami	 nedávno	 pribudla	 priama	 linka	 do	
Kolína,	ktorá	vzbudila	záujem,	okrem	iného,	aj 
v	slovensko-nemeckých	obchodných	kruhoch. 

Východné	 Slovensko,	 ale	 aj	 samotné	 mesto	
Košice,	 sú	 známe	 aj	 v	 iných	 oblastiach	 spo-
ločenského	života.	Osobitné	postavenie	patrí	
Medzinárodnému	 maratónu	 mieru.	 Práve	 
v	 Košiciach	 sa	 konal	 1.	 mestský	 maratón	 
v	Európe	a	odvtedy	sa	beháva	pravidelne	vo	
viacerých	mestách	naprieč	kontinentom.	

Náš	 tohtoročný	 letný	 newsletter	 je	venovaný 
tematike	 východného	 Slovenska.	 Na	 nasle- 
dujúcich	 stranách	 sa	 dočítate	 o	 tom,	 ako	 
tento	región	hodnotia	naše	členské	firmy.	VIA	
Forum	2017,	na	ktoré	Vás	koncom	septembra 
pozývame	 do	 Košíc,	 ponúka	 veľmi	 dobrú	 
príležitosť	 spoznať	 tento	 región	 a	 jeho	 pred-
staviteľov.
 
Váš	Thomas	Hejcman,	člen	predstavenstva

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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MINEBEA DOSTANE 
FINANČNÚ PODPORU

Jeden	z	najdôležitej- 
ších	investičných	zá- 
merov	na	východnom 
Slovensku	realizuje
japonský	koncern	
Minebea.	V	Košiciach	
vznikne	závod	na	vý-	
robu	chladiacich	systé-
mov	a	motorov.	Nájsť	si	
tu	zamestnanie	má	až	
do	1	100	pracovníkov.	
Slovenská	republika	
podporí	projekt	stimu-
lom	vo	výške	20	mil.	€.

Východné	Slovensko	má	1,6	mil.	obyvateľov	a	geograficky	sa	delí	na	dva	samosprávne 
kraje:	 Košický	 a	 Prešovský.	 V	 roku	 2015	 dosiahol	 tento	 región	 hrubý	 domáci	 produkt 
(HDP)	 vo	 výške	 16,35	 mld.	 eur.	 Na	 osobu	 to	 zodpovedalo	 približne	 10	 100	 eurám.	 
V	celoštátnom	priemere	predstavovalo	HDP	na	osobu	14	500	eur,	v	regióne	hlavného	
mesta	dokonca	vyše	35	000	eur.	

Tento	hospodársky	rozdiel	medzi	východom	a	západom	sa	odzrkadľuje	aj	pri	iných	uka-
zovateľoch.	Zatiaľ	čo	v	Bratislave,	s	mierou	nezamestnanosti	vo	výške	5,3	%,	vládla	v	roku	
2015	 takmer	 plná	 zamestnanosť,	 bolo	 vo	 východnej	 polovici	 krajiny	 bez	 zamestnania	 
15	 %	 práceschopných	 ľudí.	 Celoštátny	 priemer	 vo	 výške	 10,6	 %	 bol	 približne	 v	 strede	
medzi	týmito	dvoma	extrémami.	Slabšia	ekonomická	sila	a	vysoká	nezamestnanosť	sa	
prejavujú	aj	pri	mzdách.	Východné	Slovensko	dosiahlo	najnižšiu	mesačnú	hrubú	mzdu	
spomedzi	 všetkých	 slovenských	 regiónov	 (877	 eur).	 V	 hlavnom	 meste	 naproti	 tomu	 
zarábali	zamestnanci	mesačne	v	priemere	o	442	eur	viac.	

Ale	aj	v	rámci	samotného	východného	Slovenska	existujú	v	úrovni	miezd	veľké	rozdiely.	
Zatiaľ	čo	sa	Košický	kraj,	vďaka	prítomnosti	medzinárodných	IT	koncernov,	mesačnou	
mzdou	vo	výške	945	eur	priblížil	k	celoslovenskému	priemeru	(993	eur),	Prešovský	kraj	
bol	s	mesačným	platom	vo	výške	799	eur	značne	pozadu.

Grafika: Východné Slovensko a Bratislava v porovnaní, 2015	(Zdroj:	Štatistický	úrad	SR)

Východné Slovensko v číslach: 
vysoká nezamestnanosť, nízke mzdy

ŠTATISTIKA MESIACA NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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SLOVENSKO-NEMECKÉ 
PODNIKATEĽSKÉ 
FÓRUM V KOŠICIACH

VIA	FORUM	2017	sa	
uskutoční	25.-26.	 
septembra	2017	 
v	Košiciach.	Hlavným	 
zámerom	podujatia	je	
interaktívne	prezen-
tovať	aktivity	a	vízie,	
vytvárať	platformu	pre	
bilaterálne	rokovania, 
rozšíriť	existujúcu	
spoluprácu	a	nadviazať	
nové	obchodné	vzťahy.

VIA	FORUM	2017	bude	
tentokrát	zamerané	
nielen	na	investičné	
potenciály	regiónu	
východného	Slovenska,	
úspechy	nemeckých	
investícií	a	kongresovú	
turistiku,	ale	aj	na	témy	
z	oblasti	energetiky	 
a	elektrickej	mobility.

Podobne	ako	1.	ročník,	
aj	tento	rok	je	podujatie	
organizované	hlavne	
pre	podnikateľské	sub-
jekty,	bankové	a	finanč-
né	inštitúcie,	vedecké,	
výskumné	a	vzdelá-
vacie	inštitúcie,	ako	aj	
organizácie,	pôsobiace	
v	oblasti	cestovného	
ruchu,	nielen	v	regióne,	
ale	aj	v	Nemecku.

