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EXKLUZÍVNI PARTNERI SNOPK

Milí členovia a priatelia,

Obvykle	 sa	 rok	 začína	 dobrými	 predsavza-
tiami,	 my	 ho	 začíname	 novým	 lookom:	 čer-
stvým korporátnym dizajnom chceme našej 
dynamike	dodať	aj	známku	nášho	optimizmu.	
V novom šate sa preto primerane zaskvie aj 
newsletter	SNOPK.	Nad	čím	sme	sa	pri	zosta-
vovaní	 nového	 dizajnu	 detailne	 zamýšľali,	 sa	
môžete	dočítať	na	nasledujúcej	strane.	

Ťažisková	 téma	 mesiaca	 sa	 tentokrát	 týka	
každého	 podniku,	 je	 ňou	 totiž	 odmeňovanie	
pracovníkov. Spolu s naším partnerom, spol. 
Kienbaum,	SNOPK	začiatkom	roka	vydala	novú	
štúdiu	 o	 odmeňovaní,	 ktorá	 predstavuje	 trhu	
blízky	 benchmark	 -	 najmä	 pre	 odmeňovanie	
pracovníkov vo firmách na Slovensku, ktoré 
sú	 riadené	 zo	 zahraničia.	 Country	 Manager	
spol. Kienbaum Radek Primus sa v interview 
na	 str.	 9	 venuje	 najdôležitejším	 výsledkom	
aktuálnej	 štúdie.	 Členská	 firma	 Balanced	
HR	 taktiež	 zozbierala	 zaujímavé	 informácie	
o odmeňovaní	 v	 priemyselných	 podnikoch
v	 oblasti	 Trenčína.	 Obe	 publikácie	 spája	 dô-
ležitý	poznatok:	nedostatok	pracovných	síl	sa	
prejavuje aj pri mzdách.

Váš Guido Glania
Výkonný	člen	predstavenstva

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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EVENTS WEEKLY

Events Weekly je nový 
formát newslettra, 
ktorý SNOPK zavádza 
od	tohto	roka.	Každý	
týždeň	bude	svojim	
členom	zasielať	kom-
paktný	prehľad	všet-
kých nadchádzajúcich 
podujatí. Záujemcovia 
sa	môžu	hneď	prihlaso-
vať	on-line	cez	prísluš-
né linky.

Kontakt: 
chmara@dsihk.sk

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

„Kontakty	pre	Váš	úspech“	–	tento	slogan	je	naďalej	 leitmotívom	SNOPK.	Na	prelome	
rokov	však	 SNOPK	 od	 základov	 prepracovala	 svoj	vzhľad,	 aby	 sa	v	 budúcnosti	 mohla	
prezentovať	firmám	ako	bilaterálna	platforma	ešte	atraktívnejšie.	

Charakteristickú	modrú	farbu	našej	značky	bude	odte-
raz	 všade	 dopĺňať	 žltá.	 Žltá	 farba	 vyžaruje	 dynamiku	 
a	 čerstvosť	 –	 vlastnosti	 vhodné	 pre	 výmenu	 a	 nad-
väzovanie	 kontaktov.	 Perfektne	 tak	 dopĺňa	 tradičné	
modré	tóny,	ktoré	vyjadrujú	serióznosť	a	spoľahlivosť.	
Symbolmi trojuholníkov nový korporátny dizajn pod-
čiarkuje	 centrálnu	 funkciu	 SNOPK	 ako	 ukazovateľa	
smeru	 a	 prostredníka	 medzi	 firmami	 zo	 Slovenska	 a	
Nemecka.	 Čerstvý	 look	 zdôrazňuje	 aj	 nový	 typ	 pís-
ma	Raleway,	ktorý	je	dobre	čitateľný	a	zároveň	pôsobí	
dekoratívne. Pri vývoji nového dizajnu nás sprevádzala 
členská	firma	Generations.

Pre	 firmy	 zo	 stredného	 
a východného Slovenska 
bol na 13. a 14. decembra 
2016 naplánovaný regionál-
ny networking. Firmy prijali 
pozvanie SNOPK a Obchod-
ného oddelenia Rakúskeho 
veľvyslanectva	 v	 Bratislave	
na výmenu informácií a skú-
seností s nemeckými a ra-
kúskymi	firmami	do	Banskej	
Bystrice,	 resp.	 Košíc.	 V	 prvý	
deň	 podujatia	 účastníkom	
otvorila brány svojho podni-

