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Milí členovia a priatelia,

plne	 elektrické	 autá	 či	 vozidlá	 na	 hybridné	
pohony	 sú	 už	 na	 cestách	 realitou.	 Čoraz	 
častejšie	 sa	 skloňujú	 autonómne	 autá.	 Často	
sa	 ma	 pýtajú	 na	 budúcnosť	 mobility.	 Je	 tu	
revolúcia?	Nie,	evolúcia	–	vývoj,	ktorý	v	týchto	
dňoch	 priamo	 ovplyvňuje	 aj	 Slovensko,	 ako	
lokalitu	pre	výrobu	vozidiel.	

Spol.	Volkswagen	Slovakia	nasadzuje	najmo-
dernejšie	 technológie.	 Vo	 výrobných	 halách		
má	 už	 dnes	 inštalované	 približne	 dve	 tisícky	
robotov.	 Každodennou	 súčasťou	 pracovného	
života	 je	 rozšírená	 realita,	 online	 monitoring	
výroby,	 automatické	 samojazdiace	 vozíky,	 či	
inteligentné	 rukavice	 so	 skenerom.	 Inovácie	
prinášame	 aj	 v	 oblasti	 3D	 metalovej	 tlače.	
Produkcia	celého	závodu	je	riadená	z	jedného	
miesta	 –	 velínu.	 A	 krok	 za	 krokom	 pribúdajú	
ďalšie	 inovácie,	 súvisiace	 so	 štvrtou	 priemy-
selnou	revolúciou.	

Budúcnosť	 automobilového	 priemyslu	 závisí	
do	veľkej	miery	od	dostupnosti	kvalifikovanej	
pracovnej	 sily,	 ktorá	 bude	 ovládať	 moderné	
technológie.	 Dnes	 títo	 odborníci	 na	 trhu	
chýbajú	a	s	nimi	aj	moderný	vzdelávací	systém,	
orientovaný	 na	 prax,	 ktorý	 by	 zabezpečil	
dostatok	 kvalifikovaných	 pracovníkov	
do	 budúcnosti.	 Dnes	 sa	 VW	 SK,	 spolu	 
s	 partnermi,	 podieľa	 aj	 na	 stredoškolskom	
duálnom	 vzdelávaní.	 Novinkou	 je	 pilotný	
projekt	 duálneho	 bakalárskeho	 štúdia	 
v	 automobilovom	 priemysle	 v	 spolupráci	 
s	 STU.	 Dúfam,	 že	 to	 bude	 dobrý	 príklad	 pre	
ďalší	rozvoj	na	Slovensku.

Váš	Ralf	Sacht
Viceprezident	SNOPK
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PORADENSTVO  
OHĽADOM SLOVENSKA  
V NEMECKU

SNOPK	poskytne	
firmám	v	Nemecku	
rady	ohľadom	trhových	
príležitostí	na	Sloven-
sku,	a	to	na	Medziná-
rodnom	poradenskom	
dni	21.	novembra	2017	
v	Stuttgarte	a	na	Dni	
exportu	23.	novembra	
2017	v	Mníchove.

Loď	Rivers	club	v	Bratislave	bude	5. decembra 2017  
dejiskom	tradičného	vianočného	Jour	Fixe.	V predvia-
nočnej	atmosfére	sa	stretnú	členovia	a priatelia	SNOPK,	
ktorí	 budú	 mať	 počas	 neformálnych	 rozhovorov	
možnosť	prebrať	svoje	novinky	a 	plány	na	nový	rok.		

Viac:	 www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/via-
nocny-jour-fixe

Ako každý rok... networking na 
Vianočnom Jour Fixe

MY O NÁS NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

Skoro	 každá	 vláda	 si	 dáva	 za	 svoj	 cieľ	 odstránenie	 
zbytočnej	 byrokracie	 a	 posilnenie	 konkurencieschop-
nosti.	 Štátny	 tajomník	 Ministerstva	 hospodárstva	 SR	 
Rastislav	 Chovanec	 vysvetlí	 členom	 SNOPK	 dňa	 
28. novembra 2017,	 s	 ktorými	 konkrétnymi	 opatreniami	
chce	vláda	dosiahnuť	skutočne	znateľné	zlepšenia	podni-
kateľského	 prostredia.	 Naše	 podujatie	 ponúka	 priestor	
pre	zdieľanie	skúseností,	otázky	a	diskusiu.

Viac:	www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/dsihk-meets-mr-rastislav-chovanec

SNOPK meets Rastislav Chovanec: 
dôraz na lokálne podmienky 

Štátny	tajomník	R.	Chovanec

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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KONFERENCIA  
K ENERGETICKEJ  
OBNOVE BUDOV 

V	dňoch	21.	-	23.	no-
vembra	2017	organizuje	
SNOPK	už	tradičnú	
konferenciu	a	obchod-
nú	cestu	nemeckých	
firiem	na	Slovensko	
na	tému	„Energetická	
obnova	budov“.

V	rámci	konferencie,	
ktorá	sa	uskutoční	 
21.	novembra	2017	 
v	Bratislave,	odborníci	
z	branže	priblížia	nové	
poznatky	a	aktu-
álne	trendy	v	oboch	
krajinách.	Inovatívne	
riešenia	a	technológie	
z	oblasti	energeticky	
efektívnej	výstavby	
bude	prezentovať	 
šesť	nemeckých	 
dodávateľov:	

• aluplast	GmbH
• Europsunenergy
• IPS-solar	GmbH
• Lehmorange
• puren	GmbH
• SHES	GmbH

Tieto	firmy	chcú	na	
Slovensku	nadviazať	
prvé	obchodné	
kontakty.	SNOPK	 
organizuje	hneď	po	
konferencii	aj	koope-
račné	rozhovory	so	
slovenskými	firmami.	

On-line	prihláška:	 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/energeticka-obno-
va-budov

Spolupráca medzi podnikmi  
a startupmi s veľkým potenciálom

MY O NÁS 

Mladí,	 dynamickí,	 kreatívni:	 stále	 viac	 sloven-
ských	 startupov	 produkuje	 nápady,	 ktoré	 by	
mohli	 nájsť	 uplatnenie	 v	 hospodárstve.	 Veľa	
nemeckých	 priemyselných	 podnikov	 na	 Sloven-
sku	 expanduje	 a	 hľadá	 zdroje	 inovácií.	 SNOPK	 v	
spolupráci	 so	 Slovak	 Business	 Agency	 a	 Enter-
prise	 Europe	 Network	 obe	 tieto	 skupiny	 zblížila	 
28.	septembra	na	Slovensko-nemeckom	inovačnom	
dni.	

Podujatie	 v	 Bratislave	 zahŕňalo	 odbornú	 konferenciu,	 výstavu	 a	 kooperačné	 roz-
hovory.	 Vyše	 100	 účastníkov	 z	 nemecko-slovenských	 obchodných	 kruhov	 sa	 tu	
stretlo	 s	 približne	 30	 zástupcami	 slovenských	 startupov.	 Desať	 vystavovateľov	 
prezentovalo	 novinky	 zo	 svojej	 inovačnej	 činnosti,	 14	 startupov	 predviedlo	 svoje	 
riešenia,	väčšinou	pre	Priemysel	4.0.	„Projekty	niekoľkých	startupov,	ktoré	sme	tu	dnes	
videli,	by	naozaj	mohli	byť	zaujímavé	pre	naše	globálne	aktivity	v	oblasti	Priemyslu	4.0	
a	digitalizácie“,	zhrnul	Gerhard	Müller,	country	manager	spoločnosti	BASF	Slovensko.

