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Milí členovia a priatelia, 
 
v živote som služobne už veľa cestoval po 
Európe. Hneď po štúdiu v Nemecku bolo 
mojou prvou pracovnou „stanicou“ 
Francúzsko, potom som skúsenosti mohol 
zbierať v Poľsku. Teraz už 13 rokov žijem  
a pracujem na Slovensku, moje deti sa narodili 
v Poľsku a Rakúsku. Pre mňa je preto jasné: 
Európa je môj domov. 
  
Rovnako vnímam význam Európy aj pre 
Slovensko. V globalizovanom svete, ako je ten 
dnešný, je táto krajina príliš malá na to, aby 
mohla obstáť sama. Európska únia robí zo 
Slovenska a ostatných členských štátov 
silných partnerov.  
  
Hospodársky vývoj Slovenska od jeho 
pristúpenia k EÚ je vo všeobecnosti 
pôsobivým príbehom úspechu. Krajina mohla 
enormne profitovať z jednotných štandardov 
na vnútornom trhu a spoločnej meny. Úroveň 
blahobytu, ktorá zodpovedá európskemu 
priemeru, sa vďaka silnej miere rastu stále viac 
približuje. V tomto kontexte sa výborne vyvíjali 
aj slovensko-nemecké vzťahy. 
  
Pre mňa sú úzke hospodárske a politické 
prepojenia garanciou mieru. V tomto zmysle 
Vám želám príjemné čítanie tohto  
newslettra, s tematickým zameraním na 
Európu a hospodárstvo.  
 
Váš Jürgen Knie 
prezident SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

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 orgánov SNOPK pre rok 
2019. Pre voľbu dvoch členov predstavenstva 
kandidujú Daniel Giebel (T-Systems Slovakia) 
a Karen Kutzner (Volkswagen Slovakia),  
 

Hneď po valnom zhromaždení očakávame členov a priateľov SNOPK, aby si 
spoločne s nami pripili na narodeniny SNOPK a budovali tak v 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  
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AHK: 125 rokov pre podnikateľský 
úspech v zahraničí  

Firmy s vedúcim postavením na svetovom trhu, najväčší 
svetoví vývozcovia, skrytí šampióni: nemecké firmy 
majú taký úspech najmä kvôli tomu, že ich produkty  
a služby sú žiadané na celom svete. Nemecké 
zahraničné obchodné komory (AHK) už 125 rokov 

pomáhajú firmám urobiť z národného úspechu úspech medzinárodný. Budujú mosty, 
vytvárajú prístupy, sprostredkúvajú kontakty a riešia problémy. Sú to „partneri na 
celom svete“ (#PartnerWeltweit) – pre firmy, ktoré ešte nevykročili do zahraničia, 
alebo také, ktoré tam sú už desaťročia. V 92 krajinách na celkovo 140 miestach. Čo to 
presne znamená, sa dozviete na jubilejnej stránke AHK:  
https://125jahre.ahk.de 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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Priemysel, víno a networking  
v Michalovciach  
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SNOPK SA STRETLA  
SO ŠTÁTNOU 
SEKRETÁRKOU 
PFUNDTNEROVOU  
 
Členovia predsta-
venstva SNOPK, Peter 
Kompalla a Karl Kraus 
(na obrázku vľavo 
a vpravo), sa v polovici 
apríla stretli so  
štátnou sekretárkou, 
Editou Pfundtner 
z Ministerstva 
spravodlivosti. Počas 
intenzívneho rozhovoru 
prebrali rôzne  
možnosti spolupráce  
medzi SNOPK  
a ministerstvom.  
 
 
KONFERENCIA – 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
ENERGIE   
 
Slovenská spoločnosť 
pre techniku prostredia 
organizuje 16.-17. mája 
2019, v Novom Smo-
kovci 19. ročník 
konferencie Obno-
viteľné zdroje energie. 
Témou tohtoročnej 
konferencie je 
zásobovanie teplom, 
budov s nulovou 
potrebou energie. 
V mene Slovenskej 
spoločnosti pre 
techniku Vás srdečne 
pozývame.      
 
Kontakt: sstp@zsvts.sk  

Life Science Innovation Day:  
Platforma pre biotechnológie  

Východoslovenské mesto Michalovce je 
podnikateľom známe svojím priemyslom. 
29. mája 2019 navštívi SNOPK tri miestne 
závody.  

