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Milí členovia a priatelia, 
 
automobilový priemysel je na Slovensku 
kľúčovým odvetvím, ktoré dáva prácu 
približne 154 tisícom osôb a so 198 vozidlami, 
vyrobenými na tisíc obyvateľov, je európskym 
lídrom vo výrobe automobilov. Mobilita sa 
však mení a s ňou aj samotná výroba vozidiel. 
Prichádzajú globálne zmeny, ako aj nové 
rámcové podmienky, na čo musí automo-
bilový priemysel pružne a správne reagovať. 
Sme na začiatku novej éry, ktorá so sebou 
prináša nové výzvy, ako elektromobilita, 
konektivita, autonómne jazdenie, zdieľaná 
mobilita, ale aj digitalizácia procesov. Cieľom 
výrobcov je, tieto zmeny úspešne zvládnuť  
a zachovať zamestnanosť. 
 
Volkswagen Slovakia urobil prvé kroky 
smerom k elektromobilite už pred rokmi a síce 
spustením výroby modelu e-up!. Svedčia 
o tom projekty, medzi ktoré patrí aj up! city 
v centre Bratislavy. Pre budúcnosť s väčši-
novým podielom elektrických vozidiel to však 
nepostačuje. Ide o to, aby sa podporovalo 
rozšírenie infraštruktúry nabíjacích stojanov 
a CO2 neutrálnej produkcie. 
 
Aby sa však stala elektromobilita súčasťou 
nášho bežného života, je potrebné, aby bola 
prístupná pre širokú verejnosť nielen finančne, 
ale aj z pohľadu dostupnej prevádzky 
elektrického vozidla. A to si vyžaduje aj väčší 
verejný záujem o udržateľné formy mobility 
a intenzívnejšie budovanie infraštruktúry. Som 
si istá, že sme na dobrej ceste a k vášmu 
presvedčeniu prispeje aj toto vydanie 
newslettra.   
 
Vaša Karen Kutzner, viceprezidentka SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Vyvrcholenie networkingových podujatí 
SNOPK celého roka je pred nami. Dňa 
4. decembra 2019 sa koná tradičný 
Vianočný Jour Fixe. Viac ako 150 hostí,  
z rozličných brandží, sa stretne v nádher-
ných priestoroch Mozartovho domu,  
v reštaurácii FACH v Bratislave. V pred-
vianočnej atmosfére budú mať členovia 
a priatelia SNOPK, počas neformálnych 
rozhovorov, možnosť prebrať svoje 

novinky a plány na nový rok.    
 
On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/vianocny-jour-fixe-2 
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MY O NÁS 
Slávnostné ukončenie roka  
na Vianočnom Jour Fixe 
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Exkurzia Smart City, digitalizácia  
& IKT–riešenia  

Za účelom spoznania nových aj odskúšaných konceptov  
v Nemecku organizuje SNOPK v dňoch 20. - 23. januára 
2020 odbornú exkurziu do Nemecka, zameranú na témy: 

smart city, digitalizácia a IKT-riešenia.  
  

Na štyri dni pozývame do Štuttgartu 
slovenských odborníkov z obcí, samo-
správnych krajov, inžinierskych kancelárií 
a všetkých ďalších relevantných inštitúcií.  
U svojich nemeckých kolegov sa zoznámia  
s postupmi bestpractice a novými prístupmi 
k daným témam. Cesta okrem toho ponúka 
možnosť budovania osobných kontaktov  
s nositeľmi know-how.  

 
Online prihlásenie do 30. novembra 2019: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-
sk/smart-city-digitalizacia-ikt-riesenia/ 

© Shutterstock/Elnur 
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Vydarený úvod pre Slovensko-
nemecké hospodárske fórum  
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VIANOČNÝ JOUR FIXE 
KOŠICE 
 
Vianočný Jour Fixe  
v Košiciach, dňa  
17. decembra 2019, 
ponúka ku koncu roka 
výbornú príležitosť 
zhodnotiť hospodárske 
dianie na východnom 
Slovensku a pozrieť  
sa na výzvy do 
nadchádzajúceho roka. 
Garantovaný je aj 
intenzívny networking, 
keďže aj Advantage 
Austria a Slovensko–
rakúska obchodná 
komora pozývajú na 
toto podujatie svojich 
členov. Účastníkov 
čaká preto slovensko-
nemecko-rakúska 
výmena skúseností.  
 
Výhľad na rok 2020 
bude doplnený 
prehľadom daňovej 
reformy, prijatej 
v septembri. Experti 
z TPA Slovakia Vás 
komplexne oboznámia 
s daňovými zmenami, 
na ktoré sa budú 
musieť spoločnosti  
na prelome roka 
pripraviť.   
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/vianocny-jour-fixe-
kosice-1 
 

„S Nemeckom sme na jednej lodi, ich ekonomika je hnacím motorom Európy“, 
vyhlásil slovenský minister hospodárstva Peter Žiga na prvom Slovensko-nemeckom 
hospodárskom fóre, dňa 10. októbra 2019, v Bratislave. Pozvanie SNOPK na túto 
odbornú hospodársku diskusiu prijalo vyše 80 hostí. 
  