ku	vo	Zvolene	aj	spoločnosť	Continental	Automotive	Systems.	Obhliadka	výrobného	
oddelenia	a	oddelenia	výskumu	a	vývoja	u	výrobcu	bŕzd	ponúkla	vynikajúci	úvod	pre	
čulé	networkingové	rozhovory,	v	ktorých	sa	pokračovalo	na	Jour	Fixe	v	blízkej	Banskej	
Bystrici.	Miestom	stretnutia	2.	deň	bolo	Letisko	Košice.	Manažment	letiska	informoval	
o najnovších	stratégiách	a	trendoch	v	leteckom	odvetví,	experti	na	dane	z	firmy	TPA
ponúkli	prehľad	o	najnovších	zmenách	v	daňovom	práve.	Pri	Business	Cocktaile	mohli
hostia	následne	diskutovať	a	nadväzovať	nové	kontakty.

SNOPK sa prezentuje 
v novom šate

Informatívne networkingové 
stretnutia v regiónoch

MY O NÁS NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

Jour	Fixe	v	hoteli	Národný	dom	v	Banskej	Bystrici
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DSIHK CAFÉ

„Zákon proti schránko-
vým firmám“ znamená 
pre podniky, ktoré sa 
zúčastňujú	verejných	
súťaží,	nové	byrokratic-
ké	prekážky.	Na	DSIHK	
Café	dňa	16. februára 
2017 budú dotknuté fir-
my	diskutovať	o	svojich	
doterajších skúsenos-
tiach.  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Na	Jour	Fixe	v	Košiciach	dňa	8. februára 2017 sa na východ-
nom	Slovensku	opäť	stretnú	členovia	a	priatelia	SNOPK,	aby	
debatovali o novinkách v regióne a nadväzovali kontakty. Na 
pozadí ohlásených miliónových investícií na východe krajiny 
možno	v	hoteli	Golden	Royal	Butique	očakávať	zaujímavé	
rozhovory.	Napr.	len	japonský	dodávateľ	pre	automobilový	
priemysel	–	spol.	Minebea	by	chcela	investovať	60	mil.	eur	
a	 v	 Košiciach	 vytvoriť	 viac	 ako	 1	 000	 nových	 pracovných	
miest. 

Jour Fixe Košice: Networking na 
východnom Slovensku

MY O NÁS

SPEED BUSINESS 
MEETING

7. februára 2017 je
u	členov	zahraničných
obchodných komôr
na	Slovensku	opäť	na
pláne	Speed	Business
Meeting.	V	Bratislave
sa stretnú zástupco-
via podnikov v rámci
krátkych individuál-
nych rozhovorov a na
následnom	Business
Cocktaile.

On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia

Prieskum konjunktúry AHK 2017: 
Kam smeruje hospodárstvo? 

Aj	v	tomto	roku	má	slovenské	hospodárstvo	znovu	narásť	
o viac	ako	3	%.	Tradičný	prieskum	AHK	ohľadom	konjunk-
túry	 poskytne	 aktuálny	 obraz	 o	 názoroch	 zahraničných
firiem,	týkajúcich	sa	obchodných	očakávaní,	ako	aj	posú-
denie	lokálnych	faktorov.	Firmy	s	nemeckou	účasťou	sa	na
prieskume	môžu	zúčastniť	od	1.	februára	do	3.	marca	2017.

On-line dotazník: konjunkturumfrage.ahk.de
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DELOITTE CENTRAL 
EUROPE TOP 500

Správa	Deloitte	Central	
Europe	Top	500	každý	
rok	uvádza	najväč-
šie podniky strednej 
a východnej Európy. 
Desiate	vydanie,	ktoré	
poradenská	spoločnosť	
Deloitte	zverejnila	na	
jeseň	2016,	podáva	
prehľad	o	výkonnosti	
najväčších	a	najdôleži-
tejších	spoločností	 
v danom regióne.
V	rebríčku	sa	nachá-
dza	aj	viacero	členov	
SNOPK. Volkswagen 
Slovakia sa tak ako aj 
v predchádzajúcich 
rokoch dostal do top 10 
a obsadil ôsme miesto. 
Ďalší	členovia	medzi	
500 firmami  
s najsilnejším obratom 
v strednej a východnej 
Európe sú: Slovenský 
plynárenský priemysel 
(119.), Západoslovenská 
energetika	(204.),	Lidl	
Slovenská republika 
(236.), Kaufland Slo-
venská republika (260.), 
Slovak Telekom (274.), 
Johnson	Controls	Inter-
national (335.) a Výcho-
doslovenská energetika 
(346.). 

