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EXKLUZÍVNI PARTNERI SNOPK

Milí členovia a priatelia,

podľa	 nášho	 aktuálneho	 prieskumu	 konjunk-
túry	 až	 polovica	 firiem	 v	 tomto	 roku	 počíta	 
s	 lepším	 vývojom	 svojich	 obchodov.	 Dobrá	
situácia	 sa	 odráža	 aj	 v	 plánoch	 firiem,	 týka-
júcich	sa	zamestnávania:	dodatočný	personál	
chce	 v	 nasledujúcich	 mesiacoch	 prijať	 44	 %	 
z	nich.	

Priepasť	medzi	hospodárskymi	očakávaniami	
a	posudzovaním	tvrdých	lokalizačných	fakto-
rov	 je	 stále	 väčšia,	 nakoľko	 Slovensko,	 čo	 sa	
týka	 známych,	 dlhodobo	 problematických	
oblastí	 (vzdelávací	 systém,	 verejná	 správa,	
transparentnosť	 a	 compliance),	 z	 pohľadu	
oslovených	podnikov	zatiaľ	veľké	pokroky	ne-
urobilo.	Aby	sa	posilnila	dynamika	rastu	aj	zo	
stredno-	 a	 dlhodobého	 hľadiska,	 boli	 by	 po-
trebné	smerodajné	rozhodnutia.	

Z	 krátkodobého	 hľadiska	 Vám	 však	 odporú-
čam,	aby	ste	využili	rôznorodú	ponuku	podu-
jatí,	ktorú	pre	Vás	pripravuje	SNOPK.	Sotva	sa	
môžeme	 stretnúť	 v	 pozitívnejšej	 nálade,	 ako	
prevláda	v	súčasnosti.	
 
Váš	Vladimír	Slezák
Prezident	SNOPK

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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AUTOMOTIVE DAY

Automotive	Day	2017 
sa	bude	konať	18.5.2017	
v	Saarlouis.	Podujatie	
ponúka	príležitosť	pre	
spoločnosti	z	auto-
mobilového	priemyslu	
zúčastniť	sa	na	kon-
ferencii	a	panelových	
diskusiách	na	tému	
Priemysel	budúcnos-
ti	/	Industry	4.0.	Pre	
slovenské	spoločnosti	
je	poskytovaná	50	%	
zľava.

smatlak@sbagency.sk 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Riadne	 valné	 zhromaždenie	 SNOPK	 sa	 v	 tomto	 roku	 uskutoční	 
3. mája 2017,	v	hoteli	Crowne	Plaza	v	Bratislave.	V	centre	pozor-
nosti	na	podujatí	bude,	popri	správe	predstavenstva	o	obchod-
nom	 roku	 2016,	 najmä	 voľba	 prezidenta,	 troch	 členov	 predsta-
venstva	a	audítora.	

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

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

Od	 30. do 31. mája 2017	 sa	 v	 Trnave	 stretnú	 medzinárodní	
výrobcovia	 laserových	 systémov	 s	 priemyselnými	 podnik-
mi	 zo	 Slovenska.	 Na	 odbornej	 konferencii	 „LASYS	 meets	
Central	Europe“	môžu	firmy	diskutovať	o	moderných	lasero-
vých	technológiách	a	viesť	kooperačné	rozhovory.	Podujatie	
organizuje	 Messe	 Stuttgart	 (Štuttgartské	 veľtrhy)	 a	 SNOPK.	
Paralelne	s	konferenciou	a	B2B	rozhovormi	bude	svoje	pro-
dukty	a	služby	prezentovať	9	vystavovateľov.	

Highyag Lasertechnologie GmbH	(www.highyag.com)
IPG Laser GmbH	(www.ipgphotonics.com)
Lintech, spol. s.r.o.	(www.lintech.cz)
Manz AG	(www.manz.com)
Matex PM, s.r.o.	(www.matexpm.com)
Precitec GmbH & Co.KG	(www.precitec.de)
SITEC Industrietechnologie GmbH	(www.sitec-technology.de)	
TRUMPF Slovakia, s.r.o.	(www.sk.trumpf.com)
VÚTS a.s.	(www.vuts.cz)

On-line	prihláška:	www.b2match.eu/lasys-meets-central-europe

Riadne valné zhromaždenie 
SNOPK a Jour Fixe

LASYS meets Central Europe  
- na Slovensku

MY O NÁS NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

© Messe Stuttgart 
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ČLENOVIA SA STRETLI 
V BÁNOVCIACH NAD 
BEBRAVOU

Najväčšie	regionálne	
networkingové	 
podujatie	SNOPK	 
s	60	účastníkmi	spolu	
s	pútavou	prehliadkou	
závodu	producenta	
obuvi	Gabor	bolo	veľmi	
úspešné.	Prestíž	tohto	
podujatia	zvýraznil	
svojou	účasťou	i	pán	
Baška,	predseda	Tren-
čianskeho	samospráv-
neho	kraja.

  

Volkswagen Slovakia privíta  
členov SNOPK

MY O NÁS

NOVÝ PARTNER BMB 
LEITNER

Náš	dlhoročný	člen,	
spoločnosť	BMB	Leit-
ner,	rozšíril	rady	svojich	
partnerov	o	novú	posi-
lu.	Roman	Ponc,	ktorý	
pôsobí	vo	firme	od	roku	
2005,	sa	vo	februári	
2017	stal	partnerom.	
Roman	Ponc	zastrešuje	
služby	outsorcingu,	úč-
tovníctva	a	finančného	
reportingu.

Volkswagen	Slovakia	je	vďaka	cca.	11	000	pracov-
níkom	 najväčším	 súkromným	 podnikom	 na	 Slo-
vensku.	Závod	VW	v	Bratislave	zodpovedá	najmo-
dernejším	výrobným	štandardom	v	medzinárodnej	
výrobe	automobilov.	Pre	členov	SNOPK	otvorí	Vol-
kswagen	 svoje	 brány	 16. mája 2017.	 Účastníkov	
očakáva	dvojhodinová	prehliadka	lisovne,	karosár-
ne	a	haly	agregátov,	ako	aj	AUTO	FORUM	-	múze-
um	vozidiel	vyrobených	v	závode.

Kontakt:	kypus@dsihk.sk

IHK Dresden a SNOPK posilňujú 
spoluprácu

IHK	Dresden	a	SNOPK	chcú	v	budúcnosti	ešte	silnejšie	spolu-
pracovať.	Za	týmto	účelom	podpísali	obaja	partneri	začiatkom	
apríla		dohodu	o	spolupráci.	