Konateľ SNOPK, Peter Kompalla pochvalne uviedol, že hospodárske vzťahy medzi 
oboma krajinami sú príbehom úspechu. Ako pre nemecké firmy, tak aj pre firmy zo 
Slovenska, ponúka cezhraničný vstup na trhy naďalej mnoho potenciálov. Kompalla 
doplnil, že SNOPK je pri tom firmám k dispozícii, ako prvé poradenské centrum. 
Komora zároveň stavia mosty pri témach budúcnosti, ako napr. inovácie, digitalizácia  
a kvalifikácia.  
  
Príklady best practice pre inovatívne konanie na nemeckom aj slovenskom trhu 
prezentovali firmy Microstep, Schaeffler a Spinea. Viacero expertov na Priemysel 4.0 
vo svojich prednáškach názorne a s prepojením na prax vysvetlilo, čo všetko môže 
dosiahnuť zosieťovaná výroba dneška. 
  
Ralf Singmann, zo spoločnosti LEONI Slovakia, podujatie zhrnul pozitívne: „Zaujímavý 
bol pohľad, presahujúci schopnosť zosieťovania. Všetci majú doteraz iba stroje, ktoré 
umožňujú sieťové prepojenie. Tieto stroje potom však naozaj aj zosieťovať je 
posledným a rozhodujúcim krokom. Siaha to až k mimoriadne zaujímavej téme 
certifikácie metódou blockchain.“     

Igor Mikulina (MicroStep) prezentuje svoju 
firmu  

Zľava: Richard Potúček (WÜRTH), Joachim  
Bleicker (veľvyslanec SRN), Peter  Žiga 
(minister hospodárstva SR), Peter Kompalla 

Slovensko-nemecké hospodárske fórum 
ponúklo aj dosť priestoru na networking  

Dobre zaplnená konferenčná sála 
v priestoroch spol. WÜRTH  
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Vysoké výkony na zasadnutiach 
pracovných skupín SNOPK  

Pracovné skupiny SNOPK vykazujú v túto jeseň vysokú aktivitu. Na úvod to bola 
pracovná skupina Doprava a logistika, ktorá sa stretla 24. septembra. Grémium 
analyzovalo plány výstavby, predstavené v stratégii rozvoja dopravy do roku 2030, 
a vypracovalo stanovisko. Pracovná skupina sa teraz snaží, spoločne s Nemeckým 
veľvyslanectvom v Bratislave, o dialóg s ministerstvom dopravy, ktorého účelom by 
bolo objasnenie názorov SNOPK na jednej strane a vysvetlenie nejasností v koncepte 
na strane druhej. 
 
Pracovná skupina Právo a dane sa na svojom zasadnutí, dňa 16. októbra, podrobne 
zaoberala témou kontrol DPH pri sériových obchodoch. Tu sa uplatňovanie postihov 
pre dodávateľov pri priestupkoch, týkajúcich sa DPH ich zahraničných odberateľov, 
javí ako mimoriadne problematické. Daňoví experti, pôsobiaci v pracovnej skupine, 
preto odporúčajú definovať základný rozsah pre preverovanie obchodných partnerov 
a katalóg kritérií. Pri daňových kontrolách by sa mal tiež zohľadňovať index daňovej 
spoľahlivosti a verejne prístupné by mali byť správy o kritických druhoch výkonov.  
 
Členovia výboru pre odborné vzdelávanie sa zišli 21. októbra 2019, aby diskutovali  
o implikácii memoranda o spolupráci pri odbornom vzdelávaní medzi Slovenskom  
a Nemeckom. Praktickou výzvou pre vzdelávajúce podniky, ktorých žiaci sa 
podrobujú nemeckej záverečnej skúške, je prepojenie so slovenskou maturitou. Keby 
žiaci praktickú skúšku absolvovali paralelne u nemeckých i slovenských skúšajúcich, 
pre nich i podniky by z toho vyplynuli veľké synergie.  
 
Výmena skúseností stála v popredí na zasadnutí pracovnej skupiny Pracovné právo, 
dňa 7. novembra, vo firme Continental Automotive Systems Slovakia. Diskusia siahala 
od praktických problémov pri vyúčtovaní rekreačných poukazov pracovníkmi, až  
k dôsledkom zvýšenia minimálnej mzdy, k 1. januáru 2020. Z pracovnoprávnych 
opatrení vyplýva citeľný tlak na mzdové náklady, tak znie záver expertov na 
personalistiku z tejto pracovnej skupiny. 
 
Na ďalšom stretnutí pracovnej skupiny Energetika dňa 9. decembra 2019, SNOPK, 
ako mimoriadneho hosťa, privíta Ivana Štefanca, slovenského poslanca Európskeho 
parlamentu. Predmetom zasadnutia bude diskusia, týkajúca sa energetickej stratégie 
EÚ a prebiehajúcej transformácie trhu s energiami v EÚ.  
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ČLENSKÉ SPRÁVY  
 
Pri udeľovaní cien 
TREND TOP 2019 sa 
hneď štyrom členom 
SNOPK podarilo 
obsadiť špičkové 
miesta. Automobilka 
Volkswagen Slovakia 
bola ocenená ako 
Daňovník roka. 
Slovenská sporiteľňa 
bola zvolená za Banku 
roka, na treťom mieste 
sa umiestnila Tatra 
banka. Umiestnenie  
na vrchole rebríčka  
v kategórii Poisťovňa 
roka, si zaistila Allianz - 
Slovenská poisťovňa. 
Za Firmu roka bola 
navyše nominovaná aj 
spoločnosť hameln rds. 
 