Počas	konferencie	predstavili	popredné	firmy,	ako	BASF,	Manz,	Scheidt	&	Bachmann	
alebo	Volkswagen,	aktuálne	inovačné	projekty,	a	hovorili	o	svojich	inovačných	straté-
giách.	 Diskusia	 s	 účastníkmi	 z	 radov	 startupov	 ukázala,	 že	 oslovovanie	 etablova-
ných	firiem	predstavuje	pre	startupy	závažnú	výzvu.	Jürgen	Knie,	konateľ	spol.	Manz	
Slovakia,	to	zhrnul:	„Pre	mňa	bolo	dnes	jedným	z	najväčších	poznatkov,	ako	startupy	
vôbec	nadväzujú	kontakt	s	podnikmi?“	Knie	to	nepovažuje	len	za	povinnosť	startupov.	
„Myslím	si,	že	niektoré	podniky,	ktoré	by	radi	spolupracovali	so	startupmi,	ešte	majú	
čo	 doháňať.“	 Preto	 konateľ	 spol.	 Manz	 koncept	 slovensko-nemeckého	 inovačného	
dňa	hodnotí	v	každom	prípade	pozitívne.	Gerhard	Müller	z	BASF	mu	dáva	za	pravdu:	
„Platforma,	 ako	 je	 táto,	 poskytuje	 vynikajúcu	 príležitosť	 pre	 nadviazanie	 kontaktov	
medzi	podnikmi	a	startupmi.“

SNOPK	 následne	 vyhlásila	 víťaza	 ocenenia	 Slovak-German	 Start-up	 Award.	 Účast-
níci	konferencie	zvolili	za	najinovatívnejší	startup	podujatia	firmu	Ridelo.	Ridelo	vyvíja	
špeciálne	cyklo-nabíjačky,	pomocou	ktorých	je	pri	bicyklovaní	možné	nabíjať	smart-
fóny.	Majiteľ	firmy	Filip	Tomáška	prevzal	cenu	v	hodnote	2	000	eur.	„Finančnú	odmenu	
chceme	investovať	do	ďalšieho	vývoja“,	vyhlásil	Tomáška	pri	preberaní	ceny.	Pre	jeho	
mladú	 firmu	 predstavuje	 aktuálne	 najväčšiu	výzvu	 nájsť	 investora,	 ktorý	 by	 podporil	
spustenie	výroby.	„Máme	už	obchodných	partnerov	na	Slovensku,	v	Česku	a	Poľsku.	
Aktuálne	hľadáme	partnerov	aj	vo	vzdialenejšom	zahraničí,	aby	sme	obchody	mohli	
realizovať	v	rámci	celej	Európy.	Preto	je	fantastické,	že	sme	sa	na	Slovensko-nemec-

kom	 inovačnom	 dni	vďaka	 Slovak	 Business	Agency	
mohli	prezentovať“,	vyhlásil	Tomáška.

 
Jürgen	Knie	je	presvedčený,	že	vystavujúce	startupy	
majú	 potenciál	 na	 obchodný	 úspech.	 „Osobne	 som	
dnes	 videl	 jeden,	 ku	 ktorému	 by	 som	 sa	 rád	 ešte	 
vrátil,“	uviedol	šéf	spol.	Manz	Slovakia.	A	nebol	jediný;	
zástupcovia	 z	 hospodárstva	 a	 radov	 startupov	 pre-
berali	potenciálne	formy	spolupráce	počas	132	indi-
viduálnych	rozhovorov.

Slovensko-nemecký	inovačný	deň	 
v	priestoroch	Vodárenského	múzea	

© spiber.de / Shutterstock

Jeden	zo	132	kooperačných	rozhovorov

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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ZNALOSTI NEMČINY 
S PRIDANOU HODNO-
TOU PRE KARIÉRU  
V HOSPODÁRSTVE

Bez	znalosti	cudzích	
jazykov	to	nejde:	pre	
kariéru	v	hospodárstve	
sú	dôležité.	Vyplýva	to	
z	prieskumu	SNOPK	
a	Advantage	Austria,	
realizovaného	medzi	
141	nemeckými	a	ra-
kúskymi	investormi	na	
Slovensku.		

U	takmer	všetkých	
zúčastnených	firiem 
(96,5	%)	zohrávajú,	pre	
kariéru	v	príslušnom	
podniku,	znalosti	
cudzích	jazykov	
dôležitú	úlohu.	Niet	
divu,	veď	hlavným	
pracovným	jazykom	
top	manažmentu,
u	siedmych	z	desiatich	
účastníkov	prieskumu,	
je	buď	nemčina	 
(43,3	%),	alebo	angličti-
na	(26,2	%).	Všeobecne	
považuje	takmer	každý	
druhý	účastník	(47,5	%)	
nemčinu	za	najdôle- 
žitejší	cudzí	jazyk	vo	
svojom	podniku.	

Prieskum	okrem	toho	
skúmal,	ako	podniky	
hodnotia	ponuku	 
uchádzačov	so	zna-
losťami	nemčiny	na	
slovenskom	trhu.	Viac	
ako	dve	tretiny	investo-
rov	(67,4	%)	nevie	bez	
problémov	pokryť	svoju	
potrebu	nemecky	ho-
voriacich	pracovníkov.	

Kompletná	štúdia	na	
stiahnutie:	 
www.dsihk.sk/sk/tla-
cove-informacie

  

Jour Fixe v bavorskom šate  
sa stretol s veľkým ohlasom

MY O NÁS 

Od	 10.	 do	 11.	 októbra	 2017	 navštívila	 Slovensko	 delegácia	 Bavorského	 ministerstva	
hospodárstva,	médií,	energetiky	a	technológií,	pod	vedením	štátneho	sekretára	Franza	
Josefa	 Pschierera.	 Zatiaľ	 čo	 Pschierer	 absolvoval	 rozhovory	 s	 vysokopostavenými	
slovenskými	politikmi,	zástupcovia	zúčastnených	firiem	z	Bavorska	viedli	kooperačné	
rozhovory	so	slovenskými	firmami.	Spoločne	navštívili	podniky	dvoch	dodávateľov	pre	
automobilový	priemysel	–	spoločnosti	Brose	a	Eissmann	na	Slovensku.

Večer	10.	októbra	sa	celá	delegácia	zúčastnila	na	Jour	Fixe,	na	ktorý	prišlo	100	ďalších	
členov	a	priateľov	SNOPK.	Hostia	spolu	v	príjemnej	atmosfére	strávili	Bavorský	večer	 
rušným	networkingom.

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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DSIHK CAFÉ: TRANS-
FEROVÉ OCEŇOVANIE 
DNES A ZAJTRA

DSIHK	Café,	dňa	 
23.	novembra	2017,	 
sa	venuje	zmenám 
v	transferovom	oceňo-
vaní	od	roku	2017.	 
Automatická	výmena	
správ	(country-by-
country	reporting)	už	
začala.	Ako	ovplyvní	
medzinárodné	dianie	 
v	tejto	oblasti	
slovenskú	legislatívu	
do	budúcnosti?	Príďte	
sa	poradiť	s	manažér- 
kou	a	špecialistkou	pre	
transferové	oceňovanie	
spoločnosti	TPA	Tax,	
členom	Baker	Tilly	
Europe	Alliance.	Lic.	
Martina	Gulášová	Vám	
priblíži	aktuálnu	prob-
lematiku	transferového	
oceňovania	a	jeho	
budúce	smerovanie.	

On-line	prihláška:	 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/dsihk-cafe-2

  

Po piatich rokoch SNOPK upravuje 
členské príspevky

MY O NÁS 

Firmy	na	Slovensku	by	už	roky	mohli	rozprávať	o	tom,	že	personálne	náklady	a	náklady	
na	 podujatia	 kontinuálne	 rastú.	 Napriek	 tomu	 sa	 SNOPK	 podarilo	 svoje	 členské	 
príspevky	 od	 začiatku	 roku	 2013	 udržať	 na	 stabilnej	 úrovni.	 Za	 toto	 obdobie	 SNOPK	 
značne	rozšírila	ponuku	pre	svojich	členov.	

