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Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory



Milí členovia a priatelia, 
 
aktuálny prieskum AHK World Business 
Outlook to opäť potvrdil. Konjunktúra je na 
tom veľmi dobre a veľa nemeckých firiem na 
Slovensku sa chce ďalej rozrastať. 
Problémom pre expanziu naďalej zostáva 
nedostatok kvalifikovaného personálu. 
Vzhľadom na historicky nízku nezamest-
nanosť nie je žiadnym prekvapením, že mzdy 
zreteľne stúpajú. Zákony trhu fungujú. Politika 
to pravdaže nechce uznať, naopak svojimi 
intervenciami chce dokázať, že to vie lepšie.   
 
Minimálne príplatky za prácu v noci, počas 
víkendov a sviatkov majú od budúcej jari 
drasticky stúpnuť. Je potrebné zohľadniť aj už 
schválené zvýšenie minimálnej mzdy o viac 
ako 10 %. Z nášho pohľadu sú to nesprávne 
opatrenia. Ohrozujú konkurencieschopnosť 
predovšetkým menších podnikov a podnikov 
v štrukturálne slabých regiónoch. Negatívne 
sa to v konečnom dôsledku dotkne možností 
zamestnania ľudí s nízkou kvalifikáciou na 
strednom a východnom Slovensku. Práve 
túto skupinu chcú politici vlastne obzvlášť 
podporiť.  
 
Dôležité by preto boli naďalej flexibilne 
dohadované príplatky, primerané odvetviu, 
veľkosti podniku a regiónu. Postup podľa 
univerzálnej metódy sa najneskôr pri ďalšej 
konjunkturálnej stagnácii môže prejaviť ako 
bumerang a ďalej zväčšiť regionálne rozdiely 
na Slovensku. 
     
Váš Guido Glania 
Výkonný člen predstavenstva 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Networking na východnom  
Slovensku - Jour Fixe v Košiciach  

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. 
 

On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/vianocny-jour-fixe 

© River‘s Club 

PRIPRAVUJEME 
PRIESKUM MEDZI 
ČLENMI  
 
Ešte pred koncom roka 
spustí SNOPK 
prieskum, zameraný na 
zozbieranie podnetov 
svojich členov, 
týkajúcich sa ďalšieho 
zlepšenia ponuky 
podujatí a služieb. 
Dotazník členom 
doručíme v nasledu-
júcich dňoch.  

 NEWSLETTER 11/2017 

MY O NÁS 
Ako každý rok... networking na 
Vianočnom Jour Fixe 

 
  

 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Vianočný Jour Fixe v Košiciach ponúkne 18. decembra 
2017 výbornú príležitosť obzrieť sa späť na hospodárske 
dianie na východnom Slovensku a upriamiť pohľad na 
výzvy budúcnosti. Garantovaný je intenzívny networking, 
keďže aj Advantage Austria a Slovensko–rakúska obchodná 
komora pozývajú na toto podujatie svojich členov. 

Účastníkov čaká slovensko-nemecko-rakúska výmena skúseností.     
 
On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/jour-fixe-kosice 
  

© R. Bashyrova / Shutterstock 
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Kooperačné rozhovory s podnik-
mi z Bádensko-Württemberska 

Bádensko-Württembersko je jedným z najvýznam-
nejších európskych hospodárskych centier. V roku 2016 
nahospodárili bádensko-württemberské spoločnosti 
spolu 477 mld. eur. Integrácia vo svetovom 
hospodárstve je veľmi dôležitá. V roku 2016 exportovalo 
Bádensko-Württembersko tovar v hodnote 192 mld. 

eur, dovoz dosiahol so 161 mld. eur historicky najvyšší stav. Práve tunajší priemysel je 
spoľahlivým odberateľom produktov zo zahraničia.  
 
V rámci podnikateľskej misie agentúry Baden-Württemberg International usporiada 
SNOPK 5. decembra 2017 v Bratislave bilaterálne kooperačné rozhovory. 
Nasledujúce firmy z južného Nemecka hľadajú obchodných partnerov na Slovensku: 
 
ACSYS Lasertechnik GmbH (www.acsys.de)   
Činnosť: výroba vákuovej zdvíhacej techniky    
 
Börsig GmbH (www.boersig.com) 
Činnosť: zmluvný predaj elektromechanických komponentov    
 
Härterei Technotherm GmbH & Co. KG (www.haerterei-technotherm.de) 
Činnosť: kovoobrábanie   
 
Hartmann Electronic GmbH (www.hartmann-electronic.com) 
Činnosť: výroba modulov 19“ - systémov, sieťových zdrojov a základných dosiek 
 
Standortagentur Neckar-Alb (www.neckaralb.de) 
Činnosť: podpora pri hľadaní vhodných lokalít pre nové pobočky v regióne Neckar-Alb  
 
Wiedenmann GmbH (www.wiedenmann.de) 
Činnosť: výroba produktov pre starostlivosť o prírodný a umelý trávnik 
 