Podujatie	sa	koná	pod	
záštitou	predsedu	 
vlády	Slovenskej	 
republiky,	p.	Roberta	
Fica.

Program a prihláška:
www.agenturavia.sk/
sk/nase-projekty/
via-forum-2017

Juraj Banský: Východné Slovensko 
je atraktívna lokalita pre investorov

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Juraj	 Banský	 je	 od	 roku	 2011	 nemeckým	 honorárnym	 konzulom	 v	 Košiciach.	 Okrem	
toho	 je	 podpredsedom	 predstavenstva	 Východoslovenskej	 investičnej	 agentúry	 (VIA)	 
a	konateľom	spoločnosti	Excellent	v	Košiciach.

Pán profesor, ako sa vyvíja hospodárstvo na východnom Slovensku?
Na	základe	dát	OECD	patrí	SR	medzi	štáty	s	najväčšími	regio- 
nálnymi	 rozdielmi.	 Spôsobené	 je	 to	 najmä	vysokým	 odstu-
pom	 Bratislavy	 od	 zvyšku	 Slovenska	vo	výške	 príjmov,	 ako	
aj	zaostávaním	regiónov	východného	a	juhu	stredného	Slo- 
venska	 v	 miere	 nezamestnanosti.	 Keď	 k	 tomu	 pripočítame	 
veľmi	 zlú	 situáciu	 v	 dopravnej	 infraštruktúre,	 zdravotníctve,	
atď.,	že	z	celkového	počtu	13-tich	najmenej	rozvinutých	okre-
sov	sa	8	okresov	nachádza	v	regióne	východného	Slovenska, 
tak	sa	nie	je	čím	veľmi	chváliť.	Napriek	tomu	v	regióne	pôsobí	
veľa	významných	investorov,	vrátane	investorov	z	Nemecka.

Prečo je tento región zaujímavý pre nemecké firmy?
Jedným	z	dôležitých	faktorov,	charakterizujúcich	náš	región,	je	jeho	geografická	poloha. 
Susedíme	 s	 Poľskom,	 Maďarskom	 a	 Ukrajinou.	 To	 poskytuje	 atraktívny	 priestor	 pre	 
investorov.	 V	 Košiciach	 končí	 širokorozchodná	 koľaj,	 čo	 otvára	 obojsmerný	 dopravný	
priestor	smerom	na	Ďaleký	východ.	V	júni	2017	otvorené	priame	letecké	spojenie	s	Kolí-
nom	nad	Rýnom	bude	iste	jedným	z	dôležitých	faktorov	pre	potenciálnych	nemeckých	
investorov.	Nachádza	sa	tu	množstvo	kultúrnych	pamätihodností,	turistických	možností	
a	kúpeľných	miest,	je	tu	silné	zoskupenie	kvalitných	stredných	odborných	škôl	a	univer-
zít,	a	teda	investori	tu	nájdu	kvalitnú	a	vzdelanú	pracovnú	silu.	

V čom spočívajú prekážky?
Nedobudované	 diaľničné	 prepojenie	 s	 Bratislavou	 je	 téma,	 ktorá	 je	 každému	 známa.	
Neexistencia	 veľkého	 a	 kompletne	 pripraveného	 priemyselného	 parku	 je	 značným	 
nedostatkom	 pre	 región.	 Dôležitým	 faktorom	 je	 neexistencia	 významného	 investora,	
ako	je	napr.	VW	Slovakia,	ktorý	by	„naviazal“	na	seba	subdodávateľov,	čím	by	sa	zvýšila	 
zamestnanosť	 a	 znížil	 sa	 odchod	 hlavne	 mladých	 ľudí	 z	 regiónu.	 Chcem	 veriť,	 že	 
takýmto	by	mohol	byť	nový	japonský	investor	spol.	Minebea.	Avšak	treba	sa	pozrieť	aj	do	
vlastných	radov,	kde	vnímam	v	mnohých	prípadoch	slabú	angažovanosť	reprezentantov	 
regiónu	na	všetkých	úrovniach.	My	musíme	byť	tiež	„generátorom“	inovatívnych	projek-
tov	a	marketingu	regiónu,	čo	bol	aj	základný	motív	pri	vzniku	našej	agentúry	a	vydaní	
prvého	investičného	sprievodcu	regiónu	východného	Slovenska.

V septembri sa bude v Košiciach konať VIA Forum. Akú pridanú hodnotu ponúka  
nemeckým a slovenským podnikom?
Po	úspešnom	1.	ročníku	VIA	FORUM	2016	a	pozitívnych	ohlasoch	doma	i	v	zahraničí,	sme	
sa	rozhodli	oboznámiť	nemeckých	partnerov	so	zmenami,	ktoré	sa	v	ekonomike	regiónu	
udiali.	 Hlavným	 zámerom	 podujatia,	 ktoré	 bude	 prebiehať	 formou	 profesionálne	 mo-
derovanej	panelovej	diskusie,	za	účasti	odborníkov	ako	z	Nemecka	tak	i	zo	Slovenska,	 
je	marketing	regiónu,	interaktívna	prezentácia	vzájomných	aktivít	a	vízií,	vytvorenie	plat-
formy	pre	bilaterálne	rokovania,	rozšírenie	existujúcej	spolupráce	a	nadviazanie	nových	
obchodných	vzťahov.	VIA	FORUM	2017	bude	mať	nové	panely,	a	to	z	oblasti	energetiky,	
elektrickej	mobility	a	smart-cities	a	samostatný	blok	k	duálnemu	vzdelávaniu.

Prof.	Ing.	Juraj	Banský,	CSc.