Na	tento	rok	plánujú	IHK	Dresden	a	SNOPK	celý	rad	odvetvo-
vých	a	poradenských	podujatí,	okrem	iného	aj	na	tému	energe-
tickej	efektívnosti.	„Sasko	možno	charakterizovať	ako	inovatívny	
región	 so	 silným	 ekonomickým	 rastom,	 formovaný	 automo-
bilovým	 priemyslom.	 Táto	 spolková	 krajina	 je	 pre	 nás	 jedným	 
z	najdôležitejších	hospodárskych	regiónov	v	Nemecku.	Vidím	tu	
veľký	 potenciál	 pre	 rozvíjanie	 bilaterálnej	 spolupráce“,	 uviedol	
konateľ	SNOPK	Guido	Glania	pri	príležitosti	podpísania	dohody	
o	spolupráci.	

Už	 začiatkom	 marca	 IHK	 Dresden	 slávnostne	 otvorila	 Kontaktné	 centrum	 pre	
sasko-slovenskú	hospodársku	spoluprácu	v	Zittau,	ktoré	ako	miesto	prvého	kontaktu	
slúži	najmä	malým	a	stredným	podnikom	v	regióne.	

Kontakt:	getlik@dsihk.sk
 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Zľava:	Robert	Beuthner	
(IHK	Dresden)	a	Guido	
Glania	(SNOPK)

© Volkswagen Slovakia, a.s.
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DSIHK CAFÉ V APRÍLI

Už	od	1.	júla	2017	budú	
mať	všetky	obchodné	
spoločnosti	povinnosť	
používať	elektronické	
schránky	na	komuniká-
ciu	s	verejnou	správou.	
Na	DSIHK	Café	dňa	 
20. apríla 2017	sa	
oboznámite	s	fun-
govaním,	právnymi	
dôsledkami	a	rizikami,	
spojenými	s	používa-
ním	elektronických	
schránok.	Advokát	
JUDr.	Ing.	Matej	Šebes-
ta,	MBA,	Vás	zasvätí	
do	tajov	elektronickej	
komunikácie	s	verejnou	
správou.

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

ROBOTIKA V MSP

11. mája 2017	sa	 
v	Rajeckých	Tepliciach	
uskutoční	najväčšia	
konferencia	o	robotike.	
Odborníci	zo	Sloven-
ska	i	zahraničia	dodajú	
informácie	a	inšpirácie	
v	oblasti	modernej	 
automatizácie	a	robo-
tiky.	Malé	a	stredné	
podniky	tak	získajú	
podnety,	ako	môžu	ro-
botiku	implementovať	
vo	svojich	výrobných	
procesoch.

www.automatizacia.sk

Zahraniční	investori	na	Slovensku	hodnotia	konjunkturálnu	situáciu	za	takú	pozitívnu,	aká	
za	 posledných	 8	 rokov	 ešte	 nebola.	 Ešte	 priaznivejšie	 hodnotí	 176	 zúčastnených	 firiem	
svoju	vlastnú	situáciu	v	podnikaní.	Štyri	z	desiatich	firiem	preto	majú	v	úmysle	zamestnať	
nových	pracovníkov.	Pre	väčšinu	z	nich	však	predstavuje	vývoj	na	trhu	práce	brzdu.

Hospodárska situácia a očakávania
45	%	opýtaných	firiem	hodnotí	súčasnú	hospodársku	situáciu	
na	 Slovensku	 pozitívne,	 ako	 s	 odstupom	 najlepší	 výsledok	
od	roku	2009.	Pre	ďalších	47	%	sa	situácia	javí	ako	uspokojivá.	 
Z	predpokladu	zlepšenia	v	ďalšom	priebehu	tohto	roka	vychá-
dza	35	%	firiem,	avšak	mierna	väčšina,	s	podielom	53	%,	očaká-
va	nezmenenú	celkovú	hospodársku	situáciu.	

Očakávania	vývoja	vo	vlastnej	firme	vychádzajú	ešte	optimis-
tickejšie.	47	%	firiem	počíta	s	lepšími	obchodmi,	iba	každý	de-
siaty	podnik	sa	pripravuje	na	horší	hospodársky	rok.	44	%	firiem	
by	 následne	 chcelo	 zvýšiť	 počet	 svojich	 pracovníkov	 a	 37	 %	

zvýšiť	aj	investície.

Pri	vyhliadkach	 je	však	 nápadné	 zistenie,	 že	 síce	 64	 %	 účastníkov	 prieskumu	 počíta	 so	
stúpajúcimi	obratmi,	ale	podiel	firiem,	ktoré	očakávajú	zlepšenie	obchodných	výsledkov,	
je	naproti	tomu	iba	47	%.	Taký	veľký	rozdiel	medzi	týmito	hodnotami	sme	v	prieskume	ešte	
nezaznamenali.

Lokálne podmienky 
Slovensko	 ako	 lokalitu	 pre	 podnikanie,	 podľa	 názoru	 opýtaných	 investorov,	 zvýhodňuje	
predovšetkým	 členstvo	v	 EÚ,	výkonná,	 produktívna	 pracovná	 sila	 za	 relatívne	 priaznivé	
náklady,	 a	 dostupnosť	 a	 kvalita	 lokálnych	 dodávateľov.	 Ako	 negatívne	 lokálne	 faktory	
prieskum	naopak	vykazuje	pokrok	v	boji	proti korupcii,	transparentnosť	vo	verejnom	obsta-
rávaní,	prístup	k 	verejným	príspevkom	a podporám	z EÚ,	či	právnu	istotu.	Mnohým	firmám	
robí	starosti	okrem	toho	stále	sa	zhoršujúca	dostupnosť	kvalifikovaných	pracovných	síl.

Slovenskú	republiku	celkovo	hodnotia	účastníci	ako	druhú	najatraktívnejšiu	lokalitu	pre	in-
vestície	v	strednej	a	východnej	Európe.	Ako	už	aj	v	uplynulých	rokoch	je	na	1.	mieste	Česká	
republika.	Estónsko	a	Slovinsko	sa	delia	o	tretie	a	štvrté	miesto.	V	zásade	pozitívny	výsle-
dok,	avšak	tradične	nepatrný	náskok	Českej	republiky	sa	po	prvýkrát	v	tomto	roku	zväčšil.	
K	tomu	poklesol	podiel	tých	firiem,	ktoré	by	svoju	investíciu	na	Slovensku	aj	za	dnešných	
podmienok	 zopakovali,	 z	 85	 na	 79	 %.	 Je	 to	 najnižšia	 hodnota	 od	 zavedenia	 prieskumu	
v	roku	2004.