Download	správy:
www.deloitte.com/ce-
top500

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

NOVÍ ČLENOVIA

Dilongova	15A,	SK-080	01	Prešov,	Kontakt: Gabriela Ješková
Tel.: +421 51 747 1010, E-mail: bwg@bwg-online.sk. Internet: www.bwg-online.com

BWG k.s. má dlhoročné skúsenosti v oblasti oceliarskeho a hlinikárskeho priemyslu. 
Zahŕňa plánovanie, konštruovanie a vyhotovenie strojov a technických zariadení na 
kľúč - od projektovania až po konečné uvedenie do prevádzky u zákazníka. 

Jégého	8,	SK-821	08	Bratislava,	Kontakt: Yana Ihnat
Tel.: +421	910	908	608,	E-mail: info.sk@convoi.com, Internet: www.convoi.com/sk

Convoi	je	„svetovým	hráčom“	v	oblasti	inštalácie	strojov,	priemyselných	a	projekto-
vých	 sťahovaní.	To	viedlo	 k	 otvoreniu	 pobočiek	v	 Holandsku,	 Nemecku,	 Spojenom	
kráľovstve,	na	Slovensku	a	v	Indii.	

Heydukova	12-14,	SK-811	08	Bratislava,	Kontakt: Mária Hudáková
Tel.: +421	2	3266	1840,	E-mail: raabe@raabe.sk, Internet: www.raabe.sk

Dr.	Josef	Raabe	Slovensko,	s.r.o.	je	odborné	nakladateľstvo	s	15	ročnými	skúsenos-
ťami	v	oblasti	školstva,	vzdelávania	a	poradenstva.	RAABE	je	členom	skupiny	Klett,	
ktorá	je	jedným	z	vydavateľských	lídrov	v	Európe.

Bernecká	1823,	SK-936	01	Šahy,	Kontakt: Angelika	Bublosová
Tel.: +421 36 742 1340, E-mail: info@hoernlein.com. Internet: www.hoernlein.com

Hörnlein	 Group	 ponúka	 náročné	 dielce	 vyrábané	 lisovaním	 a	 hlbokým	 ťahaním,	
komplexné	montážne	celky	a	ohýbanie	rúr.	

Suché	mýto	1,	SK-811	03	Bratislava,	Kontakt: Pierre Morelli
Tel.: +421 902 975 062, E-mail: info@segula.sk. Internet: www.segula.sk

Spoločnosť	Segula	Slovensko	pôsobí	od	roku	2005	v	oblastiach	poradenstva,	ako	aj	
produktového	 a	 procesného	 inžinieringu.	 Pri	 vývoji	 projektov	 podporuje	 najmä	 vý-
robcov automobilov a automobilového príslušenstva. 

Suché	mýto	1,	SK-811	03	Bratislava,	Kontakt: Fatih Kayali
Tel.: +90 535 357 9757, E-mail: sales@wwenergy.com 
Internet: www.wwenergy.com

Worldwide	Energy	Services	je	dodávateľom	mazív	pre	lode	a	lodných	palív.	Spoloč-
nosť	okrem	toho	disponuje	celosvetovou	sieťou	zásobovacích	partnerov.	

BWG k.s.

Convoi s.r.o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Hörnlein, k.s.

Segula Slovensko s.r.o.

WW ENERGY, S.R.O.
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SPOL. VIESSMANN:  
PRAKTICKÝ PRÍSTUP  
V KURZE EUREM

Spoločnosť	Viessmann	
s.r.o. podporuje reali-
záciu vzdelávacieho 
kurzu European Ener-
gyManager na Sloven-
sku.	Podľa	Miroslava	
Kovačiča,	vedúceho	
zastúpenia Viessmann 
pre Slovensko, ponúka 
EUREM	možnosť	získať	
inšpiráciu k úsporám 
energie: „Nie je to iba  
o teórii, je to hlavne  
o praktických skú-
senostiach, výmene 
názorov o tom, ako 
čo	a	kde	funguje.“	
Viessmann sa aktívne 
angažuje	v	problemati-
ke nových technológií 
pre úspory energie. „Aj 
preto sme partnerom 
pre tento projekt“, vy-
svetľuje	Kovačič.	

EUREM 2017

V	marci	2017	začína	tre-
tí	ročník	kurzu	EUREM	
na	Slovensku.	Časový	
harmonogram	prezenč-
nej	časti	kurzu	je:		

• 01.-03. marec
• 22.-24. marec
• 26.-28.	apríl
• 17.-19. máj
• 07.-09. jún
• 21.-23. jún
 
Maximálny	počet	
účastníkov	kurzu	je	
obmedzený na 20. 
Uzávierka prihlášok 
je	28.02.2017,	resp.	po	
naplnení kurzu.

