
Milí členovia a priatelia, 
 
v týchto chladných a tmavých zimných 
mesiacoch napadne každý deň aj 
„netechnikom“ ako mne, aké dôležité sú 
inteligentné systémy osvetlenia a vykurovania. 
Nielen digitalizácia robí obrovské pokroky, ale 
razantne sa vyvíja aj energetika. Čo ešte pred 
pár rokmi zodpovedalo aktuálnemu stavu 
techniky, dnes už často znamená plytvanie 
energiou. Tieto inovácie sú dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým, pretože bez masívneho 
zvýšenia energetickej efektívnosti sa 
k dosiahnutiu klimatických cieľov ani len 
nepriblížime. 
  
V nedostatku technických riešení problém nie 
je. Slabinou sú skôr vedomosti v podnikoch, 
ktoré by umožnili premietnuť technické 
možnosti do reálnych úspor. S naším, na prax 
orientovaným kurzom ďalšieho vzdelávania 
European EnergyManager – Manažér pre 
energetiku (EUREM), sa zameriavame práve 
na túto slabinu. Osvedčené prepojenie teórie  
a praxe účastníkom umožňuje rozpoznať 
potenciál energetickej úspory vo svojich 
podnikoch a naplánovať opatrenia na zníženie 
spotreby energie.  
 
Koncom februára štartuje 4. ročník kurzu 
EUREM. Počet jeho slovenských absolventov 
medzičasom stúpol na vyše 50. Už traja z nich 
vyhrali so svojimi projektmi medzinárodné 
ceny. Pre účastníkov je to pekný úspech.  
A tiež objektívne potvrdenie, že s touto 
ponukou ďalšieho vzdelávania sme na 
správnej ceste.        
 
Váš Guido Glania, konateľ SNOPK 
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25. výročie založenia Slovenskej republiky znamená aj 25 rokov slovensko-
nemeckých hospodárskych vzťahov. Pod týmto mottom privítal konateľ SNOPK 
Guido Glania na Jour Fixe dňa 8. februára 2018 cca. 80 hostí. Reštaurácia Hradná 
Hviezda na Bratislavskom hrade poslúžila ako pôsobivé miesto pre početné 
networkingové rozhovory.  
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MY O NÁS 
Jour Fixe Bratislava v znamení  
25-ročného jubilea  
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Množstvo pútavých rozhovorov na 1. Jour Fixe roku 2018  

Zľava: Ralf Singmann (Leoni), Eva Holubek, 
Guido Glania (obaja SNOPK), Franz-Josef 
Schulte (Vacuumschmelze) a Stephan  
Berninger (JFX Recruiting Services)  

Pozorní poslucháči pri privítaní konateľom 
SNOPK Guidom Glaniom  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 
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MY O NÁS 
Jour Fixe Košice - miesto stretnutia 
pre firmy z východného Slovenska  
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NEWMATEC 2018 - 
KONFERENCIA 
AUTOMOBILOVÉHO 
PRIEMYSLU 

Zväz automobilového 
priemyslu organizuje  
4. ročník odbornej 
konferencie 
NEWMATEC, ktorá  
sa uskutoční 13. – 14. 
marca 2018 na Táloch.  
 
Hlavnými témami  
Newmatec 2018 budú  
aktuálne a budúce 
trendy v automo-
bilovom priemysle, 
doprave a vozidlách 
a aj výrobná sféra, 
logistika, problematika 
ľudských zdrojov, 
industry 4.0.  
 
Konferencia je učená 
pre stredný a top 
manažment spoloč-
ností, ktoré pôsobia  
v automobilovom  
a pridruženom 
priemysle a pre 
spoločnosti, ktoré by  
sa rady stali súčasťou 
dodávateľských 
reťazcov tohto, na 
Slovensku významného 
odvetvia.   
 
Členovia SNOPK 
získajú zľavu 10 % na  
účastnícky poplatok.  
 
www.newmatec.sk  
 

Ivan Skaloš novým predsedom 
Slovak Compliance Circle  

19. marca 2018 pozýva SNOPK opäť na Jour Fixe  
do Košíc. Networkingové podujatie je miestom 
stretnutia pre slovensko-nemecké obchodné 
kruhy na východnom Slovensku. Čestným hosťom 
večera bude nemecký veľvyslanec Joachim 
Bleicker. Zaujímavé rozhovory s ním a firmami  
z regiónu sú zaručené.  
 

Online prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/jour-fixe-kosice-1 

Členovia iniciatívy Slovak Compliance Circle (SCC) zvolili 21. februára 
2018 za nového predsedu jednohlasne Ivana Skaloša (Slovak 
Telekom Group Complianceofficer). Nahrádza Petra Bianchiho (Právo  
& Compliance spol. Volkswagen Slovakia). SCC plánuje aj v tomto 
roku celý rad workshopov k aktuálnym témam v oblasti Compliance  
a na jeseň vysoko oceňovanú konferenciu Slovak Compliance Days. 
Ťažiskom nasledujúcich mesiacov má byť práca so študentmi  
a mladými manažérmi. SNOPK je zakladajúcim členom SCC.  
  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Ivan Skaloš 

http://www.newmatec.sk
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/jour-fixe-kosice-1
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MY O NÁS 
DSIHK meets J. Kiššová: Stredo-
bodom pracovný trh a odvody  

15. februára 2018 sa uskutočnilo ďalšie kolo nášho nového formátu podujatí, pri 
ktorom jeden z nositeľov poslaneckého mandátu členom SNOPK poskytuje 
vysvetlenia a odpovede. Tento raz bola hosťom SNOPK Jana Kiššová, predsedníčka 
Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Sprevádzal ju predseda strany SaS 
Richard Sulík. V rozhovore s oboma politikmi stáli v popredí najmä otázky, relevantné  
z hľadiska pracovného trhu. Deň pred podujatím schválila Národná rada novelu 
Zákonníka práce, ktorá stanovuje, okrem iného, vyššie mzdové príplatky za prácu  
v noci, počas sviatkov a víkendov.  
 

