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Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

SLOVENSKO 
MÁ 25 ROKOV
Hospodárske vzťahy 
s Nemeckom



Milí členovia a priatelia, 
 
25. výročie vzniku Slovenskej republiky  
ponúka dobrú príležitosť oceniť vynikajúci stav 
hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom  
a Nemeckom. Mimoriadnym vydaním nášho 
newslettra by sme Vám chceli prezentovať 
príbeh úspechu, ku ktorému svojím 
nasadením prispelo množstvo firiem – a to 
nielen mnohí členovia SNOPK. Pomocou 
hosťovských príspevkov, rozhovorov a správ 
o získaných skúsenostiach, dokumentujeme 
pôsobivý vývoj hospodárskych vzťahov medzi 
oboma krajinami za posledných 25 rokov. 
  
Počet nemeckých podnikov, pôsobiacich na 
Slovensku, stúpol za toto obdobie na dobrých 
500. Tieto firmy na Slovensku zamestnávajú 
viac ako 120 000 zamestnancov, a v mnohých 
odvetviach patria medzi podniky s vedúcim 
postavením na trhu. Mimoriadne potešiteľný 
je vývoj od pôvodne čisto vysunutých 
výrobných pracovísk, k závodom so stúpa-
júcim podielom pridanej hodnoty, intenzívnou 
lokálnou výrobou a vlastným vývojom.  
 
Samozrejme nechýbajú ani výzvy, napríklad 
pri kvalifikácii pracovníkov či tvorbe inovácií. 
Ak Slovensko poskytne správne impulzy, 
nemalo by doterajšiemu stúpajúcemu trendu 
nič stáť v ceste aj ďalších 25 rokov.  
     
 
Váš Jürgen Knie 
prezident SNOPK 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

 
 OBSAH  

TÉMA MESIACA:  
SLOVENSKO MÁ 25 ROKOV  

 
 Príhovor Joachima Bleickera, 

 nemeckého veľvyslanca v SR 

 Príhovor Petra Lizáka, slovenského  
    veľvyslanca v Nemecku 

 Nemecko je najdôležitejším 
 obchodným partnerom Slovenska  

 Úspešná bilancia s momentmi
 spomalenia - automotive udáva   
 tempo  

 Jozef Uhrík (ZAP SR): „Vývoj na 
 Slovensku je zázrak.“   

 25 rokov zastúpenia nemeckého 
 hospodárstva na Slovensku   

 Michal Hrabovec (Anasoft): 
 „Nemecko považujeme za 
    domáci trh.“ 

 Knott Modra ako nemecko-
 slovenská rodinná firma 

 Peter Lazar (Scheidt & Bachmann): 
 „Slovensko urobilo obrovský 
 pokrok.“  

 

 

 

 
 

str. 03 

 

str. 04 

str. 05 

 

str. 07 

 
 

str. 10 

 

str. 11 

 

str. 13 

 
 

str. 14 

 

str. 15 



 
  

 
NEWSLETTER 1/2018  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

PRÍHOVOR 
Joachima Bleickera, nemeckého 
veľvyslanca na Slovensku 

Pred 25 rokmi, v roku 1993, Česi a Slováci pokojne rozviazali putá 
svojej federácie: Slovensko sa stalo nezávislou krajinou. 
Nemecko bolo od začiatku v novo zrodenom štáte prítomné 
prostredníctvom svojho veľvyslanectva, takže teraz zároveň 
oslavujeme 25. výročie našich bilaterálnych vzťahov. 
 
Slovensko je dnes štát, uznávaný a vážený na celom svete. Ako 
člen Schengenského priestoru, zavedením eura a nakoniec 
účasťou na Stálej štruktúrovanej spolupráci pri európskej obrane 
stojí Slovensko v jadre európskej integrácie a chce sa aktívne 
spolupodieľať na jej ďalšom formovaní.  
 
Nemecko od začiatku úzko sprevádzalo Slovensko na jeho ceste. Už v zmluve  
o dobrom susedstve medzi Nemeckom a Česko-Slovenskom z roku 1992 
nachádzame podporu pre cestu do EÚ a NATO. Členom týchto organizácií je 
Slovensko od roku 2004. 
 
Investori z Nemecka patrili k pionierom, ktorí položili základy pre úspešnú 
transformáciu hospodárstva. Nemecký minister zahraničných vecí S. Gabriel 
prednedávnom zažartoval: Bez Slovenska by boli nemecké cesty prázdne.  
 
Nemecký jazyk a nemecká kultúra sa stretávajú s neustálym záujmom, množstvo 
svedectiev nemeckých osadníkov ovplyvňuje krajinu dodnes. O ťažkých kapitolách 
spoločnej histórie v 20. storočí sa hovorí s rešpektom a vzájomnou empatiou. Pre 
Slovensko je charakteristické, že jeho prvý slobodne zvolený parlament už v roku 
1991 podnikol historický krok uzmierenia tým, že vyslovil poľutovanie nad neprávom  
v súvislosti s vysídlením Nemcov z bývalého Československa.  
 
Úspech Slovenska vedie k tomu, že krajina je konfrontovaná s nezvyčajnými 
problémami: ak doposiaľ bolo potrebné bojovať proti nezamestnanosti, teraz sa musia 
hľadať nové recepty proti nedostatku kvalifikovaného personálu. Ak Slovensko  
v minulosti investorov lákalo nízkymi mzdami, v poslednej dobe sa platy skokmi 
pohybovali nahor. Ak Slovensko bolo dlho krajinou vysťahovalectva, s rastúcim 
blahobytom sa bude pre viac a viac ľudí (aj z iných krajín) stávať atraktívnym miestom 
na prácu a život.  
 