Kontakt: 
holubek@dsihk.sk

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Spoločnosti,	 ktoré	 dokážu	 trvale	 znížiť	 svoju	 spotrebu	
energií, ušetria náklady a zlepšia svoju konkurencieschop-
nosť.	 Predpokladom	 pre	 to	 sú	 pracovníci	 s	 náležitým	
know-how.	 To	 je	 východiskovým	 bodom	 pre	 kurz	 ďal-
šieho	 vzdelávania	 Manažér	 pre	 energetiku	 –	 European	
EnergyManager (EUREM). Tento medzinárodný vzdeláva-
cí kurz prebieha v 30 krajinách. V marci 2017 štartuje na 
Slovensku	 už	 jeho	 tretí	 ročník.	 Program	 sa	 zameriava	 na	
všetky	 podniky,	 ktoré	 chcú	 optimalizovať	 svoj	 podnikový	
energetický	 manažment.	 Účastníci	 sú	 školení	v	 tom,	 ako	

efektívnejšie	využívať	energie	a	v	podniku	dosahovať	konkrétne	úsporné	ciele.	Ako	prak-
tickú	záverečnú	prácu	vypracujú	budúci	manažéri	pre	oblasť	energetiky	projekt	na	zvý-
šenie energetickej efektívnosti vo vlastnom podniku.

Vysoká odborná kvalita kurzu EUREM
Odbornú	kvalitu	kurzu	EUREM	garantujú	profesor	Dušan	Petráš	zo	Slovenskej	technickej	
univerzity	v	Bratislave	a	špecialista	na	vykurovaciu	techniku,	spoločnosť	Viessmann.

Jaroslav	Merc	zo	spoločnosti	U.S.	Steel	Košice	bol	jedným	z	prvých	absolventov	EUREM	
na	 Slovensku	 a	 rýchlo	 ocenil	 rôznorodé	využitie	 svojho	 nového	 získaného	 know-how	 
v podnikovej praxi. Jeho projektová práca Management of Energy, Regulation and 
Control	system	bola	v	októbri	2016	vyznamenaná	ocenením	na	medzinárodnej	konfe-
rencii	EUREM	v	Berlíne.

K	 druhej	 generácii	 európskych	 manažérov	 pre	 energetiku	 na	 Slovensku	 patrí	 Ivan	
Martinka	 zo	 spoločnosti	Veolia	 Energia	 Slovensko.	 „EUREM	 rozhodne	 prispeje	 k	 môj-
mu lepšiemu rozhodovaniu pri projektoch energetických riešení,“ bilancuje Martinka. 
„Získal	som	znalosti	pre	optimalizáciu	potreby	aj	spotreby	energií,	čo	firme	ušetrí	náklady	 
a	prispeje	k	ochrane	životného	prostredia.“	

Manažéri pre energetiku slávnostne ocenení

V	roku	2016	sa	kurzu	ďalšieho	vzdelávania	EUREM	zúčastnilo	18	podnikov	z	oblasti	spra-
covateľského	priemyslu	a	energetiky.	14.	decembra	2016	v	rezidencii	nemeckého	veľvy-
slanca	 na	 Slovensku	Joachima	 Bleickera	 dostali	 absolventi	 druhého	 ročníka	 európsky	
certifikát	European	EnergyManager.

Ďalšie	informácie:	www.dsihk.sk/sk/vzdelavanie/european-energymanager-eurem

Manažéri pre energetiku sú  
na Slovensku žiadaní

VZDELÁVANIE

Druhá	generácia	európskych	manažérov	pre	energetiku	na	Slovensku
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ZÁJAZD NA  
BIOFACH 2017

SNOPK	a Zväz	ekolo-
gického	poľnohospo-
dárstva Ekotrend budú 
od 15. do 17. februára 
2017	sprevádzať	náv-
števníkov zo Slovenska 
na	BIOFACH	 
v Norimbergu. 
Popredný medzinárod-
ný	veľtrh	bioproduktov	
umožňuje	stretnutia	
s bioproducentmi	
priamo na mieste, 
a predstavuje	najnovšie	
medzinárodné trendy  
v odvetví. 

Zájazd okrem návštevy 
veľtrhu	zahŕňa	aj	 
obhliadku jednej  
z	rakúskych biofa-
riem	a biopivovaru	
v okolí	Norimbergu.	
Spoločenský	večer	
účastníkom	ponúkne	
možnosti	networkingu.	