Kiššová a Sulík vyjadrili pochopenie pre to, 
že firmy majú obavy kvôli nedostatku 
kvalifikovaných pracovníkov a stúpajúcim 
nákladom na prácu. Riešenie však nemôže 
spočívať v intenzívnejšom prisťahovalectve, 
situáciu je treba riešiť lepšou kvalifikáciou 
domácich zamestnancov, zdôraznil šéf 
strany Sulík. Pre silnejšie finančné 
odbremenenie hospodárstva a občanov 
má rozhodujúci význam všeobecné 
zníženie daní a odvodov, dali najavo obaja 
politici z SaS. Sulík navyše spochybnil 
zmysel štátnej podpory investícií, ktorá 

podľa jeho názoru skresľuje hospodársku súťaž a nemá žiadny usmerňujúci účinok na 
usídľovanie firiem, napr. smerom na východné Slovensko.   
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LET‘S TALK ABOUT... 
 
SNOPK bola partnerom 
diskusného stretnutia 
Let‘s talk about, 
zorganizovaného 
spoločnosťou HOUR  
12. februára 2018  
v Žiline, na ktorom 
Tatiana Orglerová 
poskytla podnety  
k efektívnemu 
personálnemu vývoju. 
Skúsenej odborníčke, 
ktorá vedie HR pre 
strednú a východnú 
Európu v spoločnosti 
KNAUF Insulation,  
sa osvedčilo viacero 
opatrení, vďaka ktorým 
môžu pracovníci 
rozvíjať svoj celkový 
potenciál. 

Alfou a omegou je tak 
napríklad pre ďalšie 
vzdelávanie stanovenie 
jasného cieľa, jasnej 
cesty k nemu  
a komunikácia o ňom. 
Pri motivácii 
špecialistka stavia na 
vytvorenie správneho 
priestoru, v ktorom 
môže pracovník 
pracovať samostatne  
a podľa svojich 
schopností, a v ktorej 
vidí zmysel svojej 
činnosti. „Manažéri by 
mali predovšetkým 
vedieť správne 
počúvať“, znie preto 
často dávaná rada 
Tatiany Orglerovej.  

Jana Kiššová (v strede) a Richard Sulík 
(vpravo) počas dialógu s členmi SNOPK  

Tatiana Orglerová 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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August-Horch-Straße 1, D-38518 Gofhorn, Kontakt: Werner Krause-Georgi 
Tel.: +49 5361 308560, E-Mail: kommunikation@hud.de, Internet: www.hud.de 
 
Vďaka 1 400 pracovníkom v najrôznejších IT a inžinierskych projektoch po celom 
svete je spol. H&D v Nemecku jedným z popredných poskytovateľov služieb.   

Školská 3, SK-949 01 Nitra, Kontakt: Martin Mečár 
Tel.: +421 37 652 3633, E-Mail: service@kaiserkraft.sk 
Internet: www.kaiserkraft.sk 
 
KAISER+KRAFT je najväčší európsky zásielkový obchod s vybavením pre firmy. S vyše 
50 000 produktmi spoločnosť ponúka „Všetko pre firmu“. 

Železničná 1192, SK-986 01 Fiľakovo, Kontakt: Tibor Halasi 
Tel.: +421 47 451 1121, E-Mail: kartex@kartex-vl.sk, Internet: www.kartex-vl.sk 
 
Firma KARTEX-VL sa špecializuje na výrobu obalov z vlnitej lepenky. Dcérska 
spoločnosť EURY – PACK System sa špecializuje na výrobu obalov z dreva alebo 
polotovarov zhotovených na báze dreva, dýh, preglejok a iných preglejkových dosiek.   

Mikovíniho 1182/23, SK-010 15 Žilina, Kontakt: Alena Hrehušová 
Tel.: +421 41 763 5010, E-Mail: orbistour@nextra.sk, Internet: www.orbistour.eu 
 
Spoločnosť ORBIS AH je cestovná kancelária, špecializujúca sa na destináciu 
Nemecko – pracovné cesty pre firmy, teambuildingy, poznávacie zájazdy.  

 Priemyselná 12, SK-965 01 Žiar nad Hronom, Kontakt: Jozef Slováček 
Tel.: +421 905 883 619, E-Mail: remeslo@remeslo.com  
Internet: www.remeslostrojal.com 
 
Firma Remeslo strojal vyrába strojné a technologické celky pre stavebný a strojársky 
priemysel.  

