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MSP AKO FAKTOR 
ÚSPECHU



Milí členovia a priatelia, 
 
bez malých a stredných podnikov niet 
hospodárstva. Ako v Nemecku, tak aj na 
Slovensku tvoria malé a stredné podniky 
(MSP) srdce krvného obehu hospodárstva. 
Hoci však, hlavne v regiónoch, vykonávajú 
dôležitú „funkciu kotvy“, často sa im nevenuje 
rovnaká miera pozornosti, ako napríklad 
veľkým koncernom. Siemens či Volkswagen 
sú pre každého pojmom, ale poznáte firmy 
Brückner, Manz alebo Witzenmann? Takéto 
firmy sa však skrývať v žiadnom prípade 
nemusia, pretože vo svojom odvetví sú 
nezriedka dôležitým spoluhráčom podnikov, 
s popredným postavením na svetovom trhu. 
Preto sa tieto MSP plným právom často 
označujú za hidden champions - skrytých 
šampiónov.  
 
MSP tvoria aj široký základ SNOPK. 88 % 
členských firiem zamestnáva menej ako 500 
pracovníkov, ďalších 87 % dosahuje ročný 
obrat vo výške nie viac ako 50 mil. eur. To je 
pre nás dostatočný dôvod na to, aby sme  
v tomto vydaní newslettra postavili malé  
a stredne veľké firmy náležite do popredia. 
Ako príklad skrytého šampióna z praxe Vám 
predstavíme spoločnosť Scheidt & Bachmann. 
Nemecká spoločnosť, so sídlom v Žiline, je  
čisto MSP. Okrem toho sa nám podarilo 
presvedčiť Slovak Business Agency, aby nám 
poskytla náhľad do možností podpory pre 
MSP na Slovensku.    
 
Váš Jürgen Knie 
prezident SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Už 17. apríla 2019 sa stretnú členovia a priatelia SNOPK na Jour Fixe v Košiciach. 
Konateľ SNOPK Peter Kompalla a Martina Šušová, z tímu starostlivosť o členov, 
cestujú do Košíc na toto obľúbené networkingové stretnutie severnou a naspäť 
južnou trasou. Veľmi radi sa s Vami 17.-18. apríla po ceste stretneme, dajte nám vedieť 
a dohodnite si s nami stretnutie! 
Nasledujúci obrázok zobrazuje trasu. 
 
Kontakt: susova@dsihk.sk 

 NEWSLETTER 3/2019 

MY O NÁS 
SNOPK vyráža na Jour Fixe  
do Košíc – stretnite sa s nami! 
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Valné zhromaždenie sa tento rok koná 13. júna 2019 a to práve na 14. výročie 
založenia SNOPK. Súčasní členovia sa oboznámia s finančnými výsledkami roku 2018 
a budú hlasovať o členoch predstavenstva pre rok 2019. Konkrétne sú k dispozícii dve 
pozície v predstavenstve, ako aj pozícia audítora. 

 
Hneď po valnom zhromaždení očakávame členov a priateľov 
SNOPK, aby si spoločne s nami pripili na narodeniny SNOPK 
a budovali tak pri neformálnej atmosfére svoju sieť kontaktov. 
Pri tejto príležitosti je nám cťou, že Jour Fixe otvorí čestný hosť, 
pán Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. 
 

Viac: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/valne-zhromazdenie-jour-fixe-1 

Valné zhromaždenie a Jour Fixe  
v Bratislave s významným hosťom 
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EUROPEAN 
COMPLIANCE FORUM  
 
Konferencia European 
Compliance Forum 
2019 sa uskutoční  
25. a 26. apríla 2019. 
Tohtoročná konferen-
cia sa bude venovať 
najmä efektivite 
compliance programov.   
 
Program bude 
rozdelený do troch 
tematických blokov. 
Prvý sa bude venovať 
problematike 
compliance v etickej 
a teoretickej rovine. 
Druhý prinesie 
praktický pohľad 
a skúsenosti priamo  
z „reálneho biznisu“. 
Tretí blok bude 
zameraný na tzv. 
forenzné compliance, 
teda skúmanie 
motivácie zlyhania 
zamestnancov, ale 
aj top manažérov, 
vyšetrovanie firemných 
podvodov, techniky 
vedenia forenzných 
interview, či 
kybernetické hrozby.    
 
