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Milí členovia a priatelia,

Slovensko,	 ako	 investičná	 lokalita,	 zažíva	
boom.	 Podľa	 ministra	 hospodárstva,	 Petra	
Žigu,	sa	má	v	tomto	roku	dotiahnuť	66	inves-
tičných	 projektov	 s	 objemom	 1,8	 miliárd	 eur.	
Pritom	 môžeme	 konštatovať,	 že	 kontinuálne	
rastie	 záujem	 o	 stredné	 a	 východné	 Slo-
vensko.	 Pochopiteľne,	 mega	 investícia	 spol.	
Jaguar	 Land	 Rover	 v	 Nitre	 zaberá	 najväčší	
podiel	 na	 absolútnych	 tokoch,	 pri	 geografic-
kom	rozložení	projektov	je	však	možné	rozo-
znať	ich	jasný	pohyb	smerom	preč	od	západu	
krajiny.	 Východná	 polovica	 krajiny	 boduje	
lepšou	dostupnosťou	pracovných	síl	a	nižšou	
úrovňou	 miezd.	 K	 tomu	 sa	 pridáva	 kontinu-
álna	 výstavba	 infraštruktúry,	 aj	 keď	 potreba	
dohnať	úroveň	západného	Slovenska	je	stále	
zrejmá.

Región	Horná	Nitra	tvorí	východnú	časť	Tren-
čianskeho	 samosprávneho	 kraja	 a	 možno	 ho	
považovať	za	spojovací	článok	medzi	západ-
ným	 a	 stredným	 Slovenskom.	 Množstvo	
zahraničných	 priemyselných	 podnikov	 si	 tu	
vybudovalo	moderné	výrobné	centrá,	cestnej	
sieti	 by	 naproti	 tomu	 prospela	 modernizácia.	
V	tomto	vydaní	newslettera	Vám	tento	región	
predstavíme	 z	 hospodárskeho	 hľadiska.	 
16.	marca	bude	SNOPK	okrem	toho	prítomná	
priamo	 v	 Bánovciach	 nad	 Bebravou.	 Pote-
šilo	by	nás,	keby	ste	sa	aj	Vy	pridali	k	diskusii	 
v	tomto	regióne.

Vaša	Ingrid	Benčová
Členka	predstavenstva

	 Jubilejný	25.	ročník	Fruit	Logistica		
	 Berlín	so	slovenskou	účasťou	

	 Diana	Kušická:	Veľmi	by	sme	 
	 privítali	aj	účasť	štátu	na	BIOFACH
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SPEED BUSINESS
MEETING V KOŠICIACH

14. marca 2017 sa	
uskutoční	druhý	Speed	
Business	Meeting	v	Ko-
šiciach.	Členovia	zahra-
ničných	obchodných	
komôr	z	východného	
Slovenska	sa	tu	stretnú	
za	účelom	viacerých	
krátkych	rozhovorov	 
a	na	následnom	Busi-
ness	Cocktaile.	

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

Riadne	valné	 zhromaždenie	 SNOPK	 sa	v	 tomto	 roku	 usku-
toční	3. mája 2017,	v	hoteli	Crowne	Plaza	v	Bratislave.	Pred-
stavenstvo	zbilancuje	uplynulý	obchodný	rok	z	obsahového	
a	 finančného	 hľadiska.	 Dôležitou	 úlohou	 valného	 zhromaž-
denia	bude	rozhodnutie	o	schválení	jeho	činnosti.	

Následne	sú	všetci	účastníci,	ako	aj	ďalší	členovia	a	priatelia	
SNOPK	pozvaní	na	spoločný	networking	na	Jour	Fixe.

Kontakt:	kypus@dsihk.sk

Priemysel	 je	 doslova	 chrbticou	 slovenského	 hospodár-
stva	a	nachádza	sa	vo	fáze	rozvoja.	S	tým	kráča	ruka	v	ruke	
aj	rastúca	potreba	modernej	laserovej	techniky.	Spoločne	 
s	 SNOPK	 preto	 organizuje	 Messe	 Stuttgart	 v	 dňoch	 
30. až 31. mája 2017 v	 Trnave	 odbornú	 konferenciu	 so	
sprievodnou	výstavou.	V	popredí	sú	laserové	aplikácie	-	
ako	 pre	 automobilový	 priemysel,	 tak	 aj	 pre	 iné	 priemy-
selné	odvetvia.

LASYS	je	medzinárodný	odborný	veľtrh	pre	laserové	opracúvanie	materiálov,	ktorý	sa	
koná	jedenkrát	za	2	roky	v	Štuttgarte.	Podujatie	„LASYS	meets	Central	Europe“	spojí	
nemeckých	poskytovateľov	laserových	výrobných	systémov,	špecifických	laserových	
strojových	 subsystémov,	 komponentov,	 postupov	 a	 priemyselných	 používateľov	 na	
Slovensku.	Svojím	bilaterálnym	charakterom	nad	rámec	jedného	odvetvia	vytvára	ide-
álnu	platformu	na	vzájomné	prepájanie	a	nadväzovanie	kontaktov.

Kontakt:	getlik@dsihk.sk

Riadne valné zhromaždenie 
SNOPK a Jour Fixe

LASYS meets Central Europe  
- na Slovensku

MY O NÁS NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

© Messe Stuttgart 
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DSIHK CAFÉ

Nielen	v	profesionál-
nom	živote	vyjadríme	
prostredníctvom	ne-
verbálnej	komunikácie	
spravidla	oveľa	viac	
ako	slovami.	Na	DSIHK	
Café	23. marca 2017 
expert	na	komunikáciu	
prezradí,	ako	možno	
neverbálnu	komuniká-
ciu	efektívne	využívať	 
v	každodennom	podni-
kateľskom	živote.		

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

Pri	 príležitosti	 rozhovoru	 vítame	 novozvolenú	 predsedkyňu	
predstavenstva	Školského	združenia	Nemeckej	školy	Bratisla-
va	(DSB),	pani	Annette	Kolig-Hörning.	V	tomto	grémiu	sa	anga-
žuje	už	roky.	Taktiež	zdravíme	pána	Jürgena	Knieho,	ktorý	sa	
ako	člen	predstavenstva	SNOPK	zasadzuje	za	silnejšiu	spolu-
prácu	komory	s	DSB.	