Pribinova 4, SK-811 09 Bratislava, Kontakt: Roman Lišičan 
Tel.: +421 41 513 9301, E-Mail: info.sk@techniatranscat.com 
Internet: www.techniatranscat.com 
 
TechniaTranscat podporuje vývoj produktov pomocou PLM softvéru, know-how 
a servisu pre vyše 4 500 klientov z priemyslu.  
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ČLENSKÉ SPRÁVY  
 
Spoločnosť PwC 
a magazín Forbes  
vo februári odovzdali 
ocenenie Najrešpekto-
vanejší CEO 2018 
Richardovi Markovi, 
generálnemu riaditeľovi 
spoločnosti Eset. Podľa 
predošlého prieskumu 
PwC recesiu alebo 
hospodársku krízu 
očakáva o 2 až 5 rokov 
viac ako polovica 
opýtaných manažérov 
na Slovensku. 
 
Spoločnosť Klauke 
Slovakia so sídlom 
v Dolnom Kubíne, plá-
nuje vo svojom závode 
na výrobu káblových 
zväzkov v Gelnici 
zamestnať v tomto roku 
ďalších 50 pracovníkov. 
Povedal to počas 
návštevy prezidenta SR 
Andreja Kisku v Gel-
nickej prevádzke jej 
vedúci Vladimír 
Černický. Klauke 
je spoločnosť, ktorá sa 
zaoberá výrobou 
káblových zväzkov.  
 
LeitnerLeitner sa  
v januári 2018 stala 
členom Taxand, 
celosvetovo najväčšej 
organizácie nezávislých 
daňovo-poradenských 
spoločností. Taxand je 
v konkrétnej krajine 
zastúpená iba jednou 
poprednou poraden-
skou spoločnosťou, na 
Slovensku je to firma 
BMB Leitner. Členovia 
organizácie ponúkajú 
poradenstvo v oblasti 
medzinárodného 
daňového práva. 

H&D International GmbH 

KAISER + KRAFT, s.r.o. 

KARTEX - VL, s.r.o. 

ORBIS AH, s.r.o 

Remeslo strojal, s.r.o. 

TechniaTranscat s.r.o. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

NOVÍ ČLENOVIA 
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© PD Tvrdošovce 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Slovensko malo po dlhých jedenástich rokoch 
zastúpenie na najväčšom svetovom 
potravinárskom veľtrhu svojho druhu 
Internationale Grüne Woche (IGW). Produkty 
šiestich slovenských výrobcov, z oblasti 
mliečnych výrobkov, müsli, mäsa, piva, 
liehovín či regionálnych špecialít, malo od 19. 
do 28. januára 2018 možnosť ochutnať viac 
ako 400 000 návštevníkov. Národnú expozíciu 
zrealizovalo, v rámci podpory exportnej 
politiky slovenských potravinárov, 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. „Naši potravinári vedia európskym 
aj nemeckým zákazníkom ponúknuť potraviny špičkovej kvality a čerstvosti. Úlohou 
agrorezortu je podporiť ich v presadzovaní sa na západných trhoch,“ uviedla 
vicepremiérka a ministerka Gabriela Matečná.    
 
Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

SLOVENSKÍ 
VYSTAVOVATELIA  
NA IGW   
 
Na poľnohospodár-
skom a potravinárskom 
veľtrhu Internationale 
Grüne Woche, ktorý  
sa konal od 19. do 28. 
januára 2018 v Berlíne, 
sa na národnom stánku 
Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja 
vidieka SR zúčastnili 
nasledujúce firmy:    
 
• Banskobystrický 

pivovar a.s., Urpiner 
• HO&PE Family, s.r.o., 
   výrobca tradičných    
   mrazených pokrmov    
• Malý Gazda s.r.o.,  

výrobca jogurtov  
a tradičných syrov 

• PUTIFAR, s.r.o., 
výrobca mäsových 
výrobkov z diviny 

• Tekmar Slovensko 
s.r.o., výrobca proteí-
nových  tyčiniek 

• Vanapo s.r.o., výrobca 
ušľachtilých tradičných 
destilátov a liehovín 

 

Delegácia ministerky pôdohospodárstva SR 
Gabriely Matečnej (v strede) na IGW  

10 dní mali možnosť návštevníci IGW 
ochutnávať špeciality zo všetkých kútov 
sveta. Naši vystavovatelia tu úspešne 
prezentovali typické slovenské potraviny, ale 
aj kultúru a tradície. „IGW ponúka jedinečnú 
možnosť predaja a ochutnávky výrobkov 
konečným spotrebiteľom. Bola to pre nás 
výborná príležitosť prezentovať značku aj 
Slovensko, a otestovali sme si aj správanie  
a chute nemeckého spotrebiteľa, ktorý má 
obrovský záujem o novinky a gastronomické 

špeciality. Najviac chutili naše bryndzové pirohy a Mňamito fritované guličky“, hovorí 
Katarína Fedorcová za Ho&Pe Family. „Najväčší úspech zožali naše údené syry, 
parenice a oštiepok“ hovorí Zuzana Ševcová za firmu Malý Gazda. Michal Majdák  
z Vanapo, výrobcu ušľachtilých destilátov a liehovín, konštatuje: „Môžem len potvrdiť 
veľký záujem o naše produkty, a podľa vyjadrení návštevníkov nie je možné ich bežne 
nájsť na pultoch predajní v Nemecku. Zároveň je pre nás česť mať možnosť prezentovať 
našu domovinu na takejto prestížnej výstave.“ dodáva Michal Majdák. Pre zúčastnené 
firmy je jedno isté: „Veľtrh splnil naše očakávania, získali sme aj cenné skúsenosti a už 
teraz sa tešíme na účasť v rámci slovenského stánku na Grüne Woche 2019!“ 