Naše krajiny sú si stále podobnejšie. Preto sa oplatí hľadať riešenia spoločne. 
„Prehĺbený dialóg“ medzi našimi krajinami, ktorý v minulom roku iniciovali predseda 
vlády R. Fico a spolková kancelárka A. Merkelová, ponúka fórum na výmenu názorov 
o výzvach budúcnosti – či ide o vzdelávanie alebo digitalizáciu, alebo budúcnosť EÚ.  
Úspechy neboli Slovenskej republike pred 25 rokmi v žiadnom prípade dané do 
vienka: dosiahnuť ich bolo možné, pretože ľudia v tejto krajine veľmi rýchlo zistili, že 
najlepšie šance na život v slobode a istote nám ponúka zjednotená Európa. A to je 
azda to, čo nás, Nemcov a Slovákov, spája najsilnejšie. Náš úspech kráča vpred spolu 
s napredovaním európskej integrácie. Náš osud a naša budúcnosť – to je zjednotená, 
silná Európa.  
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KONGRES NEMECKÉHO 
JAZYKA 2. A 3. JÚLA  
V RUŽOMBERKU   
 
Znalosť nemčiny je na 
Slovensku veľkou 
výhodou. Na Kongrese 
nemeckého jazyka 
(Deutschkongress)
v Ružomberku sa preto 
bude všetko týkať 
práve nemčiny 
v slovenskom kontexte. 
Odborníci zo školstva 
a vedy, z hospodárskej 
a politickej sféry sa 
stretnú s jedným 
cieľom: viac motivovať 
žiakov a rodičov, aby  
sa v škole rozhodli pre 
nemčinu. Podnetom 
k usporiadaniu 
Kongresu je aj 
prieskum SNOPK 
a Advantage Austria 
z predošlého roka, 
ktorý poukazuje na 
nedostatok nemecky 
hovoriacich zamest-
nancov. Firmy budú 
mať možnosť 
prezentovať úspešnú 
spoluprácu so školami 
a univerzitami, 
a nadviazať nové 
kontakty. Ste srdečne 
vítaní!  
 
Deutschkongress sa 
koná pod záštitou 
Ministerstva školstva 
SR, ako aj veľvyslancov 
nemecky hovoriacich 
krajín – Rakúska, 
Švajčiarska a Nemecka.     
 
Kontakt:  
pr-1@pres.diplo.de  

Joachim Bleicker 

© Veľvyslanectvo SRN 

mailto:pr-1@pres.diplo.de
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PRÍHOVOR 
Petra Lizáka, slovenského 
veľvyslanca v Nemecku 

Moja krajina prešla za uplynulé obdobie od r. 1993 naozaj 
fascinujúcim vývojom. Každý nový štát je konfrontovaný  
s náročnými výzvami, či už ide o tvorbu efektívnych inštitúcií, 
rozvoj hospodárstva, alebo o kultivovanie spoločenskej 
súdržnosti a verejnej diskusie. V prípade Slovenska bol tento 
proces o to zložitejší, že sme v čase vzniku prechádzali dokonca 
dvojnásobnou transformáciou po r. 1989, z plánovacej ekonomiky 
smerom k trhovej, a zároveň od vlády komunistickej strany 
k liberálnej demokracii. Som hrdý na to, ako sa Slovensko 
s týmito výzvami vyrovnalo. Dnes, 25 rokov od vzniku 
samostatného Slovenska, patríme k úzkemu jadru EÚ, vrátane našej príslušnosti 
k Eurozóne a Schengenskému priestoru, a životná úroveň väčšiny nášho obyvateľstva 
výrazne stúpla. Sme spoľahlivým spojencom v Severoatlantickej aliancii. Je to 
prirodzený návrat krajiny do Európy, kam Slovensko vždy nielen geograficky, ale aj 
ekonomicky, kultúrne a historicky patrilo. 
 
Úspech Slovenska je v skutočnosti úspechom európskej integrácie, na ktorej nás 
sprevádzal silný partner – Nemecko. Základom silnej EÚ sú dobré bilaterálne vzťahy. 
Za 14 rokov nášho členstva v EÚ sa Nemecká spolková republika stala 
najvýznamnejším politickým a ekonomickým partnerom Slovenska a naša spolupráca 
prekvitá na politickej, obchodnej, ako aj kultúrnej úrovni. Ako veľvyslanca ma teší, že 
ministri ZV oboch krajín podpísali v lete minulého roka spoločné memorandum 
o prehĺbenom, systematickom dialógu medzi vládami našich krajín. To, verím, ešte 
viac prehĺbi naše výborné bilaterálne vzťahy a zároveň posilní EÚ. 
 
Dôkazom významnosti slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahov je aj iné 
okrúhle výročie. Tento rok bude Nemecko už dvadsiaty rok po sebe naším najväčším 
obchodným partnerom. Ostatných osem rokov, a s veľkou pravdepodobnosťou aj 
tento rok, dosiahne naša obchodná výmena nový rekord, to je viac ako súčet objemu 
s naším druhým a tretím najväčším obchodným partnerom. Približne tretina celkovej 
zahranično-obchodnej výmeny SR a významná časť priamych zahraničných investícií 
sa realizuje práve s Nemeckom.  
 
Aj vďaka stovkám nemeckých spoločností z oblasti automobilového, strojárenského, 
elektrotechnického a chemického priemyslu, ktorí na Slovensku zamestnávajú skoro 
94-tisíc pracovníkov, sme jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík Eurozóny nad 
priemerom EÚ, v súlade s Maastrichtskými kritériami. 
 
Dovolím si však tvrdiť, že okrem politických a ekonomických parametrov vo vzťahoch 
našich krajín, o ktorých som hovoril, hrá významnú rolu aj fakt, že s Nemeckom 
zdieľame spoločné hodnoty a spôsob myslenia.  
 
To, že dnes žijeme v jednom z najbohatších a najlepšie spravovaných regiónov sveta, 
nie je vôbec samozrejmé. Pevne verím, že naše vzájomné vzťahy s Nemeckom sa 
budú naďalej vyvíjať pozitívne, v prospech budúcnosti EÚ.   
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RECEPCIA PRI 
PRÍLEŽITOSTI OSLÁV  
25. VÝROČIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 
Zastupiteľský úrad SR  
v Berlíne usporiadal  
10. januára 2018 
v priestoroch 
zastupiteľského úradu 
slávnostnú recepciu, 
pri príležitosti osláv  
25. výročia vzniku 
Slovenskej republiky. 
Do reprezentačných 
priestorov ambasády 
prišlo približne 500 
hostí, vrátane 
poslancov Bundestagu, 
predstaviteľov nemec-
kého ministerstva 
zahraničných vecí, 
iných ministerstiev  
a veľvyslancov.     
 
Veľvyslanec P. Lizák 
odovzdal počas 
recepcie ocenenia 
ministra zahraničných 
vecí a európskych 
záležitostí SR trom 
osobnostiam a jednej 
inštitúcii za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj 
priateľských vzťahov 
medzi oboma krajinami.  
Nositeľmi sa stali 
Bartholomäus Kalb 
(poslanec Bundestagu), 
Prof. Walter Koschmal, 
(Univerzita v Regens-
burgu), Brunhilde 
Reitmeier-Zwick 
(Karpatsko-nemecký 
spolok) a Deutsches 
Kulturforum östliches 
Europa.  
 