Pani Kolig-Hörning, ako dlho už žijete v Bratislave a ako ste prišli  
k tejto čestnej funkcii v DSB? 
Annette Kolig-Hörning: S	rodinou	sme	do	Bratislavy	prišli	v	roku	2006.	
Plánovali	sme	dvojročný	pobyt.	Dnes	v	tomto	meste	žijeme	skoro	11	ro-
kov	a	cítime	sa	tu	dobre.	Dôvodom	je	určite	aj	skutočnosť,	že	obe	naše,	
dnes	12-ročné,	dcéry	sú	vo	„svojej	DSB“	šťastné.	Aktuálne	navštevujú	 
6.	triedu	na	gymnáziu.	
Charakter	 DSB,	 ako	 miesto	 stretnutia	 rôznych	 kultúr,	 pomáha	 rozši-
rovať	 obzory	 mladých	 ľudí.	V	 našom	 globalizovanom	 svete	 je	 určite	
dobrou	skúsenosťou,	keď	napr.	moje	dcéry	majú	(popri	nemeckých)	slovenské	kamarátky	
a	kamarátov	a	aj	kamarátov	iných	národností.	
V	roku	2008	sa	ma	opýtali,	či	by	som	nechcela	spolupracovať	v	predstavenstve	DSB.	Myš-
lienke,	toto	grémium	si	bližšie	obzrieť,	som	bola	otvorená	a	zostala	som.	Ako	vyštudovaná	
ekonómka	som	pôsobila	najmä	ako	člen	predstavenstva	pre	finančné	záležitosti.

Pani Kolig-Hörning, pre Vás ako nemeckú rodinu je pochopiteľné dať svoje deti v zahra-
ničí na nemeckú školu. Pre slovenské deti však existujú v Bratislave rôzne možnosti, ako 
sa naučiť nemecký jazyk. Prečo je väčšina detí na DSB slovenského pôvodu?
Annette Kolig-Hörning: Nejde	len	o	to,	aby	sa	dieťa	naučilo	po	nemecky.	Všetky	predmety	
sa	vyučujú	v	nemčine,	takže	deti	a	mládež	sa	dôkladne	zoznamujú	s	odbornými	výrazmi.	
Vyučovanie	sa	koná	podľa	nemeckých	kvalitatívnych	noriem	a	nových	učebných	metód.	
Mladí	ľudia	sú	vychovávaní	k	samostatnej	práci,	ale	aj	k	schopnosti	tímovej	práce.	Môžu	
získať	nemeckú	medzinárodnú	maturitu,	ako	aj	slovenskú	maturitu	z	predmetu	slovenský	
jazyk	a	literatúra.	Celkovú	ponuku	dopĺňa	pevná	väzba	na	iné	nemecké	inštitúcie	(napr.	
SNOPK,	Goetheho	inštitút).
Jürgen Knie: Naše	deti	strávili	doposiaľ	celú	školskú	dochádzku	na	DSB	(4.	a	8.	trieda).	Za-
ujímavé	je,	že	tu	dostanú	školské	vzdelanie	podľa	nemeckých	štandardov,	ale	tiež	vedia	
veľmi	dobre	komunikovať	v	slovenčine.	Ich	integrácia	v	krajine	je	pre	nás	veľmi	dôležitá.	
Túto	možnosť	sme	na	iných	medzinárodných	školách	takto	nevnímali.

DSB hľadá kooperačných partnerov, najmä v hospodárskej sfére. 
Pán Knie, čo môže DSB ponúknuť podnikom, ako je ten Váš? 
Jürgen Knie:	DSB	kladie	nemecko-slovenskou	maturitou	veľmi	dob-
rý	základný	kameň	pre	univerzitné	vzdelanie	a	kto	vie,	možno	sa	raz	
podarí	aj	založenie	duálnej	vysokej	školy.	Samozrejme	si	želáme,	aby	
títo	mladí	ľudia	v	budúcnosti	pracovali	v	partnerských	firmách	SNOPK.	
Vďaka	tomuto	vzdelaniu	budú	excelentným	spájacím	článkom	medzi	
nemeckými	a	slovenskými	závodmi.	Včas	získané	interkultúrne	kom-
petencie	nadobúdajú	stále	väčší	význam.	

DSB vychováva svetu otvorených 
a jazykovo zdatných ľudí

MY O NÁS

NEWMATEC 2017

Zväz	automobilového	
priemyslu	SR	orga-
nizuje	konferenciu	
NEWMATEC,	ktorá	
sa	uskutoční	28.	–	29.	
marca	2017	na	Táloch.	
Hlavnou	témou	budú	
trendy	v	sektore	auto-
motive,	problematika	
ľudských	zdrojov	 
a	Priemysel	4.0.	

Členovia	SNOPK	 
získajú	zľavu	10	%	na	
účastnícky	poplatok.	

www.newmatec.sk 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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STANOVISKO SNOPK 
K MEDZINÁRODNEJ 
DAŇOVEJ POLITIKE

30.	januára	2017	sa	
stretla	pracovná	sku-
pina	Právo	&	dane	za	
účelom	diskusie	 
o	iniciatíve	slovenského	
ministerstva	financií	
ohľadom	implemen-
tácie	multilaterálnych	
nástrojov	(MLI)	projektu	
OECD,	proti	kráteniu	 
a	presunu	ziskov	mul-
tinárodných	podnikov.	
Prítomní	daňoví	experti	
sa	zhodli	na	tom,	že	
možné	dôsledky	na	
existujúce	zmluvy	 
o	zamedzení	dvojitého	
zdanenia	Slovenska	
vyvolávajú	právnu	
neistotu.	

Na	základe	iniciatívy	
pracovnej	skupiny	
Právo	&	dane	podala	
SNOPK	na	ministerstvo	
financií	začiatkom	feb-
ruára	oficiálne	stano-
visko.	V	ňom	sa	vyslovi-
la	predovšetkým	za	to,	
aby	sa	implementácia	
MLI	upravila	v	súlade	 
s	prebiehajúcimi	legis-
latívnymi	iniciatívami	
Európskej	únie.

Kontakt:	
getlik@dsihk.sk

Annette Kolig-Hörning:	DSB	je	uznanou	excelentnou	nemeckou	školou	v	zahraničí.	Vycho-
váva	svetu	otvorených,	jazykovo	zdatných	mladých	ľudí	(nemčina,	slovenčina,	angličtina,	
francúzština),	sprostredkúva	demokratické	hodnoty	a	dôležité	tzv.	„soft	skills“.	Nemeckým	
deťom	sprostredkúva	prístup	k	slovanskej	jazykovej	a	kultúrnej	oblasti.	DSB	sa	okrem	toho	
zasadzuje	za	prepojenie	hospodárstva	a	vzdelávania.	