Za	 účelom	 vykompenzovania	 časti	 zvýšených	 nákladov	 posledných	 piatich	 rokov	
predstavenstvo	 SNOPK	 rozhodlo	 o	 zvýšení	 členských	 príspevkov	 k	 1.	 januáru	 2018.	
Pri	úprave	vychádzalo	aj	zo	základnej	línie,	udržať	SNOPK	naďalej	na	spodnej	úrovni	 
zvyčajných	príspevkov	iných	bilaterálnych	obchodných	komôr	na	Slovensku.	

Predstavenstvo	 zároveň	 rozhodlo,	 že	 startupom	 bude	 poskytovaná	 tarifa	 pre	 
rozbiehajúce	sa	firmy,	ktorá	bola	doposiaľ	vyhradená	neziskovým	organizáciám.	Nová	
príspevková	štruktúra	je	uvedená	v	nasledovnej	tabuľke.

Kategória Od 1.1.2013 Od 1.1.2018

Inštitúcie,	neziskové	organizácie	a	startupy 220,-	EUR 250,-	EUR

Firmy	do	300	zamestnancov 380,-	EUR 420,-	EUR

Firmy	nad	300	zamestnancov 550,-	EUR 600,-	EUR

Prémiové	členstvo	(voliteľné) 1	500,-	EUR 1	600,-	EUR

Kontakt:	kypus@dsihk.sk

© robynmac / Fotolia
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Oberbank. Trochu iná banka.

Oberbank dosiahla svoj úspech a stabilitu vlastnými silami. 
Je preto žiadaným partnerom pre privátnych klientov, firemných
klientov a akcionárov. Kontinuita a skutočné hodnoty majú
veľkú cenu. Venujte aj Vy Oberbank svoju dôveru.

Oberbank Bratislava
Prievozská 4/A,  
Apollo Business Centrum II
82109 Bratislava 
Tel.: +421 2 581068-00, bl@oberbank.sk

Oberbank.
Trochu iná banka.
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ÚSPECH SNOPK NA 
ŠPORTOVOM DNI

Dobré	športové	výkony	
členských	firiem	BASF	
a	Vacuumschmelze	
priniesli	SNOPK	 
striebornú	medailu	 
na	Športovom	dni	
zahraničných	obchod-
ných	komôr	na	
Slovensku,	ktorý	sa	
konal	30.	septembra	
2017.	

V	dvoch	disciplínach	
–	futbale	a	štafetovom	
behu,	odchádzali	tímy	
SNOPK	z	ihriska	ako	
druhí.	Vo	volejbale	si	
pracovníci	firmy	 
Vacuumschmelze	vy-
bojovali	tretie	miesto.	

Tím	SNOPK,	rovnako	
ako	vlani,	dosiahol 
v	celkovom	hodnotení	
druhé	miesto.	Víťazom	
turnaja	sa	stala	 
Švédska	obchodná	
komora	v	Slovenskej	
republike.

SNOPK	ďakuje	všetkým	
angažovaným	špor-
tovcom	a	sponzorom	
Adidas,	Cewe,	 
Dallmayr,	Krombacher,	
Lidl	a	Multisport.

Kontakt:	
kypus@dsihk.sk

NOVÍ ČLENOVIA

Jána	Stanislava	39,	SK-841	05	Bratislava,	Kontakt: Peter	Zajac
Tel.: +421	911	830	003,	E-mail: judr.peter.zajac@gmail.com

Právnická	kancelária	poskytuje	poradenstvo	hlavne	nemecky	hovoriacim	mandan-
tom.	 Činnosť	 firmy	 zahŕňa	 taktiež	 starostlivosť	 o	 zákazníkov	 v	 oblasti	 obchodného	
práva,	pracovného	práva,	procesného	konania	a	environmentálne	právo.

Advokátska kancelária JUDr. Peter Zajac

Štúrova	72,	SK-949	44	Nitra,	Kontakt: Anita	Lajos 
Tel.: +421	37	6599	212,	E-mail: info@arrivanitra.sk  
Internet: http://services.arrivanitra.sk

ARRIVA	 je	 európskym	 poskytovateľom	 transportných	 služieb	 a  je	 členom	 skupiny	
Deutsche	Bahn.	Ako	súkromný	autobusový	dopravca	v	Slovenskej	republike	zabez-
pečuje	mestskú,	prímestskú,	diaľkovú,	zahraničnú	a	komerčnú	autobusovú	dopravu.		

ARRIVA Slovakia a.s.

Suché	mýto	1,	SK-811	03	Bratislava,	Kontakt: Zuzana	Galisova
Tel.: +421	2	3239	3403,	E-mail: bratislava.europeum@regus.com 
Internet: www.regus.com

Regus  ponúka	 plne	vybavené	 kancelárske	 priestory,	virtuálne	 kancelárie,	 priestory	
pre	coworking	a	zasadacie	miestnosti.	

Kysucká	cesta	3/536,	SK-010	01	Žilina,	Kontakt: Viera	Wakeelová
Tel.: +421	948	602	360,	E-mail: info@efachmann.de  
Internet: http://efachmann.de

Aktivity	 spoločnosti	 eFACHMANN	 s.r.o.	 sú	 zamerané	 na	 sprostredkovanie	 pracov-
ných	príležitostí	v oblasti	stavebníctva	na	území	Nemecka.

Bratislava Europeum Business Centre s.r.o.

eFACHMANN s.r.o.

Pribinovo	nám.	3,	SK-971	01	Prievidza,	Kontakt: Adriana	Čertíková
Tel.: +421	944	590	100,	E-mail: info@hromada.biz, Internet: www.hromada.biz

Spoločnosť	 H.R.omada	 pomáha	 svojim	 obchodným	 partnerom	 v	 oblasti	 výberu	
a náboru	zamestnancov,	rozvoja	ľudských	zdrojov	a	manažérskeho	poradenstva.

H.R.omada spol. s r.o.

Erika-Mann-Straße	53,	D-80636	München,	Kontakt: Matthias	Höfer
Tel.: +49	172	8994624,	E-mail: matthias.hoefer@jobsfromgermany.com 
Internet:	https://jobsfromgermany.de

JobsfromGermany	hľadá	v	zahraničí	zamestnancov	pre	nemecké	firmy.	Spoločnosť	
sa	pritom	opiera	o	tím	skúsených	HR	manažérov.

JFX Recruiting Services GmbH

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Vyhlasovanie	víťazov	na	špor-
tovom	dni	s	futbalistami	tímu	
Vacuumschmelze
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SEMINÁR K SMERNICI 
EÚ O OCHRANE DÁT

V	máji	2018	nadobudne	
platnosť	nariadenie	EÚ	
o	ochrane	údajov,	 
ktoré	bolo	prijaté	 
minulý	rok.	Bude	mať	
ďalekosiahle	dôsledky	
pre	ochranu	dát	 
v	hospodárstve,	 
pretože	práva	osôb,	
ktorých	údaje	sa	
spracúvajú,	upravuje	
veľmi	detailne.	

Na	túto	tému	 
organizuje	SNOPK	 
13.	novembra	2017	
odborný	seminár,	ktorý	
podnikom	poskytne	
praktické	rady.	 
Referenti	budú	 
hovoriť	predovšetkým	 
o	krokoch	pri	imple-
mentácii	nových	
ustanovení	k	ochrane	
údajov.

Partnermi	podujatia	 
sú	spoločnosti 
bnt	attorneys-at-law,	
TÜV	SÜD	Slovakia 
a	Oracle	Slovakia.