BSH Drives und Pumps (výroba 
elektromotorov pre bielu techniku)  
Michatek (výroba mechanických 
komponentov prevažne bielej techniky) 
Unomedical (výroba jednorazových 
zdravotníckych prístrojov)  

 
Prehliadka vinárstva Pivnica Orechová, spojená s ochutnávkou a networkingovým 
večerom v Michalovciach, zavŕši toto jednodňové podujatie.   
 
Viac: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/navstevy-firiem-v-michalovciach 

22. mája 2019 sa v Bratislave stretnú 
zástupcovia z hospodárstva, politiky a vedy na 
druhom Life Science Innovation Day, ktorý 
organizuje SNOPK. Účastníci budú hovoriť  
o aktuálnych témach z výskumu a vývoja  
v biomedicíne a biovedách. Obsahové ťažisko 
spočíva vo včasnej a personalizovanej 
diagnostike, formulácii liečiv, ako aj inovatívnych 

terapeutických metódach. Podujatie tak ponúka platformu pre inovatívne riešenia  
v aplikovanom výskume.  
  
Kvalita vedeckej základne Slovenska v oblasti biomedicíny zaostáva za priemerom 
EÚ. Life Science Innovation Day má prispieť k zintenzívneniu spolupráce medzi 
akademickou a hospodárskou sférou, a tak krajinu zatraktívniť pre farmaceutické  
a biotechnologické spoločnosti. 
  
Podujatie podporí Ministerstvo zdravotníctva SR. Otvorí ho ministerka zdravotníctva 
Andrea Kalavská. 
 
Na nasledujúcej strane sa predstavujú partneri Life Science Innovation Day. Na 
mieste konania budú zastúpení vlastnými stánkami.  
   
Viac: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/life-science-innovation-day-2019 

© Sergey Nivens / Shutterstock 

BSH Drives and Pumps v Michalovciach 

© BSH Drives and Pumps s.r.o.  
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Nemecká rodinná spoločnosť Boehringer Ingelheim je už od svojho vzniku, v roku 
1885, jednou z 20 najväčších spoločností vo farmaceutickom priemysle. Od roku 
1993 má Boehringer Ingelheim zastúpenie aj na Slovensku a má za svoj cieľ 
prinášať nové a inovatívne možnosti liečby slovenským pacientom, najmä  
s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale aj s cukrovkou, pľúcnymi a onkologickými 
ochoreniami. Od januára tohto roku Boehringer Ingelheim vyvíja a prináša aj 
veterinárne lieky na Slovensko 
 
Internet: www.boehringer-ingelheim.com  
Výročná správa: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com  

hameln rds a.s. poskytuje služby farmaceutickému, biotechnologickému  
a chemickému priemyslu v nasledovných oblastiach: kontrola kvality (analýza 
šarží, prepúšťanie šarží na trh, stabilitné štúdie), vývoj a výroba API v podmienkach 
SVP, galenický vývoj farmaceutických prípravkov (vialky, ampulky, lyofilizaty, 
preplnené striekačky) a toxikologické štúdie. 
 
Internet: www.hameln-rds.sk            

Merck je poprednou vedecko-technologickou spoločnosťou v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, life science a performance materials. 
Spoločnosť Merck bola založená v roku 1668 a je najstaršou farmaceutickou  
a chemickou spoločnosťou na svete, na Slovensku pôsobí od roku 1993, so 
zameraním na rozvoj technológií, ktoré skvalitňujú život – od biofarmaceutických 
terapií k liečbe rakoviny alebo roztrúsenej sklerózy, cez špičkové systémy pre 
výskum a výrobu, až po tekuté kryštály pre inteligentné telefóny alebo LCD 
televízory.     
 
Internet: www.merck.sk            

Spoločnosť Siemens Healthineers umožňuje poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti na celom svete zvýšiť svoju hodnotu tým, že im pomáha na ich 
ceste k rozvoju presnej medicíny, transformácii poskytovania starostlivosti, 
zvýšeniu pohodlia pacientov a digitalizácii zdravotnej starostlivosti.  
 