Webinár k prieskumu
11. apríla 2017 organizuje	SNOPK	webinár,	na	ktorom	podrobne	predstaví	a	okomentuje	
výsledky	prieskumu	konjunktúry.	Účasť	je	pre	všetkých	záujemcov	bezplatná.	

On-line	prihláška	a	výsledky	prieskumu:	www.dsihk.sk/sk/podujatia

Prieskum konjunktúry 2017: Zahra-
niční investori v pozitívnej nálade

MY O NÁS

© Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de

© Rainer Sturm / pixelio.de

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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EY PODNIKATEĽOM 
ROKA 2016 SA STAL 
JOZEF KLEIN

Držiteľom	titulu	„EY	
Podnikateľ	roka	2016	
SR“	sa	stal	Jozef	Klein,	
predseda	predsta-
venstva	spoločnosti	
Asseco	Central	Europe.	
Prestížne	ocenenie	si	
prevzal	z	rúk	vedúce-
ho	partnera	EY	Mateja	
Bošňáka.	Titul	„EY	
Technologický	podni-
kateľ	roka	2016“	získal	
Ján	Lunter,	spoluzakla-
dateľ	spol.	Innovatrics.	
Titul	„EY	Začínajúci	
podnikateľ	roka	2016“	
bol	udelený	Martinovi	
Adámkovi,	Danielovi	
Novákovi	a	Jozefovi	
Šimkovi,	majiteľom	
spol.	Inloop.

Z VOITH INDUSTRIAL 
SERVICES SA STAL 
LEADEC  

Divízia	Voith	Industrial	
Services,	ktorú	koncern	
Voith	predal	na	jeseň	
2016,	má	nové	meno.	
Spoločnosť,	ktorá	
pôsobí	v	automobilo-
vom	a	dodávateľskom	
priemysle,	sa	odteraz	
volá	Leadec.	Skupina	
Leadec	patrí	k	popred-
ným	poskytovateľom	
technických	služieb	
pre	odvetvia	automo-
bilového,	procesného	
a	elektrárenského	
priemyslu.

NOVÍ ČLENOVIA

Suché	mýto	1,	SK-811	03	Bratislava,	Kontakt: Pavla	Zavadilová
Tel.: +421	2	20850621,	E-mail: info@ark-cz.com, Internet: www.ark-cz.com								

Spoločnosť	Anochin	Roters	je	medzinárodným	poskytovateľom	služieb.	Jej	ponuka	
poradenstva	je	zostavená	špeciálne	pre	stredne	veľké	podniky.	K	ťažiskám	tejto	spo-
ločnosti	patria	oblasti	daňového,	podnikovo-hospodárskeho	poradenstva	a	účtovné	
kontroly.

Na	Poříčí	1079,	CZ-110	00	Prag,	Kontakt: Erik	Werkman
Tel.: +420	296	798111,	E-mail: erik.werkman@cms-cmck.com 
Internet: http://cms.law																	

Ako	 jedna	 z	 desiatich	 najväčších	 advokátskych	 kancelárií	 na	 svete	 pôsobí	 CMS	vo	
vyše	30	krajinách	a	má	viac	ako	60	pobočiek.	Na	lokálnych	trhoch	ponúka	poraden-
stvo	zamerané	na	príslušné	odvetvia	a	klientov	-	celkom	3	000	právnikov	CMS.

Staničná	788/11,	SK-908	51	Holíč,	Kontakt: Kristína	Vlková
Tel.: +421	34	6906211,	E-mail: kristina.vlkova@fortacogroup.com			
Internet: www.fortacogroup.com 

Spoločnosť	 Fortaco	 patrí	 k	 popredným	 európskym	 výrobným	 partnerom	 pre	 
strojársky	priemysel.	Jej	spracovateľské	služby	sú	ako	ušité	na	celkový	dodávateľ-
ský	reťazec	v	odvetví.	V	závode	v	Holíči	podnik	aktuálne	disponuje	voľnými	kapa-
citami	pre	lakovanie.

Anochin Roters Slovakia s.r.o.

CMS Cameron McKenna s.r.o.

Fortaco s.r.o.

iCultura s.r.o.

© Ernst & Young, s.r.o.

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Stážna	9/D,	SK-831	01		Bratislava,	Kontakt: Jana	Droessler
Tel.: +421	903	246	146,	E-mail: jana@icultura.org,	Internet: www.icultura.org

iCultura	je	konzultačná	firma,	zameraná	na	zvyšovanie	výkonnosti	firiem	optimál-
nym	nastavením	ich	organizačnej	kultúry.	Je	partnerom	globálnej	firmy	itim	inter-
national,	celosvetovej	špičky	v	interkultúrnom	manažmente.
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POSILY TÍMU 
ODBORNÉHO  
VZDELÁVANIA

Iveta Hrkeľová 
je	od	
februára	
novou 
posilou	
tímu	

odborného	vzdelávania.	
Do	jej	pôsobnosti	
spadajú	viaceré	
projekty	v	Košiciach,	
Bánovciach	a	Zvolene.	
I.	Hrkeľová	vyštudovala	
Pedagogickú	fakultu	
na	UMB	v	Banskej	
Bystrici.	Bohaté	
pracovné	skúsenosti	
z	oblasti	logistiky,	
nákupu	a	firemných	
procesov,	ako	aj	online	
a	direct	marketingu	
získala	vo	významných	
nemeckých	 
spoločnostiach	 
a	v	súkromnom	sektore.

Barbara Plachá
posilnila	tím	
od	marca,		
predovšet-
kým	ako	
projektová	

manažérka	medzi-
národného	projektu	
duálneho	vysokoškol-
ského	štúdia	EDU-LAB.	
B.	Plachá	vyštudovala	
marketingový	ma-
nažment	na	Ekono-
mickej	fakulte	UMB	v	
Banskej	Bystrici.	Dote-
rajšie	profesné	skúse-
nosti	získala	doma	i	v	
zahraničí,	v	key	account	
manažmente,	 
financiách	a	logistike.

SNOPK	rozširuje	svoje	aktivity	v	oblasti	odborného	vzdelávania	a	po	viacerých	úspeš-
ných	projektoch	na	stredoškolskej	úrovni	sa	rozhodla	participovať	na	medzinárodnom	
projekte	v	oblasti	na	prax	zameraného	vysokoškolského	štúdia	s	názvom	„EDU-LAB	-	
New	Danubian	Governance	in	Labour	Market	Relevance	of	Higher	Education“.	