Podrobné profily firiem a on-line prihlášku nájdete pod: www.dsihk.sk/sk/podujatia/
detail-view-sk/kooperacne-rozhovory-s-podnikmi-z-badensko-wuerttemberska 
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SEMINÁR K NOVEJ 
SMERNICI O VYSIELANÍ 
ZAMESTNANCOV  
 
Ročne je v rámci EÚ 
vysielaných viac ako 
dva milióny 
zamestnancov. 
Rovnakú mzdu za 
rovnakú prácu na 
rovnakom mieste:  
v budúcnosti by mali 
dostať zamestnanci  
z EÚ nielen rovnakú 
platnú minimálnu 
mzdu, ale aj platnú 
mzdovú tarifu, pokiaľ 
pracujú v inej krajine 
EÚ. Na tom sa zhodli 
minister pracovných  
a sociálnych vecí EÚ  
pri reforme o vysielaní 
zamestnancov. Okrem 
toho budú vysielania 
ohraničené a spravidla 
nesmú trvať viac ako 
rok – len na základe  
špeciálnej žiadosti je 
možné predĺženie na 
18 mesiacov.  
 
Na seminári dňa  
5. decembra 2017 
v Bratislave, ktorý 
organizuje SNOPK 
spolu s partnermi, 
budú o praktických 
dôsledkoch novej 
smernice diskutovať 
zástupcovia Európskej 
komisie, slovenského 
ministerstva práce  
a zástupcovia  
z hospodárstva.  
 
Viac: www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/cezhranicne-
vysielanie-
zamestnancov/ 

MY O NÁS 

https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/kooperacne-rozhovory-s-podnikmi-z-badensko-wuerttemberska/
https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/kooperacne-rozhovory-s-podnikmi-z-badensko-wuerttemberska/
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Diskusia ministra Žigu a SNOPK  
- priemyselná lokalita Slovensko  

15. novembra 2017 sa na večeri stretla 
delegácia SNOPK s ministrom 
hospodárstva SR, Petrom Žigom, aby 
spolu hovorili o lokálnych podmienkach 
pre priemyselné podniky na Slovensku. 
Minister Žiga vysvetlil aktivity slovenskej 
vlády a predstavil novú stratégiu 
hospodárskej politiky do roku 2030, na 
ktorej v súčasnosti pracuje jeho rezort. 
Okrem toho opísal aktuálne smerovanie 
v energetickej politike. Žiga potvrdil, že 
Slovensko zotrvá na súčasnom mixe 
atómovej energie, ťažby uhlia a obno-

viteľných zdrojov energie. 
 
O rozpor sa postaralo zhodnotenie pracovných nákladov. Zatiaľ čo minister 
hospodárstva je toho názoru, že význam tohto lokálneho faktora pre krajinu slabne, 
prítomní členovia SNOPK zastávali názor, že Slovensko túto nákladovú výhodu 
nesmie pustiť z ruky predčasne. Podľa názoru účastníkov by vláda mala taktiež konať 
v oblasti kritickej situácie na trhu práce, ďalšieho vývoja duálneho vzdelávania, ako aj 
problémov pri presadzovaní práva.  
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ZVÝŠENIE MZDOVÝCH 
PRÍPLATKOV OHROZÍ 
SLOVENSKO AKO 
PRIEMYSELNÚ 
LOKALITU    
 
Priemyselné podniky, 
zastrešované SNOPK, 
bijú na poplach: vládou 
plánované dramatické 
zvyšovanie minimál-
nych príplatkov za 
prácu v noci a počas 
víkendov ohrozí 
Slovensko ako 
priemyselnú lokalitu. 
Hrozí tak, že jedna  
z najsilnejších výhod 
Slovenska – flexibilné  
a z hľadiska nákladov 
relatívne výhodné 
zavádzanie nočných  
a víkendových zmien, 
sa naraz stratí.   
 
„Napriek nedostatku 
kvalifikovaných 
pracovníkov a silnému 
zvyšovaniu miezd bolo 
Slovensko doposiaľ 
stále ešte atraktívnou 
priemyselnou lokalitou. 
Kvôli zvýšeniu 
príplatkov teraz hrozí, 
že trend sa začne 
obracať“, zdôrazňuje 
konateľ SNOPK Guido 
Glania. „Namiesto 
usídľovania ďalších 
podnikov a investícií do 
ich rozširovania, hrozí 
trend, smerujúci  
k presúvaniu a zni- 
žovaniu kapacít.“ 
Vedľajším efektom by 
mohla byť aj masívna 
automatizácia.  
 
SNOPK vyzýva k tomu, 
aby nedošlo k zvyšo-
vaniu minimálnych 
príplatkov zo zákona.   
 