Internet: www.healthcare.siemens.sk 
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INŠTITÚT VÝSKUMU 
A VÝVOJA, 
MINISTERSTVO 
ZDRAVOTNÍCTVA SR      
 
Víziou Inštitútu 
výskumu a vývoja (IVV) 
je posilniť získavanie 
a využívanie 
inovatívnych výstupov 
excelentnej vedy 
v oblasti zdravotníctva, 
za účelom zlepšenia 
zdravia, a to nielen  
v rámci Slovenska,  
ale aj v globálnom 
(nadnárodnom) 
rozsahu. 
 
Misiou IVV je 
strategicky reflektovať 
požiadavky aktuálnych 
národných a medzi-
národných potrieb  
v biomedicínskom 
výskume a vývoji, 
prostredníctvom 
harmonizácie 
a špecifikácie 
výskumno-vývojových 
aktivít, budovaním 
nových kapacít v rámci 
systémovej podpory 
rozvoja excelentného 
výskumu a vývoja, 
inovácií, posilnenia 
vedeckej spolupráce 
na národnej, ako aj 
medzinárodnej úrovni, 
optimalizácie ochrany 
práv duševného 
vlastníctva (najmä 
patentovej ochrany)  
a transferu technológií 
v oblasti zdravotníctva.     
 
Kontakt: 
ivica.kvietikova@health.
gov.sk  

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka 

hameln rds a.s.             

MERCK spol. s r.o. 

Siemens Healthcare s. r. o.  

MY O NÁS 
Partneri Life Science Innovation 
Day v Bratislave 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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MY O NÁS 
Prieskum konjunktúry 2019:  
Kríza nie je na obzore  

Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi zaznamenala útlm. 
Napriek tomu by chcela asi tretina zo 127 zúčastnených spoločností rozširovať svoje 
aktivity a prijať ďalších zamestnancov. Podmienky na trhu práce naďalej zostávajú 
problematické.  
 
Presne polovica opýtaných firiem hodnotí súčasnú hospodársku situáciu na 
Slovensku pozitívne, je to o 13 % menej ako pred rokom. Iba 5 % ju hodnotí ako zlú.  
S ďalším zlepšovaním v priebehu roka však počíta iba každá desiata firma. 56 % 
účastníkov prieskumu očakáva nezmenenú celkovú hospodársku situáciu. Tretina si 
myslí, že sa zhorší.  
 
Očakávania vývoja vo vlastnej firme vychádzajú vo všeobecnosti optimisticky. 34 % 
firiem počíta s lepšími obchodmi, zároveň sa však 22 % podnikov pripravuje na horší 
hospodársky rok. Podobný obraz sa ukazuje u investícií do personálu a kapitálu: 31 % 
firiem by následne chcelo zvýšiť počet svojich pracovníkov a 36 % chce zvýšiť aj 
investície. Naopak 20 % by chcelo znížiť počet zamestnancov a 24 % zredukovať 
objem svojich investícií.  
 
„V sektore dodávateľov pre automobilový priemysel, ku ktorému patríme, 
v súčasnosti nemôžeme konštatovať žiadne dopady krízy v akejkoľvek forme“, 
komentuje najnovšie výsledky Stefan Hanke, konateľ spoločnosti Ehlebracht 
Slovensko v Michalovciach. „Naša spoločnosť získala mnohé nové projekty, ktoré sa 
v tomto roku rozbiehajú. Preto sme v zásade presvedčení, že v roku 2019 sa nám 
bude dariť lepšie, ako v minulom roku.“   
 
Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie na: www.dsihk.sk/sk/
tlacove-informacie  
 
Graf: Prognóza vývoja vlastného podniku versus celkové hospodárstvo (2019) 
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PRIESKUM 
KONJUNKTÚRY 2019: 
KVALITA LOKALITY  
 
Lokalita Slovensko  
sa podľa názoru 
investorov vyznačuje 
najmä členstvom  
v EÚ, dostupnosťou  
a kvalitou lokálnych 
dodávateľov, platob-
nou disciplínou,  
ako aj produktívnou 
pracovnou silou,  
ochotnou podávať 
výkony.  
 
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 
prvom mieste Česká 
republika. Estónsko  
a Poľsko obsadili tretie 
a štvrté miesto. Podiel 
spoločností, ktoré by 
zopakovali svoju 
investíciu na Slovensku 
aj v súčasných 
podmienkach, klesol  
z 80 % na 73 %.  
 