On-line	prihláška:	 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-
view-sk/gdpr-semi-
nar-nove-nariade-
nie-pre-spracova-
vanie-a-uchovava-
nie-osobnych-udajov

NOVÍ ČLENOVIA

Nitrianska	Blatnica	5,	SK-956	05	Nitrianska	Blatnica,	Kontakt: Lenka	Wawreková
Tel.: +421	918	906	698,	E-mail: obchod.kovo@kroslak.sk,	Internet: www.kroslak.sk

Firma	 Krošlák	 ponúka	 modely	 sedačkových	 súprav,	 čalúnený	 nábytok,	 a	 vyrába	 
vlastné	kovové	diely	a	rôzne	doplnky.	

Krošlák s.r.o.

Mokráň	záhon	4,	SK-821	04	Bratislava,	Kontakt: Veronika	Slotová
Tel.: +421	2	3210	1470,	E-mail: obchod.sk@phoenixcontact.com 
Internet: www.phoenixcontact.com

Spoločnosť	 PHOENIX	 CONTACT,	 s	 hlavným	 sídlom	 v	 Nemeckom	 Blombergu,  je 
svetovým	 výrobcom	 v	 oblasti	 spojovacej	 techniky	 a	 priemyselnej	 automatizácie.	 
Na	Slovensku	pôsobí	ako	priame	obchodné	zastúpenie	od	roku	2007.	

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Prievozská	6,	SK-821	09	Bratislava,	Kontakt: Martina	Jurošková
Tel.: +421	2	5810	0311,	E-mail: martina.juroskova@qbsw.sk, Internet: www.qbsw.sk

Spoločnosť	 QBSW	 vyvíja	 IT	 aplikácie	 podľa	 požiadaviek	 zákazníkov	 a	 komplexné 
informačné	systémy	pre	bankovníctvo,	poisťovníctvo,	telekomunikácie,	stavebníctvo	
či	priemysel,	pre	malé,	stredné	i	veľké	podniky	súkromného	aj	štátneho	sektora.

QBSW a.s.

Prievozská	14,	SK-821	09	Bratislava,	Kontakt: Peter	Porubský
Tel.: +421	2	5822	7111,	E-mail: peter.porubsky@ringieraxelspringer.sk
Internet: www.ringieraxelspringer.sk

Ringier	Axel	Springer	Slovakia,	a.	s.,	je	najväčší	multimediálny	vydavateľský	dom	na	
Slovensku.	 Vydáva	 najčítanejší	 denník	 Nový	 Čas,	 ako	 aj	 ďalšie	 významné	 printové	
tituly.

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

Šteruská	3,	SK-922	03	Vrbové,	Kontakt: Veronika	Pintešová
Tel.: +421	33	270	129,	E-mail: veronika.pintesova@semikron.com 
Internet: www.semikron.com

Firma	 Semikron	 ponúka	 elektroniku	 a	 technológie	 pre	 uchovanie	 energie,	veternú 
a	solárnu	energiu.	Semikron	zamestnáva	3	000	ľudí	v	25	pobočkách.		

Semikron s. r. o.

Einsteinova	24,	SK-851	01	Bratislava,	Kontakt: Martin	Hrušovský
Tel.: +421	2	2093	6966,	E-mail: office@translata.sk. Internet: www.translata.sk

Spoločnosť	Translata	ponúka	svojim	klientom	vyhotovenie	prekladov,	úradných	pre-
kladov,	tlmočenie,	konferenčnú	techniku,	lokalizáciu	a	ďalšie	služby.	

Translata, spol. s r.o.

© Africa Studio / Shutterstock

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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NOVÉ OBSADENIE NA 
ČELE VÝBORU PRE  
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

Zintenzívnením	aktivít	
v	oblasti	odborného	
vzdelávania	SNOPK	
adekvátne	nastavila	aj	
štruktúru	práce	v	rámci	
Výboru	pre	odborného	
vzdelávanie.	

Výbor	síce	funguje	už	
od	roku	2014,	nemal	
však	pevnú	členskú	
základňu.	Schválením	
nového	rokovacieho	
poriadku	3.	októbra	
znovu	naštartoval		
svoju	činnosť	a	nastavil	
spôsob	fungovania.	

Za	predsedu	Výboru	
bol	zvolený	Michal	
Kulinič,	výrobný	technik	
z	firmy	Vacuumschmel-
ze.	Jeho	zástupcom	je	
Michal	Vaško,	vedú-
ci	centra	duálneho	
vzdelávania	v	košickom	
T-Systems	Slovakia.	
Ďalšími	členmi	výbo-
ru	sú	Marián	Hrebík	
z	firmy	Askoll	a	Milan	
Ráchela	z	Duálnej	aka-
démie.

ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Nábor žiakov do duálu ako výzva

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Systém	 duálneho	 vzdelávania	 priniesol	 firmám	 množstvo	 výziev.	 Jednou	 z	 nich	 sú	
nepochybne	aktivity	spojené	s	náborom	žiakov,	do	ktorých	vstúpila	úplne	nová	cieľová	
skupina	násťročných	a	ich	rodičov.	Firmy	preto	musia	hľadať	nové	marketingové	nástroje,	
ktorými	na	seba	upozornia	a	poukážu	na	výhody,	ktoré	so	sebou	prináša	duálne	vzdelá-
vanie	vo	firmách.

V	rámci	pracovného	workshopu,	ktorý	organizovala	
SNOPK	 pre	 firmy	 zapojené	 do	 projektov	 DUALpro,	
bola	 firmám	 poskytnutá	 platforma	 pre	 aktívnu	
výmenu	 skúsenosti,	 ktoré	 nadobudli	 za	 dva	 roky	
fungovania	systému	duálneho	vzdelávania.	Účastníci	
workshopu	referovali	o	osvedčených	nástrojov	v	ich	
firmách	 a	 analyzovali,	 ktoré	 považujú	 za	 najefek-
tívnejšie.	 Súčasťou	 workshopu	 bola	 aj	 prezentácia	
náborových	 aktivít	 firmy	 Ecco	 Slovakia	 ako	 príklad	
dobrej	praxe	v	rámci	povolania	obuvník,	ktoré	medzi	
žiakmi	nepatrí	medzi	tie	najpopulárnejšie.

Workshop	v	priestoroch	SNOPK

Medzinárodný projekt VETnet  
ide do finálneho roka 

11	 krajín	 a	 jeden	 cieľ	 -	 úspech	 prostredníctvom	
duálneho	 vzdelávania.	 Pod	 týmto	 mottom	 sa	
niesol	 už	 predposledný	 workshop	 projektu	
VETnet,	 ktorý	 ním	 vstúpil	 do	 posledného	 roku	
svojho	trvania.	Workshop	sa	od	11.	do	13.	októbra	
2017	 po	 prvý	 krát	 konal	 priamo	v	 jednej	 z	 účast-
níckych	 krajín	 projektu	 a	 to	 práve	 na	 Slovensku	
pod	taktovkou	SNOPK.	

Kolegovia	z	Číny,	Grécka,	Lotyšska,	Indie,	Mexika,	
Portugalska,	 Ruska,	 Talianska,	 Thajska	 a	 USA	 sa	
počas	 trojdňového	 pobytu	 na	 Slovensku	 mali	
možnosť	oboznámiť	s	aktivitami	SNOPK	v	oblasti	
odborného	vzdelávania	 a	 pozrieť	 si	 dva	 projekty,	
ktoré	boli	rozbehnuté	práve	za	podpory	projektu.	