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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SLÁVNOSTNÉ 
UKONČENIE ŠTÚDIA 
IKT ŠPECIALISTOV

23.	júna	2017	to	pre	 
18	mladých	a	motivo-
vaných	odborníkov	na	
počítačové	systémy	
konečne	prišlo:	počas	
slávnostnej	ceremónie 
v	hoteli	Yasmin	 
v	Košiciach	im	boli	
odovzdané	záverečné	
certifikáty.	Tým	sa	stali	
druhou	generáciou	IT	
špecialistov,	ktorí	sa	
duálne	vzdelávali	vo	
firme	T-Systems	Slova-
kia.	Čerešnička	na	torte	
pri	tomto	vzdelávaní:	
„Certifikáty	osvedčujú	
rovnakú	odbornú	spô-
sobilosť,	akú	majú	IKT	
špecialisti,	vzdelaní	 
v	Nemecku“,	vyhlásila	
počas	ceremónie	 
Željka	Šenkovič	
z	SNOPK.	Košice	sú	tak	
jediné	miesto	mimo	
Nemecka,	kde	sa	tento	
certifikát	s	titulom	
Fachinformatiker	 
vydáva,	uviedla	ďalej	 
Ž.	Šenkovič.	

Čerství	absolventi	majú	
teraz	všetky	dvere	do	
sveta	informačných	
technológií	otvorené.	
T-Systems	ich	privíta	 
s	otvorenou	náručou.
  

Daniel	Giebel	je	od	konca	roku	2015	konateľom	spol.	T-Systems	Slovakia	v	Košiciach,	
ktorá	 prevádzkuje	 dva	 celosvetovo	 najväčšie	 systémy	 SAP.	 K	 jej	 najdôležitejším	 
zákazníkom	 patria	 medzinárodné	 firmy	 napríklad	 z	 automobilového,	 ako	 aj	 ropného	 
či	plynárenského	priemyslu.		

Pán Giebel, v čom podľa Vás spočíva potenciál východného Slovenska pre 
T-Systems v Košiciach?
Prístup	 ku	 kvalifikovanej	 pracovnej	 sile	 pri	 rozumnej	 úrov-
ni	 mzdových	 nákladov	 bol	 určite	 tým,	 čo	 nás	 na	 začiatku	
priviedlo	do	Košíc,	a	čo	nás	tu	sčasti	ešte	drží.	S	ohľadom	
na	 stúpajúce	 personálne	 náklady	 je	 stále	 dôležitejšie	 už	
nepozerať	 prevažne	 na	 to,	 ako	 tu	 môžeme	 produkovať 
lacnejšie,	ale	ako	môžeme	využiť	naše	know-how,	poznatky	
a	skúsenosti,	aby	sme	užšie	spolupracovali	s	našimi	exter-
nými	klientmi	po	celom	svete	a	novými	spôsobmi	prispievali	 
k	obchodným	úspechom	koncernu.	Čo	mám	na	mysli,	skôr	
ako	„len“	nižšie	náklady,	sú	stúpajúce	obraty,	nové	produkty, 
nové	IT	architektúry,	nové	platformy.		

Akú úlohu zohráva vo Vašej firme vzdelávanie?
Pre	nás	je	samozrejme	dôležité,	aby	sme	v	podniku	mali	dobre	vzdelaných	ľudí,	keďže	
88	%	našich	nákladov	sú	personálne	náklady.	To	znamená,	že	táto	firma	stojí	a	padá	na	
svojich	pracovníkoch,	ich	kreativite,	ich	zameraní,	záľubách.	Dlho	sme	spolupracovali	 
a	ešte	aj	dnes	veľa	spolupracujeme	so	štátnymi	vzdelávacími	systémami	na	Slovensku.	
Navyše	sme	spojili	skúsenosti	v	duálnom	vzdelávaní,	ktoré	sme	realizovali	v	Nemecku, 
ako	 spol.	 Deutsche	 Telekom,	 s	 tunajšími	 témami	 vzdelávania	 –	 s	 cieľom	 dostať	 
mladých	ľudí	na	takú	úroveň	vedomostí,	akú	potrebujeme	a	poskytnúť	im	budúcnosť	 
v	regióne.		

Na čom by východné Slovensko malo popracovať? 
Naďalej	 sa	 musíme	 zameriavať	 na	 to,	 aby	 bolo	 poskytované	 kvalitné	 vzdelanie.	 Aj 
v	 predmetoch,	 témach	 a	 učebných	 plánoch,	 ktoré	 potrebuje	 hospodárstvo,	 a	 kto-
ré	sú	orientované	na	pracovný	trh.	Tu	si	nie	som	istý,	či	sa	to	vo	všetkých	prípadoch	 
za	posledné	roky	obrátilo	správnym	smerom.	Každopádne	by	to	malo	zostať	v	centre	
pozornosti,	pretože	dorast	a	mladé	pracovné	sily	sú	minimálne	pre	nás	najdôležitejšou	
lokálnou	výhodou.	Čím	lepšie	vzdelanie	majú,	tým	lepšie	zamestnanie	si	nájdu	a	tým	
atraktívnejšie	je	pre	nás,	aby	sme	tu	nielen	zostali,	ale	sa	aj	ďalej	rozrastali.

Okrem	toho	by	som	si	želal,	aby	sa	práve	košický	región	viac	koncentroval	na	vypra-
covanie	medzinárodného	profilu.	Že	niečo	také	môže	dobre	fungovať,	sme	videli	na 
príklade	spol.	Minebea.	Ak	sa	jedná	o	veci	ako	turizmus	alebo	medzinárodná	infraštruk-
túra,	stále	je	tu	čo	doháňať.	To	má	prirodzene	vplyv	aj	na	atraktivitu	pre	usídľovanie	sa	
medzinárodných	firiem.	Napríklad	aj	poskytovanie	medzinárodného	školského	vzdelania.
    