Slovenský stánok na Grüne Woche 

Po 11 rokoch Slovensko opäť  
zastúpené na IGW v Berlíne 

VEĽTRHY 

Slovenskí vystavovatelia  
prezentovali produkty aj tradície  

Slovenskí vystavovatelia 
na Grüne Woche 

© MPRV SR 
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Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

Na štyri dni zhromaždilo veľtržné duo BIOFACH a VIVANESS 
od 14. do 17. februára 2018 v Norimbergu medzinárodných 
zástupcov z odvetvia bio potravín a prírodnej kozmetiky. Medzi 
3 218 vystavovateľmi prezentovalo aj desať firiem rôznorodosť 
bio produktov zo Slovenska. Šesť vystavovateľov sa 
prezentovalo na národnom stánku Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nováčikom medzi 
nimi bolo Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, ktoré 
veľtrh poznalo už z predošlých návštev. „Národný stánok na 
veľtrhu nám umožnil vystavovať, čo by sme si ako malý a nový 
hráč na bio trhu nevedeli zabezpečiť“, vysvetľuje Mikuláš 
Šranko, riaditeľ špeciálnej výroby. „Ako vystavovateľ sme boli 
oslovení mnohými pestovateľmi, ako aj obchodnými 
spoločnosťami, ktoré výstavu navštívili a vďaka prepracovanej 
databáze sme mali dohodnuté stretnutia vopred. Okrem 
dvoch obchodných dohôd sme získali množstvo vedomostí 
od ostatných pestovateľov v rámci Európy a Ázie“, objasnil 

Šranko. Pre neho je jasné: „Do budúcna určite využijeme príležitosť sa prezentovať 
v rámci národného stánku v zahraničí.“ 

VEĽTRHY V NEMECKU 
2017: VIAC  
VYSTAVOVATEĽOV  
A VÝSTAVNEJ PLOCHY   
 
AUMA (Nemecký zväz 
veľtržného hospo-
dárstva), očakáva ľahký 
nárast aj v roku 2018. 
Veľtrhy v Nemecku  
sú u vystavovateľov  
a návštevníkov z celého 
sveta vysoko v kurze.  
Na 157 medzinárodných 
a národných veľtrhoch 
2017 bolo, v porovnaní  
z predchádzajúcimi 
podujatiami, o 2,5 % viac 
vystavovateľov, ktorí si 
objednali o 2 % viac 
výstavnej plochy. Len  
počet návštevníkov 
ľahko klesol o 0,5 %, 
predovšetkým  
v dôsledku zníženia 
počtu návštevníkov  
na automobilových 
výstavách.  Uvedené 
preukázali predbežné 
prepočty AUMA.  
Hnacím motorom rastu 
na strane vystavova-
teľov boli, ako už  
v posledných rokoch, 
oficiálne účasti zo 
zahraničia : práve tie  
vykázali nárast až o 5 %.  
Dôvodom bola, medzi 
inými, pravdepodobne  
dobrá konjunktúra  
v Nemecku, ktorá 
zlepšuje aj šance na 
export do Nemecka.  
Zjavne objavuje stále 
viac start-upov alebo 
firiem, ktoré doteraz 
ešte neboli 
vystavovateľmi, veľtrh 
ako nástroj osobného 
dialógu o reálnom 
produkte.   
 
Zdroj: AUMA 

Na veľtrhu bio potravín BIOFACH  
a VIVANESS od 14. do 17. februára 2018 
v Norimbergu boli zastúpení nasledujúci 
vystavovatelia:   

Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR - organizátor 
národného stánku SR  
Euro Organic s.r.o. - výrobca 
ekologických zŕn, olejnatých semien   
Good Times - výrobca bio potravín, 
keksov a tyčiniek  
HAPPYLIFE s.r.o. - výrobca bio, raw, bezlepkových i tradičných potravín 
McLLOYD'S s.r.o. - výrobca bio potravín (slané, sladké oplátky)  
NOVOFRUCT SK, s.r.o. - výrobca bio potravín, dojčenských pokrmov, nápojov   
PD Tvrdošovce - výrobca bio rakytníkových nápojov a ďalších produktov  
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. - výrobca bio  
slnečnicových olejov 
SUM Sustainable Ultrafood Manufacture - výrobca bio konopných potravín  
VÍNO NATURAL Domin & Kušický s.r.o. - producent bio vína 

Slovenský stánok  
na BIOFACHu 

© PD Tvrdošovce 

Delegácia na slovenskom stánku na BIOFACH  

© Agentúra pre rozvoj vidieka 

Slovensko na BIOFACHu  
prezentovalo bio rôznorodosť  

VEĽTRHY 

Slovenskí vystavovatelia  
úspešne na BIOFACHu  
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Nemčina ako vyučovací predmet 
v menšej obľube 

Zostupný trend u maturantov, ktorí si ako cudzí jazyk zvolili 
nemčinu, podľa najnovších údajov slovenského ministerstva 
školstva naďalej pokračuje. Ak ich v roku 2014 bolo 8 349,  
v tomto roku ich bude len 3 397. 
 
