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Milí členovia a priatelia, 
 
Spotreba energie na Slovensku stúpla podľa 
najnovších čísel výraznejšie ako hospodársky 
výkon krajiny. To bez následkov neobchádza 
ani firmy, náklady na energiu sa v mnohých 
podnikoch stali významným faktorom. 
Energetická efektívnosť preto zostáva 
nutnosťou. 
    
Na optimalizáciu vlastnej spotreby energie,  
a tým pádom dlhodobú úsporu nákladov, je 
však potrebné vhodné know-how. Práve na to 
nadväzuje, medzičasom osvedčený kurz 
ďalšieho vzdelávania, European Energy 
Manager – Manažér pre energetiku, ktorý 
Vám podrobne predstavíme v tomto 
newslettri. Tento medzinárodne uznávaný 
vzdelávací kurz, ktorý sa aktuálne ponúka v 30 
krajinách, organizuje SNOPK na Slovensku už 
po piaty raz. Účastníci kurzu sa naučia energiu 
vynakladať efektívnejšie a dosahovať 
konkrétne stanovené úspory. Zapojenie 
expertov a praktikov garantuje vysoké  
uplatnenie v praxi. Mimoriadna vďaka patrí 
nášmu dlhoročnému partnerovi, spoločnosti 
Viessmann, ktorá tento projekt podporuje 
a Prof. Dušanovi Petrášovi, ktorý ho odborne 
zastrešuje. 
 
V priebehu kurzu realizuje každý účastník 
projekt, zameraný na úsporu energie vo 
vlastnom podniku, s podporou skúsených 
odborníkov. Kurz sa tak vypláca veľmi rýchlo. 
Vynikajúci príklad, aké rentabilné môžu byť 
investície do ďalšieho vzdelávania.  
 
Vaša Katarína Pauerová 
EUREM-koordinátorka SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Okolo 80 hostí z rôznych odvetví sa zišlo 14. februára 2019 na prvom Jour Fixe  
v novom roku. V hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave bol naplánovaný uvoľnený 
networking. Účastníci diskutovali o svojich najnovších skúsenostiach a zamýšľali sa 
nad výsledkom nadchádzajúcich prezidentských a európskych volieb, či nad 
Brexitom. Členovia a priatelia SNOPK privítali aj Karen Kutzner, ktorá sa v ten istý deň 
stala členkou predstavenstva SNOPK (pozri príspevok str. 4).  

 NEWSLETTER 1-2/2019 

MY O NÁS 
Uvoľnený networking na Jour Fixe 
v Bratislave   
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Zľava: Jürgen Knie a Peter Kompalla (obaja 
SNOPK) otvárajú Jour Fixe 

Pozorní poslucháči pri privítaní prezidentom 
a konateľom SNOPK 

Zľava: Thomas Weier (Hella Slovakia Signal 
Lighting) a Michael Hamer (bnt attorneys in 
CEE)  

Dobrá nálada pri rozhovoroch našich členov 
a priateľov SNOPK  

Zľava: Wolfgang Heuchel (LANXESS Central 
Eastern Europe), Andreas Knab (Lindner 
Hotel Gallery Central), Peter Kompalla 
(SNOPK) a Jens Hörning (PwC Slovakia) 

Radisson Blu Carlton hotel ako skvelé miesto 
na stretnutia a networking 
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KAREN KUTZNER 
NOVOU ČLENKOU 
PREDSTAVENSTVA 
SNOPK   
 
Predstavenstvo SNOPK 
kooptovalo na svojom 
zasadnutí, dňa  
14. februára 2019, Karen 
Kutzner za novú členku 
predstavenstva. Členka 
predstavenstva spol. 
Volkswagen Slovakia 
pre finančnú oblasť sa 
tak stáva nástupkyňou 
Ralfa Sachta, ktorý 
z predstavenstva 
SNOPK odstúpil 
koncom roka 2018. Pani 
Kutzner vo VW pracuje 
od roku 1991 a v júni 
2018 prestúpila do 
Volkswagen 
Slovakia.       
 
 
AGNESA JANETKOVÁ 
NOVÁ ZAMEST-
NANKYŇA SNOPK   

 
Agnesa 
Janetková 
od 
februára 
posilňuje 

oddelenie internej 
organizácie v SNOPK. 
Študovala psychológiu 
na Paneurópskej 
vysokej škole  
v Bratislave a predtým 
pracovala pre firmu 
MVI Proplant  
v Bratislave. 
 

Poslanci nemeckého parlamentu 
diskutovali s SNOPK  

Ktorým smerom sa uberá slovenská konjunktúra  
v roku 2019? Pobeží jej motor naďalej hladko alebo 
nastane obávaný pokles? Tieto otázky zodpovie 
prieskum konjunktúry AHK, ktorý na Slovensku, ako 
každý rok, realizuje SNOPK spolu s partnermi. 
Doplňujúce otázky k dôsledkom brexitu a nedostatku 
kvalifikovaného personálu pre podniky v tomto roku, 

taktiež prispievajú k jeho aktuálnosti.  
  