Organizátormi 
konferencie sú 
spoločnosti RUŽIČKA 
AND PARTNERS 
a Deloitte. Záštitu  
nad podujatím  
prevzalo Ministerstvo 
spravodlivosti 
Slovenskej republiky.   
 
Online prihláška: 
www.ecf-2019.eu 
 
 
 

Nemecká škola Bratislava (DSB) je spojenou nemecko-slovenskou 
školou, t. j. je akreditovaná tak Spolkovou republikou Nemecko, ako 
aj Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podporovaná 
nemeckou zahraničnou školou. Škola patrí do celosvetovej siete 

približne 140 nemeckých zahraničných škôl a je súčasťou zahraničnej kultúrnej  
a vzdelávacej politiky Spolkovej republiky Nemecko. Centrálny úrad pre zahraničné 
školstvo (ZfA) našu školu preto systematicky podporuje pri presadzovaní vývojových 
úloh, v rámci pedagogického manažmentu kvality. V roku 2015 DSB získala 
kvalitatívnu pečať „Excelentná nemecká zahraničná škola“, čím dokázala, že tieto 
úlohy, počnúc materskou školou až po gymnázium, spĺňame. 
  
Ako takzvaná „spojená škola“ spájame množstvo národností a kultúr! Nemeckú školu 
Bratislava navštevujú okrem nemeckých a slovenských detí aj deti z Ukrajiny, 
Maďarska, z arabských krajín, Južnej Kórei a Číny. Slovenská republika akreditáciou 
prijala našu školu do slovenského školského systému. Zavŕšením tejto pestrej 
vzdelávacej palety je možnosť absolvovať v Nemecku uznávané absolutórium reálnej 
školy, ako aj nemeckú medzinárodnú maturitu a slovenskú maturitu z predmetu 
„Slovenský jazyk a literatúra“. 
 

Kontinuálny nárast počtu 
našich žiakov v priebehu 
ostatných piatich rokov 
ukázal, že záujem o nemecké 
vzdelávanie v našom regióne 
tendenčne naďalej rastie. 
Tomuto dopytu vychádzame 
v ústrety otvorením projektu 
„Nová školská budova“. 
Minulý rok škola našla a kúpila 

pre tento účel vhodný objekt na pozemku na Bárdošovej ulici - na Kramároch 
v Bratislave. Na jar toho istého roku bola vypracovaná prvá projektová štúdia  
a momentálne pracujeme na plánovaní a realizácii, s cieľom najneskôr na jar 2019 
začať s rekonštrukčnými prácami. Týmto spôsobom by sa prevádzka materskej  
školy (vyše 100 detí), ako aj základnej školy a gymnázia (spolu vyše 300 žiakov)  
mala začať v nových priestoroch v školskom roku 2021/2022. Okrem toho plánuje 
DSB ešte intenzívnejšie spolupracovať s firmami a podnikmi v Bratislave a blízkom 
okolí, vo forme podnikovej praxe, prázdninových brigád a prezentácií firiem. Žiaci  
9. triedy absolvujú každý školský rok v júni dvojtýždňovú podnikovú prax, v rámci 
ktorej sa po prvýkrát dostávajú do kontaktu so svetom práce a získajú vhľad do jeho 
štruktúr.  
 
Všetky tieto výzvy chceme nasledovať s angažovanosťou a radosťou.  
 
Viac: https://deutscheschule.sk 
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VEĽTRHY 
Pod značkou „Travel in Slovakia 
Good Idea“ na ITB Berlín   

Na 53. ročníku ITB Berlín - najväčšieho 
odborného medzinárodného veľtrhu cestov-
ného ruchu, sa od 6. – 10. marca 2019  
v 26 halách predstavilo vyše 10 000 vysta- 
vovateľov zo 181 krajín viac ako 160 000 
návštevníkom, z toho 113 500 bola odborná 
verejnosť. Na ITB sa okrem národných stánkov 
krajín, regiónov a destinácií, prezentujú 
cestovné kancelárie, rekreačné a ubytovacie 
zariadenia, dopravné spoločnosti, poskyto-
vatelia služieb a technológie. Súčasťou veľtrhu je kvalitný odborný program, s viac  
ako 28 000 účastníkmi. ITB predstavuje fórum pre efektívne B2B stretnutia odborníkov 
zo všetkých oblastí branže a je miestom konania najvýznamnejších odborných 
podujatí, kongresov, seminárov a workshopov.  