Vo	 firmách	 Vacuumschmelze	 v	 Hornej	 Strede	
a	 Gabor	 v	 Bánovciach	 nad	 Bebravou	 sa	 okrem	
s	 vedením	 firmy,	 rozprávali	 aj	 priamo	 so	 žiakmi	
duálneho	 vzdelávania.	 Tí	 sa	 s	 nimi	 s	 radosťou	
podelili	 o	 informácie	 týkajúce	 sa	 ich	 každo-
dennej	 práce	vo	 firmách	 a	 o	výzvy,	 ktorým	 čelia	
pri	zvládaní	nie	jednoduchých	praktických	cvičení	
pre	 povolania	 mechatronik,	 nástrojový	 mechanik	
a	 obuvník.	 Návštevami	 rezonovala	 aj	 téma	
náročného	 náboru	 žiakov	 a	 neinformovanosť	
rodičov	 a	 výchovných	 poradcov	 o	 možnostiach,	
ktoré	duál	žiakom	ponúka.	

Účastníci	workshopu	v	Bratislave

Počas	návštevy	firiem	Vacuumschmelze	
a	Gabor

Novozvolené	vedenie	výboru,	
zľava	Michal	Kulinič	a	Michal	
Vaško.
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TAKMER VŠETKY VÄČŠIE 
FIRMY V NEMECKU 
VYSTAVUJÚ NA  
VEĽTRHOCH 

Pre	väčšinu	väčších	
firiem	v	odvetviach,	pre	
ktoré	sú	veľtrhy	rele-
vantné,	patria	tieto	k	
štandardným	marketin-
govým	nástrojom.	 
Sú	to	predovšetkým	 
firmy	s	ročným	 
obratom	vo	výške	 
viac	ako	50	mil.	eur.	 
V	tejto	skupine	sa	sotva	
nájdu	spoločnosti,	 
ktoré	nevystavujú.	
Napriek	tomu	medzi	
firmami,	ktoré	na	veľtr-
hoch	nevystavujú	 
(350	000),	možno	 
21	%	z	nich	považovať	
za	potenciálnych	 
vystavovateľov,	keďže	
sa	možnosťou	prezen-
tácie	na	veľtrhu	 
v	budúcnosti	už	 
zaoberali.	Väčšina	
nevystavujúcich	firiem	
však	s	nástrojom, 
nazývaným	veľtrh,	
nemá	veľa	spoločného	
–	teda	aspoň	v	súčas-
nosti.	Kto	sú	tieto	firmy	
a	čím	sa	vyznačujú,	je	
predmetom	reprezen-
tatívneho	prieskumu,	
ktorý	teraz	vydal	Zväz	
pre	nemecké	veľtržné	
hospodárstvo	AUMA.

Ak	sledujeme	celkovú	
skupinu	nevystavujú-
cich	firiem,	je	viditeľné,	
že	v	porovnaní	s	vysta-
vujúcimi	podnikmi	majú	
napríklad	podstatne	
nižšie	rozpočty	na	
marketing.	Využívajú	
menej	marketingových	 
nástrojov	a	zriedka	
majú	vlastné	marketin-
gové	oddelenie.

Tlačová správa AUMA  
z 18.10.2017

Výstavné	centrum	v	Norimbergu	sa	10.	októbra	na	tri	dni	stalo	neformálnym	európskym	
centrom	 informačnej	 bezpečnosti.	 Viac	 než	 580	 vystavovateľov	 z	 23	 krajín	 prezen-
tovalo	svoje	riešenia	v	oblasti	bezpečnostného	hardvéru,	softvéru	a	služieb	pre	profe-
sionálnych	 používateľov.	 Na	 sprievodnej	 konferencii	 odznelo	 320	 prednášok,	 niektoré	
boli	orientované	na	technické	aspekty,	iné	na	manažment,	takže	na	svoje	si	prišli	tak	IT	 
špecialisti,	ako	aj	predstavitelia	firemných	exekutív.	Samozrejme	dominovala	téma	GDPR,	
čiže	 smernica	 EÚ	 o	 ochrane	 údajov,	 no	veľa	 prednášok	 bolo	 zameraných	 na	využitie	
umelej	inteligencie	v	moderných	bezpečnostných	riešeniach.	

Internet	 nepozná	 hranice	 a	 sieťové	 prepojenie	
zariadení	poskytuje	kriminálnikom	v	kybernetickom	
priestore	 nové	 príležitosti	 na	 útoky,	 zamerané	
predovšetkým	 na	 digitálnu	 špionáž	 a	 sabotáže	
typu	 ransomware.	 Frank	 Venjakob,	 výkonný	
riaditeľ	 podujatia,	 na	 tlačovej	 konferencii	 označil	
podujatie	 za	 platformu	 pre	 medzinárodný	 dialóg:	
„Kybernetická	 kriminalita	 je	 globálny	 fenomén,	
preto	 je	 bezpečnosť	 digitálnych	 infraštruktúr	 na	

celom	 svete	 najvyššou	 prioritou	 a	 čoraz	 dôležitejšia,	 a	 tri	 krajiny	 -	 Francúzsko,	 Izrael	 
a	 Česká	 republika,	 majú	 na	veľtrhu	vlastné	 národné	 pavilóny“.	 Pomerne	veľký	 priestor	
bol	 venovaný	 startupom.	 Najviac	 riešení	 sa	 týkalo	 proaktívnej	 prevencie,	 eliminácie	
rizík,	 privilegovaného	 riadenia	 prístupu,	 šifrovania	 e-mailov,	 VPN	 klientov	 a	 nástrojov	
na	 zabezpečenie	 softvérovej	 infraštruktúry	 a	 sietí.	 Najviac	 startupov	 vystavovalo	 
v	izraelskom	pavilóne.	Vzhľadom	k	svojej	špecifickej	situácii,	 Izrael,	tak	ako	v	minulosti	
čelil	intenzívnym	vojenským	útokom,	teraz	čelí	útokom	na	IT	infraštruktúru,	ktoré	nevedú	
kriminálnici,	ale	vládne	a	vojenské	agentúry.	

Veľký	 záujem	 bol	venovaný	 trendom	 a	 predikciám	v	 oblasti	 informačnej	 bezpečnosti.	
Napriek	tomu,	že	firmy,	organizácie	a	samozrejme	aj	štátne	agentúry	vynakladajú	stá-
le	viac	 prostriedkov	 na	 bezpečnostné	 opatrenia	v	 oblasti	 IT,	 situácia	 nie	 je	 uspokojivá. 
V	niektorých	prípadoch	netreba	navyšovať	rozpočty,	ale	investovať	do	účinných	riešení.	

Dodávatelia	 bezpečnostných	 riešení	 si	 veľa	 sľubujú	 od	 GDPR,	 malo	 by	 to	 významne 
akcelerovať	trh	v	tejto	oblasti.	Veľa	budú	musieť	investovať	hlavne	firmy,	ktoré	zhromaž-
ďujú	 citlivé	 údaje,	 napríklad	 poskytovatelia	 zdravotnej	 starostlivosti.	 V	 oblasti	 výroby	
je	 nenápadným,	 ale	 účinným	 akcelerátorom	 koncepcia	 Industry	 4.0,	 ktorá	 si	vyžaduje	 
účinné	 zabezpečenie	 IT	 podpory	 výrobných	 a	 logistických	 procesov.	 Bankovníctvo,	 
financie	a	energetika	už	majú	väčšinou	zainvestované,	takže	ich	úsilie	bude	sústredené	
na	modernizáciu.

Ohľadom	účasti	slovenských	firiem	máme	jednu	vynikajúcu	a	jednu	zaujímavú	správu.	
Spol.	ESET	zastupovala	na	veľtrhu	ako	nemecká	pobočka,	takže	v	zozname	vystavova-
teľov	nebol	ESET,	deklarovaný	ako	slovenská	firma.	Je	to	dôkazom,	že	tento	renomovaný	
dodávateľ	bezpečnostných	riešení	už	dávno	prerástol	hranice	Slovenska	a	etabloval	sa	
ako	globálna	firma.	Jedna	„slovenská	firma“	-	Inoventica,	predsa	len	v	zozname	bola.	Pri	
návšteve	ich	stánku	však	bolo	počuť	iba	ruštinu.	Ruská	firma,	ktorá	na	svojich	.eu	strán-
kach	udáva	sídlo	v	Bratislave,	takýmto	spôsobom	buď	čelí	nedôvere,	alebo	embargu.

