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Milí členovia a priatelia, 
 
Investičná lokalita Slovensko – naozaj sa to 
ešte oplatí? To je prinajmenšom prvý dojem, 
keď človek počuje správy alebo otvorí noviny. 
Aj náš tohtoročný prieskum konjunktúry opäť 
vyvoláva nejednu pochybnosť. Je to však 
skutočne tak?  
 
Nezamestnanosť je na historicky najnižšej 
úrovni, príjmy z daní stúpajú, zadlženie štátu 
bolo v roku 2017 na úrovni 1 % hrubého 
národného produktu. Ale (s príslovečne zdvih-
nutým prstom): nedostatok kvalifikovaného 
personálu v priemysle je eklatantný – napriek 
tomu chce vláda priviesť na Slovensko ďalšiu 
(čínsku) automobilku. Zaťaženie odvodmi je 
pre zamestnávateľa i pre zamestnanca 
neobhájiteľne vysoké. Mzdové náklady 
prudko nadmerne rastú, kvôli čomu  
v podnikoch zase klesá produktivita. Firmy sa 
tak cítia byť nútené intenzívne investovať do 
automatizácie výrobných procesov, aby boli 
menej závislé od faktora „odborná pracovná 
sila“. Nie sú to prvé príznaky návratu? Každý 
manažér so skúsenosťami z podnikovej 
ekonomiky si v tom nájde odpoveď...       
  
V tomto zmysle Vám želám príjemné čítanie 
nášho aktuálneho newslettra, v centre  
ktorého stojí prieskum konjunktúry AHK, 
a z neho vyplývajúce závery pre Slovensko 
ako priemyselnú lokalitu.   
 
Váš Peter Lazar 
viceprezident SNOPK 
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Riadne valné zhromaždenie SNOPK sa tento rok koná 
dňa 31. mája 2018 v hoteli Falkensteiner v Bratislave. 
Klaus Kraus z Východoslovenskej energetiky je 
nominovaný pre voľby do predstavenstva. Na 
programe schôdze je okrem toho voľba audítora 
a jedného čestného člena. Následne po valnom 
zhromaždení pozývame všetkých zúčastnených, ako aj 

ďalších členov a priateľov SNOPK, na Jour Fixe.           
 
On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/valne-zhromazdenie-
jour-fixe 
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Valné zhromaždenie a Jour Fixe  
v Bratislave 
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Digitálna údržba 4.0  
- prvý krok k transformácii výroby  

Vďaka zvyšujúcej sa robotizácii a automatizácii výroby 
získava kľúčovú úlohu údržba. Podľa správy agentúry 
Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse odborníci odhadujú, 
že náklady na údržbu môžu predstavovať až 40 % 
celkových nákladov podniku.   
 
Na tomto pozadí organizuje SNOPK a centrum 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz, dňa  

14. júna 2018 v Trnave konferenciu k digitálne podporovanej údržbe výrobných 
zariadení. Experti na digitalizáciu a poskytovatelia technologických riešení z Nemecka 
sa tu stretnú s užívateľmi zo slovenského priemyslu. Podujatie ponúka popri 
odborných prednáškach a networkingových rozhovoroch aj výstavu s predvádzaním 
softvéru zo strany firiem.   
 
On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/digitalna-udrzba-40-
konferencia-a-vystava  

© knipseline  / pixelio.de 
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Vyšla novela Zákonníka práce  
v nemčine  
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INOVAČNÝ DEŇ:  
V CENTRE POZORNOSTI 
BIOMEDICÍNA  
A BIOTECHNOLÓGIE 
 
Okolo výskumu 
a vývoja v biomedicíne 
a biotechnológiách sa 
bude točiť Innovation 
Day, dňa 29. mája 2018 
v Bratislave. Pod 
záštitou Ministerstva 
zdravotníctva SR 
podujatie priblíži lídrov 
trhu, firmy, inštitúcie  
a vládne úrady na 
Slovensku, za účelom 
vytvorenia platformy 
pre diskusiu a spolu-
prácu v aplikovanom 
výskume.  
 
Obsahové ťažisko 
spočíva vo včasnej  
a personalizovanej 
diagnostike, inova-
tívnych liekoch 
a liekových formulách, 
ako aj v nových 
terapeutických 
metódach.    
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/life-science-
innovation-day  

Podporte projekt Nemeckej školy 
Bratislava – „Nová budova“     

1. mája 2018 nadobúda platnosť najnovšia novela slovenského 
Zákonníka práce. Najdôležitejšie zmeny zahŕňajú nové predpisy 
o zákonných mzdových príplatkoch za prácu v noci, počas 
sviatkov a víkendov, ako aj pracovné podmienky pre 
zamestnancov z tretích krajín.  
  