Pani Kolig-Hörning, DSB je oficiálne uznanou nemeckou a slovenskou školou. Je pod-
porovaná oboma krajinami. Rodičia platia školský príspevok. Prečo potrebujete aj ďal-
šiu podporu? 
Annette Kolig-Hörning:	Operatívne	 je	DSB	stabilná.	Na	základe	razantného	vývoja	od	 jej	
založenia	v	roku	2005	je	pre	nás	súčasná	stará	budova	primalá.	Nová	budova	pre	školu	
–	to	je	aktuálne	naša	najväčšia	výzva.	Popri	vecnej	podpore	na	vybavenie	DSB	potrebu-
jeme	predovšetkým	podporu	finančnú	(napr.	poskytovanie	štipendií,	2	%	z	daní,	dary	na	
novú	budovu).	DSB	disponuje	len	veľmi	obmedzenými	vlastnými	prostriedkami,	ale	vďaka	
finančnému	príspevku	z	Nemecka	môžeme	otázku	budovy	riešiť.	Sami	si	kladieme	požia-
davku	ponúkať	veľmi	vysokú	úroveň.	Podpora	z	hospodárstva	nám	pomáha	lepšie	dosa-
hovať	tento	cieľ.	
Dňa	03.03.2017	sa	na	DSB	koná	Deň	otvorených	dverí.	Príďte,	prosím,	a	porozprávajte	sa	 
s	nami.	

Pani	Kolig-Hörning,	pán	Knie,	ďakujeme	za	rozhovor.	Nemeckej	škole	Bratislava	želáme	
naďalej	pozitívny	vývoj	a	radi	ju	podporíme	pri	nadväzovaní	kontaktov	s	našimi	členmi.

Pokr.: DSB vychováva svetu otvo-
rených a jazykovo zdatných ľudí

MY O NÁS 

Po	 tom,	 čo	 Vianočný	 Jour	 Fixe	
SNOPK	 prekonal	 všetky	 rekordy,	
sa	 prvý	 Jour	 Fixe	 roku	 2017	 pri-
rodzene	 niesol	v	 trochu	 kľudnej-
šom	 duchu.	 Okolo	 60	 zástupcov	
podnikov	 z	 najrôznejších	 odvetví	
sa	26.	januára	2017	zišlo	v	Bratis- 
lave,	aby	diskutovali	o	novinkách	 
a	nadväzovali	nové	kontakty.	Vín-
na	pivnica	Matyšák	sa	vďaka	svo-
jej	pôsobivej	atmosfére	osvedčila	
ako	ideálne	miesto	pre	takúto	prí-
ležitosť.	SNOPK	tak	mala	zároveň	

príležitosť	po	prvýkrát	predstaviť	väčšiemu	publiku	svoj	nový	korporátny	dizajn.

Otvorenie	Jour	Fixe	v	Hoteli	Matyšák	

Dobrá nálada na úvodnom  
Jour Fixe v Bratislave

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

© Jenson / Fotolia.com.
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ODBORNÉ KONFEREN-
CIE TÜV SÜD 

Spoločnosť	TÜV	SÜD	
Slovakia	pozýva	na	
konferenciu	„Súčasná	
platná	legislatíva	 
v	oblasti	zdvíhacích	 
zariadení“,	ktorá	sa	 
bude	konať	od	30.	do	
31.	marca	2017	v	No-
vom	Smokovci.	Paralel-
ne	sa	koná	aj	seminár	
na	tému:	Súčasná	plat-
ná	legislatíva	v	oblasti	
strojov,	zariadení	 
a	mechanizácie.

www.tuv-sud.sk	

GEBRÜDER WEISS: 
NOVÝ REGIONÁLNY 
RIADITEĽ

René	Stranz	je	novým	
regionálnym	riaditeľom	
spoločnosti	Gebrüder	
Weiss	Slovensko.	Rakú-
šan	je	od	začiatku	roku	
2017	zodpovedný	za	
vedenie	a	ďalší	rozvoj	
prepravných	a	logistic-
kých	služieb	na	území	
celej	krajiny.	30-ročný	
odborník	na	logistiku	
sa	zo	Senca	zodpove-
dá	priamo	Jürgenovi	
Bauerovi,	riaditeľovi	 
a	regionálnemu	riadi-
teľovi	pre	východnú	
Európu	v	spol.	Gebrü-
der	Weiss.	Stranz	má	
10-ročné	skúsenosti	 
v	oblasti	logistiky	a	na-
posledy	mal	na	starosti	
vnútorné	vedenie	po-
bočky	spol.	Gebrüder	
Weiss	v	Senci.

NOVÍ ČLENOVIA

Rubínová	3,	SK-831	52	Bratislava,	Kontakt: Igor	Škula
Tel.: +421	915	726	416,	E-Mail: igor.skula@24ideas.sk

Firma	 24ideas	 je	 poradenská	 spoločnosť	 s	 viac	 ako	 10	 ročnou	 praxou	 pri	 hájení	 
záujmov	 nemecky	 hovoriacej	 klientely	 na	 Slovensku.	 Ťažiskom	 činnosti	 je	 daňové	
poradenstvo.	

Cesta	na	Senec	2/A,	SK-821	04	Bratislava,	Kontakt: Ján	Toma
Tel.: +421	44	5570	818,	E-Mail: gajos@gajos.sk, Internet: www.gajos.sk

Firma	Gajos	bola	založená	v	roku	1997	a	 je	špecialistom	na	bezpečnosť	a	ochranu	
zdravia	pri	práci,	ako	aj	protipožiarnu	ochranu.	Okrem	toho	poskytuje	služby	v	oblasti	
vzdelávania	a	poradenstva	a	je	distribútorom	protipožiarnych	ochranných	zariadení	
a	zariadení	na	ochranu	materiálov.	

Mládežnícka	2781,	SK-017	01	Považská	Bystrica,	Kontakt: Marian	Pajerchin
Tel.: +421	42	4322	008,	E-Mail: ponas@slovanet.sk 

Ponas	je	kovospracujúci	podnik	s	13-ročnými	skúsenosťami.	Spoločnosť	vyrába	v	zá-
vode	v	Považskej	Bystrici	nástroje	na	opracúvanie,	ohýbanie,	ako	aj	postupové	zdru-
žené	nástroje,	a	kovy	opracúva	vyvrtávaním,	sústružením,	frézovaním	a	brúsením.	

24ideas, s.r.o.

GAJOS s.r.o.

PONAS, spol. s r.o.

Družstevná	1,	SK-900	65	Záhorská	Ves,	Kontakt: Gerhard	Winkler
Tel.: +421	34	7979	506,	E-Mail: gerhard.winkler@siloking.com
Internet: www.siloking.com

K	 spektru	 produktov	 spoločnosti	 Siloking	 patria	 predovšetkým	 miešacie	 kŕmne	
vozy	 pre	 chovateľov	 dobytka,	 a	 to	 ťahané	 i	 s	 vlastným	 pohonom,	 ako	 aj	 stacionár-
ne	 zmiešavače	 a	 dávkovače	 pre	 kŕmne	 centrá	 a	 bioplynové	 zariadenia.	 Za	 znač-
kou	 stojí	 spoločnosť	 Mayer	 Maschinenbaugesellschaft	 z	 bavorského	 Tittmoningu.