Ľuboslav Lacko, redaktor PC REVUE

VEĽTRHY
it-sa ako najväčší európsky veľtrh  
IT-bezpečnosti 

© Ľuboslav Lacko 
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LIETAJÚCE AUTO ZO 
SLOVENSKA HOSŤOM 
VO FRANKFURTE

Už	roky	slovenskí	
inžinieri	majstrujú	na	
lietajúcom	aute.	Ide	
o	ukážkový	projekt	
domácej	startupovej	
scény,	pretože	nápad,	
dizajn	i	kapitál	pochá-
dzajú	zo	Slovenska.	
Najnovší	model	aero-
mobilu	mohli	návštev-
níci	v	septembri	2017	
obdivovať	na	medziná-
rodnej	automobilovej	
výstave	IAA	vo	Frank-
furte	nad	Mohanom.	

Po	ceste	dokáže	táto	
luxusne	vybavená	
kombinácia	lietadla	 
a	auta	jazdiť	rýchlosťou	
až	do	160	km/h	a	prej-
de	až	do	700	km.	Pre	
režim	lietania	vyklopí	
aeromobil	v	priebehu	 
troch	minút	po	stra-
nách	umiestnené	skla-
dacie	krídla.	Najvyššia	
rýchlosť	vo	vzduchu	
predstavuje	360	km/h	
a	dolet	750	km	–	to	
zodpovedá	letu	 
z	Bratislavy	do	Stutt-
gartu.	

Verzia	prezentovaná	
na	IAA	už	bola	v	štádiu	
zrelom	pre	sériovú	vý-
robu.	Záujemcovia	 
o	lietajúce	auto	 
v	hodnote	do	1,5	milió-
na	eur	už	mohli	zadávať	
svoje	predobjednávky.	
Sériová	výroba	sa	má	
rozbehnúť	v	budúcom	
roku,	prvé	modely	majú	
byť	k	dispozícii	v	roku	
2020.

Z tlačových správ

Jens Hörning:  
„Elektromobilita prinesie prevrat“

TÉMA MESIACA

12

Pán Hörning, akému druhu pohonu patrí budúcnosť v európ-
skom automobilovom priemysle? 
Aj	keď	benzínové	a	dieselové	motory	budú	ďalších	pár	rokov	mať	
naďalej	svoje	opodstatnenie,	som	presvedčený,	že	elektromotor	
sa	presadí,	v	medziobdobí	aj	ako	hybridné	riešenie.	Naše	prog-
nózy	vychádzajú	z	toho,	že	v	roku	2023	budú	v	Európe	registro-
vané	 asi	 4	 mil.	vozidiel	 s	 alternatívnym	 pohonom.	 O	 pár	 rokov	
neskôr	 bude	 čisto	 elektrický	 pohon	 nakoniec	 najrozšírenejší	
samostatný	 druh	 pohonu	v	 Európe.	To	 prirodzene	 predstavuje	
veľký	potenciál	a	zároveň	veľkú	výzvu.	Pretože	na	jednej	strane		
priemysel	musí	naďalej	zostať	pri	klasických	druhoch	pohonných	
agregátov,	na	strane	druhej	však	podniky	samozrejme	musia	podať	výkon	aj	vo	výskume	
a	vývoji,	aby	mohli	byť	úspešné	aj	v	oblasti	elektromobility.

Aký to bude mať dopad na obraty?
Keď	tento	scenár	rozvinieme	ďalej	a	pozrieme	sa	na	horizont	do	roku	2030,	celkový	počet	
áut	v	Európe	klesne	podľa	našich	očakávaní	z	dnešných	285	mil.	na	cca.	200	mil.	Očaká-
vame	však	tiež,	že	ročný	odbyt	bude	zároveň	signifikantne	stúpať.	V	roku	2016	predstavo-
val	odbyt	vozidiel	v	Európe	17,2	mil.,	v	roku	2030	by	sa	mohol	pohybovať	na	úrovni	okolo	 
24	mil.	vozidiel.		

Neznie to ako protiklad?  
Očakávame,	že	mobilita	sa	do	roku	2030	výrazne	zmení.	Pretože	v	Európe	spotrebiteľovi	 
v	budúcnosti	už	nepôjde	o	to,	akým	autom	jazdí,	ale	aké	alternatívy	mobility	má	k	dispo-
zícii.	Tu	vstupujú	do	hry	kritériá,	ktoré	podstatnou	mierou	ovplyvnia	auto	budúcnosti.	To	
na	jednej	strane	znamená,	že	autá	budú	poháňané	elektricky,	ale	aj	to,	že	budú	prípad-
ne	zdieľané	(shared)	a	prepojené	(connected).	Potom	tu	máme	samozrejme	ešte	otázku	
autonómneho	jazdenia,	ako	štvrtý	komponent.	A	za	piaty	komponent	považujeme	rýchlo	
sa	 meniaci	vývoj,	 ktorý	 aktuálny	 stav	 pravidelne	 preveruje.	 Očakávame,	 že	 také	vozidlá	
najazdia	ročne	oveľa	viac	kilometrov	ako	dnes	a	po	cca.	štyroch	rokoch	sa	budú	vymieňať.		

Čo to všetko znamená pre dodávateľov v automobilovom priemysle?
Štruktúra	 dodávateľov	 sa	 zmení.	 Dodávatelia	 klasických	 pohonných	 jednotiek	 si	 budú	
musieť	 strategicky	 premyslieť,	 ktorým	 smerom	 chcú	 ísť.	 Existujú	 tu	 rôzne	 oblasti,	 napr.	 
interiéry	 s	 palubnými	 doskami,	 sedadlami,	 odľahčené	 komponenty	 alebo	 karosérie,	
ktoré	 pre	 dodávateľov	 ponúkajú	veľa	 príležitostí.	 Okrem	 toho	 pribudnú	 ďalší	 noví	 dodá-
vatelia,	ktorí	za	typických	dodávateľov	doposiaľ	považovaní	neboli.	Práve	ak	vychádzame	 
z	charakteristiky	prepojenia,	prídu	na	trh	určite	úplne	noví	hráči.	Spolupráca	priemyselných	
odvetví	bude	užšia.	Prepojenie,	ktoré	je	potrebné	k	autonómnej	jazde,	je	možné	realizovať	
len	vtedy,	keď	je	k	dispozícii	sieť,	ktorá	je	stabilná	a	disponuje	aj	potrebnou	kapacitou.	Po	
druhé:	odkiaľ	sa	zoberie	vzhľadom	na	množstvo	elektroáut	elektrická	energia,	ktorá	tiež	
musí	byť	k	dispozícii?	O	interakcii	s	dodávateľmi	energie	sa	preto	v	budúcnosti	bude	musieť	
hovoriť	intenzívnejšie,	ako	je	to	dnes.

Jens Hörning je partnerom v spol. PricewaterhouseCoopers Slovensko a jej lídrom pre  
automobilový priemysel v strednej a východnej Európe.