V prípade negatívne 
vnímaných faktorov 
lokality nezaznamenali 
investori žiadne citeľné 
zlepšenie. Disponibilita 
pracovnej sily je 
vnímaná dokonca 
kritickejšie ako pred 
rokom. Okrem toho  
u mnohých podnikov 
výrazne klesá 
spokojnosť s nákladmi 
práce.    
 
 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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NOVÍ ČLENOVIA 

Bajkalská 19B, SK-821 01 Bratislava, Kontakt: Boris Podolák 
Tel.: +421 2 3217 5001, E-Mail: skadministration@covestro.com      
Internet: www.covestro.com  
 
Spoločnosť Covestro (Slovakia) Services pôsobí na Slovensku ako globálne biznis 
centrum, poskytujúce služby v oblasti účtovníctva a nákupu pre skupinu Covestro 
v globálnom meradle.     

Jarošova 1, SK-831 03 Bratislava, Kontakt: Daniel Čurka 
Tel.: +421 2 5831 6223, E-Mail: info.sk@engie.com, Internet: www.engie.sk 
 
ENGIE pôsobí v oblastiach elektrickej energie, zemného plynu a energetických 
služieb. Súkromným klientom, spoločenstvám a firmám skupina ponúka 
efektívne a inovatívne riešenia.      

Hellinger Straße 1, D-97486 Königsberg, Kontakt: Eva Maria Schindler 
Tel.: +49 9525 880, E-Mail: info.kbg@fraenkische.de  
Internet: www.fraenkische.de 
 
FRÄNKISCHE je stredne veľký rodinný podnik, pôsobiaci v oblasti vývoja, výroby  
a predaja rúr, šácht a systémových komponentov z plastu a kovov. Riešenia sa 
zameriavajú na odvetvia: pozemné a podzemné staviteľstvo, automobily a priemysel.   

Za mostom 1010/21, SK-031 04  Liptovský Mikuláš, Kontakt: Benedikt Wählisch 
Tel.: +421 44 562 4474, E-Mail: contact@gergonne.sk, Internet: www.gergonne.sk 
 
Skupina Gergonne sa špecializuje na lepidlá. V závode v Liptovskom Mikuláši firma 
vyrába lepiace pásky pre použitie v priemysle. Okrem toho realizuje lamináciu  
a nanášanie lepidiel na materiály zákazníkov.     

Orlové 325, SK-017 01 Považská Bystrica, Kontakt: Andrea Masná 
Tel.: +49 42 4652720, E-Mail: info.pov-bystrica@zeibina.com  
Internet: https://zeibina.com  
 
V roku 2006 bola založená pobočka spoločnosti ZEIBINA Kunststoff-Technik 
GmbH v Považskej Bystrici. V tunajšom závode sa venuje výrobe dielcov 
vstrekovým liatím  a realizácii montážnych prác.   
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ČLENSKÉ  SPRÁVY    
 
Nemecký priemyselný 
koncern Siemens 
podal vlani v Európe 
najviac patentových 
prihlášok a z prvého 
miesta vytlačil 
čínskeho výrobcu 
telekomunikačných 
zariadení Huawei. 
Podľa úradu podala 
nemecká firma v roku 
2018 celkovo 2 493 
patentových prihlášok, 
zatiaľ čo v prípade 
Huawei to bolo 2 485 
prihlášok. Čínska 
spoločnosť sa v roku 
2017 dostala v Európe 
na čelo v počte 
patentových prihlášok 
prvýkrát vo svojej 
histórii. Podala ich  
2 398, zatiaľ čo druhý 
Siemens 2 220. 
Nemecký koncern  
sa tak na prvé miesto 
vrátil po siedmich 
rokoch.    
 
Spol. Mazars otvorila 
novú kanceláriu  
v Nitre a teraz má  
na Slovensku štyri 
zastúpenia (okrem Nitry 
aj v Bratislave, 
Považskej Bystrici  
a Košiciach). „Rok 2018 
sa niesol v znamení 
nárastu o 22 %“, vyhlásil 
pri príležitosti otvorenia 
pobočky managing 
partner Mickaël 
Compagnon. 
„Neaudítorské služby 
aktuálne tvoria 73 % 
z celkového obratu. 
Sme nadšení  
z otvorenia štvrtej 
pobočky na Slovensku, 
v Nitre.“   

Covestro (Slovakia) Services s.r.o.  