Tlačová správa 
Veľvyslanectva SR  
v Berlíne zo 16.1.2018 

Peter Lizák 

     © Veľvyslanectvo SR 



NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Objem bilaterálnej výmeny tovarov za posledných 25 rokov vždy rástol. Výnimkou 
boli iba roky 1999, 2005 a 2008/09. V roku 2016 dosiahol spoločný obchod hodnotu 
vyššiu ako 27 miliárd eur. Pre nemecké firmy je Slovensko, ako odbytový trh, 
dôležitejšie ako India, Portugalsko alebo Kanada.  V prvých troch kvartáloch roku 2017 
tieto firmy predali medzi Dunajom a Tatrami výrobky za viac ako 10 miliárd eur. 
Najväčší dopyt je po vozidlách a náhradných dieloch, po strojoch a elektro-
technických výrobkoch.   

Gerit Schulze, Germany Trade & Invest    
 
 

PRIESKUM 
KONJUNKTÚRY  
 
Podľa prognóz má 
slovenská konjunktúra  
v roku 2018 opäť 
expandovať. Až do 
začiatku marca môžu 
firmy v rámci 
prieskumu konjunktúry 
vyjadriť svoj názor, či 
zdieľajú toto 
presvedčenie.  
 
https://goo.gl/suRoK8  

 NEWSLETTER 1/2018 

ŠTATISTIKA MESIACA  
Nemecko je najdôležitejším  
obchodným partnerom Slovenska  
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SLOVENSKO MÁ 25 ROKOV  
Úspešná bilancia s momentmi  
spomalenia - automotive udáva tempo 

Keď sa cesty Česka a Slovenska 1. januára 1993 rozdelili, nemala krajina medzi Tatrami 
a Dunajom dobré vyhliadky. Bola značne chudobnejšia ako jej česko-moravský 
sused, na osobu dosahovala len 60 % českého hospodárskeho výkonu. Zatiaľ čo 
Praha sa k trhovému hospodárstvu rozbehla šokovou terapiou, Bratislava ju 
nasledovala so zatiahnutou ručnou brzdou. Ťaživé roky mečiarovskej éry, so 
zameraním sa na štátne podniky, sa postarali o odliv mladých talentovaných mozgov.  
 
Pre nemecké podniky vtedy Slovensko nepredstavovalo žiadny investičný raj. To sa 
zmenilo až zavedením rovnej dane a pristúpením Slovenska k EÚ v roku 2004. 
Konjunkturálna krivka sa naraz rozbehla nahor, objem obchodu s Nemeckom sa 
odvtedy strojnásobil. 
 
Vďaka kvalifikovaným pracovníkom s dobrým vzdelaním a výhodným mzdovým 
nákladom, ako aj rastúcej právnej istote, na základe noriem stanovených z Bruselu, 
začali - najmä na západnom Slovensku, investičné projekty rásť ako huby po daždi. 
Takt udával automobilový priemysel, ktorý sa takpovediac z ničoho stal najdôleži-
tejším odvetvím hospodárstva v krajine.  
 
Prilákalo to napríklad franského subdodávateľa - spoločnosť Brose, ktorý pred 15-timi 
rokmi pri Bratislave otvoril závod na výrobu dverových systémov a zdvíhačov okien. 
Medzičasom má firma druhú fabriku v Prievidzi. „Poloha krajiny a blízkosť k našim 
hlavným zákazníkom ovplyvnili výber lokality“, hovorí Axel Mallener, tamojší vedúci 
závodu Brose. Dôležité boli aj dostupnosť pracovných síl a výhodné náklady.  

7 

CESTA SPOLOČNOSTI 
WITZENMANN  
NA SLOVENSKO  
 
Vlkanovské strojárne 
vo Vlkanovej sa do 
pozornosti stredne 
veľkého podniku 
Witzenmann  
z Pforzheimu dostali 
začiatkom 90-tych 
rokov.   
 
„Witzenmann sa na 
Slovensko dostal cez 
privatizáciu vo 
Východnom Nemecku“, 
hovorí Ružena 
Štubianová, konateľka 
spol. Witzenmann 
Slovakia, o začiatkoch 
svojho podniku. 
Vtedajší konateľ novej 
dcérskej firmy 
spoločnosti 
Witzenmann v meste 
Zwickau poznal 
Vlkanovské strojárne 
ešte zo spolupráce  
za čias socializmu. 
Ústrediu firmy 
odporučil, aby sa ďalší 
závod vybudoval vo 
Vlkanovej, pretože 
výroba flexibilných 
hadíc a bowdenov sa 
hodila k portfóliu 
spoločnosti.   
 
„Na jar 1993 sme tu 
začínali s troma 
pracovníkmi v odbyte 
a o trištvrte roka sme 
spustili výrobu“, 
rozpráva Štubianová 
ďalej. „Tak sa nám 
podarilo rozvinúť sa  
na modernú a prospe-
rujúcu firmu.“   
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Pokračovanie zo strany 7 
 
Keďže získavanie kvalifikovaných pracovníkov je stále problematickejšie, vzdeláva si 
firma Brose od septembra 2017 sama viac ako 30 mechatronikov a priemyselných 
mechanikov. Šéf podniku verí v budúcnosť krajiny: „Nie nadarmo robíme zo Slovenska 
našu najdôležitejšiu lokalitu pre vývoj zdvíhačov okien.“ 
 
Aj firma Stiebel Eltron z Dolného Saska zvyšuje svoje nasadenie. V roku 2004 prebrala 
východoslovenského výrobcu elektrospotrebičov - spoločnosť Tatramat, ktorá má 
vedúce postavenie na lokálnom trhu pre zariadenia na ohrev vody. Odvtedy severní 
Nemci zainvestovali v Poprade viac ako 25 miliónov eur. „Prevzatie Tatramatu nám 
pomohlo k získaniu prístupu k stredo- a východoeurópskemu regiónu“, vysvetľuje  
Ralf-Rainer Nolte, konateľ Tatramatu. „Vďaka tunajšej výrobe sme zredukovali 
reakčné časy pri zmenách na trhu a znížili naše prepravné náklady.“  
 
K výhodám lokality počíta Nolte aj euro, „ktoré nám umožňuje jednoduché zúčtovania 
s centrálou a zabraňuje menovým rizikám“. Okrem toho je tu k dispozícii nemecky 
hovoriaci personál, ktorý zaručuje optimálnu výmenu informácií s Nemeckom. Za 
kritickú konateľ považuje dopravnú infraštruktúru na východnom Slovensku.  
 