Ako sa Vám páči život v Košiciach?
S	rodinou	som	sa	sem	presťahoval	z	Londýna.	Jednoznačne	môžem	povedať,	že	kvalita	
života	na	východnom	Slovensku	je	silne	podceňovaná.	Mojej	rodine	i	mne	sa	v	Košiciach	
veľmi	páči.	Náš	najväčší	problém	nie	je,	na	západnom	Slovensku	často	spomínaná	nová	
diaľnica,	po	ktorej	by	sme	odtiaľto	mohli	odísť.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Daniel Giebel: Dorast je  
jednoznačne výhodou lokality

Daniel	Giebel

© T-Systems Slovakia s.r.o.
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HOSPODÁRSKY PROFIL 
PREŠOVSKÉHO REGIÓNU

Elektronika	a	ťažké	
strojárstvo,	spracovanie	
kovov	a	potravinárstvo	
–	to	sú	ťažiskové	odvet-
via	v	Prešovskom	kraji	
na	východe	Slovenska.	
Kvôli	chýbajúcemu	
diaľničnému	prepo-
jeniu	s	prosperujúcim	
západom	Slovenska	
nebol	tento	región	pre	
investorov	dosiaľ	až	
taký	zaujímavý.	

Prešov	pritom	v	čase	
nedostatku	personál-
nych	zdrojov	boduje	
vďaka	svojmu	poten-
ciálu	pracovnej	sily.	
Úroveň	miezd	je	stále	
o	pätinu	nižšia	ako	slo-
venský	priemer,	úroveň	
nezamestnanosti	je	
vyššia	ako	v	ktorom-
koľvek	inom	kraji	 
a	v	1.	štvrťroku	2017	
bola	o	dobrých	5	%		
vyššia	ako	slovenský	
priemer.	V	okresoch	
ako	Kežmarok	či	Me-
dzilaborce	je	takmer	
každý	piaty	dospelý	
človek	bez	zamest-
nania.	Aktuálne	je	 
v	regióne	evidovaných	
viac	ako	54	000	neza-
mestnaných.	

Lokálny	priemysel	 
zaznamenáva	nárast	
obratov.	Napriek	vyso-
kej	nezamestnanosti	
veľmi	potrebuje	dobre 
vzdelané	odborné	
pracovné	sily,	ako	napr.	
zváračov,	frézarov	či	
pracovníkov	pre	obslu-
hu	strojov,	ale	aj	vývo-
jových	a	konštrukčných	
inžinierov.

Gerit Schulze, GTAI

Gabriela	Ješková	stojí	na	čele	spoločnosti	BWG	v	Prešove	od	roku	2004.	Od	roku	2012	
je	prokuristkou	spol.	BWG	k.s.	

Pani Ješková, Prešov je druhé najväčšie mesto východného 
Slovenska, počet tu usídlených priemyselných podnikov 
je však veľmi „prehľadný“. Ste so svojou tunajšou výrobou 
spokojní?
Materskou	 spoločnosťou	 firmy	 BWG	 k.s.	 je	 nemecká	 stro-
járska	 firma	 BWG	 Bergwerk-	 und	Walzwerk-Maschinenbau	
GmbH	 so	 sídlom	 v	 Duisburgu.	 Táto	 rodinná	 firma	 strednej	
veľkosti	s	medzinárodnou	pôsobnosťou	oslávila	v	roku	2015	
svoje	60.	výročie.
Významnou	etapou	v	histórii	firmy	BWG	bolo	založenie	dcér-
skej	spoločnosti	v	Prešove	v	roku	2004.	Jedným	z	dôvodov	
vzniku	 firmy	 v	 tomto	 regióne	 bola	 blízkosť	 Technickej	 uni-
verzity	v	Košiciach.	Vážime	si	tiež	veľmi	dobrú	spoluprácu	so	slovenskými	strojárskymi	 
a	elektrotechnickými	výrobnými	firmami	pri	zhotovovaní	našich	zariadení.
Naše	na	mieru	dodávané	výrobné	zariadenia	na	ďalšie	spracovanie	pásov	plechu,	linky	
na	nanášanie	náteru,	na	rovnanie	plechu,	moriace	a	žíhacie	linky,	zariadenia	na	mani-
puláciu	so	zvitkami	i	brámami,	ako	i	ďalšie	špeciálne	stroje	pre	oceliarsky	a	hlinikársky	
priemysel,	 sa	 vyznačujú	 najvyššou	 kvalitou.	 Plechy	 vyrábané	 na	 BWG-zariadeniach	 
nájdu	uplatnenie	na	karosériách	áut,	na	lietadlách,	fasádach	moderných	budov,	ale	aj	
ako	plechovky	pre	nápoje.

Ako sa chce BWG v Prešove ďalej vyvíjať? 
Po	úspešnom	rozbehnutí	strojárskych	konštrukčných	oddelení	sa	v	Prešove	v	roku	2007	
začalo	budovať	elektrooddelenie.	V	súčasnosti	vo	firme	BWG	k.s.	pracuje	45	mladých	
strojných	i	elektrotechnických	inžinierov	a	priebežne	sú	prijímaní	ďalší.	
Spoločnosť	 s	 medzinárodným	 zázemím	 poskytuje	 novým	 zamestnancom	 špeciálne	
odborné	vzdelávanie	a		naviac	kurzy	nemeckého	i	anglického	jazyka.	Tým	získavajú	vyni-
kajúcu	odbornú	vybavenosť	a	majú	široký	priestor	na	uplatnenie	v	profesii.	Zamestnanci	
sa	podieľajú	na	finalizácii	projektov	pre	zákazníkov	nielen	v	Európe,	ale	napr.	aj	v	Číne,	
Amerike	alebo	v	Rusku.
Aj	vlastná	 investícia	do	novej	firemnej	budovy	v	roku	2014,	v	ktorej	sa	nachádzajú	tiež	
rezervné	 kancelárske	 priestory,	 svedčí	 o	 tom,	 že	 majiteľ	 firmy	 Dr.	Andreas	 Noé	 počíta	 
s	terajšími	i	novými	slovenskými	zamestnancami	do	budúcnosti,	a	že	sa	stali	plnohod-
notnou	súčasťou	rodiny	BWG.	