Kontakt: nm@dsihk.sk

AUTOMOTIVE  
ENGINEERING EXPO

Na AUTOMOTIVE 
ENGINEERING EXPO 
v Norimbergu sa od 
30. do 31. mája 2017 
stretnú experti z radov 
výrobcov automobilov 
a	dodávateľov	automo-
bilového priemyslu  
k intenzívnej výmene 
informácií	ohľadom	
výroby, lakovania  
a	montáže	karosérií.	
Ako jediný odborný 
veľtrh	na	svete	pre-
zentuje AUTOMOTIVE 
ENGINEERING EXPO 
trendy, inovácie, 
produkty	a	služby	pre	
celý	procesný	reťazec	
výroby karosérií.

Kontakt: nm@dsihk.sk

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Nemecko	 ako	 najväčší	 usporiadateľ	 medzinárodných	 veľtrhov	 ponúka	 aj	 v	 roku	 2017	 
široké	spektrum	-	celkom	341	výstav	a	veľtrhov	medzinárodného	a	národného	významu.	
SNOPK	ako	oficiálny	zástupca	Veľtrhov	Berlín	a	Norimberg	v	SR	predstavuje	najvýznam-
nejšie podujatia roka.

Od	 15.	 –	 18.	 februára	 2017	 navštívi	 Norimberg	 viac	 ako	 
48	000	odborných	nákupcov,	aby	tu	zažili	BIOFACH,	veľtrh	
pre	biopotraviny	s	vedúcim	postavením	vo	svete.	Očakáva	
sa	viac	ako	2	500	vystavovateľov	–	viac	ako	200	z	nich	na	
VIVANESS,	medzinárodnom	odbornom	veľtrhu	prírodnej	
kozmetiky.	Na	veľtrhu	predstaví	svoje	produkty	publiku	aj	
sedem	firiem	zo	Slovenska.

IWA OutdoorClassics, ktorý sa koná od 3. do 6. marca 2017  
v Norimbergu, je popredný medzinárod-
ný	 odborný	 veľtrh	 poľovníctva	 a	 športo-
vých zbraní, outdoorového príslušenstva  
a	bezpečnostného	vybavenia	pre	civilné	i	úradné	používanie.	 
V roku 2016 zavítalo do Norimbergu takmer 1 500 vysta-
vovateľov	a	cca	45	000	odborných	návštevníkov	z	viac	ako	
120	krajín.	V	roku	2017	sa	na	IWA	bude	prezentovať	8	vy-
stavovateľov	zo	Slovenska.

Najväčší	medzinárodný	veľtrh	a	kongres	pre	vodu	a	odpa-
dovú vodu WASSER Berlin International otvorí svoje brá-
ny	28.	-	31.	marca	2017.	Viac	ako	560	vystavovateľov	z	26	
krajín	bude	prezentovať	najnovšie	technológie	cca	23	000	
odborným návštevníkom zo všetkých segmentov vodné-
ho	hospodárstva	-	získavanie,	distribúcia,	čistenie,	kvalita,	
logistika vody a vodná energetika.  

Stage Set Scenery	 s	 vyše	 300	 vystavovateľmi	 a	 6	 500	
odbornými	 návštevníkmi	 je	 najdôležitejším	 odbor-
ným	 veľtrhom	 pre	 divadelnú,	 eventovú	 a	 múzejníc-
ku	 techniku,	 a  koná	 sa	 od	 20.	 -	 22.	 júna	 2017	 v	 Berlíne.	 
V	 rámci	 sprievodného	 programu	 sa	 uskutoční	 vyše	 100	
odborných podujatí - sympózií, prezentácií a workshopov.
 
Spektrum ponuky jedného z najpoprednejších odborných 
veľtrhov	branže	CMS - Cleaning. Management. Services. 
v  Berlíne	 zahŕňa	všetky	 oblasti	 priemyselného	 čistenia	 -	
produktov,	 technológií,	 služieb	 a	 manažmentu	 budov	 
a	 priestorov.	 Od	 19.	 do	 22.	 septembra	 sa	 na	 veľtr-
hu	 CMS	 predstaví	 cca	 380	 vystavovateľov	 viac	 ako	 
18	000	odborným	návštevníkom.