Nemecký preklad aktuálneho textu zákona je v SNOPK ihneď  
k dispozícii v cene 39 eur (+ DPH).  
 
On-line objednávka: www.dsihk.sk/sk/publikacie 

V súčasnosti navštevuje Nemeckú 
školu Bratislava 360 detí. Hoci 
slovenské hospodárstvo výrazne 
profituje z nemecky hovoriacich 
firiem, neodzrkadľuje sa to na 
jazykovom vzdelávaní v slovenskom 
školskom systéme. Deň otvorených 
dverí na našej škole ukázal veľký 

záujem slovenských rodičov o prvotriedne nemecké vzdelanie a o školský systém 
s vysokými štandardami kvality. 
 
Vďaka návšteve škôlky, základnej školy a gymnázia sa deti od malička zbližujú 
s nemeckou kultúrou. Nemecká maturita následne poskytuje absolventom 
vynikajúce študijné a kariérne možnosti.  
 
Pre rastúcu a zväčšujúcu sa školu sme našli v Bratislave novú adresu. Rekonštrukcia 
budovy ja náš rozsiahly projekt. Podporte formou partnerstva vzdelávanie Vašich 
potenciálnych nemecky hovoriacich pracovníkov! 
 
Vaša podpora pri prestavbe a vybavení budovy – v podobe vecného daru, Vašej 
profesionálnej expertízy alebo finančného príspevku – pomôže nášmu projektu 
k úspechu a ukáže aj ostatným Vašu angažovanosť v rozmanitých podobách.  
 
Tešíme sa na Vaše nápady: Jour Fixe SNOPK alebo  marketing@deutscheschule.sk. 
 
Staňte sa aj Vy partnerom!   

© Sergey Nivens / Shutterstock 
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Pripravuje sa nový mzdový 
benchmarking SNOPK   

Výška platu je na Slovensku naďalej určujúcim faktorom pri získavaní a dlhodobom 
zaväzovaní kvalifikovaných pracovníkov. V časoch nedostatku odborného personálu 
zohráva rozhodujúcu úlohu dobrá znalosť odmeňovacej štruktúry, bežnej v mieste 
podnikania. Viete, či sú Vaši pracovníci platení zle alebo naopak preplácaní? Od tejto 
otázky môže za určitých okolností závisieť dokonca dlhodobý úspech podnikania.  
  
Za účelom poskytnutia orientačnej pomôcky firmám, pri mzdovej a platovej politike, 
spustí SNOPK prieskum odmeňovania medzi svojimi členmi. Pod názvom „Mzdový 
benchmarking“ majú výsledky odzrkadľovať mzdovú štruktúru, ako na celom 
Slovensku, tak aj v jednotlivých regiónoch. Vďaka 60 vedúcim a odborným pozíciám 
zobrazuje analýza všetky oblasti podniku. Zohľadňované sú pri tom najmä profily 
pracovných miest vo výrobných podnikoch. 
  
Charakteristický znak: pri každej jednotlivej pozícii môžete bez hlbšej číselnej analýzy 
okamžite vidieť, ako to vyzerá s odmeňovaním v porovnaní s inými podnikmi z Vášho 
regiónu. To umožní rýchlo rozpoznať prípadné podhodnotenie, resp. preplácanie 
zamestnancov. Mzdový benchmarking tak podáva hodnotné informácie pre rozvoj 
ľudských zdrojov v podniku a strategické podnikové rozhodnutia.   
 
Firmy, ktoré prieskum podporia uvedením vlastných podnikových údajov  
o odmeňovaní, môžu následne mzdový benchmarking nadobudnúť za výrazne 
zvýhodnenú cenu - 150 eur pre členov SNOPK, 290 eur pre nečlenov.  
 
Kontakt: remisova@dsihk.sk 
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DR. GLANIA SA 
VRACIA DO NEMECKA   
 
Po siedmich rokoch  
na Slovensku odchádza 
začiatkom júla konateľ 
SNOPK Dr. Guido 
Glania späť do 
Nemecka. Preberie 
miesto hlavného 
konateľa IHK  
v Karlsruhe. Zastre- 
šujúca organizácia 
SNOPK - Nemecká 
obchodná a priemy-
selná komora (DIHK) 
v Berlíne, už začala 
hľadať Glaniovho 
nástupcu.    
 