SILOKING Slovakia s.r.o.

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

© Gebrüder Weiss, s.r.o.
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CONTINENTAL MÁ  
AMBÍCIU DUÁLNE 
VZDELÁVAŤ ŽIAKOV

Zvolenský	závod	
nemeckej	spoločnosti	
Continental	sa	už	od	
svojho	vzniku	snaží	
vťahovať	do	diania	
vo	firme	aj	študentov	
blízkych	stredných	
odborných	škôl.	Okrem	
odbornej	praxe,	ktorú	
v	závode	každoročne	
absolvujú	desiatky	 
mladých	ľudí,	začali	 
aj	s	duálnym	 
vzdelávaním.

„V	budúcom	školskom	
roku	počítame	s	15	štu-
dentmi	z	našich	part-
nerských	škôl	v	Krupine	
a	Žiari	nad	Hronom,	
pričom	perspektívne	
môžeme	takto	vzdelá-
vať	30	až	40	študentov,“	
povedala	personálna	
riaditeľka	spoločnosti	
Kristína	Kavická.

Študenti	si	môžu	vybrať	
z	dvoch	študijných	
odborov	-	mechanik	
mechatronik	a	mecha-
nik	strojov	a	zariadení.

Riaditeľka	v	tejto	súvis-
losti	vyzdvihla	systém	
duálneho	vzdelávania,	
kde	podporu	získavajú	
nielen	študenti,	ale	aj	
inštruktori	vo	firmách	 
a	zabezpečený	je	aj	
ďalší	ich	rast	pokraču-
júcim	duálnym	vzde-
lávaním	na	vysokých	
školách.	„Absolventi	
tak	majú	isté	miesto	
vo	firme	a	dlhodobú	
perspektívu,“	podotkla	
a	dodala,	že	zvolenský	
Continental	v	tomto	
smere	spolupracuje	 
s	SNOPK.

Tlačová správa TASR  
zo dňa 2.2.2017

Najväčší	svetový	veľtrh	vzdelávania	Didacta	2017	sa	ten-
to	rok	konal	v	juhonemeckom	Štuttgarte.	Spolu	s	vyše	 
85	000	návštevníkmi	sme	si	aj	my	boli	pozrieť	aktuálny	
vývoj	a	ponuku	vydavateľstiev,	výrobcov	vzdelávacích	
pomôcok,	školského	zariadenia,	ako	aj	multimediálnej	
prezentačnej	a	informačnej	techniky.

Okrem	 860	 vystavovateľov	 z	 47	 krajín	 sveta	 Didacta	
zastrešovala	 vyše	 1	 500	 sprievodných	 podujatí,	 ktoré	
sa	 snažili	 poukázať	 na	 najnovšie	 trendy	 vo	 vzdelávaní	 
a	zvýšenie	jeho	kvality	na	všetkých	úrovniach.	

Centrálnou	 témou	 veľtrhu	 bola	 jednoznačne	 digitali-
zácia.	 Už	 aj	 do	 klasických	 povolaní	 prenikajú	 digitálne	

technológie.	 Požiadavky	
priemyslu	 4.0	 musia	 byť	
nevyhnutne	 integrované	
do	 odborného	 vzdeláva-
nia.	Dôkazom	toho	bolo	aj	
široké	 zastúpenie	 spoloč-
ností,	ktoré	vyvíjajú	inova-
tívne	digitálne	vzdelávacie	
koncepty.

Ďalší	 ročník	 veľtrhu	 sa	
bude	 konať	 od	 20.	 do	 24.	
februára	2018	v	Hannoveri.

Nemecké	 spolkové	 ministerstvo	 vzdelávania	 
a	 výskumu	 (BMBF)	 vyhlásilo	 koncom	 minulého	
roka	 súťaž	 pre	 žiakov	 odborných	 škôl	 pod	 hes-
lom	 „My	 sme	 budúcnosť	 -	 duálne	 vzdelávanie	
mladých	v	Európe“.	V	rámci	súťaže	natáčali	tímy	
nemeckých	 žiakov	 mediálnej	 komunikácie	 filmy	
o	svojich	rovesníkoch	v	Grécku,	Rusku,	Taliansku	 
a	Slovensku.	Nedávno	bolo	spustené	hlasovanie,	
ktoré	 pobeží	 do	 15.	 marca	 2017.	 Následne	 bude	
vyhlásené	víťazné	video.	Caroline,	Katharina	a	Lisa	 
natočili	koncom	januára	skvelý	film	o	rovesníkoch	vo	firmách	Manz,	Vacuumschmelze	 
a	Ecco	Slovakia.	Váš	hlas	nás	určite	poteší!

Film	si	môžete	pozrieť	a	hlasovať	zaň	pod	týmto	linkom:	www.govet.international/voting

didacta 2017 v znamení  
digitálnych zmien

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Učebné	pomôcky	pre	odborné	
vzdelávanie	od	Rexroth	Bosch	Group

LEGO	Education	sa	snaží	vzbudiť	
nadšenie	pre	techniku	od	malička

Spolkové	krajiny	robia	rozsiahlu	
osvetu	pre	priemyselné	odbory

„My sme budúcnosť“

Žiačky	počas	natáčania	budúcich	obuvníkov
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WASSER BERLIN  
INTERNATIONAL

Najdôležitejší	odborný	
medzinárodný	veľtrh	 
a	kongres	WASSER	
Berlin	International,	
zahŕňajúci	všetky	
oblasti	vodného	hospo-
dárstva	-	získavanie	
vody,	distribúciu,	me-
ranie,	čistenie,	odpado-
vú	vodu,	kanalizácie,	
vodnú	energetiku,	
protipovodňovú	ochra-
nu,	potrubné	systémy,	
technológie	a	služby,	
otvorí	svoje	brány	od	
28. - 31. marca na  
Berlínskom	výstavisku.	

Súčasťou	veľtrhu	je	
kvalitný	kongresový	
program	na	aktuálne	
témy,	za	účasti	a	pod-
pory	etablovaných	od-
borníkov	z	oblasti	vedy,	
výskumu	a	odborných	
združení:	International	
Pipeline	Symposium,	
Brunnenbausymposi-
um,	exkurzie,	sympóziá	
-	Flood	Management,	
Blue	Planet:	Waste-
water	-	The	Untapped	
Resource.	Novinkou	je	
kooperačné	podujatie	
B2Match,	v	spolupráci	
Slovak	Business	Agen-
cy,	SNOPK	a	Enterprise	
Europe	Network,	ktoré	
sa	uskutoční	počas	
veľtrhu.	Bližšie	infor- 
mácie	a	zvýhodnené	
vstupenky,	kontakt:	
messe.berlin@dsihk.sk

Od	8.	–	10.	februára	sa	na	Fruit	Logistica	-	najväčšom	odbornom	medzinárodnom	veľtrhu	
pre	 čerstvé	 ovocie	 a	 zeleninu,	 predstavilo	 rekordných	vyše	 3	 100	vystavovateľov	 z	 84	
krajín	a	veľtrh	navštívilo	cca	75	000	odborných	návštevníkov	zo	130	krajín.	Úspešne	sa	
tu	po	prvýkrát	prezentovala	slovenská	firma	GreenCoop	družstvo,	a	už	po	niekoľkýkrát	
Boni	Fructi,	ktoré	zastupuje	13	slovenských	pestovateľov	ovocia.	Pre	rozhovor	sme	oslo-
vili	p.	Gergelya	Szigetiho	–	viceprezidenta	GreenCoop	družstvo,	Zlatná	na	Ostrove.