 
V Berlíne sa predstavili - v rámci spoločného 
stánku, pod gesciou Ministerstva dopravy  
a výstavby SR, aj slovenskí vystavovatelia: 
Bratislava Tourist Board, Turizmus regiónu 
Bratislava, Košice-Turizmus, Košice Región 
Turizmus, Rezort Piešťany, OOCR Region Liptov 
spolu s TMR, Kúpele Trenčianske Teplice, 
cestovné kancelárie, ktoré poskytujú dovo-
lenkové pobyty na Slovensku: E-Travel 
Incoming Services, Flora Tour, SATUR Travel, 

ako aj poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu - DIRECTBUS a Lindner Hotel 
Gallery Central, Bratislava. V rámci slovenskej expozície, pod overenou značkou 
„Travel in Slovakia Good Idea“, sa záujem návštevníkov upriamil najmä na informácie  
o kúpeľných a relaxačných pobytoch, pobytoch na horách, možnostiach aktívnej 
dovolenky, cykloturistike, kempingoch, kultúrnych a UNESCO pamiatkach, ako aj  
o aktuálnych Majstrovstvách sveta v hokeji. Z turistických regiónov je najväčší dopyt 
na Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Spiš, Liptov, Oravu alebo Podunajsko, z miest najmä na 
Bratislavu, Košice, Levoču, Banskú Štiavnicu, Kremnicu a Banskú Bystricu. Pre 
návštevníkov slovenskej expozície bol pripravený aj kultúrny sprievodný program, 
vo forme folklórneho vystúpenia speváčky Žanety Jarabinskej a Petra Parničana, 
ktoré vzbudilo veľký záujem a veľmi pozitívnu odozvu u klientely veľtrhu. 
 
Počas 1. dňa veľtrhu národnú expozíciu navštívil aj veľvyslanec SR v Nemecku, pán 
Peter Lizák. Počas pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom Sekcie cestovného 
ruchu MDV SR p. Zoltánom Kovácsom sa zaujímal o vývoj návštevnosti nemeckých 
hostí na Slovensku a trendy v ich spotrebiteľskom správaní. Nemecko, s takmer 83 
mil. obyvateľov, dlhodobo patrí k prioritným zdrojovým trhom cestovného ruchu 
Slovenska. V r. 2018 pricestovalo na Slovensko vyše 179 tisíc nemeckých 
návštevníkov, čo radí Nemecko na 3. miesto v rebríčku krajín, ktoré nás navštívili.    
 
Zdroj: Tlačová správa Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 6.3.2019 
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SLOVENSKÍ 
VYSTAVOVATELIA  
NA BIOFACHU   
 
Veľtržné duo BIOFACH, 
popredný veľtrh pre bio 
potraviny, a VIVANESS, 
medzinárodný 
odborný veľtrh 
prírodnej kozmetiky, 
zaznamenalo v roku 
2019 nový rekord  
a prekonalo hranicu  
51 500 návštevníkov.  
Polovica návštevníkov 
z radov odbornej 
verejnosti pricestovala 
vo februári do 
Norimbergu na tento 
zraz odvetvia zo 
zahraničia. Nadchnúť  
sa mohli ponukou 3 273 
vystavovateľov z 98 
krajín.  
 
Medzi účastníkmi  
bolo aj 10 vystavo-
vateľov zo Slovenska:  
 
• agrokomplex 

NÁRODNÉ 
VÝSTAVISKO, štátny 
podnik   

• EURO ORGANIC 
• Fytosal European 

Corporation, s.r.o.  
• Good Times 
• HAPPYLIFE s.r.o. 
• McLLOYD'S s.r.o. 
• NOVOFRUCT SK, 

s.r.o. 
• NOVOSEED  
• POWERLOGY s.r.o. 
• ŠKOLSKÉ 

HOSPODÁRSTVO - 
BÚŠLAK, spol. s r.o. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Peter Lazar: „Sme čisto stredne 
veľký podnik.“ 

Čo pred rokmi doviedlo spoločnosť Scheidt & Bachmann na Slovensko?         
Začiatkom deväťdesiatych rokov sa na jednom kongrese stretol 
náš majiteľ Dr. Gert Miller s vedením Žilinskej univerzity. Už na 
spiatočnej ceste sa rozhodol, že by sme v Žiline mohli spolu  
s univerzitou vybudovať pobočku. To predstavovalo impulz 
priviesť prvých študentov zo Žiliny do Mönchengladbachu. A títo 
študenti – sú to aj dnešní konatelia – založili v roku 1995 s.r.o., 
vtedy ešte v priestoroch univerzity. Začínali s piatimi ľuďmi vo 
vývoji softvéru. Vývoj ďalej bežal veľmi dobre, počet 
pracovníkov stúpal, až sa rozhodlo, že v roku 2000 by sme si 
mali hľadať vlastný areál. Tiež sme boli tohto názoru a začali 
sme stavať. Výborná spolupráca s univerzitou v Žiline pritom 
stále pokračovala.  
 