Nemecké firmy môžu konjunkturálne vyhliadky a investičné podmienky na Slovensku 
hodnotiť prostredníctvom pohodlného online dotazníka ešte do konca februára.  
  
K prieskumu : http://konjunkturumfrage.ahk.de 

Začiatkom februára navštívila nemecko-
slovensko-česko-maďarská skupina poslancov  
z Nemeckého spolkového snemu SNOPK. 
Konateľ SNOPK Peter Kompalla a členovia 
komory s nimi preberali najmä otázky, týkajúce 
sa pracovného trhu, pracovného práva, ale aj 
vzdelávacieho systému na Slovensku.  
 

© Sergey Nivens / Shutterstock 

SNOPK s vyše 1 000 followermi  
na LinkedIn  

Prezencia SNOPK v sociálnych médiách 
má pozitívnu odozvu: koncom januára sa 
rozhodol SNOPK na kanáli LinkedIn 
sledovať tisíci užívateľ. Zverejňované sú tu 
pravidelné správy o mnohostranných 
aktivitách komory a jej členov. SNOPK 
ďakuje všetkým followerom za ich dôveru.  
 © Lenka Horavova / Shutterstock 

© Volkswagen Slovakia 
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http://konjunkturumfrage.ahk.de/
https://www.linkedin.com/company/german-slovak-chamber-of-commerce-ahk-slowakei-/
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Novinky z pracovných skupín 
Prac. právo a Doprava a logistika  

V januári 2019 sa na svojom najnovšom zasadnutí stretla pracovná skupina Pracovné 
právo, ako aj pracovná skupina Doprava a logistika. Živá diskusia medzi zúčastnenými 
členskými firmami vyniesla na svetlo znovu raz zaujímavé výsledky. 
 

Pre pracovnú skupinu Doprava  
a logistika predstavoval 16. január 
mimoriadny dátum: experti zo 
sektora logistiky a priemyslu sa 
stretli pod vedením predsedu, 
Johna Böltsa na 50. zasadnutí 
grémia. Hosťom bol aj Ost-
Ausschuss – Osteuropaverein der 
Deutschen Wirtschaft  (OAOEV) 
Výbor pre východnú Európu  
Nemeckého hospodárstva, ktorý  
s členmi pracovnej skupiny prebral 

témy, zamerané na logistiku a možnosti spolupráce. Ďalším predmetom diskusie boli 
možné dôsledky v prípade nepresadenia balíka mobility EÚ a brexitu. 
  
Firma Brose Prievidza bola hostiteľom zasadnutia pracovnej skupiny Pracovné právo 

dňa 31. januára. Za moderovania 
predsedu skupiny, Pavla Raka, na 
ňom diskutovali personálni experti  
z priemyselných podnikov regiónu 
o svojich prvých skúsenostiach  
s rekreačnými poukazmi, povinnými 
od 1. januára 2019. Popri všeobec-
nom nákladovom zaťažení firmy, 
kritizovali aj vysoké byrokratické 
zaťaženie, spojené s poskytovaním 
príspevkov na poukazy. Niektoré 
firmy zabezpečujú ich financovanie 
zvyšovaním miezd alebo benefitmi 

v objeme, ktorý je menší, ako sa pôvodne plánovalo. Ďalšie témy tvorili povinné 
nahlasovanie nových pracovných miest a zákaz povinnosti mlčanlivosti 
zamestnancov o mzdových a pracovných podmienkach v podnikoch.           
 
Kontakt: halt@dsihk.sk 
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KONFERENCIA 
AUTOMOBILOVÉHO 
PRIEMYSLU 
 
Dňa 26. a 27. marca 
2019 Zväz automo-
bilového priemyslu 
Slovenskej republiky 
organizuje už 5. ročník 
konferencie 
NEWMATEC. Podujatie 
sa bude výnimočne 
konať v X-BIONIC 
SPHERE v Šamoríne. 
Otvoria ho ministri 
hospodárstva krajín V4.   
 
Hlavnými témami  
Newmatec 2019 budú   
alternatívne pohony  
a palivá, technologické 
megatrendy. 
 
Konferencia je učená 
pre stredný a top 
manažment 
spoločností, ktoré 
pôsobia v automo-
bilovom a pridruženom 
priemysle, a pre 
spoločnosti, ktoré by  
sa rady stali súčasťou 
dodávateľských 
reťazcov tohto, na 
Slovensku významného 
odvetvia.  
 