Zároveň je dopyt po nemecky hovoriacich pracovníkoch  

v nemeckých a rakúskych podnikoch na Slovensku stále rovnako vysoký. Potvrdil to 
prieskum SNOPK a Advantage Austria (Obchodné oddelenie Rakúskeho 
veľvyslanectva), realizovaný počas minulého leta. Pre väčšinu zo 140 oslovených 
firiem je nemčina najdôležitejším cudzím jazykom v podniku a ponuku uchádzačov so 
znalosťami nemčiny na slovenskom trhu práce vnímajú ako nedostatočnú. „Veľa 
podnikov sa cíti byť nútených svoje ponuky pracovných miest formulovať 
jednoduchšie, aby získali aspoň nejakých uchádzačov“, opisuje situáciu prezident 
SNOPK Jürgen Knie. 
 
Na tomto pozadí sa dňa 2. a 3. júla 2018 v Ružomberku pripravuje Deutschkongress. 
Na podujatí sa stretnú experti a vedúce osobnosti z oblasti vzdelávania a vedy, ako aj  
z hospodárstva a politiky. Ich spoločný cieľ: podnietiť viac rodičov a žiakov k tomu, aby 
sa pri voľbe cudzieho jazyka rozhodovali pre nemčinu. 
  
Ďalšie informácie: http://deutschkongress.sk 

10 

NOVÁ VZDELÁVACIA 
SCHÉMA V LOGISTIKE   
 
Zväz logistiky  
a zasielateľstva SR  
(ZLZ SR) sa už dlhší čas 
zúčastňuje na úsilí  
o riešenie problémov 
nedostatku pracovných 
síl v slovenskej 
logistike.   
 
Ako najschodnejšie 
riešenie sa ukazuje 
segmentované 
vzdelávanie popri 
zamestnaní. Systém 
bude pracovať s ľuďmi, 
ktorí sa už popálili na 
súčasnom školskom 
systéme a musia 
zarábať. Vzhľadom na 
túto kombináciu 
bude vzdelávanie 
pomalšie a bude sa 
skladať z kratších 
kurzov, podľa 
potrieb zamestná-
vateľov. Kto absolvuje 
potrebný počet školení, 
dostane diplom, ktorý 
firmy budú akceptovať 
ako doklad o vzdelaní  
v odbore.   
 
ZLZ SR pripravuje 
systém odborného 
vzdelávania formou 
modulových kurzov 
v rozsahu 8-10 hodín. 
Podrobnejšie 
informácie nájdete na 
www.zlz.sk. ZLZ SR so 
Žilinskou univerzitou  
už roky organizuje 
akreditované kurzy 
Zasielateľstvo - FIATA 
Diploma, uznávané na 
všetkých kontinentoch. 
     
Ing. František Komora  
Prezident ZLZ SR  

Premiér Fico chce centralizovať 
odborné vzdelávanie  

Aj keď na slovenskom trhu práce na každom rohu chýbajú 
kvalifikovaní pracovníci, žiaci sú naďalej vzdelávaní  
v predmetoch, ktoré nezodpovedajú požiadavkám pracovného 
trhu. Vzhľadom k tomu chce predseda vlády Robert Fico (foto) 
kompetencie za stredné a odborné školy znovu previesť na 
vládu. V súvislosti s decentralizáciou na prelome tisícročí boli 
kompetencie v oblasti vzdelávacej politiky z najväčšej časti 
presunuté na regionálne samosprávy. Tieto podľa Fica teraz 

nesú zodpovednosť za to, že až 63 % maturantov nenachádza zamestnanie vo 
vlastnom odbore. Keď sa k tomu pripočíta takmer 57 % vysokoškolákov s rovnakým 
osudom, potom stojí toto chybné plánovanie štát každý rok 250 mil. eur, kriticky 
uviedol Fico v polovici februára na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Jánom Richterom.  
 
Proti tejto centralizácii kompetencií v odbornom vzdelávaní sa stavajú regionálne 
samosprávy a združenia rodičov. Fico však prejavil pevné odhodlanie a s Richterom 
zároveň ohlásil zmeny príslušných zákonov.  

© knipseline  / pixelio.de 

© A. Klizan / EU2016SK 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

http://deutschkongress.sk
http://www.zlz.sk
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TÉMA MESIACA 
Lívia Vašáková: „Ako ďalej  
s energetickou úniou?“  

Energiou vyhrievame, chladíme a osvetľujeme budovy, prepravujeme 
osoby a tovar, a ako jeden z významných výrobných vstupov je aj 
hybnou silou nášho hospodárstva. S cieľom zlepšiť prepojenie trhov, 
posilniť úlohu spotrebiteľa, zabezpečiť väčšiu bezpečnosť dodávok 
energií a dostupné a konkurencieschopné ceny energií, ako aj väčšiu 
udržateľnosť, Európska komisia predstavila stratégiu energetickej únie 

začiatkom roku 2015. Odvtedy predložila už aj veľkú časť konkrétnych iniciatív, ktoré 
sú potrebné na jej realizáciu. 
 