 
MARKETING  
V DIGITÁLNOM SVETE  
- STRATÉGIE DNES 
A ZAJTRA 
 
SNOPK Vás v spolu-
práci s členskými 
firmami PIZZA SEO 
a Lugera & Maklér 
pozýva na workshop, 
ktorý sa uskutoční  
10. mája 2018 v Bra-
tislave. Marketingoví 
špecialisti zo spol. 
PIZZA SEO a Google 
Slovensko podajú 
informácie o tom, ako 
aktuálne online trendy 
ovplyvňujú marketing  
v podnikoch a poskyt-
nú praktické tipy pre 
online marketing.     
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/marketing-v-
digitalnom-svete-
strategie-dnes-a-zajtra 
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Joachim Bleicker: „Stretnúť sa  
s učiteľmi pracovníkov zajtrajška.“ 

Na kongrese nemeckého jazyka pod názvom Deutschkongress ktorý sa koná  
2. a 3. júla 2018 v Ružomberku, sa stretnú odborníci a osoby na kľúčových pozíciách, 
z oblastí vzdelávania, vedy, hospodárstva a politiky. Ich cieľom je podpora 
nemeckého jazyka na Slovensku. Nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker  
v rozhovore vysvetľuje, prečo sa účasť oplatí.  
  
Pán veľvyslanec, ako to celkovo vyzerá s používaním nemeckého jazyka  
na Slovensku?   
Nemčina je na Slovensku doma už celé storočia a dnes je to po 
angličtine suverénne najdôležitejší cudzí jazyk. V slovensko-
rakúsko-nemeckých obchodných kruhoch je nemčina jazykom 
manažmentu číslo 1, ako ukázal prieskum SNOPK a Advantage 
Austria. 
  
Dopyt po znalostiach nemčiny je oveľa vyšší ako ponuka. 
Zvýhodňovanie angličtiny vo verejnom vzdelávaní viedlo  
k značnému úbytku žiakov, ktorí sa učia nemecký, ruský či 
francúzsky jazyk. Keď ako podnikateľ hľadáte na Slovensku 
pracovníka so znalosťou nemčiny, môže to trvať aj o štvrť roka dlhšie.   
 
Aké dôsledky to má pre „nemecky hovoriace“ firmy na Slovensku?  
Firmy sa budú musieť pripraviť na to, že vyhľadávanie nemecky hovoriaceho 
odborného personálu bude v budúcnosti ešte ťažšie. Náklady na jazykové 
vzdelávanie budú ďalej stúpať. A pritom by sa hospodárstvo malo koncentrovať na 
odborné vzdelávanie. Preto organizujeme Deutschkongress. 
 
V centre pozornosti na Deutschkongresse v Ružomberku bude nemecký jazyk.  
Čo si sľubujete od tohto podujatia?  
Ústrednou myšlienkou kongresu je „Jazyk, vzdelanie, budúcnosť“. Dôležitým 
aspektom bude, ako možno lepšie prepojiť požiadavky sveta práce a možnosti 
vzdelávania a vedy.  Naša burza kontaktov „Hospodárstvo – vzdelávanie“ má priblížiť 
zástupcov firiem a riaditeľov škôl a učiteľov, aby si napr. pre žiakov dohodli podnikovú 
prax. 
  
Významným odborníkom zo vzdelávania, vedy, hospodárstva a politiky ponúkne 
Deutschkongress zároveň fórum na diskusiu o aktuálnych výzvach vo vzdelávajúcej 
politike. Chceme konštruktívne prispieť k debate o budúcnosti vzdelávania na 
Slovensku.  
 
Oplatí sa účasť na Deutschkongresse aj firmám?  
Som o tom presvedčený. 2. a 3. júla sa v Ružomberku stretnú s učiteľmi svojich 
pracovníkov zajtrajška: môžu prezentovať svoje firmy a so školami či univerzitami zo 
svojho regiónu hovoriť o možnej spolupráci, čo je práve v časoch nedostatku 
odborných pracovných síl jedinečná príležitosť.   
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STREDNÉ SLOVENSKO 
MIESTOM PODUJATIA 
SNOPK   
 
V máji a júni sa SNOPK 
predstaví s dvoma 
podujatiami na 
strednom Slovensku. 
Od 21. do 22. mája 
2018 umožnia 
spoločnosti KARTEX–
VL, PAZZ, R-GLASS 
Trade a THORMA 
Výroba v novohrad-
skom regióne členom 
SNOPK nahliadnuť do 
chodu svojej výroby. 
Program zavŕši 
networkingový večer  
v Lučenci.  
  