Členovia SNOPK 
získajú zľavu 10 % na  
účastnícky poplatok.  
 
www.newmatec.sk  
  
 

Peter Kompalla 

Pracovná skupina Pracovné právo v spol. Brose 

50. zasadnutie pracovnej skupiny Doprava a logistika  

© Brose Prievidza spol. s r.o. 
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Zámocká 34, SK-811 01 Bratislava, Kontakt: Zuzana Tomasová 
Tel: +421 2 21299000, E-Mail: bmb@bmb.sk, Internet: www.bmb.sk 
 
Spoločnosť BMB Partners je poradenská firma s globálnym know-how, zameraná 
na dane, audit a finančné poradenstvo. BMB Partners je, ako jediná spoločnosť na 
Slovensku, členom aliancie TAXAND, najväčšej nezávislej organizácie v  oblasti 
daňového poradenstva na svete. 

Fazuľová 7, SK-811 07 Bratislava, Kontakt: Tatiana Surinova 
Tel: +421 2 57508040, E-Mail: tatiana.surinova@dell.com, Internet: www.dell.com 
 
Spoločnosť Dell pôsobí na Slovensku ako globálne biznis centrum, poskytujúce 
širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, 
technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.  

Palisády 51, SK-811 06 Bratislava, Kontakt: Annette Kolig-Hörning 
Tel.: +421 2 54630267, E-Mail: info@deutscheschule.sk 
Internet: http://deutscheschule.sk 
 
Nemecká škola Bratislava je Nemecká zahraničná škola, ktorú podporuje  
a uznáva Spolková republika Nemecko a Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky. Patrí do siete cca 140 nemeckých zahraničných škôl vo svete.  

Hany Meličkovej 33, SK-841 05 Bratislava, Kontakt: Iveta Živicová 
Tel.: +421 903 789642, E-Mail: izivicova@expensereduction.com  
Internet: www.expensereduction.com 
 
Spoločnosť Expense Reduction Analysts bola založená v roku 1992 a špecializovaná 
na zlepšovanie konkurencieschopnosti firiem. Špecialista v riadení nákladov ERA 
optimalizuje náklady podnikania, hľadá inovatívne riešenia, ktoré vedú k efektivite 
procesov a zvýšeniu produktivity.  

Palisády 36, SK-811 06 Bratislava, Kontakt: Monika Révayová 
Tel.: +421 2 59201444, E-Mail: monika.revayova@grayling.com 
Internet: www.grayling.com/sk  
 
Grayling vytvára originálne a integrované komunikačné riešenia, ktoré klientom 
umožňujú okamžite reagovať na akúkoľvek situáciu. Spoločnosť je silnou a flexibilnou 
globálnou sieťou špecialistov v komunikácii naprieč hranicami aj disciplínami. 
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OLIVER GRÜNBERG 
NOVÝM ŠÉFOM SPOL. 
VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA   
 
Oliver Grünberg je  
od roku 2019 novým 
predsedom 
predstavenstva spol. 
Volkswagen Slovakia. 
Prebral funkciu Ralfa 
Sachta, ktorý prestúpil 
do Wolfsburgu.      
  
Oliver Grünberg získal 
doktorát zo 
strojárstva.  
Dr. Grünberg začal 
v roku 1995 ako 
doktorand pracovať 
pre koncern 
Volkswagen. V rokoch 
2007 až 2009 viedol 
oblasť výroby vozidiel  
v závode Volkswagen 
Group Rus v meste 
Kaluga. V roku 2010 
zastával pozíciu 
Managing Director  
v ŠKODA AUTO India.  
V roku 2012 prevzal  
Dr. Grünberg  zodpo-
vednosť za projekt VGR
-GAZ v Nižnom 
Novgorode. V rokoch 
2014 až 2017 viedol 
odbor plánovania 
značky ŠKODA AUTO  
v Mladej Boleslavi.  
V roku 2017 doposiaľ 
pôsobil ako technický 
riaditeľ a zástupca 
generálneho riaditeľa 
vo Volkswagen Group 
Rus v Kaluge.  

BMB Partners s.r.o. 

Dell s.r.o. 

Deutsche Schule Bratislava 

Expense Reduction Analysts represented by OTT 

Grayling Slovakia s. r. o. 

© Volkswagen Slovakia 
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Pod záhradami 64, SK-841 02 Bratislava, Kontakt: Filip Krajčovič 
Tel.: +421 902 867 581, E-Mail: krajcovic@navikap.com  
Internet: www.navikap.com  
 
NAVIKAP s.r.o., advokátska kancelária poskytuje právne služby firmám v obchod-
ných záležitostiach a fyzickým osobám pri riešení ich každodenných problémov. 
Advokáti s dlhoročnou praxou poskytujú právne poradenstvo cezhranične, na 
Slovensku i v Rakúsku. 