Prehľad	všetkých	dôležitých	veľtrhov	a ďalšie	informácie	nájdete	na	stránke:	
www.dsihk.sk/sk/veltrhy/kalendar-veltrhov

VEĽTRHY
High-lighty veľtrhov 2017  
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VYŠLA ŠTÚDIA  
O ODMEŇOVANÍ 2017

V	časoch	nedostatku	
kvalifikovaných pra-
covných síl zohráva pri 
získavaní	a	udržiavaní	si	
talentovaných pracov-
níkov	stále	väčšiu	úlohu	
odmeňovanie,	a	to	
také, ktoré je v súlade 
s trhovými podmienka-
mi a ktoré podporuje 
výkonnosť	pracovníka.	
Novovydaná štúdia 
spoločnosti	Kienbaum	
o	odmeňovaní	 
a SNOPK poskytuje fir-
mám	spoľahlivé	údaje	
o	bežných	mzdách	 
a platoch vo firmách na 
Slovensku, riadených 
zo	zahraničia.	Pracov-
níci s rozhodovacou 
právomocou tak so 
štúdiou	o	odmeňova-
ní dostanú do rúk aj 
fundovanú	orientačnú	
pomôcku. 

Publikácia obsahuje 
podrobné údaje  
o	odmeňovaní	pre	76	
pracovných pozícií zo 
všetkých oblastí pod-
nikania. 

Štúdia je k dispozícii  
v	nemčine/angličtine	 
a	slovenčine.	

On-line objednávky 
nájdete na: www.dsihk.
sk/sk/publikacie

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Kienbaum,	spoločnosť	poskytujúca	personálne	a	manažérske	poradenstvo,	vydáva	štú-
diu	o	odmeňovaní	pre	12	krajín	strednej,	východnej	a	južnej	Európy.	Spoločnosť	spolu-
pracuje	na	Slovensku	tradične	s	SNOPK.	Country	Manager	Radek	Primus	sa	v	rozhovore	
venuje	najdôležitejším	informáciám	z	najnovšej	štúdie	o	odmeňovaní	pre	Slovensko.

Koľko firiem a z akých oblastí sa zúčastnilo  
aktuálnej štúdie?
Štúdia	o	odmeňovaní	vychádza	z	údajov	od	celkovo	58	firiem.	
Pokrývajú široké spektrum oblastí. Najsilnejšie zastúpené sú 
odvetvia strojárstva a výroby zariadení, automobilového prie-
myslu a spracovania kovov.

Platové rozpätia v tohtoročnej štúdii sú mimoriadne veľké. 
Ako si vysvetľujete tento veľký rozptyl?
Príjmy vo východnej Európe stúpajú v porovnaní so západnou 
Európou takmer dvojnásobne. Na Slovensku stúpli platy pri porovnaní rokov 2015 a 2016 
na	všetkých	hierarchických	úrovniach	priemerne	o	5,2	%.	Za	veľké	rozpätie	platov	je	zod-
povedných viacero faktorov. 

Dôležitú	 úlohu	 tu	 zaiste	 zohráva	 pozitívny	 hospodársky	 rozvoj	 rovnako	 ako	 aj	 nárast	 in-
vestícií,	a	to	predovšetkým	v	automobilovom	odvetví.	V	tejto	oblasti	sa	napríklad	veľmi	veľa	
investuje,	napr.	výstavba	fabriky	Jaguar	v	Nitre	alebo	rozšírenie	závodu	VW	v	Bratislave.	

Ďalším	dôvodom	je	nedostatok	kvalifikovaných	pracovníkov.	V	našej	štúdii	uviedla	polo-
vica	 účastníkov,	 že	 dostupnosť	 kvalifikovaných	 pracovných	 síl	 je	 nedostatočná.	 Takmer	
polovica	účastníkov	bola	toho	názoru,	že	úroveň	vzdelania	dostupných	pracovných	síl	je	
taktiež	nedostatočná.	V	dôsledku	rastúceho	dopytu,	ako	aj	samotného	nedostatku	kvalifi-
kovaných	pracovníkov	stúpa	ich	odmeňovanie.	Pre	rok	2017	sa	opäť	očakáva	nárast	dopy-
tu	po	kvalifikovaných	pracovníkoch.

V akom rozsahu sa pre rok 2017 plánuje zvyšovanie platov? Existujú rozdiely medzi  
rôznymi sektormi?
Aj	v	tomto	roku	sa	majú	platy	vyvíjať	pozitívne,	a	síce	s	priemerným	nárastom	vo	výške	 
5	%.	Ak	sledujeme	plánované	zvyšovanie	miezd	podľa	hospodárskeho	odvetvia,	potom	
je	priemerné	zvýšenie	mzdy	v	oblasti	služieb	na	úrovni	6,1	%,	vo	výrobe	5,9	%	a	na	konci	
rebríčka	–	v	obchode	len	na	úrovni	3	%.