Dejiskom tohtoročnej 
„Roadshow – Úspešné 
príbehy obchodovania 
s Nemeckom“ bude 
Banská Bystrica.  
27. júna 2018 otvoria 
svoje brány slovenské 
firmy GEVORKYAN  
a REA SLOVTEAM.  
Pri tejto príležitosti 
predstaví SNOPK aj 
praktické tipy  
a možnosti podpory  
pri exporte a rozbiehaní 
činnosti v Nemecku.    
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia 
  
 
 
 

Joachim Bleicker 

© Deutsche Botschaft  
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Kaiserstraße 39, D-63065 Offenbach / Main, Kontakt: Heike Caspary 
Tel.: +49 69 9050 9840, E-mail: sekretariat@brauweiler.com   
Internet: www.brauweiler.com 
 
Viac ako 200 miest v celom Nemecku, množstvo miest v 19 krajinách Európy, 
taktiež oceňovanie nehnuteľností v Severnej, Južnej Amerike a  v Ázii. Spoločnosť 
Brauweiler aktívne pôsobí v 30 krajinách a priamo na mieste odhaduje hodnotu 
a stará sa o posudky nehnuteľností na celom svete.   

Blagoevova 9, SK-851 04  Bratislava, Kontakt: Roland Frindt 
Tel.: +421 907 407 554, E-mail: office@i4industry.eu, Internet: www.i4industry.eu 
 
Vďaka svojmu know-how v priemyselnej automatizácii ponúka firma i4Industry 
riešenia, produkty a služby pre oblasti softvérového vývoja, elektroplánovania  
a inštalácií.  

Hodžovo námestie 1A, SK-811 06  Bratislava, Kontakt: Petr Strnad 
Tel.: +421 2 5927 7423, E-mail: koba@koba.sk, Internet: www.koba.sk 
 
Komerční banka patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike 
a v regióne strednej a východnej Európy. Na Slovensku Komerční banka obsluhuje 
svojich korporátnych klientov prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočky 
zahraničnej banky. Pobočka KB v SR sa orientuje na veľké a stredné firmy.   

Ružinovská 44, SK-821 03  Bratislava, Kontakt: Lucia Kocianová 
Tel.: +421 903 349 896, E-mail: info@mkbauservice.sk  
Internet: www.mkbauservice.sk 
 
Zámerom spoločnosti MK Bauservice je poskytovanie služieb v oblasti prípravy  
a realizácie individuálnej výstavby, občianskych, priemyselných a cestných stavieb, 
ako aj samotná realizácia stavebných zámerov.  
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ČLENSKÉ SPRÁVY  
 
Spoločnosť LANXESS 
Central Eastern 
Europe, so sídlom  
v Bratislave, oslávila  
v marci 10 rokov svojej 
existencie. Viac ako  
100 hosťom predstavil 
konateľ Wolfgang 
Heuchel úspešný 
príbeh tohto chemic-
kého koncernu  
v krajinách strednej  
a východnej Európy.  
 
Vydavateľstvo EPRAVO 
v spolupráci s týžden-
níkom TREND vyhlásili 
víťazov súťaže 
Právnická firma roka 
2018. Advokátska 
kancelária Ružička 
Csekes už po šiesty 
raz získala prestížne 
ocenenie, hlavnú 
cenu v kategórii 
Právnická firma - 
domáca advokátska 
kancelária.    
 
SNOPK gratuluje 
členom a ďalším 
spoločnostiam, ktoré 
získali významné 
ocenenia Via Bona 
Slovakia od Pontis 
Foundation.    

• Zodpovedná veľká 
firma - Slovenská 
sporiteľňa  

• Zodpovedná malá/
stredná firma - 
ANASOFT  

• Skvelý zamestnávateľ  
- Lidl Slovenská 
republika 

 
 
 

BRAUWEILER Immobilienbewertung und Beratung 

i4Industry s.r.o. 

Komerční banka, a. s. 