V 2015 navrhla reformu systému obchodovania s emisiami (ETS), na ktorej sa už zhodli 
aj Európsky parlament a Rada ministrov. Vo februári 2016 Komisia predstavila 
opatrenia v oblasti bezpečnosti dodávok energie. Tieto zahŕňajú zníženie energetickej 
náročnosti, rozvoj trhu s energiou, ako aj diverzifikáciu zdrojov, dodávateľov  
a energetických trás. Legislatívne časti balíčka sa už stali súčasťou platnej európskej 
legislatívy. V novembri 2016 Komisia predstavila asi najambicióznejší balíček v oblasti 
energetiky a ochrany klímy v svojej histórii - Čistá energia pre všetkých Európanov - 
ktorý zahŕňa energetickú efektívnosť, OZE a koncepciu trhu s elektrickou energiou. 
Spotrebitelia budú mať väčší výber dodávateľov a možnosť vyrábať a predávať svoju 
vlastnú elektrickú energiu. Balík obsahuje aj viacero opatrení, zameraných na ochranu 
najzraniteľnejších spotrebiteľov a aktivity na urýchlenie inovácií a na renováciu budov. 
 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v 2015 zhromaždilo k projektu 
energetickej únie názory slovenskej odbornej verejnosti. Celkovo možno povedať, že 
postoj je veľmi pozitívny. Odborná verejnosť na Slovensku zdôraznila, že je potrebné 
predovšetkým riešiť: 1) konkurencieschopnosť a vysoké ceny energií, rovnako ako aj 2) 
bezpečnosť dodávok. Oficiálna pozícia vlády vyjadruje podporu projektu, avšak je 
proti presúvaniu regulačných právomocí na európsku úroveň. Veľmi dôležitou 
požiadavkou je aj zachovanie práva určovať energetický mix. Podnikateľské zväzy  
a niektoré podniky kritizovali preregulovanosť slovenského trhu s energiou  
a presadzovali viac súťaže na trhu/dereguláciu cien a zlepšenie transparentnosti 
regulačného rámca. Schémy podpory pre obnoviteľné zdroje energií boli kritizované 
veľkou väčšinou respondentov. Rozvoj inteligentných sietí, e-mobility a väčšie 
zameranie sa na energetickú účinnosť bolo vítané, avšak nemalo by sa odraziť vo 
vyšších cenách energií.  
 
V poslednej dobe je možné sledovať, že občania sa viac zaujímajú o prostredie,  
v ktorom žijú a témy, ako kvalita ovzdušia, vody čí výrub lesov, rezonujú v celej 
spoločnosti. Teda aj tretí cieľ -udržateľnosť- si začína v slovenskej spoločnosti 
masívnejšie nachádzať svojich prívržencov. 
 
V súčasnosti je dôležité, aby projekt Energetickej únie nezostal len na papieri, ale 
pretavoval sa aj do konkrétnych výsledkov pre občanov a podniky. Dobudovanie 
energetickej únie si tak vyžaduje zapojenie a úzku spoluprácu Európskej komisie, 
členských štátov, podnikateľskej sféry ako aj celej spoločnosti. 
 
Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku  
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ENERGETICKÉ AUDITY  
V PRIEMYSLE  
 
Firmy sú podľa zákona 
o energetickej 
efektívnosti povinné 
zaobstarať si každé 
štyri roky energetický 
posudok. Týka sa to 
podnikov s viac ako 
250 pracovníkmi, 
ktorých ročný obrat 
dosahuje 50 mil. eur, 
alebo ktorých ročný 
bilančný objem 
presahuje 43 mil. eur.  
K dobrovoľným 
investíciám do 
energetickej efektív-
nosti to má podnietiť 
predovšetkým 
priemyselné podniky.  
Od roku 2013 sa 
v priemyselnom 
sektore zrealizovalo 
okolo 350 energe- 
tických auditov.  
K najčastejšie 
uvádzaným odpo-
rúčaniam patrilo:  

• využívanie 
odpadového tepla  
z kompresorov  
a technologických 
procesov 

• spätné získavanie 
energie 

• optimalizácie 
vzduchotlakových 
systémov 

• výmena defektných 
odvodov kondenzátu, 

• inštalácia horákov 
s automatickou 
reguláciou množstva 
kyslíka v splodinách 

• inštalácia 
regulovateľných 
systémov LED 
osvetlenia.  

  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

© Eray / Fotolia 
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TÉMA MESIACA 
Daniel Čurka: „Energetická efek-
tivita znamená usporené peniaze“  

Pán Čurka, ste expert pre energetické služby v spol. ENGIE. Prečo sa spoloč-
nostiam oplatí investovať do vzdelávacieho kurzu pre európskych manažérov?  
Je tu niekoľko faktorov, ktoré spôsobujú, že energetická 
efektivita je témou. Už je preč éra, kedy bolo hlavné produkovať 
a, v dôsledku nižšej ceny práce u nás, to bolo ekonomicky 
výhodné. Dnes sú výrobné závody, obchodné centrá a retailové 
objekty vystavené tlaku konkurencie a legislatívnym 
požiadavkám, ktoré spoločne vyžadujú riešenia, ktoré prinesú 
pokles nákladov pri zachovaní kvality produktov, respektíve 
služieb. Na toto je potrebné mať vo svojich radoch fundovaných 
ľudí. Takýchto ľudí je na trhu práce málo, preto je na mieste 
nechať svojich ľudí vyškoliť a vyrásť na presne cielených úlohách. Jedným zo 
spôsobov, ako zvýšiť kvalitu svojich zamestnancov, je spomínaný seminár EUREM. 
 