Nemecká škola 
Bratislava vymenovala 
pre školský rok 
2019/2020 za členov 
svojho predstavenstva 
troch zástupcov zo 
siete SNOPK. Pavol 
Rak, partner 
advokátskej kancelárie 
Noerr, sa stal 
zástupcom predsedu  
a poverencom pre 
personálne záležitosti. 
Konateľ SNOPK, 
Peter Kompalla bol 
vymenovaný za 
poverenca pre 
marketing a spoluprácu 
s firmami. Mike 
Schmidt, konateľ MVI 
Proplant, preberá 
funkciu poverenca pre 
finančné záležitosti. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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Dúbravca 5, SK-036 01 Martin, Kontakt: Štefan Košovan 
Tel.: +421 43 490 1421, E-mail: info@aen.com, Internet: www.a-en.com  
 
Skupina A.EN Group je medzinárodná spoločnosť, pôsobiaca prevažne v oblasti 
energetiky. Už 15 rokov je stabilným výrobcom a dodávateľom elektrickej energie.       

Plynárenská 7/A, SK-821 09 Bratislava, Kontakt: Barbora Tetřevová 
Tel.: +421 2 5244 2181, E-mail: office@bartosiksvaby.sk 
Internet: www.bartosiksvaby.sk 
 
Advokátska kancelária Bartošík Šváby poskytuje služby právneho poradenstva 
zahraničným a slovenským klientom pri ich obchodných aktivitách v SR.        

Horárska 12, SK-821 09 Bratislava, Kontakt: Lucia Farkašová 
Tel.: +421 2 5831 2111, E-mail: budamar@budamar.sk, Internet: www.budamar.sk 
 
Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. sa, od svojho vzniku v roku 2002, zaoberá 
medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. Spoločnosť patrí dlhodobo k najsilnejším 
zasielateľským spoločnostiam na Slovensku.     

Nám. Dr. A. Schweitzera 170/18, SK-916 01 Stará Turá, Kontakt: Peter Filan 
Tel.: +421 911 450 431, E-mail: filanp@km-innovation.sk  
Internet: www.km-innovation.sk  
 
Firma K & M Innovation s.r.o. je strojárska spoločnosť, špecializujúca sa na presné 
obrábanie kovov, ich zliatin a plastov.   

Kukučínová 1272/2, SK-957 04 Bánovce nad Bebravou, Kontakt: Tomáš Čvirik 
Tel.: +421 903 124 177, E-mail: luxin@luxin.sk, Internet: www.luxin.sk 
 
Luxin je nákladná a prepravná spoločnosť s niekoľkoročnými skúsenosťami. 
Spoločnosť, špecializujúca sa na osobnú dopravu a doručovanie tovaru do celej EÚ.     

Černyševského 26, SK-851 01 Bratislava, Kontakt: Sven Rossbach 
Tel.: +49 4102 9730031, E-mail: sven.rossbach@xsuite.com 
Internet: www.xsuite.com 
 
xSuite ponúka firmám štandardizované digitálne riešenia, ktoré umožňujú jednoduché 
a pre užívateľa prijateľné ovládanie obchodných procesov.     
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SCHAEFFLER KYSUCE 
OSLAVUJE  
20. VÝROČIE  
 
Schaeffler Kysuce 
oslavuje 20 rokov od 
začiatku svojej výroby. 
V Kysuckom Novom 
Meste je jeden 
z najväčších závodov 
spoločnosti Schaeffler. 
Projekt výstavby 
závodu vznikol v roku 
1999. Dnes má závod  
7 hál s celkovou 
zastavanou plochou 
takmer 113 000 m². 
Vlajkovou loďou 
závodu je lineárne 
závitové vedenie, 
určené pre riadiaci 
systém automobilu. 
Nemenej významným 
produktom sú kolesové 
ložiská, guľkové  
a upínacie ložiská  
a tiež najnovší produkt, 
mechatronický 
stabilizátor náklonu 
vozidla.     
 
Od roku 2019 sa stáva 
Schaeffler Kysuce 
dôležitým hráčom  
pre oblasť výskumu 
a vývoja e-mobility. 
“Dostali sme od 
nemeckej centrály 
dôveru na realizáciu 
výskumných projektov 
v rámci e-mobility.  
Do troch rokov tak 
vytvoríme v danej 
oblasti 200 nových 
pracovných miest. Je to 
ďalšia skvelá príležitosť 
pre šikovných mladých 
ľudí v regióne”, 
zhodnotil Milan Jurky, 
riaditeľ Schaeffler 
Kysuce.   
  
Z tlačových správ  

A.En. Slovensko s.r.o. 

Bartošík Šváby s.r.o. 

BUDAMAR GROUP 

K & M Innovation s.r.o. 