V budúcnosti sa chce Stiebel Eltron závod na úpätí tatranských štítov ešte silnejšie 
špecializovať na prístroje na ohrev vody a tepelné čerpadlá a upevniť vlastné vývojové 
kompetencie. „Závod má rásť, aby sme mohli pokryť objem produkcie skupiny Stiebel 
v budúcnosti“, uvádza Nolte.   
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KRONIKA 
HOSPODÁRSKYCH 
VZŤAHOV   
 
1993 
 
Hospodárstvo 
Slovenskej republiky  
v 1. roku je v zlom 
stave. Hrubý domáci 
produkt klesá 
v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom o 4,1 %, 
priemyselná výroba  
sa zmenšuje o 13,5 %. 
Inflácia je na úrovni  
25,1 %, nezamestnanosť 
stúpa na 14,4 %.  
  
Slovensko je klasickou 
krajinou s nízkymi 
mzdami. Minimálna 
mzda predstavuje  
81 eur brutto mesačne, 
priemerná mesačná 
mzda je na úrovni 
178,55 eur. 
  
Na Slovensko 
prichádzajú hneď štyri 
koncerny, kótované 
v Nemeckom akciovom 
indexe DAX - BASF, 
Degussa, Linde 
a Siemens. Nasledujú 
tak spoločnosti 
Hoechst a Volkswagen, 
ktoré v krajine 
investovali už pred 
rokom 1993.  
  
Bilaterálny zahraničný 
obchod je ešte  
v plienkach. Nemecké 
firmy exportujú na 
Slovensko tovar  
v hodnote 762 000 eur 
a vývoz slovenských 
firiem do Nemecka 
predstavuje 717 000 
eur.  
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Medzi nemeckými investormi na Slovensku je množstvo stredne veľkých podnikov, 
ktoré sem často prekladajú svoju pracovne náročnú výrobu. Napríklad Meton GmbH  
z Porýnska-Falcka, výrobca mobilných ochranných múrov pre staveniská na 
diaľniciach a cestách. Keď v roku 2013 ukončil svoju prevádzku jeden slovenský 
dodávateľ z prešovského regiónu, prevzal Meton výrobu, výrobnú halu aj pracovníkov  
v Levoči. „Výhodná úroveň miezd, nízke dane a blízkosť k podnikom subdodávateľov, 
boli dôležité faktory pri našom investičnom rozhodovaní“, vysvetľuje Werner 
Möhlecke, konateľ slovenskej dcérskej firmy Levotec.  
 
Ako negatívne faktory uvádza cenu elektrickej energie, byrokraciu a problematický 
prístup obyvateľov z nečlenských štátov EÚ na pracovný trh. „Nedostatok 
kvalifikovaného personálu nám spôsobuje najväčšie problémy, s tým sme v roku 2014 
počítali najmenej.“  
 
Na tento problém sa sťažujú skoro všetky nemecké podniky v krajine. Aj skupina 
GeWiS, špecialista na sústružené súčiastky zo Švábska, ktorý na Hornú Nitru prišiel už 
v roku 1991 a teraz naliehavo hľadá sústružníkov, frézovačov alebo programátorov 
CNC strojov. Firma sa preto angažuje pri budovaní systému duálneho vzdelávania na 
Slovensku. „Systém síce má ešte nejaké slabiny, napríklad príliš malý podiel praxe, 
napriek tomu veríme v úspech tohto modelu“, myslí si konateľ Wilhelm Strobel. 
 
Dielce pre automobilový a elektrotechnický priemysel vyrába GeWiS Slovakia s.r.o. 
v dvoch závodoch. „Vyvíjať hospodársku činnosť na Slovensku je v dnešnej dobe 
oveľa jednoduchšie ako pred 25 rokmi“, hovorí Wilhelm Strobel. „Infraštruktúra 
regiónu sa zlepšila, členstvo v EÚ zabezpečuje jasné rámcové podmienky 
a štrukturálna zmena od dominujúceho baníctva k diverzifikovanej priemyselnej 
oblasti sa podarila dobre.“ 
 
Napätá situácia na pracovnom trhu a stúpajúce mzdy by sa mohli stať katalyzátorom 
pre modernizáciu slovenského hospodárstva. Silné nasadenie západných investorov 
a vysoký podiel exportu vo výške takmer 100 % hospodárskeho výkonu zaisťujú, že sa 
rozširujú zosieťované výrobné procesy a internet vecí. Pioniermi v oblasti automati-
zácie sú automobilky. V závode VW v Bratislave už dnes autonómne prepravné 
roboty transportujú náhradné dielce k výrobným linkám. Vyvinuté boli techno-
logickým inštitútom CEIT v Žiline a sú prvým poslom Priemyslu 4.0 na Slovensku. 
 
Popri automobilovom odvetví je hnacou silou aj sektor logistiky. Automobilkám musí 
dodávať komponenty súbežne podľa potreby a v požadovanom poradí a musí vedieť 
zvládnuť rýchlo rastúci objem prepravy. Je to výzva, ktorá sa bez digitálnych procesov 
nedá zvládnuť. Logistické firmy ako DB Schenker, DHL alebo Metrans majú silnú 
pozíciu na trhu a v oblasti digitalizácie, ktorej patrí budúcnosť, sú priekopníkmi. 
Slovensko-nemecký príbeh úspechu teda pokračuje.   
 
Gerit Schulze, Germany Trade and Invest  
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1994-1998  
 
V roku 1995 
zaznamenáva 
bilaterálny obchod, 
podľa údajov 
Spolkového 
štatistického úradu, 
najväčší ročný nárast 
vo svojej histórii. Objem 
slovensko-nemeckého 
zahraničného obchodu 
stúpa o 47 % na 3,2 mld. 
eur. 
  
Koncom roka 1996 činí 
hodnota nemeckých 
priamych investícií, 
podľa štatistiky 
Slovenskej národnej 
banky (NBS), cca. 
300 mil. eur. To 
zodpovedá podielu vo 
výške 27 % celkových 
zahraničných investícií 
na Slovensku. 
Nemecko je tak 
vedúcim zahraničným 
investorom, a to tesne 
pred Rakúskom.  
  
Po priemysle prichádza 
na Slovensko aj 
nemecký maloobchod. 
V roku 1995 sa otvárajú 
prvé drogérie 
spoločnosti dm. 
Koncernu Rewe 
pripadajú prevzatím 
rakúskej skupiny Billa 
v roku 1996 aj jej 
slovenské 
supermarkety.  
  