Poštová 1, SK-811 06 Bratislava, Kontakt: Lenka Diener 
Tel.: +421 2 911 514 022, E-Mail: bratislava@pedersenandpartners.com 
Internet: www.pedersenandpartners.com 
 
Spoločnosť Pedersen & Partners je medzinárodná spoločnosť, pôsobiaca  
v oblasti executive search, ktorá má 57 pobočiek v 53 krajinách, aj na  
rozvíjajúcich sa trhoch.    

Miletičova 21, SK-821 01 Bratislava, Kontakt: Patrícia Tóthová 
Tel.: +421 918 884552, E-Mail: info@profidecon.com  
Internet: www.profidecon.com 
 
Spoločnosť ProfiDeCon tvorí zoskupenie právnikov, ekonómov a účtovníkov, ktorí 
majú znalosť nemeckého prostredia a pracovné skúsenosti z Nemecka. ProfiDeCon 
ponúka poradenstvo firmám / fyzickým osobám, ktoré chcú vstúpiť na nemecký trh 
alebo už na ňom pôsobia a potrebujú poradiť, aké povinnosti im z toho vyplývajú.   

Štúrova 12 , SK-811 02 Bratislava, Kontakt: Gabriela Bartoková 
Tel.: +421 902 934 288, E-Mail: red9-superhalm@hotmail.com 
 
Spoločnosť RED 9 s.r.o. sa zaoberá predajom a distribúciou bioslamiek, ktoré sú 
určené aj na ďalšiu konzumáciu.     

Nitrianska cesta 60, SK-958 15 Partizánske, Kontakt: Jarmila Spáčová 
Tel.: +421 38 747 1112, E-Mail: sohled@sohled.sk, Internet: www.sohled.sk  
 
Spoločnosť SOHLED s.r.o. je od roku 1995 partnerom v obuvníckom priemysle.  
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NOERR OD JANUÁRA 
2019 OTVÁRA NOVÉ 
ODDELENIE „DIGITAL 
BUSINESS“   
 
Noerr neustále rozvíja 
svoje služby na trhu 
právneho poradenstva, 
a preto od roku 2019 
ponúka novú expertízu 
„Digital Business“.  
 
„Digitalizácia 
v súčasnosti vo veľkej 
miere mení obchodné 
modely našich klientov. 
Digitálne dodávateľské 
reťazce, internet vecí, 
veľké dáta, cloud 
computing, 
inteligentné továrne, 
robotika či dátové 
hospodárstvo, sú témy, 
ktoré nemôže 
ignorovať žiadna 
spoločnosť“, 
zdôrazňuje partner 
bratislavskej kancelárie 
Noerr, JUDr. Pavol Rak. 
„Noerr už dnes patrí 
v Nemecku medzi 
popredné advokátske 
kancelárie, pokiaľ ide 
o poradenstvo v oblasti 
digitalizácie. Túto 
konkurenčnú výhodu 
teraz využijeme vo svoj 
prospech tým, že 
implementujeme 
expertízu našich 
nemeckých kolegov 
do nového oddelenia 
„Digital Business“ na 
Slovensku,“ dopĺňa 
Rak. 
 
Nové oddelenie „Digital 
Business“ bude na 
Slovensku viesť Martin 
Baraniak. Pán Baraniak 
sa špecializuje na právo 
v oblasti ochrany 
údajov a právo IT.   

NAVIKAP s. r. o., advokátska kancelária 

Pedersen & Partners, s.r.o. 

ProfiDeCon s.r.o. 

RED 9 s.r.o.  

SOHLED s.r.o. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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SLOVENSKÍ 
VYSTAVOVATELIA  
NA IGW V BERLÍNE  
 
V rámci národnej 
expozície, s rozlohou 
126 m2, sa na  
84. ročníku Grüne 
Woche prezentovali 
štyria špičkoví 
slovenskí výrobcovia:   
 
• Banskobystrický 

pivovar a.s., Urpiner,    
jediný držiteľ ocenenia  
zlatá Európska pivná 
hviezda na Slovensku 

• HO&PE Family, s.r.o., 
úspešný výrobca  
tradičných mraze- 
ných a chladených  
pokrmov   

 

• MILSY, a.s., výrobca 
mliečnych výrobkov, 
tradičných parených, 
údených, neúdených 
syrov a nátierok 

• MINIT SLOVAKIA, 
spol. s r.o., výrobca 
pekárenských 
výrobkov, ktorý 
spravuje 550 franchise 
predajní na Slovensku 
a v Česku.  