Aká je Vaša pozícia dnes?     
Sme čisto stredne veľký podnik v nemeckom zmysle, máme celkom 3 000 
zamestnancov, pričom Scheidt & Bachmann Slovensko je druhý najväčší závod  
v rámci celého koncernu. V Žiline a Bratislave dnes zamestnávame vyše 700 
pracovníkov. V Bratislave máme vo vývoji softvéru 45 zamestnancov, zvyšok pracuje 
v Žiline. Pred dvoma rokmi sme sa na základe neustáleho rastu rozhodli vybudovať 
druhý závod v Bytči, tu pri Žiline. Potom oddelíme softvérový vývoj a výrobu. 
Kompletná výroba bude umiestnená v novom závode. Dokončenie sa plánuje na 
november 2019, sťahovanie v januári 2020.       
 
Ako hodnotíte túto lokalitu?     
Pre Slovensko sme sa vtedy rozhodli jednak kvôli blízkosti k univerzite a jej potenciálu 
študentov. Okrem toho na severe Slovenska existovalo pred rokom 1989 priemyselné 
centrum, čo ponúkalo potenciál kvalifikovanej pracovnej sily. Zhustením priemyslu na 
severnom Slovensku sa ponuka pracovníkov s odbornými znalosťami v súčasnosti 
veľmi zúžila. Pomocou opatrení, ako je napr. vzdelávanie študentov alebo odborovo 
zamerané vzdelávanie v oblasti mechatroniky, strojárstva, elektroniky či mechaniky, 
sa pokúšame vychovať si vlastnú „mladú krv“ a takýmto spôsobom obísť tento 
nedostatok. Aj z logistického hľadiska nám žilinský závod svojou polohou v strede 
Európy vyhovuje. Naše trasy od Francúzska až na Ukrajinu, od Poľska až do južnej 
Európy, sú približne rovnaké.    
 
Aké problémy Vám dávajú zabrať?  
Pri mzdových nákladoch sa pomaly blížime k hranici maximálneho zaťaženia. Hlavne 
vedľajšie mzdové náklady sú tu také vysoké, ako skoro nikde v Európe. Preto 
premýšľame aj o vyšších investíciách do automatizácie. K tomu sa pridávajú 
nesystémové politické opatrenia, ako zvyšovanie mzdových príplatkov alebo 
dovolenkové poukazy. Tieto dodatočné náklady musíme najprv zvládnuť.  
 
Peter Lazar je konateľom spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko v Žiline  
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NÁSTUPNÍCTVO 
PODNIKOV SPÔSOBUJE 
STAROSTI  
 
Téma nástupníctva  
zamestnáva nemecké 
MSP stále viac: Celkom  
6 674 seniorpodnika-
teľov a 4 321 záujemcov 
o prevzatie nástup-
níctva využili 
poradenstvo v roku 
2017 u svojej obchod-
nej a priemyselnej 
komory (IHK). Ukázala 
to aktuálna štúdia 
Snemu nemeckej 
obchodnej a priemy-
selnej komory (DIHK).  
 
Podľa toho naďalej 
pribúdajú starosti MSP 
o nástupcov podniku. 
Takže v čase 
poradenstva nemalo 
47 %  seniorpodnika-
teľov ešte žiadneho 
vhodného nástupcu 
vo výhľade a dokonca  
70 % potenciálnych   
nástupcov ešte nenašlo 
správnu riaditeľskú 
stoličku. To sú 
najvyššie stavy v rámci 
IHK-štatistiky, vedenej 
od roku 2007. Prieskum 
ukazuje, že nevyrie-
šené otázky pri 
uplatňovaní nového 
dedičského zákona  
spôsobujú veľké 
zneistenie. Skľučujúco 
pôsobí aj nedostatok 
pracovných síl  
a narastajúca 
byrokracia. 
 