Investičné dianie na východnom Slovensku sa vyvíja veľmi dynamicky. Bude to podľa 
Vášho názoru takto naďalej pokračovať?
Východné	 Slovensko	 má	 ešte	veľký	 potenciál	v	 oblasti	 priemyslu	 i	 služieb.	 Navyše	 je 
v	regióne	možné	nájsť	mnoho	dobre	vzdelaných	mladých	ľudí.

Akých výziev by sa východné Slovensko malo rýchlo chopiť?
Dôležité	 je,	 a	 to	 platí	 pre	 celé	 Slovensko,	 čo	 najskôr	 zosúladiť	 študijné	 smery	 na	 
stredných	 školách	 i	 na	 univerzitách	 s	 požiadavkami	 a	 potrebami	 podnikov	 a	 praxe,	 
a	v	budúcnosti	tieto	flexibilne	prispôsobovať	novým	požiadavkám.	

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Gabriela Ješková: Naši pracovníci 
realizujú projekty po celom svete

Ing.	Gabriela	Ješková

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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METRO DEŇ SÚKROM-
NÉHO PODNIKANIA 
AJ NA VÝCHODNOM 
SLOVENSKU

Veľkoobchod	METRO	
vlani	zaviedol	tradíciu,	
a	vždy	v	októbri	vzdáva	
hold	tvrdej	a	poctivej	
práci	všetkých	podni-
kateľov,	ktorí	denno- 
denne	robia	všetko	
preto,	aby	naplnili	
potreby	svojich	zákaz-
níkov.	Deň	súkromného	
podnikania	sa	bude	 
konať	10.	októbra	2017.	
Už	teraz	sa	záujem-
covia	zo	strany	pod-
nikateľov	môžu	hlásiť	
a	pripraviť	pre	svojich	
zákazníkov	špeciálne	
ponuky	na	tento	deň.	
Patronát	nad	akciou	
prevzala	naozaj	reno-
movaná	osoba.	Deň	
súkromného	podnika-
nia	2017	sa	koná	pod	
záštitou	prezidenta	SR	
Andreja	Kisku.

Spoločnosť	METRO	
podporí	celú	akciu	
veľkou	mediálnou	kam-
paňou.	Podnikatelia	tak	
budú	mať	istotu,	že	sa	
o	Dni	súkromného	pod-
nikania	dozvedia	aj	ich	
zákazníci.

Na	východnom	Slo-
vensku	sa	zúčastnia	
podnikatelia	z	týchto	
miest:	Bardejov,	Horný	
Smokovec,	Kežmarok, 
Košice,	Malá	Ida,	 
Poprad,	Prešov,	Spišská	
Nová	Ves	a	Ždiar.	

Ďalšie informácie:
www.own-business-day.

Spoločnosť	Wizz	Air	a	Letisko	Košice	dňa	25.	júna	2017	slávnostne	otvorili	nový	priamy	
let	z	2.	najväčšieho	mesta	Slovenskej	republiky	do	metropoly	na	Rýne	–	mesta	Kolín.	
Na	košické	letisko	lieta	maďarská	nízkonákladová	letecká	spoločnosť	Wizz	Air	od	roku	
2013	a	novým	spojom	reaguje	na	veľký	dopyt	po	leteckom	spojení	medzi	východným	
Slovenskom	a	Nemeckom.	Lietať	sa	bude	dvakrát	do	týždňa	–	počas	letného	letového	
plánu	vždy	vo	štvrtok	a	v	nedeľu,	resp.	v	pondelok	a	piatok	počas	zimného	letového	
plánu.	

V	prvej	polovici	roka	2017	letisko	Košice	privítalo	187	126	cestujúcich,	čo	predstavuje	
medziročný	 nárast	 o	 11	 %.	V	 absolútnom	vyjadrení	 ide	 o	 nárast	 o	 18	 384	 cestujúcich	 
v	porovnaní	s	prvou	polovicou	roka	2016.	Spolu	171	722	cestujúcich	využilo	pravidelné	
linky	z	Košíc	do	Bratislavy,	Prahy,	Kyjeva,	Londýna,	Sheffieldu,	Kolína,	Tel	Avivu,	Viedne,	
Varšavy	a	Istanbulu,	čo	predstavuje	zvýšenie	o	8	%	v	segmente	pravidelnej	prepravy.	
Počet	vybavených	chartrových	cestujúcich	stúpol	o	65	%	na	14	503	cestujúcich.

Tlačové správy Letiska Košice z 25.6.2017 a 5.7.2017

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Priamy let Košice-Kolín slávnostne 
spustený

© Letisko Košice

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory



8NEWSLETTER 07-08/2017

SLOVAK MATCHMAKING 
FAIR KOŠICE 2017 - 
ZĽAVA PRE ČLENOV 
SNOPK

Slovenská	agentúra	
pre	rozvoj	investícií	
a	obchodu	(SARIO)	
organizuje	kooperačné	
podujatie	Slovenská	
kooperačná	burza	 
Košice	2017,	ktoré	 
sa	bude	konať	dňa	 
30.	októbra	2017	 
v	Košiciach.	