„Medzinárodný veľtrh Internationale 
Grüne Woche je sviatkom potravinárov  
z celého sveta. Vlani sme sa presvedčili, 
že vrátiť národný stánok Slovenska na 
tento veľtrh po dlhej 11-ročnej pauze 
malo zmysel,“ uviedla vicepremiérka  
a  ministerka pôdohospodárstva Gabriela 
Matečná. Od 18. do 27. januára 2019 sa  
v Berlíne predstavili aj slovenskí výrobco-
via mliečnych výrobkov, pečiva, piva  
a regionálnych špecialít, ktoré malo 
možnosť ochutnať viac ako 400 000 
návštevníkov veľtrhu. „Nemecký trh je 
pre našu krajinu zaujímavý a je tu priestor na uplatnenie najmä výrobkov s vyššou 
pridanou hodnotou,“ povedal Milan Lapšanský, GR sekcie potravinárstva a obchodu 
MPaRV SR. Národnú expozíciu zrealizovalo v rámci podpory exportnej politiky 
slovenských potravinárov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  
 
Zdroj:  Tlačová správa - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Slovenské potraviny ochutnali  
v Berlíne stovky tisíc návštevníkov  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Delegácia na IGW (zľava): M. Lapšanský (MPaRV 
SR), P. Lizák, veľvyslanec SR v Berlíne, minister-
ka pôdohospodárstva Gabriela Matečná 

© PD Tvrdošovce 

Slovenská národná expozícia na Grüne Woche 
bola úspešnou prezentáciou kvalitných 
tradičných produktov, ale aj krás Slovenska  
a jeho kultúrneho bohatstva. Nemecký trh 
ponúka obrovský potenciál a veľtrh, s možnos-
ťou predaja a ochutnávky výrobkov konečným 
spotrebiteľom, je aj jedinečnou príležitosťou 
otestovať chute spotrebiteľov. „Najväčší záujem 
bol o naše špeciálne minipečivo, ale aj štrúdle  
a chlieb,“ hovorí Gábor Menyárt, export manažér 

MINIT Slovakia. „Najviac chutili bryndzové pirohy a Mňamito guličky, ale aj ovocné 
knedličky a šúľance,“ hovorí Júlia Vitková za Ho&Pe Family. „Úspech zožali najmä 
naše údené syry, nátierky a srvátkový nápoj,“ konštatuje Marek Bachratý z MILSY, a.s. 
Marián Menšík za Banskobystrický pivovar dodáva: „Boli sme veľmi spokojní, odozva 
bola ešte lepšia ako minulý rok.“ Vystavovatelia sa zhodli: „Veľtrh jednoznačne splnil 
všetky očakávania, získali sme prehľad o trhu a veľmi dôležitá bola aj kvalitná 
prezentácia krajiny v rámci národného stánku. Zároveň veľmi oceňujeme účasť ako 
podporu exportu. Organizácia účasti a stvárnenie slovenského stánku boli na veľmi 
vysokej úrovni. Už sa tešíme na Grüne Woche 2020!“ 

Slovenský stánok na IGW 

„Predstavili sme kvalitné tradičné 
produkty aj kultúrne bohatstvo“  

© MPRV SR 

© MPRV SR 



Vedúci pracovník vo výrobe je tým pravým doplnkovým vzdelávaním pre Vašich 
majstrov, skupinových vedúcich a vedúcich zmien z výroby. 
Kurz bol vyvinutý SNOPK, v úzkej spolupráci s členskými firmami na Slovensku 
a nemeckou DIHK-Bildungs-GmbH. 
 
Pracovníkom z výroby ponúka jedinečné spojenie mäkkých zručností, odborných 
znalostí a právneho rámca. Je vysoko hodnotený účastníkmi aj konateľmi spoločností. 
 
Interaktívna výučba mäkkých zručností sa striedavo sprostredkováva s odbornými 
znalosťami, ktoré sa realizujú v podniku. 
Účastníci pozorujú výrobné procesy priamo v podniku a nadobudnuté know-how 
prenášajú do podnikových pracovných procesov. 
 
Dohromady sa jedná o 96 vyučovacích hodín, 12 dní výučby počas troch mesiacov. 
Po úspešnom ukončení kurzu získa účastník certifikát. 
 
Viac informácií: www.dsihk.sk/sk/vzdelavanie/veduci-pracovnik-vo-vyrobe 

Adam Rihár - účastník 
spol. Gabor 

Andrej Chromík - 
účastník spol. Gabor 

Dr. Peter Lazar -  
konateľ spol. Scheidt & 
Bachmann 

„Na semi-
nár som 
išiel  
s pocitom, 
že to bude 
nezáživné,  
nudné,  

a vôbec nič mi nedajú 
nejaké reči od teoretikov. 
Dovolím si tvrdiť, že som 
sa veľmi zmýlil. Naučil 
som sa viac delegovať  
a zapájať kolegov do  
výrobného procesu, pri 
rozhovoroch aktívne  
počúvať a môžem pove-
dať, že som kľudnejší  
a snažím sa nájsť si čas 
zamyslieť sa. Veľmi veľa 
záleží na školiteľovi a ko-
mora si vybrala naozaj 
profesionálov.“  