Tlačová správa DIHK zo 
dňa 31.1.2019 

Peter Lazar 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Marián Letovanec: „Podporou MSP 
sa zaoberajú viaceré rezorty.“  

Aký význam majú MSP v slovenskom hospodárstve?      
Podľa ostatnej Správy o stave malého a stredného podnikania 
v Slovenskej republike, ktorú každoročne vydáva Slovak 
Business Agency (SBA), tvoria MSP 99,9 % z celkového počtu 
podnikateľských subjektov v slovenskom hospodárstve. 
Zamestnávajú okolo troch štvrtín (73,8 %) aktívnej pracovnej sily 
v podnikovej ekonomike a viac ako polovicou (53,6 %) sa 
podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty. Ide mimochodom o 25. 
vydanie tejto správy. Tá prvá okrem iného informovala, že v roku 
1993 bolo na Slovensku 261 349 registrovaných živnostníkov 
a 23 828 malých a 2 847 stredných podnikov - právnických osôb. 
Pre porovnanie, v roku 2017 bolo v SR aktívnych 323 947 živnostníkov a 218 805 
malých a stredných podnikov - právnických osôb. Teda viac ako pol milióna 
reprezentantov tzv. small business-u, keďže MSP tvoria najmä mikropodniky (97 %).   
 
Čo sú najdôležitejšie nástroje podpory pre MSP na Slovensku?    
Podporou MSP sa zaoberajú viaceré rezorty a ich organizácie, či už formou priamej 
pomoci (granty, finančné schémy) alebo nepriamou (služby). Slovak Business Agency 
sa snaží o horizontálnu podporu MSP bez preferencie odvetvia. A zameriava sa aj na 
podporu budúcich podnikateľov z radov širokej verejnosti, ukazujúc podnikanie ako 
kariérnu voľbu. Tento rok by sme radi spustili aj nové služby, smerujúce do oblasti 
podnikateľského vzdelávania, v ktorom vidíme veľký potenciál. Druhou oblasťou sú 
finančné služby pre malých podnikateľov v podobe mikropôžičkového programu. 
Tretím pilierom Slovak Business Agency je výskum podnikateľského prostredia  
a spolupodieľanie sa na tvorbe regulácií vo forme analyzovania dopadov právnych 
predpisov na podnikanie MSP.    
 
Existuje aj One-Stop-One-Shop pre MSP?    
V rámci konceptu Národného podnikateľského centra (NPC), ktorý realizuje Slovak 
Business Agency, je v Bratislave otvorený tzv. Front-office. V ňom je možné získať 
prehľad o zásadných službách verejnej správy pre MSP i záujemcov o podnikanie. 
V tomto roku otvoríme obdobný koncept vo fyzickej podobe aj v každom krajskom 
meste. Služby NPC poskytujeme v regiónoch už od minulého roka.   
 
Aké možnosti podpory majú nové spoločnosti (vrát. start-upov)?  
V prvom rade je to využitie nášho inkubátora. A to buď fyzického priestoru alebo aj 
virtuálneho inkubátora. Podstatou nie je primárne priestor, ale najmä služby, ktoré 
začínajúcim podnikateľom poskytujeme. Ide napríklad o poskytnutie mentorov, či 
networking. Druhou možnosťou je využitie schémy na podporu startupov. Ponúkame 
krytie nákladov na rôznych inovačných a technologických podujatiach, financovanie 
mentorských služieb, či stáže v zahraničí. Aktuálne už druhý rok v USA. V najbližšom 
období by sa ponuka stáží mala rozširovať aj na iné lokality v EÚ a vo svete. 
Začínajúce firmy môžu využiť aj ponuku krátkodobého a dlhodobého poradenstva 
a mnohé iné služby, ktoré sú prezentované na stránkach agentúry. 
 
Marián Letovanec je riaditeľom sekcie národných a medzinárodných programov SBA 
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ŠTÚDIA RODINNÉHO 
PODNIKANIA NA 
SLOVENSKU   
 
V roku 2018 zverejnila 
Slovak Business 
Agency (SBA) správu  
o stave rodinných 
podnikov na Slovensku. 
Pri príprave vykonala 
prieskum medzi 364 
rodinnými firmami, pri 
ktorých sa vo vyše 85 % 
jednalo o malé 
podniky.     
 