Mohli by ste nám bližšie predstaviť Vašu spoločnosť?
Naša	spoločnosť,	GreenCoop	družstvo	je	prvým	a	súčasne	
aj	najväčším	pestovateľom	zeleniny	na	Slovensku	s	ročnou	
produkciou	cca	10	mil.	kg	kvalitných	domácich	paradajok.	
Už	 viac	 ako	 10	 rokov	 prinášame	 zákazníkom	 rôzne	 druhy	
rajčiakov	 vysokej	 kvality	 a	 dodávame	 ich	 na	 slovenský	 
a	 maďarský	 trh	 pod	 vlastnou	 značkou	 „Veselá	 paradajka“.	
Máme	vlastné	sklady,	chladiace	zaradenia	a	logistický	park	
na	polceste	medzi	Bratislavou	a	Budapešťou.	Vďaka	vyso-
kej	kvalite	družstvo	získalo	prestížne	ocenenie	„Zelená	fir-

ma	roku	2015“,	a	tiež	viaceré	certifikáty	od	akreditovaných	inštitúcií	podľa	platných	noriem	
EÚ	v	oblasti	obchodnej	činnosti,	skladovania,	balenia	a	logistiky	ovocia	a	zeleniny.

Počas predchádzajúcich rokov ste boli pravidelným návštevníkom veľtrhu. Prečo ste sa 
rozhodli stať vystavovateľom a aké produkty ste predstavili v Berlíne?
Fruit	Logisticu	vnímame	ako	najdôležitejší	veľtrh	ovocia	a	zeleniny	svetového	rozsahu,	na	
ktorom	sa	zúčastňuje	množstvo	vystavovateľov,	ale	i	návštevníkov	z	oblasti	pestovania,	lo-
gistiky,	balenia	i	obchodu.	Keď	sme	sa	rozhodli	zúčastniť	na	veľtrhu,	naším	hlavným	cieľom	
bolo	predstaviť	naše	produkty	a	značku	a	ukázať,	že	je	možné	pestovať	rajčiaky	prvotried-
nej	kvality	na	území	južného	Slovenska.	Veľmi	dôležitým	zámerom	bolo	nadviazať	nové	
obchodné	kontakty	a	rozšíriť	zoznam	našich	obchodných	partnerov.	GreenCoop	pestuje	
osemnásť	druhov	rajčiakov	-	od	tých	najmenších	„cherry“	paradajok,	cez	koktejlové	para-
dajky,	až	k	strapcovým	rajčiakom	„klasickej“	veľkosti,	pričom	na	veľtrhu	sme	predstavili	dva	
druhy	„cherry“	paradajok,	ktoré	pestujeme	v	priebehu	celého	roka.
 
Veríme, že Fruit Logistica splnila Vaše očakávania. Ako by ste zhodnotili Vašu účasť?
Našu	 účasť	 na	veľtrhu	 hodnotíme	veľmi	 pozitívne	 a	 úspešne,	 nakoľko	 sa	 nám	 podarilo	
nadviazať	kontakty	s	významnými	potenciálnymi	obchodnými	partnermi,	získali	sme	in-
formácie	o	najmodernejších	technológiách,	a	navyše	je	vždy	veľmi	zaujímavé	spoznať	ľudí	 
a	ich	zvyklosti	z	rôznych	kultúrnych	oblastí	sveta.	Náš	stánok	pútal	nečakane	veľkú	pozor-
nosť	a	absolvovali	sme	obchodné	rokovania	s	vopred	dohodnutými	firmami,	ale	mali	sme	
aj	množstvo	ad	hoc	stretnutí,	v	priebehu	ktorých	sme	získali	kvalitné	kontakty	na	obchod-
né	siete,	distribútorov,	ale	i	ďalších	pestovateľov.

Účasť na veľtrhu určite podporí Vaše exportné ambície, aké sú Vaše aktuálne očaká-
vania, ciele?
Slovenský	a	maďarský	trh	zásobujeme	priamo	z	centrály	na	Slovensku,	do	ostatných	krajín	
EÚ,	resp.	Európy,	by	sme	v	budúcnosti	radi	dodávali	naše	produkty	cez	importérov	a	distri-
bútorov	z	jednotlivých	krajín.	Práve	takýchto	partnerov	môžeme	stretnúť	v	Berlíne,	preto	už	
teraz	môžeme	povedať,	že	naša	účasť	na	Fruit	Logistica	2018	je	viac	než	istá.

VEĽTRHY
Jubilejný 25. ročník Fruit Logistica 
Berlín so slovenskou účasťou

Zľava	Gergely	Szigeti,	Zsolt	Bindics

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

© GreenCoop družstvo 

© Messe Berlin 
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VEĽTRŽNÁ LOKALITA 
NEMECKO V ROKU 2016 
S REKORDNÝMI ČÍSLAMI

Medzinárodné	a	národ-
né	veľtrhy	v	Nemecku	
dosiahli	v	roku	2016	
mimoriadne	dobrý	cel-
kový	výsledok:	na	186	
veľtrhoch	sa	zúčastnilo	
cca	191	000	vystavova-
teľov,	ktorí	si	pre	svoje	
stánky	rezervovali	vyše	
7,5	mil.	m²	výstavnej	
plochy	a	mohli	stretnúť	
10,5	mil.	návštevníkov.

Dôvodom	pre	tento	
výsledok	je	na	jed-
nej	strane	turnusovo	
podmienený,	veľmi	
silný	program	veľtrhov	
v	roku	2016,	keďže	sa	
uskutočnilo	viacero	veľ-
kých	veľtrhov,	ktoré	sa	
konajú	v	dvoj-,	troj-	či	
štvorročnom	odstupe.	
Okrem	toho	jednotlivé	
veľtrhy	v	posledných	
rokoch	v	porovnaní	 
s	ich	minulými	ročník-
mi	takmer	pravidelne	
narastali.