„Celkový 
prínos bol 
obrovský. 
Myslím, že 
ma, tých pár 
týždňov či 
mesiacov, 

posunulo vpred. Som 
presvedčený, že pre 
vedúcich pracovníkov  
je tento druh školenia  
prínosný. Po návrate do 
pracovného procesu sa 
na mnohé veci pozerám 
inak (z iného uhla pohľa-
du).  Už je len dôležité, 
aby sme mohli teoretické 
zručnosti preniesť do 
výrobného procesu.“  

„SNOPK  
našla dieru 
na trhu. Kurz 
Vedúci pra-
covník vo 
výrobe je 
vzdelávaním, 

ktoré na Slovensku dote-
raz chýbalo. Hodnotím ho 
vysoko kvalitne nielen pre 
dobrý ohlas z radov na-
šich vedúcich pracovní-
kov, ktorí sa ho zúčastnili, 
ale najmä pre osoh, ktorý 
nám priniesol. Už po pr-
vom mesiaci absolvova-
nia kurzu sú jasne bada-
teľné zmeny v procese 
riadenia. Väčšia samostat-
nosť vedúcich pracovní-
kov a ich ochota rozho-
dovať sú jednou z nich. 
Našich zamestnancov 
budeme naďalej prihla-
sovať na tento kurz.“  
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Vzdelávanie pre majstrov, skupino-
vých vedúcich a vedúcich zmien 
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ZÁUJEM O DUÁLNE 
VZDELÁVANIE SA 
ZVYŠUJE    
 
Počet študentov, ktorí 
sú zapojení do 
duálneho vzdelávania 
v školskom roku 
2018/2019, je vyšší ako 
vlani. K 15. septembru 
sa do tohto systému 
zapojilo 1 615 prvákov, 
pričom ide oproti 
vlaňajšku o nárast 
o takmer 400 žiakov.  
Oznámil to Štátny 
inštitút odborného 
vzdelávania (ŠIOV) 
koncom roka 2018.  
 
Najviac zapojených 
žiakov a škôl v systéme 
duálneho vzdelávania 
je v Trenčianskom kraji, 
za ktorým nasleduje 
Žilinský kraj. Z pohľadu 
odborov je najviac 
žiakov, a to 2 070, 
zapojených do 
strojárskych a automo-
bilových odvetví,  
za nimi, podľa ŠIOV, 
nasleduje oblasť 
elektra, obchodu 
a gastronómie.   
 
ŠIOV pripravuje aj nový 
študijný odbor, a to 
bankový úradník, 
napredovať plánuje aj 
v oblasti IT technológií.     
 
Tlačová správa TASR  
zo dňa 29.11.2018 
    
 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
EUREM ponúka know-how  
na úsporu energie v podniku  

Od roku 2015 navštevovalo kurz ďalšieho vzdelávania 
European EnergyManager (EUREM) popri zamestnaní 
65 osôb zo 40 slovenských firiem. V tomto kurze, 
ktorý organizuje SNOPK, budeme školiť účastníkov 

v efektívnejšom využívaní energie v podnikoch a v dosahovaní konkrétnych cieľov 
úspor.  
 
Kurz European EnergyManager vytvorila Priemyselná a obchodná komora Norimberg 
ako ďalšie profesionálne vzdelávanie, a po prvýkrát ho realizovala v roku 1999. 
Medzičasom tento kurz ponúka 30 krajín a má doteraz viac ako 4 500 absolventov. 
 
Cieľovou skupinou sú firmy, ktoré odhalia rezervy vo svojom energetickom 
manažmente, a ktoré chcú zároveň posilniť kvalifikáciu svojich expertov a manažérov 
v oblasti energetického hospodárstva a manažmentu. Ponuka je určená pre 
energetikov, vedúcich výroby, technikov, procesných a stavebných inžinierov, 
poskytovateľov energetických služieb a poradcov v oblasti energetiky a podnikania. 
 
Učivo je rozdelené do technických a manažérskych odborov a obsahuje takmer 
všetky energeticky relevantné aplikácie v podniku. „EUREM ponúka celkový nadhľad 
na energetické témy“, uvádza energetik Stanislav Stančík zo spol. BILLA. „Som si istý, 
že aj najskúsenejším účastníkom priniesol nové poznatky a skúsenosti z praxe.“   
 
Jadrom kurzu je však komplexné spracovanie projektu realizácie opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti podniku. Pre Stanislava Stančíka je to veľká výhoda. „Veľmi 
inšpiratívne boli záverečné práce účastníkov, ktoré jednak poukazovali na konkrétne 
energetické problémy v jednotlivých spoločnostiach, ale ponúkali aj reálne riešenia, 
ktoré boli často už v predrealizačnej fáze.“  
 
Na základe svojej orientácie na prax a podnik, umožňuje EUREM plynulú realizáciu 
opatrení energetickej efektívnosti a dobrú prípravu na zavedenie podnikového 
energetického manažmentu. Po úspešnom ukončení kurzu European Energy-
Manager získajú účastníci medzinárodný certifikát European EnergyManager 
a certifikát IHK EnergieManager. 
 