ENGIE Services a.s. 

FRÄNKISCHE Rohrwerke 

Gergonne Slovensko s.r.o. 

Zeibina Kunststoff-Technik s.r.o.            

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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VEĽTRHY 
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VYSTAVOVATELIA 
MAJÚ NA VEĽTRHOCH 
V PRIEMERE OSEM 
CIEĽOV   
 
Vystavovatelia sledujú 
na veľtrhoch široké 
spektrum cieľov.  
Chcú tu predovšetkým 
nadviazať priame 
osobné kontakty  
so zákazníkmi.  
Vyplýva to z výsledkov 
prieskumu MesseTrend 
2019, realizovaného 
zväzom AUMA, medzi 
500 reprezentatívne 
zvolenými vystavu-
júcimi firmami.  
  
Nemeckí vystavo-
vatelia definujú  
v priemere viac ako 
osem rôznych cieľov, 
ktoré chcú dosiahnuť 
svojou účasťou na 
veľtrhu. K piatim 
najdôležitejším patrí 
starostlivosť o stálych 
zákazníkov (uviedlo  
90 % vystavovateľov), 
zvýšenie známosti 
firmy a produktov 
(89 %), získanie nových 
klientov (89 %), 
prezentácia nových 
produktov a služieb  
(82 %), ako aj zlepšenie 
imidžu firmy, resp. 
značky (83 %). Veľtrhy 
sú však pre vystavo-
vateľov stále dôležité  
aj z hľadiska 
uzatvárania obchodov 
a zmlúv (67 %).     
 
Tlačová správa AUMA 
zo dňa 20.3.2019  

IWA OutdoorClassics sa konala v Norimbergu už 
46. krát. Prilákala viac ako 45 500 odborných 
návštevníkov a 1 600 vystavovateľov. Veľtrh IWA 
OurdoorClassics patrí vo svojej branži k najpres-
tížnejším medzinárodným odborným veľtrhom. 
Tento rok 8. - 11. marca sa, na ploche 105 000 m², 
opäť stretli odborníci z oblasti lovu a športových 
zbraní, outdoorovej výbavy, ale aj výzbroje na 
nasadenie v rámci civilnej a úradnej bezpečnosti. 
Vystavovatelia si, ako každý rok, pochvaľovali 
úspešnosť svojej účasti – až 97% z nich uviedlo, že 
sa im podarilo zasiahnuť svoju cieľovú skupinu 
a rovnaké percento zároveň nadviazalo nové obchodné kontakty.  
 
Za Slovensko sa na 46. ročníku veľtrhu IWA OutdoorClassics ako vystavovatelia 
zúčastnili:  

GRAND POWER, s.r.o. (Banská Bystrica) 
JLV, s.r.o. (Tvrdošín) 
Lovinterier, s.r.o. (Senica) 
RUTEX TRADE, s.r.o. (Drietoma) 
Trainshot s.r.o. (Bratislava) 
ZVS (Dubnica nad Váhom) 

IWA OutdoorClassics –  
už 46. úspešný ročník veľtrhu  

© PD Tvrdošovce 

Inovácie sú v kurze a Berlínske veľtrhy držia krok. 
Aj IFA Berlín - najväčší európsky veľtrh pre  
spotrebnú elektroniku, IT a domáce spotrebiče, 
opäť prichádza s novinkami. Po úspechu CE China 
organizuje 1. ročník CE Week, 12. - 13. júna 2019  
v New Yorku. V rámci IFA Berlin, ktorý sa 
uskutoční 6. - 11. septembra 2019, sa úspešne 
etabloval Global Markets pre OEM, ODM a dodá-
vateľov komponentov, a nový projekt IFA Next, 
pod sloganom: „Budúcnosť prichádza, buďte pri 

tom!“ IFA Next motivuje inovátorov a startupy k účasti svojím jedinečným konceptom, 
aj zvýhodnenými podmienkami. Táto inovačná platforma, kombinácia, výstavy, pre-
zentácií a workshopov, spája globálne know-how pre budúcnosť techniky, business  
a lifestyle na témy: robotics, security, future mobility, smart living a digital health. 
Úplnou novinkou na IFA je Shift Automotiv- Future Mobility Convention, organizovaný 
spolu so ženevským International Motor Show, Palexpo. Kontakt, info, vstupenky.   