Vo februári 1998 
schádza z výrobných 
liniek v poradí stotisíce 
vozidlo, vyrobené  
v spoločnosti 
Volkswagen Slovakia,  
a je to VW Golf.  
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Jozef Uhrík: „Vývoj na Slovensku 
je zázrak.“  

Automobilový priemysel podstatne prispel k hospodárskemu rozvoju Slovenska. 
SNOPK sa rozprávala s bývalým top manažérom spol. Volkswagen Slovakia  
a dnešným čestným prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR), 
Jozefom Uhríkom.  
 
Pán Uhrík, vývoj Volkswagenu na Slovensku ste zažili od začiatku. Ako ho 
hodnotíte?  
Naše ciele na začiatku boli skromné. Išlo nám najmä o ďalšiu 
prevádzku Bratislavských automobilových závodov 
prostredníctvom Volkswagenu, s výrobnou kapacitou 30 000 
vozidiel ročne. Naša hlavná úloha v počiatočných rokoch 
spočívala v kvalifikácii pracovníkov. Keďže kvalita a náklady 
sedeli, rozbehlo sa to potom plynulo. V roku 2003 sme napokon 
dosiahli míľnik, a to keď VW SK po prvýkrát vyrobil 1 000 áut za 
jeden deň.  
 
Nemýlilo sa Slovensko, čo sa týka rozvoja automobilového priemyslu?  
V roku 1993 sme mali veľké problémy. Slovenský priemysel sa „scvrkol“ o viac ako  
40 %. Súrne sme potrebovali výrobné odvetvie, ktoré by malo potenciál zamestnať 
viac ľudí s rôznou úrovňou kvalifikácie. Najdôležitejšou témou v tomto období bol pre 
nás automobilový priemysel. Výroba automobilov spája rozličné odvetvia priemyslu  
a zabezpečuje dopyt v ďalších oblastiach ako chémia, hutníctvo a elektronika. 
Výsledok, ktorý teraz máme na Slovensku, je relatívne veľký rast. Čo sme na 
Slovensku dosiahli, je naozaj zázrak.  
 
V roku 2004 ste boli zvolený za prvého prezidenta predchodcu SNOPK -  
Nemecko-slovenského podnikateľského združenia. Ako toto združenie vzniklo?  
V tom čase chýbala na Slovensku hospodárska inštitúcia s kontaktom k Nemecku.  
S Petrom Kollárikom, bývalým generálnym riaditeľom spol. Siemens, sme sa rozhodli 
vyvíjať tlak, smerujúci k založeniu nemeckej zahraničnej obchodnej komory. Písali sme 
listy, v ktorých sme poukazovali na veľké prepojenie nemeckého priemyslu a potrebu 
bilaterálnej organizácie. Odpoveď z Berlína bola pozitívna, takže sme sa rýchlo pustili 
do zabezpečovania organizačných podkladov. Bol som ochotný stať sa jej 
prezidentom. Potom prišli mladší, a ako som si všimol, organizácia funguje na 
výbornú.      

10 

1998-2002  
 
Po zmene vlády v roku 
1998 sa v nasledujúcich 
rokoch zavádza 
privatizácia veľkých 
štátnych koncernov. 
Poisťovňa Allianz, 
poskytovateľ 
telekomunikačných 
služieb Deutsche 
Telekom, ako aj 
energetické podniky 
E.ON, Ruhrgas a RWE 
využívajú príležitosť  
a vstupujú na 
slovenský trh.  
V dôsledku toho 
dochádza v rokoch 
2000 a 2002  
k enormnému prílivu 
nemeckých priamych 
investícií o 1,6 mld. eur, 
resp. 2,6 mld. eur. 
  
Viacero nemeckých 
firiem rozširuje svoju 
činnosť na Slovensku. 
Dodávateľ automo-
bilového priemyslu   
- spol. Continental 
zakladá v roku 1998 
joint venture so 
slovenským výrobcom 
pneumatík, púchov-
ským Matadorom. 
Skupina Schaeffler 
stavia v roku 1999 svoju 
druhú továreň na 
výrobu ložísk v Kysuc-
kom Novom Meste,  
v roku 2000 otvára 
spol. Leoni, výrobca 
káblov, svoj tretí závod 
v Starej Turej.  
  
Začiatkom roka 2002 
preberá bavorský 
mliekarenský koncern 
Meggle od NÖM 
podiely v tradičnej 
slovenskej mliekarni 
Rajo.  

Jozef Uhrík 
© ZAP SR  
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25 rokov zastúpenia nemeckého 
hospodárstva na Slovensku   

So založením štátu 1. januára 1993 vyvstala aj otázka oficiálneho zastúpenia 
nemeckého hospodárstva v Slovenskej republike. Kroky k Slovensko-nemeckej 
obchodnej a priemyselnej komore, ako ju poznáme dnes, odzrkadľujú politický  
a hospodársky vývoj Slovenska. 

 
Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) 
sa v roku 1993 rozhodla etablovať na Slovensku 
delegáta nemeckého hospodárstva. Mal slúžiť ako 
prvá kontaktná osoba pre nemecké firmy, a ako 
hovorca nemeckých obchodných kruhov voči 
slovenskej politike. V tom istom roku bola založená 
Česko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
(ČNOPK). Prvým delegátom pre Slovensko sa stal 
konateľ ČNOPK, Jürgen Möllering. Komora v Prahe 
ponúkla potrebnú infraštruktúru aj pre trhové 
poradenstvo na Slovensku. V Bratislave sa otvorila 

kancelária, ktorú viedol Jozef Kruppa.  
 
Politika Slovenska v počiatočných rokoch bola formovaná Vladimírom Mečiarom. 
Napriek asociačnej dohode s EÚ, predstavovalo pristúpenie Slovenska k EÚ pre 
slovenskú vládu všetko možné, len nie prioritu. Orientáciu na západ niektorí politici 
otvorenie spochybňovali. Tomu primeraná bola aj angažovanosť nemeckých firiem.  
V tejto neistej situácii sa najprv zotrvalo pri relatívne flexibilnom koncepte kancelárie 
delegáta.  
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2002-2006   
 
Vstup Slovenska do EÚ 
a reformy v oblastiach 
pracovného trhu a daní 
vyvolávajú novú vlnu 
investícií. Aj veľa 
nemeckých stredných 
podnikov sa teraz 
rozhoduje pre 
vybudovanie 
výrobného závodu. 
Medzi nimi sú firmy ako 
Bernecker, Brückner, 
BWG, Gronbach či 
Wöhrle. 
  