Jens	Hörning
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DODÁVATELIA PRE  
AUTOMOBILOVÝ PRIE-
MYSEL EXPANDUJÚ

Dodávatelia	pre	 
automobilový	priemy-
sel	na	Slovensku,	 
ktorých	je	cca.	350,	
profitujú	z	dobrého	
vývoja	tunajších	auto-
mobiliek	a	stabilného	
dopytu	v	zahraničí.	 
V	roku	2016	stúpli	 
obraty	v	automobilo-
vom	priemysle	podľa	
štatistického	úradu	 
o	8	%.	Objem	nových	
zákaziek	bol	tiež	o	8	%	
vyšší	ako	v	predchá-
dzajúcom	roku.	
Títo	výrobcovia	diel-
cov	majú	stále	väčšie	
problémy	pri	získava-
ní	personálu.	Pritom	
nových	zamestnan-
cov	súrne	potrebujú,	
pretože	pre	výrobu	na	
Slovensku	sa	rozhodujú	
ďalší	dodávatelia.	Exis-
tujúce	podniky	zároveň	
rozširujú	svoje	kapacity.	
Tak	má	napríklad	firma	
Brose	pre	svoj	závod	 
v	Prievidzi,	ktorý	je	ešte	
vo	výstavbe,	už	plány	
pre	druhú	a	tretiu	 
stavebnú	etapu.	Spo-
ločnosť	tu	chce	vyrábať	
elektromotory,	systémy	
pre	zdvíhanie	zadných	
dverí	a	zdvíhače	okien.	

Jeden	z	najväčších	
zámerov,	spomedzi	
subdodávateľov,	
realizuje	spoločnosť	
Gestamp.	Tento	spra-
covateľ	kovov	zo	
Španielska	stavia,	 
v	súvislosti	s	investíciou	
Jaguaru	pri	Nitre,	
lisovňu	za	133	mil.	eur.

Gerit Schulze
Germany Trade & Invest

Slovenský	 automobilový	 priemysel	 v	 roku	 2016	 nad-
viazal	na	rekordnú	hodnotu	z	predošlého	roka	a	znovu	
prelomil	miliónovú	hranicu.	Výroba,	podľa	údajov	ZAP	
SR,	dosiahla	1,04	mil.	osobných	automobilov.

O	 dobrý	 výsledok	 sa	 postaral	 predovšetkým	 vývoj 
 v	 závode	 PSA	 Peugeot	 Citroën.	 Produkcia	 tu	 stúpla	

o	 4	 %	 na	 315	 000	 vozidiel.	 Pre	 rok	 2017	 firma	 počíta 
s	 ďalším	 nárastom	 na	 350	 000	 a	 pre	 rok	 2018	 na	 
360	000	vozidiel.	K	vyššiemu	dopytu	prispieva	v	prvom	

rade	nový	model	automobilu	nižšej	triedy	Citroën	C3,	ktorý	sa	vyrába	exkluzívne	v	Trnave.	
Vo	 svojom	 slovenskom	 závode	 Francúzi	 okrem	 toho	 plánujú	 novú	 výrobňu	 motorov,	
ktorá	by	prevádzku	mohla	spustiť	do	konca	roka	2018/začiatku	2019.	

Závod	spol.	Kia	v	Žiline	trpí	ešte	stále	kvôli	stagnácii	odbytu	na	dôležitom	ruskom	trhu.	
Neistota	vyplýva	 z	 nadchádzajúceho	 Brexitu,	 pretože	 Spojené	 kráľovstvo	 predstavuje	
pre	spoločnosť	Kia	Motors	Slovakia	najväčší	trh.	Firma	preto	hľadá	nové	odbytové	regió-
ny.	Pre	rok	2017	plánuje	investície	do	výrobných	liniek	pre	nové	modely,	ako	aj	do	výroby	
motorov	vo	výške	130	mil.	eur.	V	minulom	roku	Kia	vyrobila	takmer	613	000	motorov,	čo	
predstavovalo	nárast	o	5	%.	
 
Volkswagen	 sa	 na	 Slovensku	 nachádza	 v	 prechodnej	 a	 investičnej	 fáze,	 kvôli	 čomu	 
výroba	od	roku	2013	klesla	o	niekoľko	desaťtisíc	vozidiel.	Koncern	presúva	do	Bratisla-
vy	stále	viac	výrobných	procesov	pre	SUV	modely	Touareg,	Q7	a	Cayenne.	V	predchá-
dzajúcom	a	tomto	roku	sa	investuje	do	výroby	karosérií	a	logistiky.	V	súčasnosti	vzniká	
logistické	 centrum	 pre	 drobné	 montážne	 dielce	 s	 automatizovaným	 uskladňovaním 
a	 odberom.	 Koncom	 roku	 2017	 sa	 má	v	 Bratislave	 spustiť	 kompletná	 montáž	 modelu	
Porsche	Cayenne.	

Budúci	 štvrtý	 výrobca	 automobilov	 na	 Slovensku,	 Jaguar	 Land	 Rover,	 medzičasom	
konkretizoval	 výrobné	 plány	 pre	 svoj	 závod	 v	 Nitre.	 Od	 konca	 roku	 2016	 prebiehajú	
stavebné	 práce	 na	 fabrike;	 od	 druhej	 polovice	 roku	 2018	 tu	 majú	 z	 výrobných	 liniek 
vychádzať	všetky	modely	terénneho	vozidla	Land	Rover	Discovery.	V	počiatočnej	fáze	
podnik	počíta	s	ročnou	produkciou	150	000	vozidiel.

Gerit Schulze
Germany Trade & Invest

TÉMA MESIACA
Automobilky na Slovensku určujú 
smer pre budúcnosť 

© REDPIXEL / Fotolia
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INVESTÍCIE DODÁVA-
TEĽOV PRE AUTOMO-
BILOVÝ PRIEMYSEL 
NEUSTÁVAJÚ

Od	augusta	viacero	
medzinárodných	dodá-
vateľov	pre	automobi-
lový	priemysel	ozná-
milo,	že	chce	rozšíriť	
či	vybudovať	svoje	
výrobné	prevádzky	na	
Slovensku.	

Firma	Seoyon	E-Hwa	
plánuje	v	Čadci	vybu-
dovať	svoj	už	tretí	
závod	na	Slovensku,	v	
ktorom	má	450	zamest-
nancov	od	konca	roka	
2018	vyrábať	plastové	
komponenty	pre	auto-
mobily.	

Nemecký	dodávateľ	
dielcov	GeWIS,	ktorého	
výrobný	závod	sa	
nachádza	v	Prievidzi,	
chce	svoju	výrobu	
rozšíriť	do	dvoch	 
v	súčasnosti	nevyu-
žívaných	hál	a	počet	
svojich	zamestnancov	
navýšiť	zo	súčasných	
600	na	700	pracov-
níkov.

Ako	nový	investor	
prichádza	do	Detvy	
spoločnosť	Punch.	
Podnik	z	Belgicka	chce	
v	tamojšom	priemy-
selnom	parku	vybu-
dovať	závod	na	výrobu	
komponentov	pre	
motorové	vozidlá	s	300	
pracovníkmi.

Spoločnosť	Lear,	
výrobca	sedadiel	pre	
automobilový	prie-
mysel,	rozšíri	svoju	
výrobu	vo	Vodera-
doch.	V	novej	hale	má	
zamestnanie	nájsť	400	
pracovníkov,	ktorí	budú	
pracovať	na	dodávkach	
pre	výrobcu	áut	v	Nitre.	

Andreas Heinisch: „Náš závod je 
modelovou fabrikou Priemyslu 4.0.“

TÉMA MESIACA
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Automobilový priemysel je v pohybe. Mnohí autovýrobcovia 
sa označujú za poskytovateľov mobility a chcú nanovo 
vytýčiť smer pre budúcnosť. Čo to znamená pre dodávateľa 
ako Continental?
Continental	má	už	dnes	veľmi	široké	produktové	portfólio,	čo	sa	
v	budúcnosti	iste	rozšíri	ešte	aj	v	oblasti	„Servicisation“.	Intenzívne	
komunikujeme	s	našimi	klientmi,	a	tak	stále	hľadáme	ďalšie	ob-
chodné	modely.	Tu	vo	Zvolene	sa	naďalej	budeme	koncentrovať	
na	našu	hlavnú	činnosť,	a	to	vývoj	a	výrobu	brzdových	strmeňov.	
Čo	 nás	 však	 bude	 intenzívne	 zamestnávať,	 je	 téma	 Priemyslu	
4.0.	Náš	závod	bol	vymenovaný	za	modelovú	fabriku	Priemyslu	
4.0	a	v	najbližších	dvoch	až	troch	rokoch	chceme,	ako	 jeden	z	celkovo	dvoch	závodov	
skupiny	Continental	ukázať,	aké	možnosti	nám	prináša	uplatňovanie	a	využívanie	big	data,	
digitalizácie	a	automatizácie	procesov.	