IFA Next Berlin, Hala 26 

IFA Berlín ako globálna platforma 
pre technologické inovácie     

Stánok spol. Trainshot na IWA  
OutdoorClassics v Norimbergu 
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Spoločnosť Volkswagen Slovakia je považovaná za 
priekopníka duálneho vzdelávania na Slovensku. Ako ste 
spokojný s doteraz dosiahnutými výsledkami?  
Áno, spoločnosti Volkswagen Slovakia patrí tento titul právom. 
S duálnym vzdelávaním máme tie najlepšie skúsenosti. Už  
v roku 2013 sme začali s duálnym rekvalifikačných vzdelávaním 
absolventov stredných škôl. O tri roky neskôr sme spolu  
s partnermi založili Duálnu akadémiu, súkromnú strednú 
odbornú školu. Medzičasom získala Duálna akadémia ďalších 
partnerov a dnes ponúka na výber až zo siedmich odborov  
v duálnom systéme. Aktuálne sa v troch ročníkoch vzdeláva duálnym systémom 
približne 310 študentov. To sú úspechy, za ktoré hovoria čísla.   
 
Na jeseň má odštartovať nový učebný odbor Odborník pre počítačové systémy. 
Prečo VW SK teraz sama vzdeláva aj IT-špecialistov?  
Od školského roka 2018/19 pribudol odbor odborný informatik a v nasledujúcom 
školskom roku bude otvorený siedmy odbor - skladový operátor. Duálna akadémia 
tak pružne reaguje na potreby trhu a samotných zamestnávateľov. Presne na tom stojí 
význam duálneho vzdelávania – vychovávať si nových zamestnancov, vzdelaných 
a skúsených odborníkov s praxou, v odbore a podľa potrieb trhu. Mechatronik, 
elektrotechnik pre automatizačnú techniku, nastavovač, mechanik strojov a zariadení, 
autotronik, ale aj odborný informatik a skladový operátor – to sú všetko povolania, 
ktoré buď na pracovnom trhu úplne absentujú alebo tu máme nedostatočne 
kvalifikovaných absolventov stredných škôl technického zamerania.   
 
S akým záujmom ste sa pri novej ponuke stretli u mladých ľudí?  
Veríme, že mladých ľudí prilákajú viaceré benefity duálneho vzdelávania. Už samotné 
praktické vzdelávanie v dielňach, vybavených najmodernejšími technológiami, ako aj 
priamo vo výrobe u zamestnávateľa, pod ktorým sa vzdelávajú, sú zárukou lepšieho 
uplatnenia sa v budúcnosti. Výhody sú však aj finančné. Pre študentov je štúdium 
bezplatné. Navyše dostávajú podnikové štipendium a príplatok za produktívnu prácu. 
Majú tiež nárok na ubytovanie na internáte a dopravu do miesta vzdelávania,  
s príspevkom od zamestnávateľa. Po úspešnom ukončení štúdia majú garanciu 
pracovného miesta u jedného z vybraných zamestnávateľov. Po ukončení štúdia 
získajú výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný 
nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. Majú možnosť praxe v niektorom zo 
zahraničných závodov jednotlivých zamestnávateľov.   
 
Plánujete vo VW SK perspektívne zavedenie ďalších učebných odborov?  
Ak si to situácia vyžiada, tak sme aj na to pripravení.   
 
Eric Reuting je členom predstavenstva spol. Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť.  
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Eric Reuting: „Duálne vzdelávame 
vyše  300 mladých ľudí.“ 
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BILLA OTVORILA NOVÉ 
TRÉNINGOVÉ CENTRUM  
 
V obchode sú najdôle-
žitejšou konkurenčnou 
výhodou ľudia. 
Uvedomuje si to aj 
spoločnosť BILLA  
a každoročne zvyšuje 
objem investícií do 
vzdelávania a 
zvyšovania kvalifikácie 
svojich zamestnancov. 
 
„Tréningové centrum  
v Košiciach je naším 
najmodernejším 
zariadením, zamera-
ným na preškoľovanie 
nových aj dlhoročných 
zamestnancov,“ 
povedal pri príležitosti 
otvorenia BILLA 
tréningového centra 
v Košiciach generálny 
riaditeľ, Dariusz Bator.   
 