MK Bauservice s.r.o. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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FENSTERBAU FRONTALE otvára 
dvere pre slovenské firmy  

Rekord v počte vystavovateľov a národností pre 
veľtržné duo HOLZ-HANDWERK a FENSTERBAU 
FRONTALE: spolu 1 329 vystavovateľov (2016: 1 288) zo 
42 krajín (2016: 40) prezentovalo najnovšie trendy pre 
remeselné opracovanie a spracovanie dreva a pre 
oblasť okien, dverí a fasád. Od 21. do 24. marca 2018 
navštívilo tieto dvojročné, súbežne sa konajúce veľtrhy 
v Norimbergu vyše 110 000 medzinárodných 
odborníkov na drevo a okná zo 123 krajín (2016: 116). 
  
Firma GWFS z Ilavy bola jedným zo štyroch slovenských vystavovateľov na 
FENSTERBAU FRONTALE. Pre konateľa Martina Červeného bola prvá prezentácia 
spoločnosti v Norimbergu novým spôsobom odbytovej stratégie: „Na výstave sme sa 
snažili zaujať vlastným svorkovým profilom na interiérové zasklenia. Nakoľko je to 
veľmi špecifický produkt a nehľadáme koncových zákazníkov, výstavy sa nám 
osvedčili najviac. Skúšali sme rôzne kampane cez Google a podobne, ale nemali sme 
žiadne ohlasy. Uvidíme, aké reakcie návštevníkov z tejto výstavy budú, a potom sa 
rozhodneme, či pôjdeme znova do Norimbergu.“ 
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NEMECKÉ VEĽTRHY 
INVESTUJÚ DO 
MODERNIZÁCIE    
 
Do roku 2022 chcú 
nemecké veľtržné 
spoločnosti investovať 
okolo 900 mil. eur do 
sanácie a modernizácie 
veľtržných hál, kvality 
služieb, ale aj do 
novostavieb. Plochy 
svojich hál chcú rozšíriť 
o približne 55 000 m². 
Z toho 35 000 m² bude 
k dispozícii už v tomto 
roku. Vyplýva to  
z prieskumu Zväzu  
pre nemecké veľtržné 
hospodárstvo AUMA, 
realizovaného 
začiatkom roka 2018 
medzi 25 výstaviskami 
s národným a medzi-
národným významom. 
 
Začiatkom roka boli  
na nemeckých výsta-
viskách, s medziná-
rodným a národným 
významom, k dispozícii 
veľtržné haly s celko-
vou kapacitou  
2 835 922 m², čo je 
o 1,4 % viac ako  
v predchádzajúcom 
roku. V roku 2017 
predstavovali investície 
nemeckých veľtržných 
spoločností do veľtrž-
ných a kongresových 
kapacít cca 330 mil. 
eur.   
 
Tlačová správa AUMA 
zo dňa 11.4.2018  

Stánok GWFS na FENSTERBAU 
FRONTALE 

Najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre 
železničnú, dopravnú a koľajovú techniku a stavbu 
tunelov InnoTrans Berlín otvorí svoje brány od  
18. - 21. septembra 2018. Veľtrh zahŕňa železničné 
a koľajové technológie, dopravné prostriedky, 
komponenty, materiály, interiér, dopravnú infra-
štruktúru, verejnú hromadnú dopravu, električky, 
trolejbusy, autobusy, prevádzku, vybavenie, IT  

v doprave, služby a stavbu tunelov. Najväčšiemu záujmu odborného aj širokého 
publika sa budú opäť tešiť najmä atraktívne koľajové exponáty, na 3 500 bm 
exteriérového koľajiska. Viac ako 2 950 vystavovateľov zo 60 krajín sa predstaví  
144 000 odborným návštevníkom a tisícke zástupcov médií z celého sveta. Zo 
Slovenska sa bude prezentovať 24 firiem a veľtrh navštívi viac ako 1 100 návštevníkov. 
Po dvoch úspešných ročníkoch s cca 400 účastníkmi, z toho 200 študentmi a peda-
gógmi odborných škôl, je v spolupráci Wagon Service travel, SVTS-D a SNOPK 
naplánovaný zájazd mimoriadnym vlakom. Nenechajte si ujsť tento jedinečný veľtrh  
s prehľadom najmodernejších technológií a noviniek! SNOPK, ako oficiálne zastú-
penie, ponúka záujemcom bezplatné informácie a výrazne zvýhodnené vstupenky.  
 
Viac, kontakt: www.dsihk.sk/sk/veltrhy/berlinske-veltrhy/innotrans  

Mimoriadnym vlakom  
na InnoTrans do Berlína 

© GWFS, s.r.o. 