Continental Automotive Systems sa rozrástol na jedného z najväčších zamestnávateľov 
na strednom Slovensku. Aké plány máte na Slovensku?
Už	dvanásť	rokov	tu	vo	Zvolene	veľmi	úspešne	vyrábame	brzdové	strmene	pre	takmer	
všetkých	 známych	 výrobcov	 automobilov.	 Teraz	 máme	 okolo	 1	 300	 pracovníkov	 
a	možnosť	rastu	naďalej	existuje.	Keď	však	vidím	aktuálny	vývoj	na	pracovnom	trhu	a	sledu-
jem	požiadavky	vlády	ohľadom	zvyšovania	miezd,	ako	aj	príplatkov	za	prácu	počas	víkendov 
a	 prácu	 v	 noci,	 vyvstáva	 tu	 pre	 nás	 otázka,	 či	 tu	 v	 budúcnosti	 ešte	 budeme	 vedieť	 
konkurencieschopne	vyrábať.	V	tejto	súvislosti	musíme	trh	sledovať	veľmi	pozorne.		

Úspech vo zvolenskom závode predstavuje aj činnosť v oblasti vývoja. Vidíte tu aj ďalší 
potenciál?
Ako	so	už	spomenul,	veľa	závisí	od	dostupnosti	kvalifikovaného	personálu.	Preto	najskôr	
vyčkáme,	ako	sa	vyvinie	situácia	v	najbližších	rokoch	a	aké	podnety	dá	vláda	za	účelom	
zabezpečenia	dostupnosti	odborných	pracovníkov.

Dobre vzdelaní pracovníci sú kľúčom k zvládnutiu výziev dneška a zajtrajška. Ako vyze-
rá stratégia Continentalu? 
Presne	tak,	veľa	závisí	od	vzdelania	a	kvalifikácie	našich	pracovníkov.	V	tomto	roku	sme	
začali	 duálne	 vzdelávať	 prvú	 triedu	 so	 16	 žiakmi.	 V	 budúcnosti	 si	 vzdelávať	 vlastných 
zamestnancov	 –	 aj	 to	 je	 naša	 stratégia.	 Okrem	 toho	 úzko	 spolupracujeme	 s	 vysokými	 
školami	a	univerzitami,	aby	sme	včas	mohli	nadväzovať	kontakt	s	absolventmi	a	získavať	ich	
pre	zamestnanie	v	Continentale.	Len	to	však	nestačí,	dôležité	je	tiež	podporovať	pracovné	
prostredie	a	motiváciu	v	podniku.	V	tejto	oblasti	sme	zaviedli	veľa	programov	a	sľubujeme	
si	od	nich	dlhodobý	úspech.	Na	druhej	strane	máme	aj	naše	podnikové	hodnoty,	ktoré	
majú	veľký	význam.	Sú	to:	„Passion	to	Win“,	„For	one	another“,	„Freedom	to	Act“	a	„Trust“.	
Pomocou	všetkých	týchto	iniciatív	chceme	byť	dobrým	a	férovým	zamestnávateľom.

Andreas Heinisch je konateľom spoločnosti Continental Automotive Systems, s.r.o. 

Andreas	Heinisch
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VOLKSWAGEN SLO-
VAKIA ODŠTARTOVAL 
VÝROBU NOVEJ
GENERÁCIE PORSCHE 
CAYENNE

Z	výrobnej	linky	 
bratislavského	závodu	
Volkswagen	Slovakia	
(VW	SK)	začali	 
v	septembri	vychádzať		
prvé	sériové	vozidlá	
Porsche	Cayenne.	Do	
sériovej	výroby	prichá-
dza	ako	prvé	spomedzi	
troch	ohlásených	SUV	
modelov,	ktorými	sú,	
okrem	Porsche	Cayen-
ne,	Volkswagen	 
Touareg	a	Audi	Q8.	
Zároveň	ide	o	prvý	
model	značky	Porsche,	
kompletne	vyrábaný	na	
Slovensku.

„Bratislavský	závod	VW	
SK	patrí	vďaka	výrobe	
vozidiel	najvyššej	 
kvality	medzi	naj-
významnejšie	závody	
značky	a	koncernu	
Volkswagen.	Náš	 
skúsený	tím	vyrába	 
zložité	produkty	 
v	rôznych	derivátoch,	
ktoré	dodávame	zákaz-
níkom	do	celého	sveta“,	
uviedol	Ralf	Sacht,	
predseda	predstaven-
stva	VW	SK.

Po	prvý	raz	tak	schá-
dza	Porsche	Cayenne	
z	linky	bratislavského	
závodu	na	vlastných	
kolesách.	Celková	 
výška	investícií	do	 
nových	výrobných	hál	 
a	najmodernejších	
technológií	dosiahla	
viac	ako	800	mil.	€.

Tlačová správa spol. 
Volkswagen Slovakia zo 
4. septembra 2017

Priemysel	4.0	dorazil	do	slovenského	automobilového	priemyslu.	Vyplynulo	to	z	priesku-
mu	poradenskej	spoločnosti	PwC	a	Zväzu	automobilového	priemyslu	SR,	ktorého	sa	zú-
častnilo	56	dodávateľov.	Podľa	neho	už	každý	piaty	podnik	aplikuje	riešenia	z	Priemyslu	
4.0,	zatiaľ	čo	takmer	každý	druhý	plánuje,	že	ich	zavedie	v	priebehu	nasledujúcich	piatich	
rokov.	

Najväčší	 strategický	 význam	 prisudzujú	 účastníci	 prieskumu	 pritom	 využívaniu 
robotov.	 93	 %	 oslovených	 dodávateľov	 je	 presvedčených,	 že	 roboty	 výrazne	 zmenia	
ich	výrobu	v	najbližších	troch	až	piatich	rokoch.	Ďalšie	často	uvádzané	technológie	boli	
riešenia	 pre	 digitalizáciu	 výroby,	 hĺbková	 analýza	 dát,	 mobilné	 aplikácie	 pre	 klientov 
a	cloudové	riešenia.	Pre	viac	ako	polovicu	firiem	má	v	tejto	súvislosti	veľký	význam	aj	
kybernetická	bezpečnosť.

Grafika: Najdôležitejšie technológie pre dodávateľov automobilového priemyslu  
v najbližších 3 až 5 rokoch

Digitalizácia	a	zavádzanie	nových	technológií	konceptu	Priemyslu	4.0	si	bude	vyžadovať	
rozsiahle	investície	do	nových	zariadení	a	technológií	–	o	tom	je	presvedčená	takmer	po-
lovica	opýtaných	podnikov.	U	42	%	sa	tak	stane	na	úrovni	koncernu.	Taktiež	42	%	bude	pre	
tieto	výzvy	potrebovať	pracovníkov	s	inými	schopnosťami.	Viac	ako	tretina	dodávateľov	
navyše	očakáva	väčšie	investície	do	informačných	technológií.

Štúdia	 na	 stiahnutie:	www.pwc.com/sk/sk/odvetvia/automobilovy-priemysel/assets/
survey2017/sk-automotive-supplier-survey-2017.pdf

PwC Automotive Supplier Survey:  
Priemysel 4.0 naberá rýchlosť

TÉMA MESIACA
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