Cieľom	 projektu	 je	 zvýšiť	 profesné	 šance	
mladých	 talentov	 v	 podunajskom	 regió-
ne.	20	partnerov	z	10	krajín	bude	po	dobu	
2,5	 roka	 spolupracovať	 so	 zámerom	 nájsť	
a	 pilotne	 implementovať	 vhodný	 model	
dlhodobo	 udržateľného	 prepojenia	 vy-
sokoškolského	 vzdelávania	 s	 pracovným	
trhom.	Aj	 preto	 sú	 partneri	 projektu	 zastú-
pení	 širokospektrálne:	 univerzity,	 profes-
né	 a	 zamestnávateľské	 organizácie,	 ako	 aj	
príslušné	verejné	inštitúcie	za	oblasť	vzde-
lávania.	 Slovensko	 bude	 v	 projekte	 repre-
zentovať	okrem	SNOPK	aj	Zväz	automobilo-

vého	priemyslu	SR	a	Technická	univerzita	Košice.	Projekt	pobeží	pod	taktovkou	nadácie	 
European	Foundation	for	Education	z	nemeckého	Štuttgartu.	Práve	Stuttgart	bol	v	po-
lovici	marca	dejiskom	kick-off	konferencie	a	otváracieho	ceremoniálu,	na	ktorom	všetky	
zúčastnené	 strany	 symbolicky	 vyjadrili	 svoj	 záujem	 podpisom	 dokumentu	 „Dunajská	
Charta	pre	mladé	talenty“.

Projekt	EDU-LAB	je	rozdelený	do	niekoľkých	etáp	a	samotná	SNOPK	bude	viesť	v	roku	
2018	pilotnú	časť	s	cieľom	implementovať	vhodnú	formu	„dualizovaného“	štúdia	od	aka-
demického	roku	2018/2019,	a	to	nielen	na	Slovensku,	ale	aj	v	Bulharsku	a	Srbsku.	Tejto	
fáze	 bude	 predchádzať	 výmena	 skúseností	 medzi	 jednotlivými	 krajinami	 a	 partnermi	
ohľadne	 best	 practices	 a	 aktuálnych	 foriem	 prepojenia	 vysokoškolského	 vzdelávania	 
s	praxou.

Projekt	 EDU-LAB	 je	 financovaný	 zo	 zdrojov	 EÚ	 v	 rámci	 Dunajského	 nadnárodného	
programu	Interreg.	Veríme,	že	tento	projekt	prispeje	tak	k	systematickému	prepájaniu	
študijných	 ponúk	vysokých	 škôl	 s	 potrebami	 trhu	 práce	 a	 tým	vytvorí	 lepšie	 profesné	
šance	pre	mladých	ľudí	a	spokojnosť	zamestnávateľov.

Štart projektu EDU-LAB:  
Vytvorme šance pre mladých ľudí

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Minister	spravodlivosti	a	európskych	záležitostí	 
Badenska-Württemberska	Guido	Wolf	sa	prihovára	
partnerom	projektu	počas	slávnostnej	ceremónie	
štartu	projektu	EDU-LAB	v	Štuttgarte

Dr.	Guido	Glania	(SNOPK)	pri	podpise	Dunajskej	
charty	pre	mladé	talenty

Projektový	tím	EDU-LAB

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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NOVÉ REKORDY NA IWA 
OUTDOORCLASSICS 
2017

44.	ročník	IWA	 
OutdoorClassics	v	No-
rimbergu	dosiahol	od	 
3.-6.	marca	2017	nové	
rekordy	vo	všetkých	
dôležitých	ukazovate-
ľoch:	tento	popredný	
medzinárodný	odbor-
ný	veľtrh	poľovníctva	
a	športových	zbraní,	
outdoorového	prís-
lušenstva	a	bezpeč-
nostného	vybavenia	v	
tomto	roku	po	prvýkrát	
zaznamenal	viac	ako	
1	500	vystavovateľov	
na	vyše	100	000	m²	
výstavnej	plochy	a	viac	
ako	49	000	návštevní-
kov	z	radov	odbornej	
verejnosti.	

Zúčastnilo	sa	ho	aj	 
7	vystavovateľov	zo	
Slovenska:	B&B	secu-
rity	commerce,	FALCO	
SK,	Grand	Power,	Lo-
vinterier,	LYNX	OPTICS	
SLOVAKIA,	TYRCHEM 
a	ZVS	Impex.	

ÚSPEŠNÁ PREMIÉRA 
U.T.SEC

Nový	odborný	veľtrh	
a	konferencia	U.T.SEC	
–	Unmanned	Techno-
logies	&	Security	Expo	
&	Conference	mohla	
v	dňoch	2.	-	3.	marca	
2017	osláviť	úspešnú	
premiéru.	Na	tento	
svetovo	prvý	odborný	
veľtrh	a	konferenciu,	so	
zameraním	na	zabez-
pečenie	pomocou	
dronov,	ale	aj	proti	dro-
nom,	prišlo	do	veľtrž-
ného	centra	v	Norim-
bergu	631	návštevníkov	 
a	účastníkov	kongresu,	
takmer	polovica	z	nich	
bola	zo	zahraničia.

Prezentácia	 Slovenska	 ako	 príťažlivej	 dovolenkovej	 des-
tinácie	 bolo	 hlavným	 cieľom	 účasti	 Slovenska	 na	veľtrhu	
ITB	od	8.-12.	marca	2017	v	nemeckej	metropole.	Najväčší	
odborný	medzinárodný	veľtrh	cestovného	ruchu	ITB	Ber-
lín	je	globálnou	celosvetovou	platformou	cestovného	ru-
chu	a	predstavuje	fórum	pre	B2B	stretnutia	odborníkov	a	
hráčov	zo	všetkých	oblastí	turizmu	a	cestovania.	Napriek	
štrajku	 na	 berlínskych	 letiskách	veľtrh	 navštívilo	viac	 ako	
170	000	návštevníkov.	

Tento	 rok	 využilo	 možnosť	 prezentácie	 v	 rámci	 slovenského	 stánku	 pod	 gesciou	 Mi-
nisterstva	dopravy	a	výstavby	SR	a	pod	novou	značkou	„Travel	in	Slovakia	Good	Idea“,	 
11	slovenských	vystavovateľov:	Bratislava	Tourist	Board,	Bratislava	Region	Tourism,	Kú-
pele	 Piešťany	 a	Trenčianke	Teplice,	 cestovné	 kancelárie,	 ktoré	 ponúkajú	 dovolenkové	
pobyty	na	Slovensku	-	E-Travel,	Flora	Tours,	SATUR	a	poskytovatelia	služieb	v	cestov-
nom	ruchu	-	Aplend	Apartments	&	Resorts,	Tatry	Mountain	Resorts,	Hotel	Pod	Zámkom	
Bojnice	a	Oravské	Múzeum.	