Minister hospodárstva Peter Žiga (v strede)  
v dialógu s členmi SNOPK  

MY O NÁS 
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Veľmi dobrá konjunktúra naráža 
na nedostatok pracovníkov   

Vnímanie konjunktúry na Slovensku zostáva na vysokej úrovni. Vyplynulo to 
z aktuálnej správy AHK World Business Outlook, ktorá predstavuje jesenný prieskum 
nemeckých zahraničných komôr (AHK), uskutočnený medzi 3 000 členskými firmami 
na celom svete. Podľa zverejnených výsledkov počíta 56 % podnikov, ktoré  
v septembri a októbri 2017 oslovila SNOPK, so zlepšením svojich obchodov  
v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Takmer rovnaký počet firiem (51 %) je 
presvedčených, že konjunktúra na Slovensku sa zo strednodobého hľadiska bude 
vyvíjať pozitívnym smerom. Dobré očakávania sa odrážajú aj v plánoch podnikov, 
týkajúcich sa investícií a zamestnávania: 46 % z nich plánuje v ďalších dvanástich 
mesiacoch navýšenie svojich investícií, 51 % chce dokonca v rovnakom období 
zamestnať nových pracovníkov. Podiel spoločností, ktoré chcú rozšíriť svoj personál, je 
tak na Slovensku podstatne vyšší, ako v ostatných krajinách eurozóny (v priemere  
30 %) resp. sveta (32 %). 
 
Najväčšie riziko pre vývoj vlastných obchodov vidí výrazná väčšina slovenských 
účastníkov prieskumu v nedostatku kvalifikovaného personálu (83 %). Inak to vyzerá  
v ostatných krajinách eurozóny: nedostatok kvalifikovaného personálu v nich 
považuje za veľké riziko len 41 % členských firiem AHK. Na poplach bijú firmy, 
oslovené na Slovensku, aj pri téme nákladov na prácu: stúpajúce personálne náklady 
ohrozujú pri 61 % z nich vývoj obchodu v ďalších dvanástich mesiacoch. Okrem toho, 
účastníci prieskumu nadpriemerne často uvádzajú ako rizikové faktory aj vývoj dopytu 
a utváranie hospodárskopolitických rámcových podmienok. (34, resp. 29 %).  
 
Grafika:  Najväčšie riziká obchodného vývoja (podiel firiem v %) 

6 

NEMECKÉ FIRMY MEDZI  
NAJVÄČŠÍMI PLATCAMI 
DANÍ NA SLOVENSKU  
 
Dobrá konjunktúra  
v nemeckých firmách 
na Slovensku sa 
prejavuje aj v príjmoch 
slovenského štátu.  
V rebríčku 50-tich 
najväčších platcov daní 
na Slovensku, ktorý 
nedávno predstavil 
hospodársky magazín 
Trend a poradenská 
spoločnosť BMB 
Leitner, poskytujúca 
daňové poradenstvo, 
sa nachádzalo hneď  
13 firiem s nemeckou 
účasťou. Do TOP 
desiatky slovenských 
daňových poplatníkov 
sa „prepracovali“ 
dokonca 3 podniky  
z Nemecka: automo-
bilka Volkswagen 
Slovakia (1. miesto), 
strojárska spoločnosť 
Schaeffler Slovensko 
(5. miesto) a poskyto-
vateľ telekomuni-
kačných služieb  
– Slovak Telekom  
(7. miesto). Ako veľkí 
zamestnávatelia, 
značne prispievajú  
aj k financovaniu 
zákonného sociálneho 
poistenia. „Vďaka týmto 
číslam to máme čierne 
na bielom“, komentuje 
rebríček Jürgen Knie, 
prezident SNOPK. 
„Predsudok, že 
nemecké podniky sú 
z väčšej časti oslobo-
dené od daní, tieto 
objektívne údaje 
jednoznačne 
vyvracajú“, hovorí Knie.    
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NOVÍ ČLENOVIA 

Údernícka 11, SK-851 01 Bratislava, Kontakt: Erik Štefanovič 
Tel.: +421 2 6728 1850, E-mail: office@delta-slovakia.com 
Internet: www.delta-slovakia.com 
 
Delta je špecialista na podzemné staviteľstvo v oblasti služieb ako architektúra, 
projekcia, stavebný manažment, koordinácia výberového riadenia.   

Sv. Vincenta 2, SK-821 03 Bratislava, Kontakt: Peter Šrútek 
Tel.: +421 2 5245 4504, E-mail: itpomoc@itpomoc.sk, Internet: www.itpomoc.sk 
 
IT pomoc poskytuje poradenstvo podnikom v oblasti nových hardverových 
a softverových riešení, od optimalizácie procesov až po servisnú architektúru.  

Beckov č. 587, SK-916 38 Beckov, Kontakt: Ján Skovajsa 
Tel.: +421 32 7777 441, E-mail: klimat@klimat.sk, Internet: www.klimat.sk 
 
Firma Ján Skovajsa - KLIMAT je zameraná na výrobu v oblasti vzduchotechniky 
a spracovaní plechov.  

Ťahanovské riadky 25, SK-040 01 Košice, Kontakt: Rastislav Masnyk 
Tel.: +421 55 7287 274, E-mail: masnyk@masnyklegal.sk 
Internet: www.masnyklegal.sk 
 
Masnyk Legal je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá sa zaoberá obchodným, 
verejným, pracovným právom, právom nehnuteľností a hospodárskej súťaže.    