Nové tréningové 
centrum v Košiciach sa, 
rovnako ako tréningové 
centrum v Bratislave, 
zapája do duálneho 
vzdelávania. Tréningo-
vé centrum Bratislava 
sa už aktívne zapojilo 
do projektu duálneho 
vzdelávania, a tak tieto 
priestory patria pravi-
delne študentom, ktorí 
sa rozhodli pre kariéru 
v obchode. V Košiciach 
má BILLA už dnes 
jedného dualistu, ktorý 
pôsobí v certifikovanej 
predajni, v Košiciach -
Nad jazerom. 
Otvorením nového 
centra v Košiciach sa 
spoločnosť ešte viac 
otvára mladým ľuďom.  
    
Tlačová správa TASR  
zo dňa 26.3.2019 

Eric Reuting 
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TÉMA MESIACA 
Európska únia: Silný hospodársky 
faktor pre Slovensko 

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré mimoriadne profitujú  
z jednotného trhu. Zatiaľ čo krajiny EÚ realizujú v priemere 
64 % svojho zahraničného obchodu na vnútornom trhu,  
v prípade Slovenska je to 76 %. Vývoz krajiny je pritom 
podstatne vyšší ako dovoz z EÚ: v roku 2018 predstavovalo 
saldo obchodnej bilancie voči členským štátom, podľa 
Štatistického úradu SR, takmer 16 mld. eur. Slovensko 
dosiahlo v porovnaní EÚ deviaty najväčší prebytok  
v intraobchode. Tento prebytok aj potrebuje, pretože  
v porovnaní so zvyškom sveta vykázalo obchodný deficit, 
len voči Ázii sa mínus pohyboval na úrovni 13,5 mld. eur. 
Celkovo nakoniec bola dosiahnutá stále ešte pozitívna 
hodnota vo výške 2,5 mld. eur.   
  

Prieskum konjunktúry SNOPK (pozri str. 7) tohto roku opäť potvrdil, ako spokojné sú 
oslovené firmy na Slovensku s integráciou krajiny na vnútornom trhu a v eurozóne.  
Zo 16 sledovaných štátov v strednej a východnej Európe neobstála pri lokálnom 
faktore „členstvo v EÚ“ podľa názoru prítomných investorov, s výnimkou Poľska, 
žiadna krajina tak dobre ako Slovensko.  
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DSIHK MEETS 
EUROPAPOLITIKER 
 
Slovensko nesmierne 
hospodársky profituje 
z jednotného európ-
skeho trhu. Tento 
jednotný európsky trh, 
ako aj mena Euro, 
zaisťujú pre slovenské 
hospodárstvo odbytové 
trhy a zamestnanosť. 
Eurovoľby, ktoré sa 
konajú 25. mája sú 
dôležité, aby podniky  
aj naďalej nachádzali 
rovnaké podmienky 
súťaže na jednotnom 
európskom trhu.    
 
V „DSIHK meets 
Europapolitiker“, dňa 
14. mája 2019, 
slovenskí kandidáti  
na europoslancov 
predstavia svoje vízie 
pre Európu a spôsob, 
akým chcú pracovať  
v Európskom 
parlamente, aby 
zabezpečili, že región 
strednej a východnej 
Európy zostane 
atraktívnym miestom 
pre podnikanie.  
Využite príležitosť 
diskutovať s kandi- 
dátmi o ich prístupe 
k hospodárskej  
politike pre Európu  
a Slovensko tesne 
pred voľbami!    
 
Online prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/dsihk-meets-
europapolitiker 
 
  
 
  
 

© Rob Wilson / Shutterstock 
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TÉMA MESIACA 
Martin Vlachynský: „Dnes je v EÚ 
opatrný rast a mierny optimizmus.“ 