Okrem toho sa EUREM považuje za sieť expertov energetickej efektívnosti. 
Energetický odborník Stančík vie oceniť: „Druhým dôležitým aspektom je zoskupenie 
špecialistov v odbore energetiky na jednom mieste, s ktorými máte zaručene 
spoločné témy na debaty, ako aj nadviazanie nových kontaktov.“   
 
5. ročník kurzu EUREM na Slovensku začína v polovici apríla 2019. 
 
Viac informácií a prihláška: www.dsihk.sk/sk/vzdelavanie/eurem-manazer-pre-
energetiku 
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ABSOLVENTI KURZU 
EUREM SLÁVNOSTNE 
POCTENÍ  
 
16 firiem zo sektorov 
výroby, obchodu  
a služieb v roku 2018 
zainvestovalo do 
energetickej 
efektívnosti tým, že 
prijali ponuku ďalšieho 
vzdelávania SNOPK. 
Ich pracovníci sa tak 
kvalifikovali na európ-
skych manažérov pre 
energetiku - European 
EnergyManager 
(EUREM). Vďaka 
znalostiam, ktoré počas 
kurzu získali, sú teraz 
schopní v podniku 
realizovať cielené  
projekty, zamerané 
na energetickú 
efektívnosť.  
Absolventom boli, dňa 
11. decembra 2018,  
v rezidencii nemeckého 
veľvyslanca na 
Slovensku, Joachima 
Bleickera, udelené 
európske certifikáty 
European Energy-
Manager. Konateľ 
SNOPK Peter Kompalla 
pri tejto príležitosti 
vyhlásil, že absolventi 
sa teraz stali taktiež 
súčasťou medzi-
národnej komunity, 
ktorá si pravidelne 
vymieňa informácie  
o tom, ako môžu firmy 
dosahovať úsporu 
v oblasti energie.   

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Branislav Urban: „Energetický  
manažment má najväčší potenciál“  

Branislav Urban je projektovým manažérom v spoločnosti PROMA ENERGY a od 
decembra 2018 európskym manažérom pre energetiku. V rozhovore s SNOPK sa 
tento odborník venoval výzvam v oblasti podnikového energetického manažmentu.    
 
Energetická efektívnosť je široká oblasť. Kde vidíte na strane podnikov najčastejšiu 
potrebu na optimalizáciu? 

Naši zákazníci sú už veľmi vzdelaní 
v rámci riešení energetickej 
efektívnosti, súvisí to s tlakom 
materských firiem na znižovanie 
nákladov na energie. Napriek 
tomu vidím najväčší potenciál 
a optimalizáciu v zavádzaní 
energetického manažmentu, ktorý 
rieši sústavné aktívne sledovanie 
priebehov spotrieb energetických 
nosičov u najväčších spotrebičov. 
Len tak môžeme detailne odkryť 
slabé stránky a podľa toho 
navrhnúť presne cielené opatrenia. 
Ďalej nastupuje trend v aktívnej 

regulácii zariadení, ktoré tak dokážu reagovať na potreby výroby.      
 
Prinášajú opatrenia s veľkým efektom na zvýšenie energetickej efektívnosti aj 
rýchly Return-on-Investment?  
V súčasnosti sa už bežné opatrenia, u ktorých bol veľmi rýchly ROI, vyčerpali. V rámci 
opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizujeme projekty, ktoré sú finančne 
náročnejšie a majú aj dlhší ROI. Na druhej strane však prichádzajú nové produkty vo 
forme garantovaných energetických služieb, ktoré prenášajú riziko investícií na 
dodávateľskú organizáciu a sú veľmi zaujímavé pre investorov.   
 
Pomáha “Manažér pre energetiku”, kurz ďalšieho vzdelávania SNOPK, lepšie 
plánovať tieto opatrenia? 
Určite áno, tento kurz považujem za veľmi dobrý hlavne preto, že dáva komplexný 
základ. Stretol som tam tiež veľa kolegov z rôznych druhov priemyslu, s ktorými sme 
diskutovali o prednášaných témach. Odporúčam pre všetkých, ktorí sa chcú venovať 
témam ako energetický manažment a energetická efektívnosť.  
 