Slovenská	kooperačná	
burza	Košice	2017	je	
medzinárodné	podu- 
jatie,	zamerané	na	
bilaterálne	rozhovory	
zástupcov	firiem,	na	
prezentáciu	ponúk	
partnerstva,	tendrov	
a	voľných	výrobných	
kapacít,	požiadaviek	na	
vytvorenie	spoločných	
podnikov	so	zahranič-
nými	partnermi.

Súčasťou	podujatia	je	
odborná	konferencia 
o	rozvoji	a	potenciáli 
prepojení	medzi	 
slovenským	a	maďar-
ským	priemyslom,	 
s	dôrazom	na	expanziu	
dodávateľov	v	automo-
bilovom	priemysle	aj	
na	širšej	medzinárodnej	
scéne	-	Ako	rozvíjať	
nové	priemyselné	jadro	
Európy.
 
Členovia	SNOPK	majú	
zľavu	z	účastníckeho	
poplatku	vo	výške	15	%.	
Pri	prihlasovaní	je	 
potrebné	uviesť	 
členstvo	v	SNOPK	 
a	promo	kód	W9AJH15.
 
Program a prihláška:
matchmakingfairkosi-
ce2017.sario.sk

Rainer	Nolte	je	konateľom	spoločnosti	TATRAMAT	-	ohrievače	vody	v	Poprade	od	roku	
2012.

Pán Nolte, aká je aktuálna situácia v spol. TATRAMAT?
V	Tatramate	sme	spustili	proces	zmeny	štruktúry	produkto-
vého	portfólia,	takže	popri	zásobníkoch	teplej	vody	vyrába-
me	 aj	 tepelné	 čerpadlá	 pre	 skupinu	 Stiebel	 Eltron.	 Zmena	
štruktúry	 bola	 spojená	 aj	 s	 vytvorením	 vývojových	 kapacít	
pre	 tieto	 oblasti.	 Plody	 tejto	 snahy	 žneme	 teraz	 vo	 forme	
rastu	 a	 stúpajúceho	 počtu	vyrobených	 kusov.	Vyrábame	 aj	
pre	svetový	trh	a	produkty	úspešne	dodávame	do	Austrálie,	
USA,	Číny	alebo	Nemecka.	Vyrástli	sme	z	detských	topánok	
a	 s	 týmto	 rastom	 teraz	 musíme	 žiť.	V	 porovnaní	 s	 minulým	 
rokom	sme	zamestnali	100	pracovníkov,	čo	dopadlo	prekva- 
pivo	dobre.

Prečo sa rozšírenie personálu podarilo tak dobre? 
Ťažíme	 z	 dobrého	 mena,	 veď	 značka	 TATRAMAT	 má	 už	 vyše	 170	 rokov.	 Žijeme	 aj	 
z	 odporúčaní	 pracovníkov	 a	 ľudí	 zo	 širšieho	 okolia,	 všeobecne	 sa	 nám	 pripisuje	 
dobrá	 podniková	 atmosféra.	 Je	 to	 silná	 výhoda,	 ktorá	 nám	 pomáha	 pri	 zamestnávaní	 
nových	ľudí.	Nedostatok	kvalifikovaných	pracovných	síl	napriek	tomu	zostáva	problémom.	 
Odborných	 pracovníkov	 musíme	 hľadať	 s	 veľkým	 úsilím.	 Pri	 získavaní	 nemecky	 
hovoriacich	pracovníkov	nám	osobitne	pomáha,	že	ich	za	účelom	kvalifikácie	môžeme 
poslať	 do	 materskej	 spoločnosti	 v	 Nemecku.	 Pre	 budúcnosť	 sa	 však	 musíme	 viac	 
zamerať	na	automatizáciu,	pretože	mzdy	v	súčasnosti	stúpajú	veľkými	skokmi,	ktoré	sa	
len	ťažko	dajú	naplánovať.	

Aké sú hlavné dôvody pre pozitívny vývoj v Popradskom závode?
Na	 jednej	 strane	 sú	 to	 naši	 pracovníci,	 naša	vlastná	 oblasť	výskumu	 a	 skutočnosť,	 že	
tému	 technológie	 obsadzujeme	 na	 vysokej	 úrovni	 pracovníkmi,	 ktorí	 majú	 príslušné	
know-how	na	to,	aby	tieto	komplexné	zariadenia	dokázali	zostrojiť	a	vyrábať.	Na	druhej	
strane	 je	 to	 tu	 tak,	 že	 oproti	 Nemecku,	 kde	 je	 oblasť	 montáže	 spojená	 s	 intenzívnymi	
mzdovými	nákladmi,	máme	veľkú	výhodu	z	hľadiska	úrovne	miezd.	V	oblastiach	spáj-
kovania	a	montáže	sa	jednoducho	nedá	automatizovať,	preto	k	rastu	prirodzene	bude 
dochádzať	 skôr	 tu.	 Práve	 zvažujeme	 ďalšie	 rozšírenie	 závodu.	 V	 roku	 2019	 máme 
v	pláne	novú	výrobnú	halu	s	kanceláriami.	Realizácia	takýchto	stavieb	funguje	z	môjho	
pohľadu	relatívne	bez	problémov.	

Čo na východnom Slovensku vnímate v porovnaní s Nemeckom ako nevýhodu?
Určite	 spoluprácu	 s	 vysokými	 školami.	 Tá	 v	 Nemecku	 funguje	 intenzívnejšie.	 Keď	 si	 
predstavím,	koľkí	študenti	prichádzajú	do	našej	materskej	spoločnosti	a	píšu	tam	baka-
lárske	alebo	diplomové	práce...	V	tejto	oblasti	tu	ešte	existuje	potenciál.	Táto	nevýhoda	
by	sa	mala	kompenzovať	intenzívnejšou	spoluprácou	s	vysokými	školami,	aby	sa	to	stalo	
zabehnutou	praxou.	Pri	stredných	školách	to	beží	 inak.	So	strednou	školou	v	Poprade	
máme	dobrú	spoluprácu,	tá	teraz	posiela	na	školenia	do	Stiebel	Eltron	v	Holzmindene	
aj	svojich	učiteľov.	Aktívny	marketing	školy	tiež	pokladám	za	dobrý,	pripravenosť	školy	
prispôsobiť	sa	iným	podmienkam	je	zjavná.	Vysoké	školy	sa	v	tejto	oblasti	správajú	zatiaľ	
ešte	trochu	zdržanlivejšie.	