Čo presne robia takíto manažéri? 
Takíto manažéri v prvom rade vedia o svojej prevádzke všetko. Je to trocha 
pritiahnuté za vlasy, ale sú oboznámení s technológiou a potrebami objektu, majú 
svojich ľudí, ktorí sa starajú o údržbu a vedia, kde ich topánka tlačí. Otázkou je, či majú 
čas venovať sa vyhodnocovaniu energetickej náročnosti, a či majú údaje, ktoré sú 
relevantné, a ktoré udávajú spotreby na jednotlivých úsekoch. Manažér bez dostatoč-
ných údajov o spotrebe je ponechaný na domnienky a tušenia. Tu platí jednoznačne 
„čo neviem zmerať, neviem zmeniť“. Ak majú tieto údaje k dispozícii a majú dostatočné 
vedomosti o tom, kde sa pohybuje spotreba, keď sú v optimálnom režime, vedia sa 
pozrieť na danú prevádzku kritickejšie a vytypovať, ktorým smerom by sa uberali 
nasledujúce kroky. Je už na jednotlivých ľuďoch, či po identifikovaní problému oslovia 
špecialistov alebo si trúfnu na riešenie problému sami. Tu sa nedá zovšeobecňovať. 
 
Čo je výnimočné na kurze EUREM? 
Kurz dáva štruktúrovanú ponuku pre energetika a manažéra v tom, že osnova je 
pevne daná skúsenosťou nemeckého trhu. U nás sa dostávame do fázy potreby 
intenzívne riešiť efektivitu naprieč všetkými oblasťami. Paleta ponuky v EUREM je 
výborne vybalansovaná a umožňuje účastníkovi nahliadnuť do každej oblasti, s ktorou 
sa môže v reáli stretnúť. Výborné je členenie na teoretickú časť a následne uvádzanie 
realizovaných projektov a dopadových štúdií. Praktické ukážky postupu od 
identifikovania problému, cez návrh koncepcie, až po realizáciu, zmeranie výsledku 
a vyhodnotenie prínosu daného opatrenia. 
 
Ktoré je, z Vášho pohľadu, najdôležitejšie odporúčanie pre firmy, ktoré chcú 
dosiahnuť úspory energie? 
Vytvoriť systém monitorovania a vyhodnocovania, ktorému sa bude pravidelne 
venovať. Merané relevantné údaje, ktoré sa dostanú do súvislostí, dokážu ukázať na 
miesta v systéme, ktoré si zaslúžia pozornosť a zásahy. Rovnako je treba 
povzbudzovať a pracovať s ľuďmi. V tejto oblasti je to samozrejme ťažké, ako každá 
práca s ľuďmi, ale opláca sa to. Kvalita zamestnancov a presne definované ciele robia 
pokrok. Energetická efektivita znamená usporené peniaze a zároveň šetrenie 
životného prostredia.         
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OCENENÍ SLOVENSKÍ 
MANAŽÉRI PRE 
ENERGETIKU  
 
V roku 2018 si cez 
SNOPK zvýšia 
kvalifikáciu účastníci  
už 4. ročníka kurzu 
European Energy 
Manager (EUREM). 
Slovenskí manažéri 
pre energetiku majú 
úspechy aj v medzi-
národnom porovnaní. 
Po roku 2016 sa na 
medzinárodnej 
konferencii EUREM 
podarilo slovenským 
účastníkom znovu 
zabodovať aj  
v novembri 2017. 
Absolventom zo 
Slovenska sa za ich 
inovatívne koncepty 
energetickej úspory 
ušli hneď dve ceny.   

František Kraščenič, 
manažér energetiky  
z firmy Tower 
Automotive, si na 
konferencii v Ľubľane 
prevzal cenu za svoj 
koncept z oblasti 
stlačeného vzduchu. 
Druhá cena bola 
udelená Miroslavovi 
Kucharovičovi zo 
spoločnosti Energetika 
Sereď.  
 

František Kraščenič (Tower 
Automotive, v strede) 
vyznamenaný cenou 
EUREM.  

Daniel Čurka, ENGIE 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Slovensko chce podporiť výrobu elek-
trickej energie na vlastnú spotrebu  

Aby sa v budúcnosti zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE), plánuje 
Ministerstvo hospodárstva SR zmeny v energetickej politike. Hlavný cieľ je nezaťažiť 
spotrebiteľov ďalej stúpajúcimi poplatkami na dotácie na OZE. Poplatky za energiu  
v budúcnosti sa majú silnejšie orientovať na trhové ceny. 
 
Okrem toho sa plánuje, že od roku 2019 už nebudú alternatívne vyrobenú elektrinu 
vykupovať distribučné spoločnosti ZSE, SSE a VSE, ale len jeden centrálny výkupca. 
To podľa názoru ministerstva hospodárstva zjednoduší postup a zníži administratívne 
náklady. 
 
Plánovaná novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie okrem toho zavádza 
pojem „lokálny zdroj“. Veľkoplošná výroba elektriny fotovoltaickými (FV) a veternými 
elektrárňami má na Slovenskú zlý imidž, pretože spotrebitelia musia až dodnes platiť 
nadmerne vysoké poplatky kvôli extrémne vysokým a dlhodobo prisľúbeným 
výkupným cenám energie od začiatku roka 2010. 