Ako sa vyvíja poskytovanie benefitov?
Kvôli	nedostatku	pracovných	síl	rastie	nielen	odmeňovanie,	ale	aj	rozsah	zamestnanec-
kých	výhod.	Najčastejšie	uvádzaný	benefit	je	dôchodkové	sporenie,	potom	nasleduje	ďal-
šie	vzdelávanie.	Tri	z	piatich	firiem	očakávajú	v	roku	2017	dokonca	nárast	opatrení	vnútro-
podnikového	ďalšieho	vzdelávania.

Radek Primus: „Platy stúpnu  
v roku 2017 o 5 %.“

TÉMA MESIACA
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Radek Primus
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PLATY PODĽA ODVETVÍ

Veľmi	dobre	zarábajú	
zamestnanci v bankách 
a	poisťovniach,	ako	aj	 
v IT sektore. Mzdy  
(1	686,	resp.	1	751	eur)	
tu	podľa	Štatistického	
úradu SR v roku 2015 
boli takmer dvakrát 
vyššie ako  
v celoštátnom prieme-
re.	V	spracovateľskom	
priemysle platí viac ako 
iné odvetvia predo-
všetkým automobilový 
priemysel	(1	183	eur).	Aj	
pracovníci v strojárstve 
(1 065 eur) a chemic-
kom priemysle (1 114 
eur) patria k lepšie za-
rábajúcim.	Na	opačnom	
konci mzdovej škály sú 
zamestnanci v hotelo-
vom a gastronomickom 
sektore (533 eur), tex-
tilnom priemysle (633 
eur) a stavebníctve (632 
eur). Na druhej strane 
práve stavbári aktuálne 
profitujú z vysokého 
nárastu	miezd,	pretože	
ich	odvetvie	sa	opäť	
dobre rozvíja.

Tieto údaje Štatis-
tického	úradu	môžu	
spoločnosti	použiť	
len ako prvý odrazový 
mostík pre kalkulácie. 
V	skutočnosti	sa	za	
špeciálne pozície platia 
výrazne vyššie alebo aj 
nižšie	mzdy.	Zamest-
nanci	v	spoločnostiach	
so	zahraničným	kapi-
tálom	spravidla	oča-
kávajú nadpriemerné 
finančné	ohodnotenie.

Gerit Schulze  
Germany Trade & Invest

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

V	roku	2015	bola	priemerná	mesačná	mzda	brutto	883	eur,	čo	v	porovnaní	s	predchá-
dzajúcim	rokom	predstavuje	nárast	o	2,9	%.	Pri	zohľadnení	negatívnej	miery	inflácie	sa	
však reálna mzda v tomto období zvýšila o 3,2 %.

Priemerná mzda na Slovensku podlieha silným výkyvom závislým od príslušného hos-
podárskeho odvetvia a regiónu. Najvýraznejšie sú rozdiely v mzdách medzi jednotlivými 
odvetviami.	Zatiaľ	čo	zamestnanci	v	sektore	informačných	a	komunikačných	technológií	
v	roku	2015	dosahovali	mesačný	hrubý	zárobok	vo	výške	1	751	eur,	ich	kolegovia	v	prie-
mysle	a	obchode	zarábali	priemerne	965	resp.	814	eur.	V	hotelierstve	a	gastronómii	to	
bolo	dokonca	len	533	eur	mesačne.

Štruktúra	 platov	 a	 miezd	 na	 Slovensku	 vykazuje	 nápadné	 disproporcie	 aj	 s	 ohľadom	
na	 regionálne	 rozdelenie.	Výrazne	 najvyššie	 platy	 dostávajú	 zamestnanci	v	 Bratislave,	
kým	v	iných	regiónoch	sa	nedosahuje	ani	priemerná	úroveň.	Vyplýva	to	zo	silnej	lokálnej	
hospodárskej	sily	slovenského	hlavného	mesta.	V	metropole	na	Dunaji	sa	koncentrujú	
centrály	firiem,	resp.	pobočky	mnohých	slovenských	a	zahraničných	spoločností.	Avšak	
miera	nárastu	mzdy	bola	naposledy	v	hlavnom	meste	nízka.	Dynamiku	miezd	v	krajine	
v	 súčasnosti	 určujú	 iné	 regióny.	 Centrá	 automobilového	 priemyslu	v	 Žiline	 a	v	Trnave	
zaznamenali v posledných rokoch výrazné nárasty miezd. Silno sa zotavil aj priemyselný 
okres	Trenčín,	ktorý	v	roku	2015	vystriedal	Trnavu	a	Košice	ako	región	s	druhou	najvyššou	
mzdou	v	krajine.	Na	vzostupe	je	aj	okres	Nitra.	Výrobca	automobilov	Jaguar	Land	Rover	
tam	stavia	svoj	nový	závod	a	láka	odborníkov	atraktívnymi	mzdami.	Podľa	správ	ekono-
mického	denníka	Hospodárske	noviny	môžu	uchádzači	na	miestach	bez	manažérskej	
zodpovednosti	očakávať	priemernú	mzdu	až	do	1	225	eur.