Vďaka	technológii	Samsung	Gear	VR	mohli	návštevníci	expozície	virtuálne	precestovať	
celé	Slovensko	-	a	pozrieť	si	napr.	nádhernú	prírodnú	scenériu	Slovenského	raja,	výhľad	
z	Lomnického	štítu	či	z	Chopku	v	Nízkych	Tatrách	alebo	historické	centrum	Bratislavy.

Národnú	expozíciu	navštívila	generálna	riaditeľka	Sekcie	cestovného	ruchu	Ministerstva	
dopravy	a	výstavby	SR	Ivana	Magátová	a	veľvyslanec	Slovenskej	republiky	v	Nemecku,	
Peter	Lizák.	Nemecko	dlhodobo	patrí	k	prioritným	zdrojovým	trhom	cestovného	ruchu	
Slovenska.	V	r.	2016	pricestovalo	na	Slovensko	178	tisíc	nemeckých	návštevníkov,	čo	radí	
Nemecko,	s	nárastom	oproti	minulému	roku	o	12	%,	na	3.	miesto	v	rebríčku	krajín.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

VEĽTRHY

Nenechajte	 si	 ujsť	 CUBE	 Tech	 Fair	 -	 jedinečné	 globálne	
stretnutie	 500	 start-upov	 a	 korporácií	 s	 3	 000	 investor-
mi,	 sponzormi	 a	 partnermi	 technologických	 inovácií	 od	 

10.	-	12.	mája	2017	v		CityCube	Berlin	na	Berlínskom	výstavisku!	Najinovatívnejší	start-up	
získa	1	mil.	Eur!

Oblasti	CUBE:
									-	life	sciences	&	digital	health
									-	machinery	&	manufacturing
									-	infrastructure	&	interconnectivity

Vstupenky	teraz	s	50	%	zľavou!	Počet	zvýhodnených	vstupeniek	je	limitovaný.	Objednáv-
ka	vstupeniek	pre	slovenských	návštevníkov	pod	linkom:	CUBE	visitors	Slovakia-Tickets

Viac:	www.dsihk.sk/sk/veltrhy/berlinske-veltrhy/cube-tech-fair-startups-investors

CUBE Tech Fair Berlin

Stánok	Slovenska	na	ITB	Berlín

ITB Berlin „Travel in Slovakia  
Good Idea“

© MDaV SR

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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ROADSHOW SNOPK
„NEMECKO – VÁŠ  
OBCHODNÝ PARTNER“

SNOPK	sa	vydá	do	
regiónov,	aby	sloven-
ským	firmám	priblížila	
trhový	potenciál	 
v	Nemecku.	Za	týmto	
účelom	zorganizuje	 
v	najdôležitejších	prie-
myselných	centrách	
Slovenska	Roadshow	
s	poldňovými	infor-
mačnými	podujatiami.	
Firmy	dostanú	základ-
né	informácie	o	aktu-
álnom	vývoji	na	trhu	
a	dozvedia	sa,	ktoré	
faktory	sú	rozhodu-
júce	pre	ich	úspech	
v	Nemecku.	SNOPK	
zároveň	predstaví	svoju	
podpornú	činnosť	pri	
vstupe	slovenských	
firiem	na	nemecký	trh	
a	poskytne	prehľad	o	
dodatočných	kontakt-
ných	miestach.	Ponuku	
zavŕši	obhliadka	vybra-
nej	spoločnosti.	

Úvodné	podujatie	sa	
bude	konať	dňa	7. júna 
2017	v	Dunajskom	
Klátove.	Ďalšie	termíny	
Roadshow	budú	nasle-
dovať	na	jeseň,	a	to	na	
strednom	a	východnom	
Slovensku.

Kontakt:	
remisova@dsihk.sk

Nemecko	 je	 magnetom	 pre	 zahraničné	 firmy.	 Aj	 pre	 firmy	 zo	 Slovenska,	 ktoré	 chcú	
medzinárodne	 expandovať,	 ponúka	 tento	 trh	 veľké	 príležitosti,	 ale	 aj	 nástrahy,	 hovorí	 
Katharina	Getlik,	vedúca	oddelenia	Trhové	a	právne	poradenstvo	SNOPK.

Kvôli čomu je Nemecko atraktívnou lokalitou pre firmy zo Slovenska?
Nemecko	v	prvom	rade	predstavuje	najväčší	odbytový	trh	
v	 EÚ.	To	 slovenským	 firmám	 ponúka	veľa	 možností.	 Ne-
mecko	je	pionierom	v	mnohých	oblastiach:	výskumu	a	vý-
voju	sa	pripisuje	veľmi	veľký	význam	a	vyvinuté	technoló-
gie	sú	na	špičkovej	úrovni.	To	prospieva	množstvu	rôznych	
odvetví.	 Dôležitými	 ťahúňmi	 sú	 automobilový	 priemysel	 
a	strojárstvo,	rovnako	ako	sektor	informačných	a	komuni-
kačných	technológií	a	chemický	priemysel.	Na	Slovensku	
hľadá	dodávateľov	tiež	veľa	nemeckých	podnikov	v	rámci	
svojho	supply	chain	managementu.	Právny	systém	je	sta-

bilný	a	spoľahlivý.	Predovšetkým	posledný	uvedený	bod	robí	z	tejto	krajiny	spoľahlivého	
obchodného	partnera.

Na čo musia dbať slovenské firmy pri vstupe na nemecký trh?
Slovenské	firmy	by	si	mali	byť	vždy	vedomé	toho,	že	(vychádzajúc	z	krajiny	s	5,4	mil.	oby-
vateľov)	zamýšľajú	spracovať	krajinu	s	viac	ako	82	mil.	obyvateľov.	Je	to	obrovský	rozdiel,	
preto	by	si	mali	vopred	realisticky	stanoviť	svoje	ciele	a	nepreceňovať	vlastné	schopnosti.	
Aj	keď	Nemecko,	rovnako	ako	Slovensko,	je	členským	štátom	EÚ,	môže	sa	stať,	že	majú	
odlišné	zákonné	úpravy.	To	by	si	firmy	mali	vopred	zistiť.	Odporúča	sa,	pokiaľ	je	to	možné,	
nového	potenciálneho	obchodného	partnera	si	vopred	preveriť,	aby	dodatočne	neprišlo	
k	žiadnym	nepríjemným	prekvapeniam.	Pretože	„uvoľnená“	platobná	morálka	nie	je	len	
čisto	slovenský	fenomén.