Vy sám ste absolventom kurzu. Čo bol hlavný výsledok Vašej projektovej práce? 
Moja práca sa dotýkala zvýšenia efektívnosti výroby pary na plynovom kotly v rámci 
papierenského priemyslu. Našli sme riešenie ako využiť energiu v spalinách, ďalej 
znížiť straty pri nedokonalom spaľovaní plynu lepšou reguláciou kyslíka, ako aj 
reguláciou otáčok elektromotora. Išlo o opatrenia, ktoré sú ekonomicky zmysluplné 
a návratnosť sa pohybuje do 4 rokov. 
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SLOVENSKÝ VÝHERCA 
NA MEDZINÁRODNEJ 
KONFERENCII EUREM  
 
Približne 170 
manažérov pre oblasť 
energetiky z 22 krajín 
sa stretlo v dňoch  
6. a 7. novembra 2018 
na 9. medzinárodnej 
konferencii EUREM  
v Prahe, aby prezen-
tovali podnikové 
projekty, zamerané na 
energetickú efektívnosť 
a diskutovali o aktuál-
nych výzvach. Počas 
šiestich rôznych 
workshopov, manažéri 
pre energetiku 
pracovali na témach 
ako energetické audity, 
manažment mobility, 
stlačený vzduch  
a Priemysel 4.0.    
Vyvrcholením 
konferencie bolo 
udeľovanie ocenení 
EUREM-Awards za 
najlepšie projekty, 
zamerané na úsporu 
energie. Roman Hutta 
zo spol. Spirax Sarco 
získal 1. miesto  
v kategórii malé 
podniky a bol zvolený 
za manažéra roka pre 
energetiku. Svoje 
podnikové projekty 
odbornému publiku 
predstavili aj Helena 
Skalská (SPP) a 
Miroslav Dudrík (U.S. 
Steel).  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Branislav Urban (v strede) prijal svoj certifikát  
European EnergyManager  
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TÉMA MESIACA 
Realizácia opatrení na úsporu 
energie v podnikoch s podporou  

Za účelom zníženia energetickej náročnosti podnikov na 
Slovensku a zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov, 
prideľuje Slovenská inovačná a energetická agentúra 
(SIEA) aktuálne príspevky, v hodnote 50 mil. eur zo 
štrukturálnych fondov EÚ. Od konca roku 2018 môžu firmy 
agentúre podávať žiadosti o príspevky na realizáciu 
opatrení na úsporu energie. Podpora u malých  
a stredných podnikov môže dosiahnuť 50 % projektových 
nákladov, u veľkých podnikov 45 %.  Výška podpory je od 

200 000 eur do 2 mil. eur.  
  
Podmienkou pre pridelenie podpory je energetický audit, vopred zrealizovaný 
odborne spôsobilou osobou. Podporované budú len opatrenia, stanovené  
v energetickom audite a zamerané konkrétne na oblasti energetickej efektívnosti 
a obnoviteľné energie. 
  
Svoju úlohu zohráva aj miesto realizácie projektu. Projekty v Bratislavskom 
samosprávnom kraji sú z podpory vylúčené, žiadateľ tam však môže mať svoje sídlo. 
  
Ako príklady SIEA uvádza zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, rekonštrukciu 
existujúcich energetických zariadení, zavádzanie systémov merania a riadenia, 
výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, ako aj modernizáciu  
a rekonštrukciu vykurovacích a klimatizačných zariadení, systémov prípravy teplej 
vody či vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov. Pri investíciách do renovácie 
budov je podmienkou ich zápis v katastri ako priemyselné alebo administratívne 
budovy. Okrem toho musia príslušné stavby slúžiť na vlastnú podnikateľskú činnosť.  
   
Žiadosti možno v SIEA podávať priebežne. Prvá koncepcia hodnotenia bude 
zverejnená koncom februára 2019, potom každé dva mesiace.  
 
Tlačová správa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zo dňa 20.12.2018  
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KONFERENCIA 
ENERGETICKÝ 
MANAŽMENT 2019  
 
V dňoch 11. a 12. marca 
2019 sa vo Vysokých 
Tatrách po piatykrát 
koná konferencia 
Energetický 
manažment. 
Najdôležitejšími 
témami sú zákonné 
rámcové podmienky 
pre oblasť energetickej 
efektívnosti, 
inteligentné riešenia 
pre garantované 
energetické služby, 
obnoviteľné zdroje 
energie v budovách  
a energetický manaž-
ment v priemysle.  
Na konferencii bude 
predstavený aj kurz 
EUREM a skúsenosti 
jeho účastníkov  
z praxe.   
 

www.sstp.sk 
 
 
VIESSMANN JE 
PARTNEROM KURZU 
EUREM  
 
Spoločnosť Viessmann 
s.r.o. podporuje 
realizáciu vzdelá-
vacieho kurzu 
European 
EnergyManager  
na Slovensku. 
Viessmann Group je 
jedným z najvýznam-
nejších medzinárod-
ných výrobcov 
vykurovacej, chladia-
renskej a klimatizač-
nej techniky. 
Spoločnosť bola 
založená v roku 1917  
a zamestnáva 12 000 
pracovníkov vo svete. 
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