To	platí	aj	pre	rok	2016:	
186	veľtrhov	zazname-
nalo	v	porovnaní	 
s	predošlými	ročníkmi	 
v	priemere	o	cca.	1	%	
viac	vystavovateľov	 
a	o	0,5	%	viac	plochy	
výstavných	stánkov,	
mierne	(o	cca.	 
0,5	%)	klesli	len	počty	
návštevníkov.	Práve	
zahraničné	firmy	v	stále	
väčšom	rozsahu	využí-
vajú	nemecké	veľtrhy	
ako	platformu	na	svoju	
prezentáciu	–	predo-
všetkým	kvôli	širokému	
spektru	medzinárod-
ných	návštevníkov,	
ktoré	zďaleka	presahu-
je	hranice	Európy.
 
Tlačová správa AUMA 
zo dňa 25.1.2017

Veľtržné	duo	BIOFACH,	popredný	veľtrh	pre	bio	potraviny,	a	VIVANESS,	medzinárodný		
odborný	veľtrh	prírodnej	kozmetiky,	zaznamenalo	v	roku	2017	nový	rekord	a	prekona-
lo	hranicu	50	000	návštevníkov.	Návštevníci	z	radov	odbornej	verejnosti	pricestovali	na	
uvedený	zraz	odvetvia	do	Norimbergu	tentokrát	zo	134	krajín.	Nadchnúť	sa	mohli	ponu-
kou	2	785	vystavovateľov	z	88	krajín	a	inšpirovať	sa	nechali	krajinou	roka	–	Nemeckom.	
Medzi	účastníkmi	bolo	aj	7	vystavovateľov	zo	Slovenska.	Svoju	premiéru	na	BIOFACHU	
oslávila	spoločnosť	VÍNO	NATURAL	Domin	&	Kušický	z	Veľkého	Krtíša.	Jej	spoluvlast-
níčka	Diana	Kušická	v	rozhovore	s	SNOPK	hovorí	o	svojich	skúsenostiach	v	Norimbergu.

Mohli by ste nám bližšie predstaviť Vašu spoločnosť?
Sme	rodinná	firma,	ktorú	založil	môj	otec,	Ing.	Domin	v	roku	1991	ako	obchodnú	spoločnosť,	
podnikajúcu	v	oblasti	biokomodít.	V	roku	1996	sme	rozšírili	podnikanie	na	vinohradníctvo	 
a	od	roku	2001	aj	na	výrobu	vína.	Od	začiatku	bolo	jasné,	že	len	v	kvalite	bio.	Hospodárime	
na	40	ha	vlastných	vinohradov	a	vína	vyrábame	len	z	vlastného	dopestovaného	hrozna.	
Pestujeme	staré,	rokmi	overené	odrody,	ale	pred	9	rokmi	sme	vysadili	aj	našu	slovenskú	
odrodu	„Hron“	do	kupáže	ku	Cabernetu	a	Merlotu.

Čo Vás motivovalo prezentovať sa 
na výstave BIOFACH?
Už	niekoľkokrát	sme	navštívili	BIO-
FACH	ako	návštevníci.	Páči	sa	nám	
myšlienka	celého	podujatia	a	mož-
nosť	 stretnúť	 sa	 s	 biovýrobcami	 
a	vinármi	prakticky	z	celého	sveta.	
Tento	rok	sme	sa	rozhodli		vystavo-
vať	aj	na	podnet	iných	slovenských	
firiem,	ktoré	mali	veľmi	dobré	skú-
senosti	 s	 prezentáciou	 na	výstave	 
v	Norimbergu.
 

Čím ste sa snažili zaujať na výstave BIOFACH?
Slovensko	je	ešte	vo	svete	stále	veľkou	neznámou,	hlavne	v	oblasti	bio.	O	vinárstve	ani	
nehovoriac.	Teda	veľkou	devízou	je	aj	naša	„neobjavenosť“,	ale	pritom	nezaostávame	za	
kvalitou.	Mali	sme	možnosť	prechutnať		vína	z	rôznych	oblastí	a	nielen	na	výstave.		Patríme	
do	rodiny	vinárskych	krajín	a	vieme	aj	obstáť.

Ovplyvní účasť na výstave BIOFACH pozitívnym spôsobom Váš exportný obchod?
S	myšlienkou	exportovať		sme	išli	na	BIOFACH.	Podarilo	sa	nám	osloviť	niekoľkých	záujem-
cov.	Uvidíme,	ako	sa	naša	účasť	prejaví	na	obchode	v	budúcnosti.

Uvažujete nad opätovnou účasťou v roku 2018?
Myslíme	si,	že	ďalšia	účasť	na	výstave	by	bola	prínosom,	lebo	v	tomto	segmente	sa	
nerodia	obchody	ľahko,	hlavne	treba	ukázať,	že	nie	sme	firma,	ktorá	je	tu	dnes	a	zajtra	
už	nebude.	Preto	vidíme	ďalšiu	účasť	ako	nevyhnutnosť,	ak	chceme	uspieť.	Ale	veľmi	
by	sme	privítali	aj	účasť	štátu,	tak	ako	je	to	aj	v	iných	krajinách,	pretože	celá	prezentácia	
je	veľmi	nákladná	a	mi	dnes	nevieme	povedať,	či	nám	to	finančné	zdroje	v	ďalších	ro-
koch	dovolia.	Máme	ešte	plány	dobudovať	ubytovacie	zariadenie,	degustačky,	archív	
vín,	preto	finančná	podpora	štátu	by	bola	prínosom.

VEĽTRHY
Diana Kušická: Veľmi by sme  
privítali aj účasť štátu na BIOFACH

Stánok	spol.	VÍNO	NATURAL	Domin	&	Kušický	na	BIOFACH

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

© Ekotrend Slovakia 
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TÉMA MESIACA
Bánovce nad Bebravou  
ako miesto pre networking

Závod	spoločnosti	Gabor	v	Bánovciach	nad	Bebravou

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

© Gabor spol. s r.o.

300-MILIÓNTY PÁR 
TOPÁNOK ZNAČKY 
GABOR

1.	septembra	2016	
vyšiel	z	výrobnej	linky	
v	slovenskom	závode	
spol.	Gabor	v	Bánov-
ciach	300-miliónty	pár	
topánok.	„Ak	by	sme	
vedľa	seba	zoradili	
všetky	predané	topán-
ky	od	založenia	spoloč-
nosti,	4,5-krát	by	sme	
obišli	svet“,	oznámil	
Gabor	pri	tejto	príleži-
tosti.	„Alebo	–	ak	sa	na	
to	pozrieme	inak:	každý	
deň	za	posledných	
67	rokov	sa	rozhodlo	
viac	ako	12	000	žien	
pre	nový	pár	topánok	
značky	Gabor“,	uvádza	
sa	v	správe	spoloč-
nosti	Gabor.	Vďaka	
tomu	patrí	táto	tradičná	
značka	k	najvýznam-
nejším	výrobcom	obuvi	
v	Európe.