Luxin s.r.o. 

xSuite CEE s.r.o. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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PREMIÉRA PRE 
WASPPER   
 
Úspešnú premiéru na 
CMS v Berlíne mala aj 
slovenská firma 
Waspper, s.r.o., 
výrobca a distribútor 
vysokotlakových 
čistiacich zariadení. 
„Naše produkty boli 
veľmi dobre prijaté  
a na CMS sme 
nadviazali niekoľko 
zaujímavých 
kontaktov“, bilancuje 
riaditeľ predaja, Marián 
Gabriš.  

 
CMS BERLÍN  
V PLNOM LESKU   
 
High-light roka pre  
čistenie, manažment 
priestorov a služby – 
veľtrh CMS, mal skvelý 
priebeh, s nadmieru 
pozitívnym záverom. 
450 vystavovateľov z 25 
krajín prezentovalo, od 
24. do 27. septembra 
2019 v Berlíne, svoje 
produkty a služby, cca  
25 000 návštevníkom  
z 80 krajín. Digitalizácia  
a udržateľnosť určovali 
spektrum inovácií pri 
čistiacich strojoch, 
čistiacich prostriedkoch 
a procesoch.     
 
Zdroj: Tlačová správa  
Messe Berlin   
 

Na CMS-Cleaning. Management. Services. 
Berlín, medzinárodnom odbornom veľtrhu 
pre priemyselné čistenie a manažment 
priestorov, sa po prvýkrát prezentovala  
spol. ProServices SK, s.r.o., slovenský 
startup, ktorý sa špecializuje na vývoj 
riešení v reálnom čase, a ktorý vyvinul 
inovatívny produkt ManagerOnline: riešenie 
na monitorovanie a riadenie procesov  
v upratovacích firmách, ktoré na získanie 
informácií, analýzu alebo preukázanie 
procesov, potrebujú prístup k dátam  
v reálnom čase. Dochádzka pracovníkov, 
upratovanie objektov, spotreba materiálu, poruchy a poškodenia alebo monitoring 
strojov. Preverovanie, kontrola, zaznamenávanie či preukázanie. „Systém má prispieť  
k zvýšeniu efektívnosti všetkých procesov a k zníženiu prevádzkových nákladov“, 
vysvetľuje konateľ spol. Torsten Reissig. 
 
S prezentáciou v Berlíne je Reissig spokojný: „Naša účasť na CMS bola veľmi úspešná, 
mali sme množstvo zaujímavých rozhovorov a veríme, že máme dobré šance na 
uzatvorenie nových zmlúv. Nemecký trh pre nás, popri našich globálnych ambíciách, 
zohráva dôležitú úlohu. Preto je účasť na CMS 2021 pre nás už jasná vec.“  

Slovenský startup úspešne 
na CMS v Berlíne  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Dianie na stánku ProServices SK  

© ProServices SK s.r.o.  

© Waspper, s. r. o.  



Kurz „Vedúci pracovník vo výrobe“ je určený pre vedúcich skupín, vedúcich zmien 
alebo majstrov vo výrobe. Vedúci pracovníci vo výrobe sú väčšinou dobrými 
odborníkmi, ale chýbajú im manažérske zručnosti. 
 

Vzdelávací kurz SNOPK je spojením odborných 
zručností, riadiacich a komunikačných schopností, 
procesných vedomostí a právneho rámca, čo vytvára 
predpoklad na efektívne riadenie ľudí a výrobných 
procesov. Bolo vyvinuté v spolupráci s nemeckou 
DIHK-Bildungs GmbH, SNOPK a partnermi z člen-
ských firiem na Slovensku. Koncept z Nemecka bol 
doplnený o požiadavky firiem na Slovensku. 
 

SNOPK ponúka kurz „Vedúci pracovník vo výrobe“ túto jeseň už po piaty raz. Tento-
krát prebieha teoretická výučba v zrenovovaných priestoroch spoločnosti Bosch 
Slovensko. Pri tejto príležitosti sa SNOPK spýtala Štefana Bodiša, warehouse superví-
zora v spol. Holger Christiansen Production s.r.o. z Bosch Group, na jeho skúsenosti.   
 
Čo je podľa Vás najväčšou výzvou pre vedúcich výroby?  
Najväčšou výzvou pre vedúcich výroby by mala byť v prvom rade bezpečnosť 
a zdravie zamestnancov (čiže BOZP), ďalšou výzvou by mala byť orientácia na ciele 
spoločnosti a viesť svoj tím k splneniu daného cieľa, aby spoločnosť bola stabilná 
a konkurencieschopná na danom trhu. Nakoľko daná pozícia vedúceho zamestnanca 
si vyžaduje každodenný kontakt so svojím tímom, je veľmi dôležitá komunikácia, či už 
verbálna alebo neverbálna, kontrola a dodržiavanie procesov a štandardov,  
orientovaných na koncového zákazníka, ktorého spokojnosť je najdôležitejšia. 
 
Ako hodnotíte kurz po prvých hodinách jeho absolvovania? Pomáhajú Vám 
nadobudnuté zručnosti a poznatky popasovať sa s každodennými výzvami? 
Kurz hodnotím vysoko profesionálne, nakoľko ho viem porovnať s inými kurzami, 
ktoré som absolvoval. Prevláda tu otvorená a priama diskusia. Veľmi kladne hodnotím 
bloky, ktoré sú spojené s ukážkami priamo v produkcii, kde si každý jeden z nás, na 
vlastnej koži môže hneď odskúšať danú problematiku, lebo teória je jedna vec, no 
prax je častokrát iná. Niektoré oblasti, ktoré preberáme na jednotlivých blokoch, 
máme implementované v produkcii, keďže sme automobilový priemysel, no stále je 
čo zlepšovať, a to je pozitívne pre náš trh aj vývoj. Ak by som povedal, že som si 
nezobral z úvodných blokov nič, klamal by som, veľmi som sa posunul v odovzdávaní 
informácií svojmu tímu a v komunikácii s ľuďmi. 
 