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Rainer Nolte: Musíme sa viac 
orientovať na automatizáciu

Rainer	Nolte
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KOŠICE AKO IT 
CENTRUM SLOVENSKA 

V	Košiciach	sa	už	
niekoľko	rokov	rozrastá	
doslova	IT	Valley.	 
Najvýznamnejší	hráči	
z	IT	odvetia	z	celého	
sveta	tu	zamestnávajú	
už	vyše	6	000	softvéro-
vých	expertov.	Do	roku	
2020	by	ich	počet	mal	
stúpnuť	na	10	000.	

Popri	veľkých	firmách	
ako	Microsoft,	Cisco	
alebo	IBM	sa	vo	výcho-
doslovenskej	metropo- 
le	usídlili	aj	zaujímavé	
domáce	start-upy.	 
Patria	k	nim	Games	
Farm,	Inlogic	Software 
či	Awaboom,	ktoré	
hýbu	celosvetovou	
scénou	počítačových	
hier.	

Medzi	investormi	vo	
východoslovenskom	
IT	klastri	sú	zastúpené	
viaceré	nemecké	firmy,	
ako	napr.	T-Systems,	
Siemens	alebo	Freu-
denberg	IT.	Pripadá	na	
ne	viac	ako	polovica	
zamestnancov	v	košic-
kom	high-tech	odvetví.	
Len	v	T-Systems	pracu-
je	asi	4	000	odborných	
pracovníkov.	V	regióne	
najdlhšie	pôsobí	kon-
cern	Siemens,	ktorý	do	
mesta	prišiel	už	v	roku	
1995.	Mníchovská	firma	
tam	necháva	vyvíjať	
softvér	pre	počítačové	
tomografy,	ultrazvu-
kové	či	röntgenové	
zariadenia.

Gerit Schulze 
Germany Trade & Invest

Konateľ	 Rainer	 Steinberger	 pracuje	 pre	 firmu	 MICHATEK	 k.s.,	 dodávateľa	 prístrojovej 
techniky,	v	závode	v	Michalovciach	od	roku	2007.	
  
Pán Steinberger, firma MICHATEK bola založená v roku 
vstupu Slovenska do EÚ. Prečo ste sa vtedy rozhodli pre 
Michalovce?
Hľadanie	 lokality	 pre	 našu	 firmu	 bolo	 na	 jednej	 strane	 
prirodzene	 ovplyvnené	 potrebou	 našich	 zákazníkov,	 ale	 aj	 
–	minimálne	podvedome,	potrebou	vyrábať	v	krajine	s	nízkymi 
mzdami.	 Na	 druhej	 strane	 sme	 nechceli	 upustiť	 od	 určitej	
právnej	istoty	a	odísť	z	Európy.	Analyzovali	sme	lokality	a	prišli	
sme	na	východné	Slovensko.	Pri	hľadaní	vhodného	priemy-
selného	parku	s	areálom,	ktorý	by	sme	mohli	aj	nadobudnúť, 
sme	 narazili	 na	 Michalovce.	 Budoval	 sa	 tam	 vtedy	 nový	 
priemyselný	park,	v	ktorom	sme	si	mohli	kúpiť	pozemok.	

Akým vývojom spoločnosť MICHATEK odvtedy prešla?
Prvým	krokom	bolo	upevnenie	spol.	MICHATEK	ako	výrobného	závodu.	Už	v	roku	2006	
sme	 budovu	 prvýkrát	 rozšírili,	 pretože	 nám	 už	 nepostačovala	 plocha.	 Odvtedy	 firma	 
neustále	rástla	a	z	výrobného	závodu	sa	vyvinul	samostatný	podnik.	Znamená	to,	že	všetky 
funkcionality	 dnes	 máme	 priamo	 v	 podniku,	 nie	 sme	 žiadna	 vysunutá	 výrobňa.	 Sami	 
realizujeme	 vývoj	 pre	 klientov,	 robíme	 si	 vlastný	 nákup,	 v	 skupine	 Gronbach	 konáme	
ako	 samostatný	 podnik.	 Pred	 dvoma	 rokmi	 sme	 znovu	 investovali	 vo	 väčšom	 rozsahu	
a	do	prevádzky	sme	uviedli	druhú	výrobnú	halu.	Medzičasom	je	plná,	v	roku	2017	sme	 
preto	opäť	investovali	do	tretej	výrobnej	haly.	Do	konca	letných	prázdnin	by	sme	v	nej	mali	 
spustiť	výrobu.	

Aký bude podľa Vášho názoru ďalší hospodársky vývoj východného Slovenska? 
Pre	mňa	má	východné	Slovensko	tak	ako	doteraz	potenciál,	naďalej	 je	miestom	nášho 
rastu.	 Ale	 v	 celkovom	 prostredí	 je	 to	 ťažšie.	 Na	 Slovensku	 dochádza	 aj	 k	 vývoju,	 ktorý	 
z	ekonomického	hľadiska	nie	je	zdravý,	a	ktorému	by	sa	zišla	náprava.	Myslím	tým	extrémne 
silnú	závislosť	od	automobilového	priemyslu,	čo	má	aj	určitý	„nasávací“	efekt	na	odborné	
pracovné	 sily.	 Ešte	 stále	 existuje	 tendencia,	 že	 ľudia	 odchádzajú	 smerom	 na	 západ,	 čo	
východnému	Slovensku	samozrejme	veľmi	neprospieva.	Navyše	tu	chýba	zdravý	základ	
nezávislých,	stredne	veľkých	podnikov.