Jej	základný	kameň	 
položili	v	roku	1949	
bratia	Bernhard	 
a	Joachim	Gabor,	
založením	fabriky	na	
výrobu	topánok	pod	
názvom	B.+J.	Gabor	
Schuhfabrik	v	meste	
Barmstedt	pri	Ham-
burgu.	Počet	zamest-
nancov	rýchlo	stúpal,	
vybudovali	sa	nové	
fabriky	a	spoločnosť	
prenikla	na	zahraničné	
trhy.

Dnes	je	v	rosenheim-
skej	centrále,	a	dvoch	
výrobných	podnikoch	
na	Slovensku	a	v	Portu-
galsku,	zamestnaných	
viac	ako	3	200	pracov-
níkov,	ktorí	každý	deň	
vyrobia	cca	30	000	
párov	topánok.
   
Tlačová správa spol. 
Gabor zo dňa 16.9.2016

Mesto	Bánovce	nad	Bebravou	je	známe	svojím	rozsiahlym	priemyslom.	Len	10	najväč-
ších	miestnych	závodov	vyprodukuje	obrat	viac	ako	400	mil.	Eur.	Hneď	3	vychýrené	firmy	
z	Nemecka	vyrábajú	svoje	produkty	v	Bánovciach.	Výrobca	obuvi	Gabor	a	firma	Hella,	
dodávateľ	pre	automobilový	priemysel,	špecializujúci	sa	na	svetelnú	techniku,	tu	pre-
vádzkujú	 závody,	 ktoré	 zamestnávajú	 po	 viac	 ako	 1	 000	 zamestnancov.	 Taktiež	 firma	
LKW	Komponenten,	patriaca	ku	koncernu	MAN,	tu	vyrába	dielce	pre	úžitkové	vozidlá.

Toto	„napínavé“	prostredie	bude	dňa	16.	marca	2017	miestom	ďalšieho	networkingu	čle-
nov	SNOPK.	Stretnú	sa	na	ňom	zástupcovia	rôznych	spoločností	z	regiónu,	aby	počas	
osobných	 rozhovorov	 rozšírili	 svoju	 individuálnu	 sieť	 kontaktov.	 Pred	 podujatím	 majú	
účastníci	príležitosť	obzrieť	si	výrobu	obuvi	vo	firme	Gabor.

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

Brose štartuje výrobu v Prievidzi
V	marci	2017	spustí	firma	Brose,	dodávateľ	pre	automobi-
lový	priemysel,	oficiálne	výrobu	vo	svojom	novom	závo-
de	v	Prievidzi.	V	prvej	etape	tu	bude	podnik	z	franského	
Coburgu	 vyrábať	 zdvíhače	 okien,	 motory	 pre	 zdvíhanie	
zadných	 dverí	 a	 brzdové	 systémy.	 Tento	 špecialista	 na	
mechatroniku	 za	 týmto	 účelom	 zainvestuje	 50	 milió-
nov	 eur	 do	 zariadení	 a	 budov.	V	 areáli	 firmy	 s	 rozlohou	 
330	000	m²	vznikla	v	prvej	stavebnej	etape	budova	pre	
výrobu	 a	 administratívu	 o	 veľkosti	 cca	 25	 000	 m².	 Do	
roku	2021	tu	má	vzniknúť	viac	ako	600	pracovných	miest.	 
„Z	 dlhodobého	 hľadiska	 nie	 je	 vylúčené	 ani	 roz-

šírenie	 na	 najväčší	 európsky	 výrobný	 areál“,	 vyhlásil	 konateľ	 spol.	 Brose	 Kurt	
Sauernheimer	 v	 novembri	 2016,	 počas	 návštevy	 prezidenta	 Andreja	 Kisku	 
v	novom	závode	firmy	Brose.	

Zdroj: Tlačové informácie spoločnosti Brose

© Brose Prievidza, spol. s r.o. 

Nový	závod	spol.	Brose	v	Prievidzi

© Brose Prievidza, spol. s r.o. 
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BUDÚCNOSŤ UHOĽNEJ 
ELEKTRÁRNE NEISTÁ

Budúcnosť	hnedouhoľ-
nej	elektrárne	v	Nová-
koch,	ktorá	disponuje	
inštalovanou	kapacitou	
518	MW,	je	neistá.	Už	
koncom	roka	2015	
prevádzkovateľ	elekt-
rárne,	spol.	Slovenské	
elektrárne	(SE),	odstavil	
tretí	a	štvrtý	blok,	aby	
zabránil	prekročeniu	
hraničných	emisných	
limitov.	Po	tom,	čo	boli	
v	lete	2016	oznámené	
plány	na	zníženie	dotá-
cií	na	uhlie,	SE	pohro-
zili	tým,	že	elektráreň	
odstavia	kompletne.	
Slovenská	vláda,	ktorá	
by	ťažbu	uhlia	v	No-
vákoch	chcela	udržať,	
následne	začala	roko-
vania	so	SE	a	banskou	
spoločnosťou	HBP.	
Strany	sa	dohodli	na	
garantovanom	po-
kračovaní	prevádzky	do	
konca	roku	2017.	HBP	
si	od	SE	medzičasom	
prenajala	tretí	blok	
elektrárne	-	za	účelom	
testovania	obnovenia	
jeho	prevádzky	do	
konca	februára	2017.	To	
narazilo	na	silný	odpor	
opozičnej	strany	SaS,	
ktorá	požaduje	jeho	
trvalé	odstavenie.

Z tlačových správ

Spoločnosť	GeWiS	Slovakia	s.r.o.	oslávila	na	jeseň	minulého	roku	25	rokov	svojej	pôsobnosti	
na	Slovenskom	trhu.	Počas	tohto	obdobia	sa	vyprofilovala		na	dodávateľa	vysokopresných,	
komplexných	dielov	a	montovaných	jednotiek	pre	automobilový,	elektrotechnický	prie-
mysel,	hydrauliku	a	poľnohospodársku	techniku.	Pôsobiskom	spoločnosti	sa	stal	región	
Hornej	Nitry,	kde	so	svojimi	dvomi	výrobnými	závodmi	-	v	Handlovej	a	Prievidzi,	patrí	me-
dzi	najvýznamnejších	zamestnávateľov.	Práve	kúpa	výrobného	areálu	vo	východnej	prie-
myselnej	zóne	okresného	mesta	Prievidza	patrí	k	významným	strategickým	krokom	spo-
ločnosti,	ktorý	umožnil	jej	ďalší	rozvoj	a	rast.	Silné	stránky	mesta,	ku	ktorým	nepochybne	
patrí	vybudovaná	infraštruktúra,	dostupnosť	z	pohľadu	dopravy,	ale	taktiež	sieť	stredného	
odborného	školstva	či	dostupnosť	služieb	výrazne	uľahčujú	pôsobenie	podniku	v	regióne.	