Odporučili by ste kurz Vašim kolegom? 
Či by som ho odporučil? Túto otázku som zodpovedal hneď po prvom dni, kedy som 
sa na našom personálnom oddelení poďakoval za možnosť zúčastniť sa a posunúť 
v osobnostnom rozvoji na vyššiu úroveň. Čiže určite a pevne verím, že nie som 
posledný z našej pobočky, ktorý absolvuje Vaše bloky. 
 
Viac informácií o kurze: www.dsihk.sk/sk/vzdelavanie/veduci-pracovnik-vo-vyrobe 
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ĎALŠIE VZDELÁVANIE 
Štefan Bodiš: „Kurz SNOPK  
hodnotím vysoko profesionálne.“ 
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„LÍNIOVÝ VEDÚCI  
SÚ KĽÚČOVÍ HRÁČI.“    
 
Peter Vitoslavský, HR 
manažér spol. Bosch 
Slovensko, sa vyjadruje 
ku kurzu „Vedúci 
pracovník vo výrobe“.  
 
Prečo ste podporili  
tento druh ďalšieho 
vzdelávania? 
Osobne som 
presvedčený o tom,  
že vzdelávanie 
a všeobecne rozvoj 
zamestnancov, je 
nevyhnutným 
predpokladom pre rast 
a rozvoj samotnej firmy. 
Línioví vedúci sú pritom 
tí najkľúčovejší. Je to 
leadership „v prvej 
línii.“   
 
V čom vidíte prínos 
kurzu? 
Na líniových vedúcich 
často stojí a padá 
úspech zavádzaných 
zmien, implementácia 
noviniek, či operatívne 
riešenie bežných 
problémov radových 
zamestnancov. Váš 
kurz im dáva ucelený 
prehľad nástrojov 
a postupov, ktoré im 
môžu byť užitočné 
a vedia ich následne 
používať. Veľkým 
prínosom je určite aj 
výmena skúseností, 
nakoľko sú účastníci 
z rôznych firiem 
a rôznych sektorov. 
Kvalitný lektor je 
nevyhnutnosťou pre 
úspech takéhoto 
programu, ale výmena 
skúseností je tou 
povestnou čerešničkou 
na torte.  

© Bosch Slovensko 
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Digitalizácia = zmena učenia?   
Je učením včerajška učenie vo frontálnom vyučovaní, učenie v triedach, učenie za 
pomoci meotarov a učenie s perom a papierom? 
 
Je učením dneška, teda učením v roku 2019, učenie vo formáte blended learning, 
učenie s digitálnymi interaktívnymi tabuľami a učenie s tabletmi na platformách ako 
YouTube?  
 
Je učením zajtrajška, učením budúcnosti, nové učenie, distančné štúdium, učenie 
s rozšírenou realitou a učenie s digitálnymi asistentmi, riadenými za podpory umelej 
inteligencie? 

 
Ak v roku 2019, ohľadom vzdelávania  
v budúcnosti, trochu rešeršujeme na 
internete, môžeme na tieto otázky 
rýchlo odpovedať „áno“. Popri nových 
obsahoch a obrovských množstvách 
rýchlo dostupných informácií, prinesie 
digitalizácia v budúcnosti zmenu 
učebných nástrojov a učebných metód, 
pre sprostredkúvanie odborne re-
levantných kompetencií, na celom 
svete. V neposlednom rade preto 
význam konceptu electronic learning  

(e-learning) neustále narastá. Užívatelia úspešných video platforiem ako YouTube, 
ktoré by človek v prvom rade nepriradil vzdelávaciemu sektoru, túto zmenu 
rozpoznali a tiež ponúkajú stále viac videí, zameraných na sprostredkúvanie 
vedomostí a doplnenie obsahov, vyučovaných v škole. Táto zmena je rovnako stála, 
ako aj intenzívna. Firmy a školy dopĺňajú svoje vzdelávanie a ponuky na ďalšie 
vzdelávanie v učňovských dielňach, o nové digitálne nástroje, vzdelávacie kongresy 
dávajú do pozornosti digitálne podporované učenie, a na vzdelávacích veľtrhoch 
zapĺňajú digitálne vyučovacie a učebné nástroje celé haly. Tento obrat zamestnáva už 
dlhšiu dobu každého, kto sa pohybuje v oblasti vzdelávania. 
 
Pritom žiaľ často strácame z očí, že za aktuálnymi zmenami v oblasti učenia sa skrýva 
oveľa viac ako len digitalizácia.  
 
Zmena učenia je oveľa viac ako digitalizácia!  
Popri vplyve digitalizácie na vzdelávanie a učenie budúcnosti, ktorý by sme  
v žiadnom prípade nemali odsúvať nabok, existuje ešte množstvo (často z toho 
odvodených) iných zmien v pohľadoch na učenie, ktoré ovplyvňujú učenie 
budúcnosti.  
 