Ako môže SNOPK podporiť firmy pri ich vstupe na trh v Nemecku?
SNOPK	pôsobí	ako	bilaterálna	zahraničná	obchodná	komora	na	Slovensku	od	roku	2005	
a	v	prvom	rade	sa	považuje	za	poskytovateľa	služieb	pre	firmy.	Ak	sa	v	minulosti	orien-
tovalo	 podstatne	viac	 nemeckých	 firiem	 smerom	 na	 Slovensko,	v	 posledných	 rokoch	
môžeme	rozpoznať	opačný	trend.	Stále	častejšie	sa	na	nás	obracajú	aj	slovenské	firmy,	
ktoré	sa	chcú	obchodne	uchytiť	v	Nemecku.	V	prvom	rade	pomáhame	pri	sprostred-
kúvaní	obchodných	partnerov.	Tu	sa	môže	jednať	ako	o	distribučných	partnerov,	tak	aj	 
o	priamych	zákazníkov.	Slovenské	firmy	radi	siahajú	po	našej	expertíze,	ktorou	disponu-
jeme	v	oboch	krajinách.	Taktiež	poskytujeme	poradenstvo,	týkajúce	sa	akýchkoľvek	otá-
zok	ohľadom	nemeckého	trhu.	Okrem	toho	na	Slovensku	od	júna	plánujeme	Roadshow	
smerom	na	nemecký	trh.	

Na aké interkultúrne rozdiely narážajú slovenskí obchodníci v Nemecku? 
Veľký	rozdiel	spočíva	už	v	prístupe	k	obchodnému	stretnutiu.	Nemci	radi	plánujú	a	konajú	
dlhodobo.	Tu	sa	teda	od	Slovákov	vyžaduje,	aby	stretnutia,	dohodnuté	dlhý	čas,	vopred	
brali	záväzne.	Ak	Vás	čaká	obchodné	stretnutie	s	nemeckým	partnerom,	potom	je	dôležité	
hlavne	jedno:	presnosť	a	formálne	vystupovanie.	Absolútne	nevyhnutné	je,	aby	bol	človek	
na	obsah	rozhovoru	dobre	pripravený,	pretože	nemecká	strana	pripravená	zvyčajne	je.

TÉMA MESIACA
SNOPK: „Nemecko má 
slovenským firmám čo ponúknuť“

Katharina	Getlik

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory



NEWSLETTER 03-04/2017

PLYNULÉ ZAKLADANIE 
FIRIEM

Založiť	si	firmu	v	Ne-
mecku	je	jednoduché	
a	nekomplikované.	
Jasne	upravený	proces	
zakladania	spoločností	
umožňuje	spoľahlivé	
plánovanie.	Náklady	
na	založenie	firmy	sú	
mierne	a	určiť	ich	je	
navyše	možné	hneď	na	
začiatku.	Zákon	o	spo-
ločnostiach	s	ručením	
obmedzeným	obsahuje	
vzor	stanov,	ktoré	mož-
no	použiť	pre	štandard-
né	založenie	s.r.o.	

Verejné	obchodné	
registre	poskytujú	
okrem	iného	informácie	
o	existencii	spoločností	
a	osobách,	ktoré	sú	
oprávnené	ich	zastu-
povať.
 

EFEKTÍVNY PRÁVNY 
SYSTÉM

Podnikatelia	sa	 
v	Nemecku	stretávajú	
s	výbornými	právnymi	
rámcovými	podmien-
kami,	zaručujúcimi	is-
totu	a	transparentnosť.	
Podľa	štúdie	Svetového	
ekonomického	fóra	
patrí	Nemecko	k	top	
národom	v	kategórii	
„nezávislosť	súdnictva“.	
Dôkladné	kodifikova-
nie	a	efektívny	systém	
výkonu	rozhodnutí	po-
núkajú	investorom	spo-
ľahlivý	právny	rámec	
a	možnosť	rýchleho	
presadzovania	svojich	
práv.

www.gtai.de

Pre	najdôležitejšie	priemyselné	odvetvia	kurz	rastu	pokračuje	aj	v	roku	2017.	

Strojársky priemysel: Očakáva sa mierny nárast dopytu 
Strojárstvo	 je,	vďaka	 ročnému	 obratu	vo	výške	 cca.	 225	 miliárd	 eur,	 po	 automobilovom	
priemysle	 druhým	 najdôležitejším	 priemyselným	 odvetvím	 Nemecka.	 Obrat	 výrobcov	
strojov	a	zariadení	v	Nemecku	v	roku	2016	takmer	stagnoval.	Prognózy,	vypočítané	por-
tálom	Statista,	vychádzajú	optimisticky	zo	strednodobo	pretrvávajúceho	nárastu	obratu,	
ktorý	má	v	roku	2017	činiť	asi	8	mld.	a	v	roku	2018	ďalších	6	mld.	eur.
 
Chemický priemysel: Rok 2017 pravdepodobne bez dynamiky
Chemicko-farmaceutický	 priemysel	 s	 približne	 446	 000	 zamestnancami	 stojí	 ako	 tretie	
najväčšie	priemyselné	odvetvie	na	začiatku	priemyselného	reťazca	tvorby	hodnôt.	V	roku	
2016	stúpla	produkcia	podľa	odborného	zväzu	VCI	o	0,5	%,	zatiaľ	čo	obrat	klesol	o	3	%.	
Podľa	prezidenta	VCI	zostane	chemické	odvetvie	v	roku	2017	bez	dynamiky,	ktorá	by	stála	
za	zmienku,	zvlášť	keď	sa	zvýšili	politické	a	konjunkturálne	riziká	na	zahraničných	trhoch.	 
V	roku	2017	sa	má	dosiahnuť	nárast	produkcie	o	0,5	%	a	nárast	obratu	o	1	%.	

Elektronický priemysel: Naďalej v kurze rastu 
V	 nemeckom	 elektropriemysle	 očakával	 Centrál-
ny	 zväz	 elektrotechnického	 a	 elektronického	 prie-
myslu	 (ZVEI)	 pre	 rok	 2016	 mierny	 rast	 o	 reálne	 
1	%.	Výdavky	odvetvia	na	inovácie	predstavovali	v	roku	2016	
okolo	 18	 mld.	 eur.	 Zo	 strednodobého	 hľadiska	 by	 vysoká	
úroveň	mohla	pokračovať.	Analýzy	portálu	Statista	a	Euro-	
statu	 predpokladajú	 celkový	 objem	 v	 Nemecku	 vyrobe-
ných	elektronických	dielcov	pre	roky	2017	a	2018	v	hodnote	
16,21	miliárd,	resp.	16,28	miliárd	eur	(2016:	16,06	miliárd	eur).	