Diakovská cesta 9, SK-927 01 Šaľa, Kontakt: Ladislav Kelecsényi 
Tel.: +421 31 7716 700, E-mail: revymont@revymont.sk 
Internet: www.revymont.sk 
 
REVYMONT vykonáva servisné činnosti a opravy všetkých točivých strojov, parných 
turbín, čerpadiel, kompresorov-turbokompresorov a opravy armatúr, poistných 
ventilov všetkých typov a zároveň montáž-rekonštrukciu investičných celkov,  

Vígľašská 12, SK-851 07 Bratislava, Kontakt: Martina Mrázová 
Tel.: +421 905 310 564, E-mail: tlmocnik@tlmocnik.sk, Internet: www.tlmocnik.sk 
 
Firma TLMOCNIK poskytuje preklady, overenie dokumentov, tlmočenie, konferenčnú 
techniku a ostatné jazykové služby.  
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ČLENSKÉ SPRÁVY  
 
Spoločnosť Pizza SEO 
je spoluzakladateľom 
BlueAlliance – aliancie 
vybraných Google 
Premier Partner 
agentúr v strednej 
Európe. BlueAlliance 
spája agentúry  
s podobnými 
hodnotami, poslaním 
a špecializáciou 
a posilňuje partnerské 
aktivity a výmenu 
poznatkov o lokálnych 
trhoch a nákupných 
zvykoch zákazníkov 
v jednotlivých 
krajinách. 
 
Spoločnosť SEGULA 
Technologies Group 
oznámila svoju 
akvizíciu s nemeckou 
spoločnosťou EK 
Design, ktorá pôsobí  
v automobilovom 
priemysle, čím si 
posilnila svoju trhovú 
pozíciu.   
 
Nemecká personálna 
agentúra JFX 
Recruiting Services 
rozšírila svoju činnosť 
na slovenský trh.  
Od novembra patrí  
k portfóliu jej služieb  
aj sprostredkúvanie 
odborných a vedúcich 
pracovníkov v rámci 
Slovenska.  
 
 
 

Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 

IT POMOC 

Ján Skovajsa - KLIMAT 

Masnyk Legal s.r.o. 

REVYMONT, s.r.o. 

TLMOCNIK Translations s. r. o. 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
V centre pozornosti orientácia 
odborného vzdelávania na prax  

Stredobodom pozornosti, počas prvého 
rozhovoru SNOPK s novou ministerkou 
školstva SR Martinou Lubyovou, bol ďalší 
vývoj duálneho vzdelávania a perspektíva 
duálnych univerzitných študijných odborov. 
Konateľ SNOPK Guido Glania pri stretnutí 
zdôraznil, že prvé skúsenosti s duálnym 
systémom sú povzbudivé, ale potrebné je 
vylepšiť aktuálne slabiny. Ako príklad 
uviedol financovanie stredných odborných 
škôl. Podľa neho by aj duálne vysoko-

školské štúdium, tak ako je rozšírené v Nemecku, mohlo slúžiť ako vzor pre 
intenzívnejšiu orientáciu slovenského vysokého školstva na prax.  
 
Ministerka zdieľala hodnotenie súčasného stavu duálneho systému a prejavila 
odhodlanie, pri nastávajúcej novele zlepšiť finančný rámec pre odborné školy. Okrem 
toho podporila cieľ intenzívnejšej orientácie na prax vo vysokoškolskom vzdelávaní. 
Veľký potenciál vidí aj v intenzívnejšom zbližovaní hospodárstva a univerzít v oblasti 
výskumu a vývoja. „Bol to konštruktívny rozhovor, z ktorého vyplývajú dobré 
východiskové body pre pokračovanie našej úzkej spolupráce s ministerstvom“, 
zrekapituloval konateľ SNOPK.    
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DO DUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA SA  
DO ROKU 2020 ZAPOJÍ  
12 000 ŽIAKOV  
 
Do systému duálneho 
vzdelávania (SDV) sa 
musí do roku 2020 
zapojiť 12 000 žiakov, 
inak je ohrozená 
konkurencieschopnosť 
slovenskej ekonomiky. 
Uviedli to v novembri 
na tlačovej konferencii 
Zväzu automobilového 
priemyslu (ZAP) SR. 
Podľa ZAP SR je do 
systému zapojených  
2 508 žiakov, 200 
zamestnávateľov  
a 70 škôl. Lídrom sú 
zamestnávatelia  
v automobilovom, 
strojárskom a elektro-
technickom priemysle.  
 
„Domnievame sa, že 
ústretovosť v oblasti 
priemyslu je už 
relatívne veľká. To 
možno potvrdiť aj tým, 
že tam, kde je funkčný 
a úspešný priemysel,  
je aj veľká väčšina 
súčasných študentov 
v rámci duálneho 
vzdelávania. To je však 
potrebné rozšíriť na 
celú krajinu, do 
všetkých regiónov. 
Tam len tieto samotné 
firmy, tým, že si budú 
'vysúkavať rukávy', asi 
toho veľa neurobia. To 
musí byť symbióza 
ministertvo-priemysel  
a tých, ktorí manažujú 
jednotlivé školy“, 
povedal prezident ZAP 
SR Juraj Sinay.    
 