Zhodnotiť	 pár	 slovami	 25	 rokov	
pôsobnosti	 nie	 je	 ľahké.	 Jed-
noznačne	 však	 môžeme	 pove-
dať,	 že	 situácia	 pre	 podnikateľov,	
akým	 je	 GeWiS	 Slovakia	 s.r.o.,	 je	 
v	súčasnosti	výrazne	jednoduch-
šia	 ako	 v	 roku	 1991,	 keď,	 vtedy	
pod	 názvom	 PHS	 s.r.o.,	 vstupo-
vala	na	slovenský	trh.	Či	už	sú	to	
zásadné	 celospoločenské	 kroky	
ku	 ktorým	 došlo,	 ako	 napríklad	
vstup	SR	do	Európskej	únie,	ale-

bo	transformácia	pôvodne	čisto	baníckeho	regiónu	na	širšiu	oblasť	priemyslu,	ktorá	sa	
nás	priamo	dotýka.		Čo	však	ostáva	pre	podnikateľov	v	regióne	výzvou	je	nedostatok	
kvalifikovanej	pracovnej	sily.	Tá	sa	výraznou	mierou	podieľa	na	úspechu	firmy.	Motivo-
vaný,	kvalifikovaný	a	zaangažovaný	personál	je	základným	pilierom	úspechu.

V	tomto	bode	by	sme	radi	upriamili	pozornosť	na	dlhodobú	spoluprácu	GeWiS	a	od-
borného	školstva	v	oboch	mestách,	ktorá	funguje	od	roku	2005	so	strojársky	oriento-
vanými	odbormi	na	báze	výkonu	odborného	výcviku,	exkurzií,	realizácie	spoločných	
projektov	a	pod.	Dlhoročná	spolupráca	sa	rozvíjala	mnohokrát	len	vďaka	zaangažova-
nosti	riaditeľov	stredných	odborných	škôl,	ich	majstrov	a	kompetentných	pracovníkov	
zo	strany	GeWiS.	Jej	úspechy	však	už	teraz	vidíme	na	zamestnancoch	z	radov	„našich	
praktikantov“.

Veríme,	že	práve	duálny	systém	vzdelávania,	ktorý	na	Slovensko	prináša	„zdravie“	do	
odborného	vzdelávania,	je	tým	správnym	a	jediným	možným	krokom,	aby	sa	nevytra-
tili	z	pracovného	trhu	odborníci	–	či	už	sú	to	sústružníci,	frézari,	CNC	programátori	ale-
bo	mechanici.	Napriek	tomu,	že	systém	je	len	vo	fáze	rozvoja	a	bude	z	nášho	pohľadu	
nutné	 ho	 modifikovať	 –	 predovšetkým	v	 oblasti	 podielu	 teoretickej	 a	 praktickej	 časti	
výuky,	rozhodla	sa	i	naša	spoločnosť	do	systému	vstúpiť	a	toho	času	realizuje	potrebné	
kroky	k	nábehu	prvých	„dualistov“	v	školskom	roku	2017/2018.

GeWiS Slovakia s.r.o.

GeWiS Slovakia má dlhú tradíciu  
v regióne Hornej Nitry 
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TOPOĽČANY INVES-
TUJÚ DO VÝSTAVBY 
INFRAŠTRUKTÚRY

Mesto Topoľčany by 
v roku 2017 chcelo 
investovať vyše  
700 000 eur do rozšíre-
nia priemyselnej zóny 
„Práznovská cesta“. 
Dôležitou súčasťou 
plánovaného rozšíre-
nia je nová príjazdová 
komunikácia a pre-
mostenie cez potok 
Dršňa. Podľa vyhlá-
senia primátora Petra 
Baláža chce mesto do 
Topoľčian priviesť no-
vého investora. Pri jeho 
príchode by mali byť 
všetky projekčné práce 
už ukončené, aby sa 
s výstavbou tohto 
cestného úseku mohlo 
okamžite začať.

V rozpočte mesta je 
na rok 2017 na rozšíre-
nie priemyselnej zóny 
vyčlenených celkom 
771 400 eur. Zahŕňa to 
už náklady na výstavbu 
dokončenia minimálne 
200 metrov príjazdovej 
komunikácie a pre-
mostenia Dršne. Okrem 
toho mesto počíta  
s výdavkami na projek-
tovú dokumentáciu  
a povolenie na výstav-
bu infraštruktúry na 
mestskom pozemku, 
ktorý má byť predaný 
novému investorovi.

Tlačová správa TASR zo 
dňa 20.1.2017

K	najdôležitejším	odvetviam	na	hornej	Nitre	patria	elektrotechnika,	spracovanie	plastov,	
textilná	výroba	a	výroba	obuvi.	Sídlia	tu	aj	mnohé	nemecké	firmy,	ktoré	pôsobia	prevaž-
ne	ako	dodávatelia	v	oblasti	automobilového	priemyslu.	Nasledovná	tabuľka	poskytuje	
prehľad	o	najväčších	zamestnávateľoch	v	regióne.	

Najväčšie podniky v regióne  
Horná Nitra
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Spoločnosť Sídlo Počet 
zamest-
nancov

Činnosť

Gabor	spol.	s	r.o. Bánovce	nad	
Bebravou

1	613 Výroba	obuvi

RIALTO	s	r.o. Partizánske 1	579 Výroba	obuvi

Hella	Slovakia	Signal- 
Lighting	s.r.o.

Bánovce	nad	
Bebravou

1	442 Výroba	elektrických	
svietidiel

ZKW	Slovakia	s.r.o. Krušovce 1	439 Výroba	elektrických	
svietidiel	

FORTISCHEM		a.	s. Nováky 1	306 Výroba	plastov	

DECODOM,	spol.	s	r.o. Topoľčany 1	263 Výroba	nábytku

GeWiS		Slovakia	s.	r.	o. Prievidza 962 Výroba	ložísk

HYZA	a.s. Topoľčany 837 Spracovanie	mäsa	

Nestlé	Slovensko	s.r.o. Prievidza 724 Výroba	potravinárskych	
výrobkov	

UNIPHARMA Bojnice 641 Veľkoobchod	s farma-
ceutickým	tovarom

VEGUM	a.	s. Dolné	Vestenice 620 Výroba	výrobkov	
z gumy

SaarGummi	Slovakia	s.r.o. Dolné	Vestenice 549 Výroba	výrobkov	
z gumy

ContiTech	Vibration	Control	
Slovakia	s.r.o.

Dolné	Vestenice 540 Výroba	výrobkov	
z gumy

SLOVAKTUAL	s.r.o. Pravenec 500 Výroba	výrobkov	z plas-
tu	pre	stavebníctvo
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