Stavebníctvo: Predpoklad vysokých investícií 
V	roku	2016	boli	stavy	zákaziek	a	vyťaženie	kapacít	v	stavebníctve	vysoké.	So	stúpajúcim	
dopytom	po	stavebných	výkonoch	odvetvie	počíta	aj	v	roku	2017.	Obrat	v	cestnej	výstavbe	
v	Nemecku	má	podľa	prognóz	portálu	Statista	a	Eurostatu	po	cca.	12,7	mld.	eur	v	roku	2016	
stúpnuť	na	predpokladaných	12,9	mld.	(2017)	a	13,4	mld.	eur	(2018)	a	potom	si	túto	vysokú	
úroveň	držať.	Výdavky	na	priemyselné	a	športové	zariadenia	(nie	budovy)	predstavovali	 
v	Nemecku	v	roku	2016	približne	3,35	mld.	eur.	V	roku	2017	a	2018	by	mali	ľahko	stúpnuť	
(3,40	mld.	a	3,47	mld.	eur).	

Výroba automobilov/automobilových dielcov: Prognóza predpovedá dobré obchody 
Manažéri	stredných	podnikov,	dodávajúcich	pre	automobilový	priemysel,	zhodnotili	eko-
nomickú	 situáciu	v	 roku	 2016	 ako	 „dobrú“	 alebo	 „veľmi	 dobrú“.	 Obrat	v	 automobilovom	
priemysle	v	Nemecku	údajne	v	roku	2016	dosiahol	úroveň	405	miliárd	eur.	Prognóza	portá-
lu	Statista	pre	roky	2017	a	2018	odhadla	značný	nárast	na	424	miliárd,	resp.	440	miliárd	eur.	
Ročná	produkcia	osobných	automobilov	má	od	roku	2015	do	2019	stúpnuť	o	0,6	mil.	na	
6,3	mil.	jednotiek.	Počet	novo	prihlásených	vozidiel	dosiahol	v	roku	2016	približne	hodnotu	
predošlého	roka	vo	výške	3,21	mil.	vozidiel;	v	roku	2017	aj	2018	to	má	zostať	na	stabilnej	
úrovni.

Günter Maier, Germany Trade & Invest 
www.gtai.de

Nemecký priemysel naďalej  
v kurze rastu 
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NEMECKO – MEDZINÁ-
RODNE ATRAKTÍVNA 
LOKALITA

Aktuálne	štúdie	do-
kazujú,	že	Nemecko	
je	medzi	investičnými	
lokalitami	tou	najlep-
šou	adresou	v	Eu-
rópe.	Presvedčivým	
argumentom	je	nielen	
hospodárska	stabili-
ta,	investorov	láka	aj	
veľkosť	odbytového	
trhu.	Okrem	toho	je	
Nemecko	veľmi	dobre	
začlenené	do	svetové-
ho	hospodárstva	 
a	podniky	môžu	
profitovať	z	neustálej	
výmeny	vedomostí,	
produktov	a	kvalifiko-
vanej	pracovnej	sily	 
v	rámci	veľkého	sveto-
vého	spoločenstva.

Preto	si	stále	viac	
zahraničných	firiem	
vyberá	Nemecko	ako	
centrálnu	lokalitu	pre	
svoje	výrobné	závo-
dy	a	profituje	pri	tom	
z	vynikajúcich	rám-
cových	obchodných	
podmienok	a	vysokej	
produktivity.	Od	roku	
2010	sa	stav	priamych	
zahraničných	investícií	
zvýšil	o	takmer	20	%	 
a	v	roku	2014	dosiahol	
hodnotu	vo	výške	viac	
ako	461	miliárd	eur.	
Sídlo	v	Nemecku	má	už	
cca	60	000	zahranič-
ných	firiem,	ktoré	za-
mestnávajú	okolo	troch	
miliónov	pracovníkov.

Ďalšie	informácie:	
www.gtai.de

Spoločnosť	LUMACO,	s.	r.	o.	bola	založená	v	roku	2007.	Dnes,	už	ako	skupina	spoločností,	
poskytuje	služby	v	oblasti	mechanických,	pneumatických	a	elektrických	montáží,	progra-
movania	a	relokácie	industriálnych	liniek.	Materská	spoločnosť	LUMACO,	s.	r.	o.	okrem	toho	
zabezpečuje	výrobu	prípravkov,	logistických	systémov	a	rôznych	elektrických	komponen-
tov	vo	vlastných	výrobných	halách.	Súčasťou	sekcie	výroby	je	aj	vlastný	tím	konštruktérov.

Nemecko	 vždy	 predstavovalo	 v	 oblasti	 strojárskeho,	 a	 špeciálne	 automobilového	 prie-
myslu,	absolútnu	svetovú	špičku.	Naša	spoločnosť	vstúpila	na	kvalitný	a	neustále	sa	roz-
víjajúci	nemecký	trh	prakticky	hneď	po	svojom	vzniku,	pričom	sa	snažila	etablovať	u	naj-
významnejších	 priemyselných	 koncernov,	 ako	 sú	 KUKA,	 ThyssenKrupp,	 Daimler-Benz,	
Volkswagen	 či	 BMW.	 Konkurencia	 bola	 naozaj	 tvrdá.	 Bolo	 to	 pre	 nás	veľmi	 dynamické	
obdobie,	plné	výziev	a	nových	projektov.

Osobitne	 sme	 museli	 pristupovať	 predovšetkým	 k	 otázkam	 kvality,	 bezpečnosti	 práce	
a	 starostlivosti	 o	 životné	 prostredie,	 na	 ktoré	 sa	 v	 Nemecku	 kladie	 osobitný	 dô-
raz.	 Postupom	 času	 sme	 prešli	 cestou	 certifikácií	 9001,	 14001	 a	 v	 neposlednom	 rade	
SSC,	 udelených	 spoločnosťou	 TÜV	 SÜD.	 Aj	 touto	 cestou	 sa	 nám	 darilo	 a	 darí	 pre-
sviedčať	 našich	 nemeckých	 zákazníkov,	 že	 sme	 kvalitná	 firma,	 schopná	 poskyto-
vať	 služby	 a	 výrobu	 na	 najvyššej	 kvalitatívnej	 úrovni.	 Vyvrcholením	 úsilia	 bol	 vznik	
dcérskej	 spoločnosti	 LUMACO	 Germany	 GmbH,	 ktorá	 	 bola	 založená	 v	 apríli	 2015.