Tlačová správa TASR zo 
dňa  9.11.2017 

Výchovní poradcovia chcú vedieť 
viac o duálnom vzdelávaní 

Koncom novembra zorganizovala 
SNOPK spolu s Centrom pedago-
gicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Novom Meste nad 
Váhom, pre výchovných poradcov  
z okolitých základných škôl, návštevu 
firiem Askoll, Vacuumschmelze 
a Manz. Cieľom bolo umožniť 
výchovným poradcom nahliadnuť do 
procesov a priestorov, v ktorých sa 
žiaci duálneho vzdelávania pripravujú 
vo firmách. Takisto aktívne preberali možnosti, ako nadchnúť rodičov a žiakov pre 
duálne vzdelávanie. Témou bolo aj zatraktívnenie technickej výchovy na základných 
školách. 
 
Tento formát bude pokračovať v januári v ďalších firmách, zapojených do projektu 
DUALpro - Hella Slovakia Front-Lighting, Vertiv a Branson Ultrasonics. 

Delegácia veľvyslanectva SRN a SNOPK  
v rozhovore s ministerkou školstva SR  

Výchovní poradcovia počas debaty s firmami 
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Strojárstvo profituje z dopytu  
automobilového priemyslu  

Ako región pre odbyt strojov a zariadení preto 
Slovensko získava na význame. Podľa výpočtov 
spoločnosti Germany Trade & Invest dosiahol objem 
trhu v roku 2016 hodnotu vyše 4,3 mld. eur.  
V priebehu len štyroch rokov tak predaj zariadení 
stúpol o viac ako polovicu. 
 
Tento boom súvisí v prvom rade s automobilovým 

priemyslom. Predaj motorov, ložísk, pohonných elementov a iných strojov, kategórie 
NACE 28.1, sa od roku 2012 zdvojnásobil. Na túto skupinu pripadá takmer polovica 
odbytu na slovenskom trhu so strojmi. 
 
Aj pri strojoch na výrobu kovov a spracovanie plastov, potravinársku výrobu či balenie, 
však dopyt stúpa. Predovšetkým kovospracujúci priemysel a priemysel plastových 
hmôt profitujú zo zákazníkov z oblasti automobilovej výroby a, v súlade s tým,      
investujú do nových výrobných liniek.  
 
Strojárstvo je na Slovensku dôležitým priemyselným odvetvím. Podľa údajov 
štatistického úradu v ňom v roku 2016 pôsobilo 218 podnikov s 20 a viac pracovníkmi. 
Obraty posilnili o 5 % na 4,3 mld. eur. 
 
Väčšina strojárskych podnikov (86) bola registrovaná v kategórii NACE 28.2 a vyrába 
teda „ostatné stroje na všeobecné účely“. Sem patria pece a horáky, zdvíhacie 
zariadenia, náradie na mechanický pohon alebo klimatizačná technika. Štatistický úrad 
okrem toho evidoval 23 výrobcov strojov na tvarovanie a obrábanie kovov. 
 
Segmentom strojárstva s najsilnejším obratom je výroba ložísk, ozubených kolies, 
prevodových a ovládacích prvkov (NACE 28.15). Vysvetliť sa to dá najmä silným 
postavením dodávateľa pre automobilový priemysel – spoločnosti Schaeffler, ktorá  
v závodoch v Skalici a Kysuckom Novom Meste dosahuje s valivými ložiskami obrat 
vo výške približne 1 miliardy eur. Dôležité segmenty predstavuje aj výroba čerpadiel 
a kompresorov (2016: 581 mil. eur) a priemyselnej chladiacej a ventilačnej techniky 
(510 mil. eur). 
 
Regionálne sa strojárstvo koncentruje najmä medzi Žilinou, Trenčínom a západom 
Slovenska. Kvôli nedostatku personálu v tejto oblasti sa však investície presúvajú 
smerom na východ okolo miest Košice a Prešov. 
 
Dôležitými zahraničnými investormi sú, popri spoločnosti Schaeffler, brazílska 
Embraco (kompresory a kondenzátory), Protherm a Vaillant (vykurovacie zariadenia). 
K známym slovenským podnikom patrí výrobca vagónov Tatravagónka, Matador 
Holding (stroje na spracovanie kovov) alebo výrobca parných kotlov SES Tlmače, 
ktorú prebrala česká EP Industries. 
 