Čítajte ďalej: https://georg.westermann.de/news/lernen-der-zukunft  
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Učenie včera, dnes, zajtra…  
Ako vyzerá učenie budúcnosti?  
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TÉMY Z OBLASTI PERSO-
NÁLU U DODÁVATEĽOV 
PRE AUTOMOBILOVÝ 
PRIEMYSEL     
 
Podľa každoročného 
prieskumu realizované-
ho medzi dodávateľmi 
automobilového prie-
myslu na Slovensku, 
(viac str. 12) sa polovica 
oslovených firiem, pri 
získavaní nových pra-
covníkov opiera o spo-
luprácu s miestnymi 
školami a univerzitami. 
44 % dodávateľov pre-
berá personál svojim 
konkurentom. 36 % sa 
spolieha na pracovné 
sily zo zahraničia, 18 % 
na preškoľovanie. 
  
Čo sa týka účasti na 
duálnom vzdelávaní, 
prieskum potvrdil jasné 
zlepšenie. Zatiaľ čo 
v roku 2018 uviedlo len 
39 % oslovených firiem, 
že sa podieľajú na  
duálnom vzdelávaní,  
v roku 2019 ich bolo  
už 54 %.  
  
Len 10 % dodávateľov 
sa domnieva, že absol-
venti vysokých škôl  
sú dobre pripravení  
na prácu vo svojom 
povolaní. 60 % uviedlo, 
že im chýbajú praktické 
schopnosti a skúsenos-
ti. Nového študijného 
programu „Profesijný 
bakalár“ sa však  
zúčastňuje len 12 % 
oslovených firiem, čo 
môže spočívať aj v tom, 
že mnoho účastníkov  
prieskumu túto ponuku 
nepozná.  

© www.stock.adobe.com/Maksym Yemelyanov 
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TÉMA MESIACA 
Alexander Matušek: „Priestor na 
investície ešte určite je .“  

Automobilový priemysel je motorom slovenského hospodárstva. V poslednej dobe 
však toto odvetvie trochu pokrivkáva. Alexander Matušek, prezident Zväzu auto-
mobilového priemyslu, v rozhovore vysvetľuje, ako to s odvetvím aktuálne vyzerá.  
  
Predaj áut v Európe klesá. Čo to znamená pre výrobcov na Slovensku?  
Je treba podotknúť, že v medziročnom porovnaní došlo za 
obdobie 1.-8./2019 k zníženiu registrácií nových vozidiel  
v Európskej únii o 3,2 %. Nemyslíme si, že toto je zásadný 
pokles. V priebehu roka nadobúdajú platnosť zmeny  
v technickej legislatíve schvaľovania vozidiel, ktoré majú vplyv 
aj na výkyvy v predaji vozidiel. Výkyvy na trhu s novými 
vozidlami vplývajú na výrobcov vozidiel aj na výrobcov dielov. 
Citlivosť výrobcov vozidiel je závislá od toho, ktorý segment 
trhu je postihnutý najviac. U dodávateľov je to zložitejšie, 
nakoľko často dodávajú do viacerých značiek a na viacero 
modelov týchto značiek. V súčasnosti vnímame ako oveľa 
väčší problém dodatočné náklady, ktoré vznikajú výrobcom  
v súvislosti s neustálou zmenou technickej legislatívy. 
  
Aké sú – na tomto pozadí – výzvy pre dodávateľov?  
Tých výziev je veľa. Je potrebná postupná zmena produktového portfólia smerom 
k alternatívnym pohonom, čo sa nezaobíde bez výskumu a vývoja. Vplyv má aj 
neustály tlak na náklady a s tým súvisiace investície do automatizácie, robotizácie, 
digitalizácie. Pokiaľ len tieto výzvy chcete zvládnuť, potrebujete na to primerane 
kvalifikovaných ľudí. Tých musíte nájsť na trhu práce, alebo si ich vychovať, a to buď  
z vlastných pracovníkov cez rekvalifikácie alebo v spolupráci so školami. 
  
Existuje podľa Vás ešte priestor na ďalšie investície dodávateľov pre automobilový 
priemysel?  
Určite tu priestor je. Hlavne je to v záujme finálnych výrobcov, ktorí potrebujú 
maximálne lokalizovanú a integrovanú sieť dodávateľov v záujme zvýšenia 
efektívnosti a flexibility svojho fungovania. Krajina, akou je Slovensko, musí na to 
vytvárať podmienky. Zväzy, ako je ZAP SR, musia dávať pozor, aby vláda neodbočila  
z cesty a vytvárala také podmienky na podnikanie, ktoré nebudú brzdou investícií. 
 