© Messe Berlin 
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Žiaci duálneho vzdelávania  
sa blížia k záveru  

Koncom februára to bolo pre žiakov duálneho vzdelávania vo viacerých firmách  
v Novom Meste nad Váhom a okolí vážne: budúci mechatronici a nástrojoví 
mechanici sa museli podrobiť prvej časti písomných a praktických skúšok. Mladí ľudia 
presvedčili skúšobnú komisiu svojimi znalosťami a zručnosťami. 
Skúšky sa konali pod záštitou SNOPK, ktorá koordinuje duálne vzdelávanie pod 
značkou kvality Dual Pro. 
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BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 
SA MÁ ZATRAKTÍVNIŤ   
 
Ministerka školstva SR, 
Martina Lubyová 
predstavila koncom 
februára svoje plány  
na zatraktívnenie 
bakalárskeho štúdia. 
Podľa správy Hospo-
dárskych novín (HN) 
ministerka predložila 
zoznam „nových 
profesijných odborov“ 
pre bakalárske 
štúdium. Tieto odbory 
majú prispieť k tomu, 
aby boli absolventi 
bakalárskeho štúdia  
odborne pripravení  
na prácu v automo-
bilovom priemysle, 
strojárstve, poľnohos-
podárstve, lesníctve 
a zdravotníctve.  
 
V súčasnosti máme 
podľa HN príliš veľa 
absolventov magis-
terského štúdia, ktorí 
majú pre požadované 
povolania príliš vysokú 
kvalifikáciu.  
Na Slovensku 
predstavuje podiel 
absolventov baka-
lárskeho štúdia len  
3 % populácie, zatiaľ 
čo v krajinách OECD 
je to priemerne 16 %.   
    
 

Foto: Praktická skúška nástrojových mechanikov v spol. Vacuumschmelze 
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Prieskum konjunktúry 2018: 
Investori hľadajú personál   

Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi na Slovensku 
pretrváva. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu konjunktúry AHK, ktorý realizovala 
SNOPK a ďalšie zahraničné obchodné komory vo februári a marci v 131 firmách zo 
všetkých hospodárskych odvetví. Viac ako 40 % by chcelo rozširovať svoje aktivity 
a hľadá zamestnancov.   
 
63 % opýtaných firiem hodnotí súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku pozitívne, 
je to o 18 % viac ako pred rokom. Iba 3 % ju hodnotia ako zlú. S ďalším zlepšovaním  
v priebehu roka počíta 41 % podnikov. Polovica účastníkov prieskumu očakáva 
nezmenenú celkovú hospodársku situáciu.  
 
Očakávania vývoja vo vlastnej firme vychádzajú ešte optimistickejšie. 44 % firiem 
počíta s lepšími obchodmi, iba 8 % podnikov sa pripravuje na horší hospodársky rok. 
47 % firiem by následne chcelo zvýšiť počet svojich pracovníkov a 41 % chce zvýšiť aj 
investície. 
 
„Napriek politickej kríze hodnotia zahraniční investori obchodné vyhliadky prevažne 
pozitívne“, komentuje najnovšie výsledky Jürgen Knie, prezident Slovensko-nemeckej 
obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) a konateľ spoločnosti Manz Slovakia. 
„Pri pozitívnom hodnotení súčasnej hospodárskej situácie sme v prieskume 
zaznamenali desaťročné maximum.“   
 
Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie na: www.dsihk.sk/sk/
tlacove-informacie 
 
Graf: Prognóza počtu zamestnancov vo vlastnom podniku za rok 2018 
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PRIESKUM 
KONJUNKTÚRY 2018: 
KVALITA LOKALITY  
 
Lokalita Slovensko  
sa podľa názoru 
investorov vyznačuje 
najmä členstvom  
v EÚ, produktívnou 
pracovnou silou, 
ochotnou podávať 
výkony za relatívne 
mierne náklady, ako 
aj dostupnosťou  
a kvalitou lokálnych 
dodávateľov. Vo 
všeobecnosti hodnotia 
účastníci prieskumu 
Slovenskú republiku 
ako druhú 
najatraktívnejšiu 
investičnú lokalitu  
v strednej a východnej 
Európe. Ako aj v minu- 
lých rokoch, je na  
1. mieste Česká 
republika. Estónsko  
a Slovinsko obsadili  
3. a 4. miesto. Podiel 
spoločností, ktoré by 
zopakovali svoju 
investíciu na Slovensku, 
aj v súčasných 
podmienkach, zostáva 
stabilne 80 %.   
 