Gerit Schulze, Germany Trade & Invest  
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NEMECKO 
NAJDÔLEŽITEJŠOU 
DODÁVATEĽSKOU 
KRAJINOU   
 
Dopyt slovenského 
priemyslu po zaria-
deniach kontinuálne 
stúpa. Objem importu 
dosiahol podľa klasifi-
kácie skupín zariadení 
SITC v roku 2016 
hodnotu takmer 1,9 
mld. eur, a teda o 1 % 
viac ako v predošlom 
roku. Nemeckí 
výrobcovia strojov na 
ňom mali podiel 29 %, 
a preto zostali najdôle-
žitejším dodávateľom. 
S 22 % nasledovala 
Česká republika, a to 
pred Južnou Kóreou, 
Talianskom 
a Rakúskom. 
 
Podľa systematiky 
NACE vyplynula zo 
štatistiky importu pre 
strojárske produkty 
v roku 2016 hodnota 
5,9 mld. eur. Podľa toho 
stúpol import o 4 %. 
Poradie najväčších 
dodávateľov sa na 
prvých štyroch 
miestach nemení. 
Najdôležitejšiu 
produktovú kategóriu 
tvoria čerpadlá 
a kompresory. V tejto 
kategórii došlo v roku 
2016 aj k najväčšiemu 
nárastu (17 %). Ďalej 
nasleduje prepravná 
technika a stroje na 
spracovanie kovov.    
 
Gerit Schulze 
Germany Trade & Invest  

© yang yu / Fotolia 
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Ladislav Paškrta: „Našou 
špecialitou sú prototypy.“ 

Pán Paškrta, podstatnou súčasťou závodu Mühlbauer v Nitre je Vaše vývojové 
centrum. Čo nám o ňom môžete povedať?  
Na začiatku roka sme začali ďalej rozvíjať našu divíziu 
„AUTOMATION“. Je to naše vývojové centrum so stykom so 
zákazníkmi, ktoré teraz generuje ďalšie projekty s externými 
klientmi. Tým myslím, že zákazník sa na nás obráti s dopytom 
na určitý stroj, a my ho – aj so zapojením našej materskej 
spoločnosti – pre túto firmu vyvinieme. Hovoríme tu o výrobe 
prototypov strojov, pretože u nás sériová výroba, ako u iných 
podnikov neexistuje. Ide o produkty „na mieru“ v rôznych 
oblastiach, tak napr. vyrábame stroje a vyvíjame technológie 
pre vystavovanie bezpečných občianskych a vodičských preukazov.   
 
Kde sídlia Vaši klienti? Máte odberateľov aj na Slovensku?  
Našich zákazníkov možno nájsť po celom svete. Trhy, na ktorých vidíme najväčší 
potenciál na vývoj, sa nachádzajú v Severnej Amerike a Ázii. Čo sa týka slovenského 
trhu, naša pozornosť sa zameriava na nový projekt ID kariet. Keď naň ministerstvo 
vnútra vyhlási verejnú súťaž (predbežne v roku 2019), radi ponúkneme naše služby. 
Keby sme aj na Slovensku získali takého odberateľa, predstavovalo by to pre nás 
dôležitú referenciu.    
 
Akú úlohu vo firme Mühlbauer zohráva Priemysel 4.0?  
Priamo na Slovensku vyvíjame riešenia pre automatizáciu a Priemysel 4.0. V portfóliu 
máme napr. softvérový systém PALAMAX, pomocou ktorého je možné sledovať 
stroje a výrobné linky. Za faktor považujeme automatizáciu aj v našej vlastnej 
produkcii. Vzhľadom k celosvetovej situácii v oblasti personálu sa na ňu intenzívnejšie 
orientujeme. Ako ďalší krok v našom závode plánujeme robotizáciu, takže špeciálnymi 
zariadeniami by bola vybavená určitá časť našej súčasnej výroby.   
 
Aké dôsledky očakávate z príchodu spoločnosti Jaguar Land Rover do Nitry?  
Jaguar Land Rover nepovažujeme za konkurenciu, ale za partnera, ktorý bude s nami 
rozvíjať nitriansky región a kultúru, charakterizovanú medzinárodnými investormi. 
Samozrejme cítime tlak, že sa nám firmy pokúšajú odlákať vysokokvalifikovaných 
pracovníkov. Na druhej strane je to však tak, že predstavujeme úplne iný typ fabriky.  
U nás sú pracovníci vedení k tomu, aby prešli určitým vývojom, pri ktorom sú stále 
znovu konfrontovaní s novými činnosťami. Toto je úzko spojené s vývojom bez 
sériovej výroby, čo je našou úlohou v Nitre. Nezávisle od toho musíme na Slovensku 
začať uvažovať, ako sa chceme postaviť k problematike personálu. Ak chýbajú 
pracovníci, potrebujeme odvahu na to, aby prišli ľudia z inej krajiny, ktorí by Slovensko 
rozvíjali spolu s nami.   
 