Ako vnímate trendy ako e-mobilita, hybridné technológie či autonómne jazdenie 
zo slovenskej perspektívy?  
Transformácia na alternatívne palivá a pohony je nevyhnutnosťou. Je len otázne, či 
rýchlosť zavádzania nie je z pohľadu aktuálneho stavu vývoja technológií 
sebazničujúca. Určite aj pre zákazníka by bolo výhodnejšie, keby bolo na trhu viac 
alternatív tak, aby si mohol správnu kombináciu vozidla, jeho veľkosti, vyhotovenia  
a pohonu zvoliť tak, aby maximálne vyhovovalo jeho potrebám a účelu použitia. Sme 
za transformáciu v oblasti pohonov, no mali by sme zvoľniť v ambíciách. Čo sa týka 
Slovenska, tak pre úspešné uplatnenie nových pohonov na trhu nie je v súčasnosti 
dostatočne vybudovaná infraštruktúra dobíjania a tankovania, a slovenský trh je aj 
cenovo senzitívny, takže jeho rozvoj je potrebné stimulovať. 
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CEE AUTOMOTIVE 
SUPPLY CHAIN 2019  
 
Vyše 450 účastníkov,  
so vzťahom  
k automobilovému 
priemyslu, sa zišlo  
v dňoch 12. a 13. 
novembra 2019  
na konferencii CEE 
Automotive Supply 
Chain, v Olomouci. Na 
odbornej konferencii, 
ktorú organizoval 
slovenský a český zväz 
automobilového 
priemyslu, stáli  
v popredí aktuálne 
trendy v oblasti 
mobility a priemyslu. 
  
Podľa Manuela 
Kallweita zo Zväzu 
nemeckého 
automobilového 
priemyslu (VDA) rastie 
potreba bezpečnosti  
pri jazde, ako aj 
potreba nových služieb 
v oblasti mobility. Pri 
hľadaní alternatívnych 
dopravných prostried-
kov, zdokonalených 
systémoch automati-
zácie dopravy  
a konektivity, vzniká 
množstvo inovácií 
na zvýšenie komfortu  
v rámci mestskej 
mobility. V dôsledku 
toho je automobilový 
priemysel v tradičnom 
zmysle konkurencie-
schopnejší, pretože 
zapája veľké globálne 
technologické firmy 
typu Google alebo 
Microsoft.   

Alexander Matušek  
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TÉMA MESIACA 
Slovenský trh na ceste 
k elektromobilite  

Len každý piaty slovenský dodávateľ pre automobilový priemysel ponúka portfólio, 
ktoré pozostáva z viac ako 5 % z produktov, zameraných na elektromobilitu. Tak znie 
výsledok prieskumu Automotive Supplier Survey 2019, ktorý bol zrealizovaný za 
podpory Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Prieskum dospel 
taktiež k záveru, že 52 % dodávateľov vníma alternatívne technológie pohonov ako 
najdôležitejší trend. Že by elektrifikácia mobility ohrozovala ich potenciál rastu, sa 
domnieva len 10 % firiem. 
 
Keďže automobilový priemysel vytvára na Slovensku 47 % priemyselnej výroby, 
považovala vláda začiatkom tohto roka za potrebné prijať „Akčný plán podpory 
elektromobility na Slovensku“. Plán počíta s podporu inovácií v automobilovom 
priemysle, predovšetkým pri výrobe batérií.  
 
Hlavné body plánu tvorí podpora pri kúpe elektroáut a zlepšenie rámcových 
podmienok. Žiadosti o štátne dotácie na nadobudnutie týchto vozidiel má byť možné 
predkladať od decembra 2019. Dotácia pre elektroautá bude predstavovať 5 000 eur, 
pre plug-in-hybridy 3 000 eur. Plán počíta s celkovým rozpočtom vo výške 5 mil. eur.  

 
Ohľadom výstavby nabíjacej infraštruktúry sa už 
uskutočnilo jedno kolo schvaľovania dotácií pre 
obce, pre firmy a súkromné osoby sa plánuje 
ďalšie kolo. Rozpočet pre prvé kolo predstavoval  
1 mil. eur. Za účelom podpory pri výstavbe sa 
zredukovala byrokratická záťaž pre zriadenie  
a prevádzku nabíjacej stanice. Vláda taktiež pod-
poruje vybudovanie portálu, prostredníctvom kto-
rého bude možné vyhľadať dostupné nabíjačky.  

 
Pre ďalšie zatraktívnenie môžu e-autá do roku 2025 alebo 2030 jazdiť aj na jazdných 
pruhoch, vyhradených pre autobusy. Elektroautá bude možno jednoznačne 
rozpoznať podľa modrých poznávacích značiek. Elektromobily a nabíjacie stojany 
budú navyše profitovať zo skrátenej doby odpisovania. V maximálnej možnej miere sa 
majú znížiť dane a poplatky, spojené s prevádzkou elektroáut. 
 
To, že elektromobilita predstavuje na Slovensku atraktívnu alternatívu, dokazuje 
projekt up! city. V rámci neho užívatelia za prvé dva roky zdolali už vyše 340 000 
kilometrov. „Flotila“ projektu pozostáva z deviatich elektrických volkswagenov e-up!  
a vyše 30 bicyklov. Požičať si ich môžu členovia klubu. Vozidlá si spravidla požičiavajú 
len na pár hodín, niekedy však aj na viacero dní.  
 