V prípade negatívne 
vnímaných faktorov 
lokality nezaznamenali 
investori žiadne 
zlepšenie. S tým, ako 
prebieha boj proti 
korupcii, vyjadrili 
opýtaní investori veľkú 
nespokojnosť. Uviedli 
najhoršie hodnotenie 
od zavedenia 
prieskumu v roku 2004.  
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Mikuláš Luptáčik: „Konkurencie-
schopnosť nie sú len náklady .“  

Pán profesor, v týchto dňoch sa veľa diskutuje o stúpajúcich mzdách. Ako to 
hodnotíte z hľadiska hospodárskeho výskumu?   
Rozhodujúci faktor pri hodnotení diskusie o stúpajúcich mzdách 
sú jednotkové mzdové náklady, ktoré vyplývajú zo vzťahu 
nákladov na prácu a produktivity práce. Pokiaľ produktivita 
práce rastie silnejšie ako náklady na prácu, jednotkové mzdové 
náklady klesajú a krajina získava na konkurencieschopnosti.   
 
Ako je na tom Slovensko v medzinárodnom porovnaní?  
Podľa Inštitútu nemeckého hospodárstva v Kolíne nad Rýnom  
malo spracovateľské odvetvie na Slovensku, počas obdobia 
2007 až 2016, najsilnejší pokles jednotkových mzdových 
nákladov spomedzi všetkých skúmaných krajín. Na báze 
národnej meny predstavoval 2,1 %, na báze eura to bolo 2,6 %. Čo sa týka vývoja 
jednotkových mzdových nákladov, Slovensko je tak na tom medzinárodne dobre, 
produktivita práce teda stúpla.    
 
Aké závery sa z toho pre Slovensko dajú odvodiť?  
Musíme vychádzať hlavne z novej demografickej situácie. V nasledujúcich 20 až 30 
rokoch bude, na základe demografického vývoja na Slovensku, na pracovnom trhu 
chýbať 700 000 ľudí, čo zodpovedá jednej tretine súčasnej zamestnanosti. Táto 
nerovnováha na pracovnom trhu môže viesť k tomu, že dopyt prevýši ponuku práce, 
čo vyvolá dodatočný tlak na zvyšovanie pracovných nákladov. Keď to presiahne 
stúpanie pracovnej produktivity, bude to mať vzhľadom na stúpajúce jednotkové 
mzdové náklady negatívne dôsledky pre konkurencieschopnosť. Na to je treba dávať 
pozor a musia sa prijímať opatrenia, ktoré vedú k zvyšovaniu produktivity práce.    
 
Ktoré by to mohli byť?  
Už prebiehajúca digitalizácia a Priemysel 4.0 dodajú určitý potenciál pre zvýšenie 
produktivity práce. Otázka je, do akej miery môžeme týmto spôsobom kompenzovať 
chýbajúce pracovné sily. Podľa môjho názoru je pre Slovensko fundamentálne, aby 
bolo konkurencieschopnosť vidieť nielen na strane nákladov (čo určite zostane 
dôležité), ale aj na strane výstupov.  
 
To znamená, že zvýšenie verejných výdavkov na výskum a vývoj môže prispieť  
k tvorbe inovácií. Keď verejné výdavky na výskum a vývoj dosiahnu asi 0,5 % HDP, 
potom súkromný sektor na základe efektu páky priloží prakticky ku každému euru, 
ktoré na základný výskum vynaloží štát, 2 eurá, pretože od tejto hranice sa oplatí do 
výskumu investovať. Dôležitá úloha by preto bola, aby Slovensko vynakladalo viac 
verejných prostriedkov na výskum a vývoj a aby kvalita výskumu na univerzitách  
a vo výskumných inštitúciách stúpala.  
 
Prof. Mikuláš Luptáčik je dekanom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity  
v Bratislave.  
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MEDZINÁRODNÉ 
POROVNANIE  
 
Prieskum konjunktúry 
2018 bol realizovaný 
súčasne v ďalších  
15 krajinách strednej  
a východnej Európy. 
Konjunktúra je, 
podobne ako na 
Slovensku, hodnotená 
vskutku optimisticky. 
V deviatich zo 16 krajín 
verí viac ako 40 % 
oslovených manažérov, 
že s hospodárstvom 
príslušnej krajiny sa to 
v tomto roku zlepší.  
V Rumunsku naproti 
tomu počíta s lepším 
hospodárskym 
vývojom v porovnaní 
s minulým rokom len 
16 % oslovených. 
Vlastnú obchodnú 
situáciu posudzujú 
firmy oveľa optimis-
tickejšie. V regionálnom 
priemere vychádza  
58 % z lepších 
obchodov v priebehu 
roka. Naopak, 
Slovensko je jediná 
lokalita, v ktorej sa  
to týka menej ako 44 % 
oslovených firiem. 
 