Ladislav Paškrta je konateľom firmy Mühlbauer Technologies v Nitre.  
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PROTHERM 
PRODUCTION 
ROZŠIRUJE VÝVOJOVÉ 
CENTRUM   
 
Výrobca kotlov, spol. 
Protherm Production, 
zainvestuje 600 000 
eur do rozšírenia svojho 
vývojového centra 
v Skalici. V administra-
tívnej budove, ktorá má 
byť vybudovaná, má 
vzniknúť kompetenčné 
centrum pre vývoj 
elektrických produktov. 
Rozšíriť sa majú aj 
priestory prototypovej 
dielne. Do konca roka 
má počet zamestnan-
cov stúpnuť na vyše 70, 
do troch rokov plánuje 
centrum zamestnať 
stovku pracovníkov. 
Spoločnosť hľadá 
predovšetkým 
inžinierov pre vývoj 
softvéru a hardvéru, 
ako aj konštrukčných 
mechanikov, aplikač-
ných i elektroinžinierov 
na vývoj hydraulických 
modulov.   
 
Expanzia vývojového 
centra v Skalici sa 
uskutočňuje v súlade 
s novou víziou 
materskej spoločnosti 
Vaillant do roku 2030, 
ktorá stavia na 
inteligentné, intuitívne 
a eco-friendly 
technológie.    
 
Tlačová správa TASR zo 
dňa 20.8.2017 

Ladislav Paškrta 
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Peter Kmeť: „V Topoľčanoch 
produkujeme best-in-class.“ 

Pán Kmeť, ktoré sú najdôležitejšie cieľové trhy pre zariadenia spol. Brückner?  
Ťažisko leží jednoznačne v Ázii. Najdôležitejším odbytovým 
trhom je tam Čína, ale aj krajiny, ako India, Južná Kórea, 
Japonsko, Thajsko, Taiwan, Indonézia, sa posúvajú ďalej do 
centra pozornosti. Zaujímavé odbytové trhy v Európe 
predstavujú okrem iného krajiny ako Portugalsko, Poľsko alebo 
Bulharsko. Na americkom kontinente tvoria dôležité 
špecializované trhy krajiny Strednej a Južnej Ameriky. 
Zariadenia v Severnej Amerike vyrábajú technologicky 
náročné fólie, hlavne pre technické použitie.  
 
Čo predstavuje najväčšie výzvy pre firmu Brückner na Slovensku?   
Firma Brückner založila montážny závod v roku 2004 v blízkosti Nitry. Hlavné dôvody 
spočívali v atraktívnej hospodárskej a daňovej politike, dobrej úrovni vzdelania 
pracovníkov, ako aj v mzdových výhodách predvídateľných na dlhšie obdobie. 
Slovensko je pre firmu Brückner dôležité z dvoch dôvodov: na jednej strane ako sídlo 
spoločnosti Brückner Slovakia, na druhej strane je spolu s priľahlými regiónmi 
najdôležitejším obstarávacím trhom pre firmu Brückner v strednej a východnej 
Európe. 
Firme Brückner Slovakia ide hlavne o to, aby si zabezpečila „najlepšie hlavy“ a nie 
„najlacnejšie ruky“. Jednoduchšie to už nebude, keď v bezprostrednom susedstve 
postaví Jaguar Land Rover novú automobilku, v ktorej vznikne cca. 3 000 nových 
pracovných miest a tiež rovnaký počet miest u subdodávateľov. 
Na Slovensku je väčšina (dobrých!) výrobcov na zákazku v súčasnosti veľmi dobre 
vyťažená. Títo výrobcovia už sčasti neprijímajú zákazky od nových zákazníkov. Aby aj 
v takýchto časoch Brückner zostal atraktívnym kupujúcim bez toho, aby musel prijať 
výrazné zvýšenie cien, stavia na úzku spoluprácu so svojimi lokálnymi 
subdodávateľmi.   
 
Aké sú Vaše ciele v závode v Topoľčanoch?  
Závod na Slovensku dnes spĺňa všetky podmienky pre štandard best-in-class, a preto 
sa stal dôležitou súčasťou v rámci skupiny Brückner. Je dôležité to udržať a ďalej 
rozvíjať. Aby sme udržali krok s rastom celej skupiny, v súčasnosti rozširujeme 
kapacity hál o ďalších 3 600 m² na celkovo 16 200 m². V Topoľčanoch značne 
rozširujeme aj operatívny nákup. V budúcnosti sa bude kompletný operatívny 
obstarávací proces pre všetky tovarové prúdy do Topoľčian uskutočňovať cez 
pracovníkov priamo v závode.   
 
Akú úlohu pre Váš podnik zohráva digitalizácia?  
Digitalizácia je jedným z najdôležitejších kľúčov pre úspech podniku v budúcnosti. 
S digitalizáciou nečakajú spoločnosť len technologické zmeny. Do centra pozornosti 
prichádza agilnosť. V spol. Brückner v súčasnosti prebieha (a to nielen v Topoľčanoch) 
niekoľko vývojových projektov, zameraných na to, aby spoločnosť zostala vo forme aj 
v digitálnej budúcnosti.   
 