Kancelária delegáta 
nemeckého 
hospodárstva realizuje 
na jar 2004 prvý 
prieskum konjunktúry 
medzi nemeckými 
investormi na 
Slovensku. Nálada je 
výborná, sedem  
z desiatich oslovených 
podnikov očakáva 
nárast svojich obratov. 
K najlepším lokálnym 
faktorom patrí okrem 
iného dostupnosť 
pracovných síl  
a daňový systém.  
95 % opýtaných by 
svoju investíciu na 
Slovensku zopakovalo.  
  
V roku 2006 navštevuje 
Slovensko hlavný 
konateľ Spolkového 
zväzu nemeckého 
priemyslu (BDI), Ludolf 
von Wartenberg. Na 
prvom valnom 
zhromaždení SNOPK  
sa pochvalne vyjadruje  
o vysokej úrovni disku-
sie v rámci priemyslu 
medzi oboma krajinami.   
  
 

Jürgen Möllering (v strede),  
prvý delegát pre Slovensko   

© ČNOPK  
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Pokračovanie zo strany 11 
 
Situácia sa zmenila v roku 1998 zvolením Mikuláša Dzurindu za nového predsedu 
vlády. Odvážny reformačný program jeho vlády bol zameraný na skoré členstvo v EÚ. 
To posilnilo dôveru nemeckého hospodárstva v ekonomickú budúcnosť Slovenska.  
V tomto čase niesol zodpovednosť delegát nemeckého hospodárstva Dieter 
Mankowski, ktorý bol aj konateľom ČNOPK, a Ralf Sedlmayr, prvý delegát na plný 
úväzok v Bratislave. Ukázalo sa, že Slovensko ponúka predpoklady pre stabilnú 
nemeckú zahraničnú obchodnú komoru so silným lokálnym členstvom. Prípravy pre 
založenie obchodnej komory na Slovensku sa mohli začať.  

 
Dôležitým míľnikom na ceste k SNOPK bolo etablovanie 
Nemecko-slovenského podnikateľského združenia ako 
lokálneho zastúpenia nemeckého hospodárstva. Prezident 
združenia bol Jozef Uhrík. 13. júna 2005 jeho členovia 
rozhodli o založení Slovensko-nemeckej obchodnej  
a priemyselnej komory. Za prítomnosti prezidentov oboch 
krajín nastúpila SNOPK na štart s 97 členmi. Zakladajúcim 
prezidentom komory sa stal Erich Feix, člen predstavenstva 
Prvej stavebnej sporiteľne. Michael Kern, skúsený manažér 
siete zahraničných obchodných komôr, bol vymenovaný za 
prvého konateľa SNOPK.  
 
Počiatočné roky SNOPK boli charakteristické organizačným  
a odborným budovaním komory a vysokým dopytom 
nemeckých podnikov v oblasti trhového poradenstva  
a poradenstva pri zakladaní firiem. Po rokoch „tatranského 

tigra“ nasledoval v roku 2009 krátky útlm, podmienený svetovou finančnou krízou. 
Slovensko sa, vďaka silnému exportu, znovu rýchlo vrátilo späť na cestu 
hospodárskeho rastu. K prvej zmene na čele SNOPK došlo v roku 2011. Guido Glania, 
špecialista na zahraničnú ekonomiku, sa stal novým konateľom, a Vladimír Slezák, 
generálny riaditeľ spoločnosti Siemens, novým prezidentom.  
 
Z SNOPK sa rýchlo vyvinula všeobecne uznávaná a viditeľná platforma slovensko-
nemeckého obchodného sveta. V roku 2014, krátko pred jej desiatym výročím, sa 
stala, vďaka viac ako 380 členom, najsilnejším bilaterálnym hospodárskym združením 
na Slovensku. SNOPK tak odráža mimoriadne postavenie Nemecka ako obchodného 
partnera a medzinárodného investora pre Slovensko.  
 
Pevnou súčasťou sebavnímania SNOPK sú dnes aj strategické úlohy, ako napr. 
podpora duálneho odborného vzdelávania. V súvislosti s razantným technologickým 
vývojom bude nasledovné roky charakterizovať digitalizácia a požiadavka posilnenia 
inovačnej sily slovenského hospodárstva. Nové výzvy teda SNOPK chýbať nebudú.      
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2006-2010 
 
Nedostatok odborných 
pracovníkov a silné 
zvyšovanie miezd  
v západnej polovici 
krajiny spôsobujú, že 
východné Slovensko, 
ako investičná lokalita, 
získava na atraktivite. 
Napríklad T-Systems, 
dcérska spoločnosť 
firmy Deutsche 
Telekom, otvára v roku 
2006 v Košiciach 
podnik na poskytovanie 
IKT služieb pre 
firemných klientov.  
  
Kovospracujúce 
podniky Handtmann  
a Silbitz Guss spúšťajú 
v roku 2006 výrobu  
v Košiciach. Nemecko-
americký joint venture 
Getrag Ford si ako 
miesto výroby 
prevodoviek volí novú 
priemyselnú zónu 
Kechnec.  
  
V roku 2007 je 
Slovensko, čo sa týka 
hospodárskeho rastu, 
európskou jednotkou 
(+10,5 %). V roku 2008 
vykazujú nemecké 
priame investície na 
Slovensku podľa NBS 
rekordnú hodnotu vo 
výške 5,0 mld. eur.  
 
Koncom roka 2008 
zasahuje Slovensko 
medzinárodná finančná 
a hospodárska kríza.  
Na tom nedokáže nič 
zmeniť ani zavedenie 
eura v roku 2009. 
Objem importu  
z Nemecka klesá  
o štvrtinu.  

Prezidenti Ivan Gašpa-
rovič  (vľavo) a Jürgen 
Köhler pri slávnostnom 
otvorení SNOPK  
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Michal Hrabovec: „Nemecko  
považujeme za domáci trh.“ 

Začiatkom deväťdesiatych rokov vznikla IT firma ANASOFT, ktorá odvtedy úspešne 
pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku. Prezident ANASOFTu, Michal 
Hrabovec, porozprával SNOPK o význame nemeckého trhu zo slovenského pohľadu.    
 