Medzi hlavné výzvy 
rodinných podnikov  
na Slovensku patria 
cenová a produktová 
konkurencia a dodržia-
vanie regulácií. 
Hlavnými prekážkami 
pri rozširovaní 
rodinného podnikania 
sú: nedostatok kvalit-
ných zamestnancov, 
časté zmeny v rámci 
pravidiel pre podni-
kateľov, náklady 
spojené s úrovňou 
daňovej a regulačnej 
záťaže a vysoká 
administratívna záťaž 
spojená s internacio-
nalizáciou podniku.  
 
Dve najviac 
preferované opatrenia 
sú: zadefinovanie 
rodinného podniku, ako 
podnikateľskej jednotky 
a nástroje financovania, 
špecificky zamerané  
na podporu rodinných 
podnikov.   
 
Slovak Business Agency 

Marián Letovanec  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/3_studia_rodinneho_podnikania_na_slovensku.pdf


 
  

 
NEWSLETTER 3/2019  

TÉMA MESIACA 
Hidden champions: patria k MSP 
a zároveň sú svetovými lídrami  

Nemecko je známe kvôli svojmu veľkému počtu skrytých šampiónov. Pritom ide 
o spoločnosti, ktoré sú verejnosti do veľkej miery neznáme, avšak vo svojom odbore 
stoja nesporne na vrchole. V závislosti od prieskumu existuje v Nemecku až do 1 500 
takýchto firiem, s vedúcim postavením na svetovom trhu. 
 
Prísne kritériá stanovuje renomovaný Index svetových lídrov (Weltmarktführerindex) 
Univerzity St. Gallen. Firmy, uvedené v zozname, musia vo svojom odvetví vykazovať 
najvyšší alebo druhý najvyšší podiel na trhu a činnosť vykonávať aspoň na troch 
kontinentoch. Na konci tak zostáva 461 svetových lídrov z Nemecka. 
 
SNOPK túto klasifikáciu vyhodnotila a zisťovala, ktorí skrytí šampióni z Nemecka, 
patriaci  k MSP, pôsobia aj na Slovensku. A naozaj, Slovensko slúži ako sídlo mnohým 
svetovým lídrom. Výber uvádzame v nasledujúcej tabuľke.  
 
Tabuľka: Slovenské pobočky skrytých šampiónov patriacich k MSP*  

* Materská spoločnosť s umiestnením v Indexe svetových lídrov Univerzity St. Gallen  
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MALÉ FIRMY, VEĽKÍ 
ZAMESTNÁVATELIA     
 
Malé podniky vytvorili 
na Slovensku väčšinu 
pracovných miest. 
Podľa jedného 
z prieskumov ČSOB 
v nich pracuje 56 % 
zamestnancov.  
V porovnaní EÚ 
vykazujú len štyri 
krajiny ešte vyšší podiel 
(Taliansko, Portugalsko, 
Španielsko a Lotyšsko). 
Experti z ČSOB 
vyčísľujú európsky 
priemer na 50 %. 
 
Z vyše 23 miliónov 
firiem so sídlom v EÚ 
zamestnáva 98,7 % 
menej ako 50 
zamestnancov. Na 
Slovensku predstavuje 
tento podiel podľa 
Eurostatu dokonca  
99,3 %, zatiaľ čo 
Nemecko je s podie-
lom 97 % značne pod 
priemerom EÚ. Pri 
porovnaní to možno  
vysvetliť vysokým 
podielom malých  
a stredných podnikov  
v Nemecku. Okolo  
2,5 % všetkých 
podnikateľských 
subjektov v Nemecku 
zamestnáva medzi 50 
a 249 pracovníkov, 
zatiaľ čo na Slovensku 
je to len 0,5 % firiem.  
 
Tlačová správa ČSOB 
zo dňa 17.7.2018  Newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TIRÁŽ 

Firma  Závod  Činnosť  

AERZEN SLOVAKIA s.r.o. Malacky Predaj dúchadiel s rotačnými 
piestami a skrutkových kompresorov 

Brueckner Slovakia, s.r.o. Topoľčany Výroba zariadení na výrobu fólií 

Manz Slovakia, s.r.o. Nové Mesto 
nad Váhom 

Produkcia výrobných zariadení 

Muehlbauer Technologies, s.r.o. Nitra Výroba čipových a identifikačných 
kariet 

Scheidt & Bachmann Slovensko 
s.r.o. 

Žilina Výroba systémov pre parkovacie 
domy a signalizačnej techniky 

VACUUMSCHMELZE, s.r.o. Horná Streda Výroba produktov z magnetických 
materiálov 

Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. Vlkanová Výroba ohybných kovových prvkov 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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