Vy sám už dlho pôsobíte v Michalovciach. Čo Vám tu chýba?
To,	 čo	 mi	 na	 východe	 krajiny	 chýba,	 je	 vyvinutá	 mentalita	 pre	 poskytovanie	 služieb.	 
Principiálne	už	len	myšlienka	ponúknuť	dobré	služby,	či	už	v	reštauráciách	alebo	obcho-
doch,	sem	doposiaľ	nedorazila.	Je	to	o	to	pozoruhodnejšie,	že	veľa	Slovákov	už	pracovalo	 
v	gastronómii	v	Rakúsku	alebo	v	Nemecku	–	a	napriek	tomu	sa	to	tu	ďalej	nerozvíja.	

Samozrejme	radi	vidíme	len	to	negatívne.	Veci	však	musíme	vnímať	aj	férovo	a	pozitívne, 
Slovensko	 urobilo	 v	 posledných	 rokoch	 (ja	 môžem	 hovoriť	 o	 posledných	 desiatich)	 
fantastický	pokrok.	Je	to	skvelý	vývoj	pre	malú	krajinu	v	rámci	EÚ	a	určite	príbeh	úspechu.	
Aj	napriek	tomu	však	máme	pred	sebou	ešte	veľa	práce!	

Rainer Steinberger: Východné  
Slovensko je miestom nášho rastu 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

9

Rainer	Steinberger

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory



10NEWSLETTER 07-08/2017

PREŠOV BUDE MAŤ 
OBCHVAT 

Dopravné	napojenie	na	
západ	krajiny	zostáva	
jednou	z	najväčších	 
výziev	východného	
Slovenska.	Najdôle-
žitejším	investičným	
zámerom	nasledujú-
cich	rokov	je	obchvat	
pre	mesto	Prešov,	ktorý	
bude	časťou	diaľnice	 
D1	z	Bratislavy	do	
Košíc.	8	km	dlhý	úsek	
bude	stáť	vyše	350	mil.	
eur.	Stavebnú	zákazku	
získalo	konzorcium	
Združenie	D1	Prešov,	
ktoré	tvorí	Eurovia,	 
Doprastav	a	Metrostav.	

Základný	kameň	bol	
položený	koncom	mája	
2017	a	úsek	má	byť	 
hotový	do	polovice	
roku	2021.	Projekt	 
zahŕňa	výstavbu	18	
mostov,	dvojrúrového 
tunela	a	17	diaľničných	
príjazdov.

Cez	Prešov	prejde	 
denne	približne	20	000	
áut.	Vďaka	novému	
diaľničnému	úseku	
bude	tranzitná	doprava	 
vedená	kompletne	
okolo	2.	najväčšieho	
mesta	východného	
Slovenska.	Čas	cesty	 
sa	tým	skráti	o	18	
minút.

The Slovak Spectator

V	decembri	2015	vstúpil	do	účinnosti	Zákon	o	podpore	najmenej	rozvinutým	okresom	
(ďalej	len	NRO),	pre	ktoré	sú	poskytované	rôzne	druhy	výhod	vrátane	investičnej	pomoci,	
úľavy	na	sociálnom	a	zdravotnom	poistení,	dotácií	a	podpory	obcí	(5-ročný	Akčný	plán).				

Nová	právna	úprava	definuje	ako	najmenej	rozvinutý	okres	ten,	v	ktorom	je	miera	neza-
mestnanosti	vyššia	ako	1,6-násobok	miery	evidovanej	nezamestnanosti	na	Slovensku	za
aspoň	9	štvrťrokov	počas	predchádzajúcich	12	po	sebe	idúcich	štvrťrokov.						

Zoznam	NRO	okresov	v	takzvaných	hladových	dolinách	zverejňuje	na	svojom	webovom	
sídle	Ústredie	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny	v	štvrťročných	intervaloch.	Na	aktuálnom	
zozname	sú	aj	nasledujúce	okresy	z	východného	Slovenska:
• Kežmarok
• Rožňava
• Sabinov
• Sobrance
• Svidník
• Trebišov
• Vranov	nad	Topľou

Zvýhodnenie	NRO	môže	vytvoriť	príležitosti	pre	celý	rad	výrobných	podnikov,	nakoľko	aj	
menšia	investícia	do	nového	závodu	alebo	rozšírenia	výroby	môže	mať	nárok	na	pomoc
formou	daňovej	úľavy	alebo	priamej	dotácie.

Poskytnutie	 investičnej	 pomoci	 je	 podmienené	vytvorením	 nových	 pracovných	 miest.	
Čistý	 nárast	 pracovných	 miest	 nesmie	 byť	 nižší	 ako	 40	 pracovných	 miest.	 Pre	 NRO	 je	
minimum	znížené	na	10	(výroba)	resp.	5	(cestovný	ruch)	pracovných	miest.

Pri	 investičných	 zámeroch	v	 NRO	 musí	 minimálny	 objem	 predstavovať	 200	 000	 EUR	
(namiesto	3-10	mil.	EUR)	a	hodnota	nových	výrobných	a	technologických	zariadení	30	%	
(namiesto	40-60	%)	oprávnených	nákladov.		

Ministerstvo	financií	okrem	toho	plánuje	od	1.1.2018	podstatne	zvýšiť	super	odpočet	pre	
výskum	a	vývoj.

Renáta Bláhová a Peter Szabó, BMB Leitner

Podpora najmenej rozvinutým 
okresom
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