Dnes,	s	odstupom	takmer	desiatich	rokov,	môžeme	skonštatovať,	že	sa	nám	vstup	na	ne-
mecký	trh	podaril.	Naša	nemecká	pobočka	dnes	zamestnáva	viac	ako	30	zamestnancov,	
ktorí,	doplnení	o	odborníkov	z	materskej	spoločnosti,	permanentne	poskytujú	služby	pre	
mnohých	nemeckých	klientov	nielen	v	Nemecku,	ale	aj	po	celom	svete.	

Z	 celkového	 súčasného	 obratu	 našej	 skupiny	 LUMACO	 Group,	 ktorá	 okrem	 materskej	
spoločnosti	a	pobočky	v	Nemecku	zahŕňa	aj	dcérske	spoločnosti	v	Čechách	(LUMACO	
Czech,	s.	r.	o.)	a	v	USA	(LUMACO	US	LLC),	tvorí	podiel	služieb	a	výroby	pre	nemeckých	
zákazníkov	viac	ako	85	%.

Preto	nám	neostáva	nič	iné,	ako	poďakovať	všetkým	našim	slovenským	a	nemeckým	part-
nerom,	ktorí	nám	na	našej	ceste	pomáhali.	Osobitne	by	sme	radi	poďakovali	SNOPK,	ktorej	
je	naša	spoločnosť	členom,	za	veľmi	kvalitnú	informačnú	podporu	a	poradenstvo,	ktoré	
nám	 umožnilo	 rýchlo	 sa	v	 Nemecku	 etablovať,	 prekonať	 administratívne	 nevyhnutnosti	 
a	plne	sa	sústrediť	na	rozvoj	našej	činnosti.

Ľubomír Marjak (vlastník) a Erik Štefák (konateľ), LUMACO, s. r. o. 

LUMACO: „Nám sa vstup na 
nemecký trh podaril.“ 
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Slovenská	firma	LUMACO	je	špecialistom	na	montáže	a	relokácie	výrobných	liniek	

© LUMACO, s.r.o.
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KONJUNKTÚRE SA  
V NEMECKU DARÍ  
VÝBORNE

Vyhodnotením	 
v	publikácii	„Wirt-
schaftslage	und	Erwar-
tungen	zu	Jahresbe-
ginn	2017“	prezentovala	
Nemecká	obchodná	 
a	priemyselná	komora	
(DIHK)	výsledky	svojho	
aktuálneho	prieskumu	
konjunktúry.	Jeho	zák-
lad	tvorili	odpovede	od	
viac	ako	27	000	firiem.	

Podľa	nich	je	ekono-
mická	situácia	firiem	 
na	rekordnej	úrovni	 
a	dopadla	lepšie,	ako	
sa	očakávalo	na	jeseň	
2016.	Vyjasňujú	sa	naj-
mä	názory	na	situáciu	 
v	priemysle.	Ten	profi-
tuje	z	rastu	globálneho	
dopytu.	Aj	odvetvia	
obchodu	a	služieb	sú	
spokojnejšie.	Stúpajúca	
zamestnanosť	a	rastúce	
mzdy	prichádzajú	vhod	
maloobchodu	a	obcho-
du	s	automobilmi.	Níz-
ka	úroveň	úrokov	navy-
še	povzbudzuje	bytovú	
výstavbu.	Sezónny	útlm	
v	stavebníctve	sa	preto	
ani	zďaleka	nekoná.	

DIHK	pre	rok	2017	
očakáva	hospodársky	
rast	v	hodnote	1,6	%.	
Najsilnejšie	sa	majú	
zvyšovať	hrubé	kapitá-
lové	investície	(o	2,7	%).	
V	prípade	dovozu	ráta	
DIHK	s	nárastom	vo	
výške	4	%.		

www.dihk.de

Nemecko	je	už	od	nepamäti	najdôležitejším	cieľovým	trhom	pre	slovenský	export.	V	roku	
2016	posilnil	objem	nemeckého	dovozu	zo	Slovenska	o	4,5	%	na	15,3	mld.	eur.	Z	celkové-
ho	vývozu	Slovenska	to	predstavovalo	podiel	vo	výške	22	%.	Ako	vyplýva	z	nasledovnej	
tabuľky,	najdôležitejšími	slovenskými	vývoznými	komoditami	smerom	do	Nemecka	sú	
autá	a	automobilové	dielce,	elektrické	stroje	a	prístroje,	priemyselné	vybavenie,	ako	aj	
chemické	výrobky.	

Zdroj: eurostat

Slovenský export do Nemecka  
za viac ako 15 mld. eur

TÉMA MESIACA

HS 
kód

Tovarová skupina 2015
(v EUR)

2016
(v EUR)

Zmena 
2016/2015 

(v %) 

30 Farmaceutické	výrobky 112.617.205 145.849.960 29,5%

39 Plasty	a	výrobky	z	nich 324.558.012 324.427.653 0,0%

40 Kaučuk	a	výrobky	z	neho 515.826.696 517.511.772 0,3%

73 Výrobky	zo	železa	alebo	z	ocele 365.665.023 385.130.861 5,3%

84 Stroje	a	prístroje 2.063.187.313 2.265.817.270 9,8%

.8482 Valivé	ložiská 477.726.455 470.311.809 -1,6%

.8483 Strojové	hriadele	 274.735.371 259.062.126 -5,7%

85 Elektrické	stroje	a	prístroje 2.896.253.397 3.038.896.185 4,9%

.8512 Osvetľovacie	a	signalizačné	
prístroje,	stierače	

315.210.848 362.974.380 15,2%

.8528 Monitory,	televízne	prijímače	 862.636.176 831.245.579 -3,6%

.8544 Drôty	a	káble	 395.847.343 368.035.210 -7,0%

87 Ťahače,	motorové	vozidlá,	moto-
cykle,	bicykle	

4.801.898.087 5.041.483.864 5,0%

.8703 Osobné	automobily 1.726.921.151 2.078.530.000 20,4%

.8707 Karosérie 1.245.447.216 901.466.437 -27,6%

.8708 Časti	súčasti	a	príslušenstvo	
motorových	vozidiel

1.611.450.241 1.765.761.733 9,6%
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