Za najatraktívnejšiu 
investičnú lokalitu 
považujú firmy, 
oslovené v 16 krajinách, 
Českú republiku. 
Poľsko zostáva, 
rovnako ako  
v predchádzajúcich  
rokoch, na 2. mieste. 
Slovensko si vymenilo 
miesto s Estónskom  
a dostalo sa na  
4. priečku.    
 

Prof. Mikuláš Luptáčik  

© EUBA  
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Chýbajú pracovné sily, mzdy  
výrazne rastú  

Situácia na slovenskom pracovnom trhu zostáva naďalej napätá. Odhady 
priemyselných podnikov v prieskume konjunktúry AHK 2018 tento trend potvrdzujú. 
Firmy zo spracovateľského odvetvia hodnotia dostupnosť odborného personálu 
známkou „dostatočný“ (4,0), v roku 2015 to bolo ešte 3/4 (3,57). „Pracovné sily chýbajú 
na všetkých frontoch“, vystihuje situáciu prezident SNOPK Jürgen Knie. „Keďže táto 
situácia zasahuje každé odvetvie, predstavuje najväčšiu prekážku rastu“, dodáva  
J. Knie.   
 
Podobne zlé známky udeľujú firmy z priemyselného sektora pri kvalite vzdelávacieho 
systému a flexibilite pracovného práva (vždy 3,9).   
 

Stále viac starostí spôsobuje množstvu 
podnikov aj vývoj pracovných 
nákladov. V prieskume ho investori  
z výrobného odvetvia hodnotia len 
známkou 3- (3,34). Pretože popri 
vymetenom pracovnom trhu vyvoláva 
tlak na úroveň miezd aj výrazné 
zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy 
zo 435 na 480 eur a zákonné príplatky 
za prácu v noci a počas víkendov. 
Účastníci prieskumu z priemyslu 

očakávajú, že celkové náklady na prácu vo vlastnom podniku narastú v roku 2018  
v priemere o 8,9 %. Túto vysokú hodnotu samozrejme možno zdôvodniť aj tým, že 
skoro polovica (49 %) priemyselných podnikov chce zvýšiť počet pracovníkov. Avšak 
už aj vo vlaňajšom prieskume sa to týkalo 42 % podnikov. Vtedy však očakávané 
zvýšenie mzdových nákladov na úrovni 6,7 % bolo značne pod aktuálnou hodnotou.    
 
„Na druhej strane sme však nezaznamenali, že by sa v prieskume zvýšila spokojnosť  
s produktivitou“, konštatuje Jürgen Knie. Známkovanie stagnuje na 3+ (2,74).  
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PRIESKUM 
KONJUNKTÚRY 
Z POHĽADU PRIEMYSLU  
 
36 % účastníkov 
tohtoročného 
prieskumu konjunktúry 
AHK pochádzalo  
z priemyslu. Pri 
čiastkovom pozorovaní 
výsledkov pre tento 
sektor vzbudzuje 
pozornosť, že 
priemyselné podniky 
hodnotia kvalitu 
Slovenska ako lokality 
sčasti značne 
kritickejšie ako firmy 
z odvetvia obchodu 
a služieb. Týka sa to 
najmä faktorov, 
vzťahujúcich sa na 
pracovný trh, ako napr. 
náklady na prácu, 
akademické a odborné 
vzdelávanie, pracov-
noprávnu flexibilitu  
a dostupnosť 
kvalifikovaného 
personálu. 
  
Naopak, existujú aj 
lokálne faktory, ktoré 
sú zo strany výrobných 
podnikov hodnotené 
lepšie. Uviesť môžeme 
infraštruktúru, právnu 
istotu, transparentnosť 
vo verejnom obsta-
rávaní a aj boj proti 
korupcii. Z toho sa dá 
vyvodiť záver, že pre 
štát nepracuje veľa 
priemyselných 
podnikov, a preto 
problémy so 
súdnictvom a správou 
nevníma tak silno, 
ako situáciu na 
pracovnom trhu.   
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