Pán Hrabovec, prečo je dôležité pre Vašu spoločnosť byť aktívnou na nemeckom 
trhu? 
ANASOFT je skupina firiem, vlastnená akcionármi z Nemecka, 
Slovenska a USA. Sídlo má v Bratislave a v Bochume, preto 
Nemecko považujeme za domáci trh, rovnako ako Slovensko. 
Už 27 rokov ponúkame riešenia digitalizácie v oblasti riadenia 
výroby a logistiky, vývoja softvéru na mieru a bezpečnosti IT, 
a naše softvérové riešenia sú prispôsobené potrebám 
zákazníkov na domácich trhoch, rovnako ako aj v zahraničí. 
 
Po ktorých Vašich produktoch je v Nemecku najväčší dopyt?  
Najväčší záujem zaznamenávame v oblasti Smart Industry  
a Logistics riešeniach, ktoré pomocou moderných technológií 
zvyšujú efektivitu a kvalitu, pričom redukujú odpadovosť, 
dematerializujú administratívne činnosti, čím okrem iného prispievajú aj k znižovaniu 
negatívnych dopadov na životné prostredie, ako aj nákladov firmy. Medzi takéto 
technológie patria hlavne Industrial Internet of Things, Big Data, Cyber-Physical 
Systems a Heterogeneous Data Integration. 
 
Rovnako sa vo firme venujeme aj inováciám. Tie posúvajú naše riešenia vpred, preto 
sa snažíme budovať firemnú kultúru, umožňujúcu vznik inovácií užitočných pre našich 
zákazníkov. V rámci Smart Industry preto pracujeme okrem iného aj s umelou 
inteligenciou – neurónovými sieťami, konceptom Augmented Reality, či online 
trojrozmernému skenovaniu priestoru. 
 
Aké dlhodobé skúsenosti ste získali v Nemecku? 
Nemecko je krajina, kde vznikajú nové štandardy štvrtej priemyselnej revolúcie a naše 
riešenia sú vytvárané v súlade s nimi. Samozrejme, skúsenosti s vysokými nárokmi na 
kvalitu v Nemecku sa premietajú do našich riešení vo všetkých krajinách. 
 
Existujú podľa Vášho názoru rozdiely v obchodných požiadavkách medzi 
nemeckými a slovenskými zákazníkmi?  
Keďže mnohí naši zákazníci majú centrály v Nemecku, rozdiel býva v postupe 
nasadzovania riešení. Napríklad najnovšie modely prestížnych značiek áut sa 
častokrát vyrábajú v slovenských fabrikách, čo znamená, že tieto závody mávajú 
nároky na nové systémy ako prvé. 
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2010-2014 
 
V roku 2010 sa 
slovensko-nemeckého 
hospodárskeho 
rozhovoru SNOPK  
a Nemeckého 
veľvyslanectva 
v Bratislave zúčastňujú 
ako rečníci - 
predsedníčka vlády 
Iveta Radičová  
a predseda Národnej 
rady Richard Sulík. 
Radičová oceňuje 
produktívnu prácu 
nemeckých firiem, 
ktoré na Slovensko 
priniesli „novú 
pracovnú kultúru  
a sociálne programy“.   
  
Po tom, čo slovenské 
hospodárstvo krízu 
nechalo za sebou, 
investuje množstvo 
nemeckých firiem  
do rozšírenia svojich 
výrobných závodov  
na Slovensku, a to 
napríklad Continental, 
Hydac, Leoni, 
Mühlbauer, Schaeffler 
alebo Secop.      
  
Na Slovensku 
expanduje aj skupina 
Schwarz. V roku 2011 
sa otvára 100. pobočka 
Lidla, v roku 2013 
spúšťa prevádzku  
50. pobočka Kauflandu.  
  
V roku 2013 štartujú 
spoločnosti T-Systems 
Slovakia a Volkswagen 
Slovakia, v spolupráci 
so SNOPK, pilotné 
projekty v oblasti 
duálneho odborného 
vzdelávania.  

Michal Hrabovec 

© ANASOFT APR, spol. s r.o.  
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Knott Modra ako nemecko-
slovenská rodinná firma 

Prívesová technika, priemyselné brzdy, príslušenstvo a náhradné diely, to sú hlavné 
výrobné komodity firmy Knott, spol. s r.o., ktorá je súčasťou skupiny KNOTT Holding.  
 
História firmy Knott spol. s r.o. v Modre sa začala písať v roku 1991, kedy vznikla 
spolupráca s nemeckou rodinnou firmou Knott, sídliacou v Bavorsku, na ktorej čele 
stojí jej majiteľ Valentín Knott. Jeho životná filozofia pri zakladaní pobočiek v nových 
krajinách je založená na rodinných princípoch a dôvere v regionálneho manažéra, 
pochádzajúceho z danej krajiny, ktorý pobočku vedie a ako jej menšinový majiteľ sa 
o ňu príkladne stará a zveľaďuje ju. Neľahkej úlohy sa na Slovensku zhostil Ing. Dušan 
Špánik, ktorý spolu s nemeckým partnerom vybudoval úspešnú firmu s 230 
zamestnancami, etablovanú najmä na Európskom trhu, ale aj mimo neho.  
 

Firma KNOTT je považovaná za „výrobcu na mieru“. 
Stratégia firmy ponúka spoluprácu so zákazníkom už 
od vývojového štádia nového výrobku, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou je využívanie akreditovaného 
pevnostného laboratória s celoeurópskou platnosťou. 
Osobný, kompetentný prístup, poradenstvo, ako aj 
vynikajúca kvalita výrobkov sú charakteristické znaky 

úspešnej firmy, ktorá vyrástla na „zelenej lúke“ vďaka kvalitnej nemecko-slovenskej 
spolupráci. Silnými stránkami firmy Knott Modra je zváranie, spracovanie plechu, 
trieskové obrábanie na CNC strojoch, montáž bŕzd a podvozkov, a v neposlednom 
rade lepenie brzdového obloženia na automatickej lepiacej linke. Rozvíjanie priamej 
spolupráce s ďalšími firmami patrí k neodmysliteľnej filozofii firmy Knott Modra a jej 
nemeckého partnera. 
 
Vďaka vlastnému technickému oddeleniu vyvinula firma Knott výškovo nastaviteľnú 
nájazdovú brzdu, za ktorú získala v roku 2005 Národnú cenu za dizajn. Vlastný vývoj, 
ako aj aktívna spolupráca s technickými univerzitami firmu posunula v rámci koncernu 
vpred, keďže vyvinuté produkty v slovenskej pobočke sa predávajú do celého sveta. 
Akreditované pevnostné laboratórium v Modre taktiež zabezpečuje v rámci skupiny 
Knott aj testovanie nových produktov. 
 