Peter Kmeť je konateľom spoločnosti Brückner Slovakia v Topoľčanoch.  
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HENGSTLER OTVÁRA 
ZÁVOD V KEŽMARKU   
 
Nemecký výrobca 
zariadení - spoločnosť 
Hengstler, otvoril 
začiatkom novembra 
svoj nový závod  
v kežmarskom 
priemyselnom parku. 
Do nového výrobného 
areálu, s rozlohou  
17 000 m², spoločnosť 
investovala viac ako 
sedem miliónov eur  
a vytvorila v ňom  
72 nových pracovných 
miest.  
 
Pre Hengstler tak na 
úpätí Vysokých Tatier 
pracuje 450 
zamestnancov, čo 
z tejto spoločnosti robí 
jedného z najväčších 
zamestnávateľov  
v regióne. K ťažiskám 
jej výroby patrí výroba 
počítadiel, tlačiarní  
a bezpečnostných relé. 
Aby bolo možné 
zaviesť nové výrobné 
postupy, bol závod  
v Kežmarku vybavený 
výlučne modernými 
zariadeniami  
a technológiami. 
 
V nasledujúcom roku 
firma počíta so 
značným nárastom 
výroby, takže podľa 
konkrétneho vývoja 
zákaziek zamestná 
ďalších 20 až 120 
pracovníkov.    
 
The Slovak Spectator 

Peter Kmeť 
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Štúdia: Štítky v strojárstve  
nemajú úžitok 

Štítky majú spotrebiteľom slúžiť na lepšiu orientáciu – 
pri investičnom majetku však pre investora znamenajú 
nadbytočný nákladový faktor a prekážku pri inovácii.  
„V teórii a praxi nenájdeme žiadne argumenty pre 
povinné označovanie produktov v strojárstve“, uviedol 
Dr. Manfred Wittenstein, predseda dozornej rady spol. 
Wittenstein SE, v novembri pri príležitosti predstavenia 

štúdie nadácie IMPULS „Nutzen von Labels“ („Úžitok štítkov“). 
 
Štúdia potvrdzuje, že štítky sú ako zdroj informácií v strojárstve bezvýznamné, pretože 
pri business-to-business (B2B) sa stretávajú kupujúci a predávajúci už dobre vybavení 
informáciami. Približne polovica podnikov, oslovených v rámci štúdie, udelila 
produktovým štítkom menej ako 25 bodov na stupnici od 0 (irelevantné) do 100 
(jediné rozhodujúce kritérium). „Trh so strojmi a zariadeniami nie je trhom so 
spotrebným tovarom, čo zástancovia štítkov, žiaľ, príliš často prehliadajú“, hovorí  
Dr. Wittenstein, ktorý je taktiež zástupcom predsedu správneho výboru nadácie 
IMPULS. 
 
Napríklad environmentálna stopa či dodatočné označovanie výrobkov pre IT 
bezpečnosť, tak ako sa o nich v súčasnosti diskutuje v EÚ, v strojárstve neponúkajú 
žiadnu pridanú hodnotu, pretože pri produktových riešeniach, ktoré sú väčšinou 
robené na mieru, ich nie je možné porovnávať. 
 
„Zatiaľ čo štítky a označovanie výrobkov majú kupujúceho pri spotrebnom tovare 
usmerniť pri jeho rozhodovaní, k investičným rozhodnutiam v priemysle dochádza na 
úplnej inej informačnej úrovni“, uvádza Naemi Denz, členka manažmentu VDMA. „Tu 
praktizované široké uplatňovanie len zneisťuje, pretože sa pokúša regulovať rovnako 
spotrebné, ako aj priemyselné tovary – napr. pri štítkoch energetickej efektívnosti 
alebo aktuálnej iniciatíve označovania v oblasti počítačovej bezpečnosti.“    
 
Tlačová správa Zväzu nemeckých výrobcov strojov a zariadení VDMA zo dňa  
7. novembra 2017  
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SLOVENSKÁ MSM 
PREVZALA STROJÁRSKY 
GIGANT V SRBSKU   
 
Slovenská MSM Group 
prevzala strojársku 
firmu IMK, ktorá až do 
svojho konkurzu patrila 
k najväčším 
zamestnávateľom vo 
svojom odvetví. Noví 
vlastníci zo Slovenska 
by teraz chceli 
postupne znovu 
obnoviť zamestnanosť. 
K súčasným 130 
zamestnancom má  
v 1. etape pribudnúť 
ďalších 160 pracovní-
kov. Prezident MSM 
Group Marián Goga  
po prevzatí vyhlásil, že 
z dlhodobého hľadiska 
by v srbskom závode 
pri meste Kruševac 
malo nájsť zamestnanie 
znovu niekoľko tisícok 
ľudí.  
 
IMK vyrába stavebné, 
poľnohospodárske 
stroje a stroje na 
trieskové obrábanie. 
Podnik pôsobí aj  
v zbrojárskom 
priemysle (30 % 
výroby). V tejto oblasti 
vyrába predovšetkým 
veľkokalibrovú muníciu. 
 
Pre MSM znamená 
nadobudnutie tejto 
spoločnosti podľa 
Gogu strategické 
rozšírenie portfólia 
skupiny.  
 
Tlačová správa TASR zo 
dňa 14.10.2017 
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