Na základe toho, že spotrebitelia sa – aj vďaka štátnym stimulom – stále viac orientujú 
smerom k elektromobilite, sa musí touto témou stále intenzívnejšie zaoberať aj 
slovenský automobilový priemysel. Krok týmto smerom robí napríklad Jaguar-Land-
Rover so svojím novým plug-in-hybridom DEFENDER, ktorý sa bude v Nitre vyrábať 
od roku 2020.   
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PREDAJ MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL NA 
SLOVENSKU STAGNUJE  
 
Počet osobných 
automobilov, po 
prvýkrát registrovaných 
v prvých troch 
kvartáloch, stúpol zo  
75 721 na 76 418 (+1 %). 
Slovenský trh tak 
vzdoruje klesajúcemu 
vývoju v Európe. 
  
Odbyt ľahkých úžitko-
vých vozidiel a náklad-
ných áut na Slovensku 
však vykazuje klesajú-
cu tendenciu. Predaj 
ľahkých úžitkových 
vozidiel klesol zo 6 505 
na 6 360 (-2,2 %), počet 
prihlásení nových  
nákladných áut klesol  
z 3 320 na 2 873  
(-13,5 %). 
  
Celkový počet áut, 
predaných za prvé tri 
kvartály tak stúpol  
o 0,1 %, a to po tom,  
čo z roku 2017 na 2018 
stúpol o 3,3 %. 
  
Pri novo prihlásených 
osobných automo-
biloch pripadá viac ako 
tretina na SUV-čka. Ich 
podiel na trhu tak 
naďalej rastie. Podiel 
novo prihlásených 
dieselov sa zmenšil  
z 30 na 25 %. Autá na 
benzín si svoj podiel 
zlepšili zo 67 na 71 %. 
Podiel automobilov  
s hybridným pohonom 
naďalej stúpa, stále je 
však veľmi malý.   
 
Zdroj: Germany Trade  
& Invest, ZAP SR 

© Petair / Fotolia 
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TÉMA MESIACA 
Prieskum PwC: Autopriemysel 
prechádza zmenou  

Automobilový priemysel sa zaoberá svojou budúcnosťou. 
Hovorí to výsledok každoročného prieskumu poradenskej 
spoločnosti PwC, v spolupráci so Zväzom automobilového 
priemyslu SR a Slovenským automobilovým inštitútom, 
uskutočneného medzi 50 dodávateľmi pre automobilový 
priemysel na Slovensku. Podľa neho sú alternatívne 
technológie pohonov s 52 percentami trendom, ktorý pri 
ďalšom vývoji svojich produktov sleduje väčšina firiem. Za 
nimi nasleduje trend digitalizácie (44 %) a tendencie  
k novším a ľahším materiálom (40 %). Ďalších 20 % 
oslovených podnikov sa zaoberá autonómnym jazdením. 
  

Prieskum potvrdil na Slovensku zvýšenú aktivitu v oblasti výskumu a vývoja. Zatiaľ 
čo v roku 2018 sa u 60 % dodávateľov výskum a vývoj uskutočňoval mimo 
Slovenska, v medziročnom porovnaní kleslo toto číslo na 51 %.  
  
Pri získavaní nových pracovných síl sa polovica oslovených firiem opiera  
o spoluprácu s miestnymi školami a univerzitami. 44 % dodávateľov „náboruje“ 
personál u svojich konkurentov a 36 % sa spolieha na pracovné sily zo zahraničia.  
18 % firiem získava personál prostredníctvom rekvalifikačných programov. 
  
Za nebezpečenstvo pre svoj rast v budúcnosti považuje 68 % oslovených firiem 
rastúce mzdové náklady. Takmer rovnaký počet dodávateľov (66 %) sa obáva rizika 
klesajúceho dopytu zo strany autovýrobcov. Ďalšie starosti spôsobuje nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily (58 %) a tlak na znižovanie cien zo strany koncernov  
(54 %). Len 16 % podnikov sa obáva, že ich rast by mohol zabrzdiť Brexit.  
 
Kompletné výsledky prieskumu dodávateľov automobilového priemyslu si môžete 
stiahnuť na:  www.pwc.com/sk/sk/odvetvia/automobilovy-priemysel/prieskum-
dodavatelov-automobiloveho-priemyslu-2019.html  
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JLR VYRÁBA 
TRADIČNÝ  
DEFENDER V NITRE   
 
Najnovší model 
Defendera sa má 
vyrábať výhradne  
v Nitre. Jaguar Land 
Rover tak túto 
prestížnu modelovú 
radu vyrába po 
prvýkrát mimo  
Veľkej Británie.  
  
Land Rover vyvinul 
prvý model série už  
v 80-tych rokoch pre 
použitie v ťažkom 
teréne. Vozidlo sa 
tešilo veľkej obľube  
v civilnej aj vojenskej 
oblasti po celom svete, 
až kým jeho výroba 
nebola v roku 2016 
zastavená. Nový model 
dizajnom pripomína 
svojich predchodcov,  
je však vybavený 
najnovšími 
technológiami.  
  
Výroba prebieha  
v závode v Nitre, 
vybudovanom pred 
rokom, do ktorého JLR 
zainvestoval 1,4 mld. 
eur a tak vytvoril 2 600 
pracovných miest. 
Aktuálne možno 
Defender 
predobjednávať  
s benzínovým alebo 
dieselovým motorom. 
Od budúceho roka 
bude v ponuke aj ako 
plug-in-hybrid, ktorý  
sa má tiež vyrábať 
v nitrianskom závode.  
 
Z tlačových správ  
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