Víziou Ing. Dušana Špánika bolo vyvíjať a vyrábať sofistikovanejšie a komplikovanejšie 
produkty, ako napríklad brzdy pre stavebné, poľnohospodárske stroje, ako aj 
vysokozdvižné vozíky a špeciálne vozidlá. Vízia sa premenila na skutočnosť a firma od 
roku 2014 vyrába brzdy, ktoré sa prezentujú vlastným know-how. V súčasnej dobe sa 
výrobný program firmy Knott spol. s r.o. rozšíril o výrobu prívesov, určených na 
prevádzku v rámci letiskového pozemného priestoru. Víťazstvo v nedávnom tendri na 
dodávky batožinových a kontajnerových prívesov pre viedenské letisko je toho 
dôkazom. Firma Knott pravidelne prezentuje svoj výrobný program na 
medzinárodných výstavách. Dnes už vyrába v nepretržitej prevádzke a jej majitelia si 
uvedomujú, že je to hlavne o ľuďoch, a robia všetko preto, aby sa zamestnanci cítili 
členmi tejto nemecko-slovenskej rodinnej firmy a hrdo sa k nej hlásili. 
 
Knott spol. s r.o.  

14 

2014-2016 
 
V roku 2015 vstupuje 
do platnosti nový zákon 
o odbornom 
vzdelávaní. V Novom 
Meste nad Váhom 
rozbehla SNOPK 
pilotný projekt pre 
duálne vzdelávanie  
v priemyselných 
profesiách, na ktorom 
sa podieľa päť 
členských firiem  
z regiónu. Ministri 
školstva Nemecka  
a Slovenska podpisujú 
memorandum o bila-
terálnej spolupráci 
v oblasti odborného 
vzdelávania.   
 
V roku 2015 navštevuje 
prezident Andrej Kiska 
Berlín. V centre 
pozornosti jeho cesty 
do Nemecka je 
hospodárstvo. 
Prezident a jeho 
sprievod z vládneho, 
podnikateľského  
a akademického 
sektora diskutujú  
o inováciách, start-
upoch a Priemysle 4.0.  
  
Volkswagen Slovakia  
sa v roku 2016 vďaka  
10 800 zamestnancom 
stáva najväčším 
zamestnávateľom  
v slovenskom 
súkromnom sektore.  
 
V roku 2016 dosahuje 
slovensko-nemecký 
zahraničný obchod, 
podľa údajov 
Spolkového 
štatistického úradu, 
s objemom 27 mld. eur 
opäť nové maximum.   
 

© Knott spol. s r.o. 
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SLOVENSKO MÁ 25 ROKOV  
Peter Lazar: „Slovensko urobilo 
obrovský pokrok.“   

Peter Lazar je konateľom spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko v Žiline  
a viceprezidentom SNOPK. V januári 2018 bol vymenovaný za nemeckého 
honorárneho konzula pre žilinský a banskobystrický kraj. SNOPK s týmto skúseným 
podnikateľom hovorila o hospodárskom vývoji vtedy a dnes.   
 
Pán Lazar, čo boli piliere pre hospodársky úspech od roku 1993?  
Začiatky boli veľmi divoké, pretože legislatíva a podmienky pre 
úspešný rast neexistovali v potrebnej miere. Míľnik vo vývoji 
predstavoval samozrejme vstup do Európskej únie, prechod na 
euro a vstup do Schengenského priestoru. Tým došlo  
k obrovskému skoku, čo sa týka možností vývoja tunajšieho 
hospodárstva. Otvorili sa trhy, veľmi sa zjednodušila spolupráca 
so zahraničnými podnikmi.  
 
Migrácia odborníkov v rámci Európy umožnila, aby sa mohol 
konať aj transfer technológií, čím sa zo Slovenska stala veľmi 
dobrá lokalita, kde bol dostupný aj príslušný potenciál 
kvalifikovaných pracovníkov. Pretože po prevrate bolo školské a odborné vzdelávanie 
ešte kvalitné a veľmi dobré – klesajúci trend sa presadil až neskôr. Generácia vtedy  
30-ročných tak disponovala veľmi dobrými predpokladmi z hľadiska odborného 
vzdelania. To podľa mňa predstavovalo impulz pre zahraničné podniky, aby prišli na 
Slovensko a využili túto výhodu.  
 
Ako to podľa Vášho názoru pôjde ďalej v ďalších 25 rokoch?  
Predpovedať hospodársky rast je samozrejme veľmi ťažké, pretože nevieme, ako sa 
bude ďalej formovať EÚ. Vychádzam z toho, že jadro EÚ bude spoločne rásť 
hospodársky i kultúrne. To bude tvoriť základ pre zdravý rast oproti iným trhom, ako 
napr. v USA a Číne. Z môjho pohľadu sa Európa určite bude môcť technologicky 
udržať, už len kvôli histórii a skúsenostiam technologických podnikov, ktoré majú  
v Európe veľmi dobré postavenie, ktoré sa zakladá na silnej pozícii stredne veľkých 
podnikov v Európe.  
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Covestro, výrobca 
materiálov, otvára  
v Bratislave Shared 
Service Center s 220 
zamestnancami. Nie je 
to prvá nemecká 
investícia tohto druhu. 
Shared Service, resp. 
Business Process 
Outsourcing Center na 
Slovensku prevádzkujú 
firmy ako BASF, 
Deutsche Telekom, 
Henkel, Osram, 
Siemens, T-Systems 
alebo ZF.  
  
Spol. BMB Leitner 
zverejňuje v spolupráci 
s SNOPK analýzu, ktorá 
skúma prínos 200 
najväčších podnikov  
k štátnemu rozpočtu. 
Podľa nej je podiel 
nemeckých firiem na 
príjmoch z daní so  
16 percentami takmer 
rovnako vysoký ako 
podiel slovenských 
podnikov (17 %).  
  
Veľký štatistický rozdiel 
sa prejavuje pri 
zisťovaní stavu 
nemeckých priamych 
investícií na Slovensku. 
Podľa oficiálnych 
údajov NBS klesol  
v roku 2015 na najnižšiu 
úroveň od roku 2001 
(2,8 mld. eur). Oproti 
tomu vykazuje 
Nemecká spolková 
banka, ktorá registruje 
kapitálové toky podľa 
princípu krajiny 
pôvodu, vyšší stav, a to 
vo výške 7,5 mld. eur.   
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