Graf: Priemerné mzdy brutto podľa regiónov (2015; v EUR)

Zdroj: Štúdia o odmeňovaní 2017

Štruktúra platov a miezd
TÉMA MESIACA
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PLAT 3 700 EUR PRE 
TOP MANAŽÉROV  
V BRATISLAVE

Manažéri na špičko-
vých pozíciách môžu 
v strednej a východnej 
Európe najlepšie zaro-
biť v hlavných mestách 
Praha a Bratislava. 
Vyplynulo to z priesku-
mu PayLab, portálu za-
oberajúceho sa platmi, 
realizovaného v sep-
tembri 2016 v deviatich 
stredo- a východoeu-
rópskych metropolách. 
Podľa neho dosahoval 
top manažér v Prahe 
mesačný plat vo výške 
3 980 eur brutto, teda 
takmer trojnásobok 
priemerného platu  
v českom hlavnom 
meste (1 345 eur).  
V Bratislave sa platy na 
vrcholových manažér-
skych pozíciách pohy-
bovali na úrovni okolo 
3 702 eur. Zodpovedalo 
to 2,6-násobku regio-
nálneho priemerného 
zárobku, ktorý bol  
1 403 eur. Tretiu  
a štvrtú pozíciu v ran-
kingu obsadili Záhreb  
a Budapešť (3 131, resp. 
3 036 eur). 

Na chvoste rebríčka 
sa umiestnil Belehrad. 
V srbskom hlavnom 
meste to manažéri 
dotiahli len na plat vo 
výške 1 828 eur brutto. 
Aj pri všeobecnej prie-
mernej mzde dosiahlo 
najväčšie mesto Srbska 
mesačný zárobok len 
vo výške 736 eur.    

Tlačová správa PayLab 
z 14.11.2016

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Personálno	 –	 poradenská	 spoločnosť	 Balanced	 HR	 uskutočnila	 rozsiahly	 platový	
prieskum	v	17	výrobných	spoločnostiach	v	Trenčianskom	kraji.	Podľa	výsledkov	zamest-
návatelia	motivujú	ľudí	predovšetkým	rozmanitými	finančnými	príspevkami,	z	nefinanč-
ných	benefitov	sú	najčastejšie	jazykové	kurzy.

Prieskum	prináša	prehľad	platov	26	pozícií	od	operátorských	až	po	manažérske,	ktoré	po-
krývajú	kompletnú	hierarchiu	výrobných	firiem.	

Z	 deviatich	 skúmaných	 robotníckych	 pozícií	 sú	 najnižšie	 platenou	 skupinou	 montážnici	 
s priemernou hodinou mzdou 2,92 € a najvýraznejšie cenení sú nástrojári, ktorí si za hodi-
nu	zarobia	priemerne	7,38	€.	Priemerné	hodinové	ohodnotenie	ostatných	pozícií	sa	pohy-
buje okolo 3-4 €. 

Najvyrovnanejšie sú platové podmienky nástrojárov, u ktorých je rozdiel medzi najvyššou 
a	najnižšou	hodinovou	sadzbou	len	2	%.	Až	viac	ako	100	%-ný	rozdiel	je	v	ohodnotení	kva-
lifikovaných	operátorov,	no	najviac	vyčnievajú	údržbári,	kde	je	skok	medzi	najnižšou	a	naj-
vyššou	hodnotou	až	245	%.	

Najčastejšími	finančnými	benefitmi,	ktoré	ponúka	väčšina	spoločností,	sú	príplatky	za	prá-
cu	vo	sviatok,	počas	víkendu	a	nočnú	prácu,	či	príspevok	na	dochádzanie.	Len	ojedinele	
poskytujú	zamestnancom	príplatky	za	poobednú	zmenu,	či	sťažené	podmienky.	Takmer	
všetky	firmy	doprajú	svojim	zamestnancom	aj	13.	plat,	14	len	ojedinele.	Vzdelávacie	aktivity	
sa	realizujú	zhruba	v	polovici	závodov,	pričom	najčastejšie	ide	o	jazykové	kurzy.	

Balanced HR s.r.o.  

Výrobné spoločnosti bojujú o za-
mestnancov finančnými bonusmi

TÉMA MESIACA
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