Prevádzkovatelia prenosných sietí navyše už štyri roky odmietajú pripájať do siete 
nové solárne a veterné zariadenia s výkonom nad 10 kilowattov, pretože sa obávajú 
preťaženia v časoch najväčšieho zaťaženia. Kompromisom by teraz mohla byť výroba 
elektrickej energie na vlastnú spotrebu. Zvažuje sa, že súkromní alebo priemyselní 
výrobcovia elektriny by čo najväčšiu časť svojej produkcie spotrebovali sami a do 
siete by dodávali maximálne 10 % ročného výkonu. Podporované by mohli byť 
fotovoltaické, veterné alebo kogeneračné jednotky.  
 
Podľa odhadu agentúry SAPI ceny za solárnu technológiu medzičasom klesli tak, že 
sa inštalácia oplatí aj pre majiteľov rodinných domov. Výhodou lokálneho 
spotrebiteľského riešenia by bolo, že obnoviteľné energie by sa znovu mohli 
podporovať, a to bez toho, aby sa museli zvyšovať náklady pre odberateľov 
elektrickej energie. Minister hospodárstva Peter Žiga však uviedol, že si vie predstaviť 
hornú hranicu výkonu vo výške 50 megawattov ročne.  
Pre väčšie zariadenia na výrobu elektriny z OZE sa aj na Slovensku hovorí o modeli 
aukcie, pri ktorom štát vypíše tender na určité výkonové balíky dodávok elektrickej 
energie z OZE. Víťazom sa stane ten ponúkajúci, ktorý ponúkne najnižšiu cenu pre 
výrobu elektriny.  
 
Gerit Schulze, Germany Trade & Invest 
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SMART RIEŠENIA  
PRE DOMÁCNOSTI   
 
Potenciál pre efektív-
nejšie využívanie 
energie má 
decentralizácia 
zásobovania 
elektrickou energiou. 
Predajcovia elektriny 
ako SSE alebo ZSE 
ponúkajú medzičasom 
súkromným domác-
nostiam smart riešenia. 
Patria k nim aj 
sebestačné zariadenia 
na výrobu elektriny, 
pre ktoré má byť teraz, 
podľa plánov 
ministerstva hospo-
dárstva, k dispozícii 
viac príspevkov.  
Už cca. dva roky beží 
vládny program 
„Zelená domácnos-
tiam“, podporovaný 
z prostriedkov EÚ  
z Operačného prog-
ramu Kvalita životného 
prostredia, ktorý 
finančne podporuje 
majiteľov domov pri 
inštalácii solárnych 
zariadení, tepelných 
čerpadiel, kotlov na 
biomasu a veterných 
turbín. K dispozícii je 45 
miliónov eur. Do konca 
roka 2017 bolo podpo-
rených už viac ako  
12 000 projektov, 
v rámci toho inštalácia 
približne 2 800 solár-
nych panelov, 4 800 
slnečných kolektorov 
a 1 440 kotlov na 
biomasu.  
 
Gerit Schulze 
Germany Trade & Invest 

© iMAGINE / Fotolia 
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TÉMA MESIACA 
Výroba elektriny: Dominuje  
atómová energia a fosílne palivá  

V roku 2016 vyprodukovali atómové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských 
Bohuniciach 14 774 GWh elektriny, zatiaľ čo slovenská energetika vyrobila celkovo  
27 064 GWh. 55 %-ným podielom atómovej energie na výrobe elektriny sa tak 
Slovensko v európskom meradle nachádza na 2. mieste.  
  
Ďalších 7 015 GWh z výroby elektriny pochádzalo z palív. To zodpovedá podielu vo 
výške 26 %. Tento výkon zabezpečili prevažne uhoľné elektrárne v Novákoch  
a Vojanoch, sčasti však pochádzal aj zo získavania elektrickej energie z biomasy.  
 
Tretí veľký pilier energetického hospodárstva predstavuje vodná energia. V roku 2016 
vyrobili vodné elektrárne 4 606 GWh elektrickej energie, čo zodpovedalo 17 % 
celkovej produkcie.  
 
Grafika: Sídla elektrární na Slovensku  
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VÝSTAVBA ATÓMOVEJ 
ELEKTRÁRNE   
 
V roku 2018 sa 
výstavba atómovej 
elektrárne v Mochov-
ciach dostáva  
s riadnym omeškaním 
do rozhodujúcej fázy. 
Prevádzkovateľ, spol. 
Slovenské elektrárne, 
pripojila začiatkom roka 
tretí blok do národnej 
elektrickej siete. Toto 
napojenie teraz slúži 
ako zdroj elektriny pre 
stavbu a spustenie do 
prevádzky, ktoré je 
plánované na koniec 
roka 2018. O rok neskôr 
sa má do prevádzky 
uviesť aj štvrtý blok. 
Náklady až do 
dokončenia sa budú 
pohybovať na úrovni 
5,4 mld. eur, čo je o 2,6 
mld. eur viac, ako sa 
plánovalo na začiatku 
stavby v roku 2008.   
Naopak, zdá sa, že 
plány na výstavbu 
novej atómovej 
elektrárne sú odložené 
predbežne na neurčito. 
Ministerstvo hospo-
dárstva SR minulú 
jeseň oznámilo, že 
zabezpečenie dodávok 
energie do roku 2030 je 
možné zaistiť už 
bežiacimi energetický-
mi projektmi. Nová 
atómová elektráreň,  
s inštalovanou kapa- 
citou 1 200 MW, by 
naproti tomu 
vyžadovala značné 
investície do 
prenosovej siete, 
uviedlo ministerstvo.  
   
Zdroj: The Slovak 
Spectator 
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