Aké sú podľa Vášho názoru hospodárske vyhliadky Európskej únie?  
Dnes je v Európe opatrný rast a mierny optimizmus, no 
kvantitatívne uvoľňovanie bolo zastavené ešte len nedávno 
a úroky sú stále na nule. Nepodarilo sa vyriešiť spletitú sieť 
morálneho hazardu, ktorý visí nad európskou ekonomikou. 
Tento morálny hazard stojí na dvoch nohách. Prvou sú verejné 
financie viacerých kľúčových štátov v EÚ. Tie sú nepripravené 
na demografický posun a spoliehajú sa na priebežné modely 
financovania z minulého storočia. Krízové šetrenie je mýtus, 
verejné výdavky sa zvyšovali aj v kríze (s výnimkou Grécka), 
väčšina štátov stabilizovala deficity až v momente, keď 
ekonomika začala rásť - a niektoré ani vtedy nie, hlavne Francúzsko. Druhou nohou 
je finančný systém, ktorý má "zainvestované" do verejných financií a koncept  
"too big to fail" je stále aktuálny.     
Európu tak naďalej budú dlhé roky strašiť rozpočty Talianska, Francúzska, či bankový 
systém. Môže sa to prejaviť dekádami mizerného rastu. 
 
Aké dôležité je rozšírenie investícií v infraštruktúre a schopnosť inovácií? 
V EÚ je veľa formálnych programov na podporu infraštruktúry, či rozvoj inovácií. No  
z infraštruktúry sa častokrát stáva cieľ, nie prostriedok. Mementom navždy zostane 
Španielsko, ktorého infraštruktúrne  "investície" bez hodnoty za peniaze viedli k tisícom 
kilometrov poloprázdnych diaľnic, rýchlodráh a letísk, a prispeli tým k ekonomickým 
problémom krajiny. V oblasti inovácií vidíme, že v realite sú skôr kladené polená pod 
nohy. Množstvo súdnych procesov s inovatívnymi lídrami, často až z bizarných     
dôvodov pod hlavičkou "ochrany hospodárskej súťaže", GDPR, či aktuálny 
copyrightový zákon, vytvárajú nezdravé prostredie pre technologické firmy.   
 
Je potrebné pritom zmeniť štruktúru rozpočtu EÚ?  
V prvom rade je potrebné rozpútať diskusiu o účelnosti vynakladania prostriedkov  
v rozpočte. Od tradičných tém, ako je SPP, až po tému rozpočtu po Brexite. Stupňujú 
sa snahy zaviesť dodatočné vlastné zdroje príjmov pre EÚ, avšak efektivita  
v súčasnosti vynakladaných zdrojov je nedostatočne analyzovaná. Aj na Slovensku 
vidíme, že nemalá časť prostriedkov EÚ je palivom rozsiahlej korupcie, či v lepšom 
prípade hrubého plytvania a narúšania lokálneho konkurenčného prostredia.  
 
Čo to všetko môže znamenať pre Slovensko?  
Účasťou v europrojekte sa aj Slovensko stalo jeho ručiteľom a slovenskí daňovníci 
musia byť pripravení, že jedného dňa aj oni budú povolaní, aby zaplatili za sľuby 
cudzích politikov. Je paradoxné, že slovenskí vládni činitelia drukujú kolegom  
z niektorých starých členských štátov, ktorí sa snažia hasiť vlastnú fiškálnu 
nezodpovednosť trestaním východných členov, najmä snahou zaviesť ich sociálnu 
politiku do reality postkomunistických krajín. Slovensko sa takisto musí pripraviť na 
fakt, že sa v poradí bohatstva jednotlivých členov postupne posúva vyššie, čo bude 
znamenať zhoršovanie našej čistej pozície. 
 
Martin Vlachynský je analytikom ústavu INESS - Institute of Economic and Social Studies  
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FAKTY K VOĽBÁM  
DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU  
 
Voľby do Európskeho 
parlamentu sa v celej 
Európe konajú od  
23. do 26. mája 2019.  
Na Slovensku je  
dňom volieb 25. máj,  
v Nemecku sa volí  
26. mája.  
  
Europarlament má  
v súčasnosti 751 
poslancov. Po voľbách 
ich bude pravdepo-
dobne len 705, pretože 
kvôli Brexitu sa ich 
počet poprípade zníži 
o 46. Nemecko zostáva 
pri 96 miestach 
v Europarlamente, pre 
Slovensko by ich počet 
stúpol na 14 (+1).     
  
Európsky parlament 
má nasledovné 
základné kompetencie:  
• rozhodovanie  

o pristúpení alebo 
pridružení nových 
členských štátov 

• spolupôsobenie  
na riadnom 
legislatívnom konaní 
(rovnocenné 
postavenie  
s kompetenciami 
Európskej rady) 

• rozprava napr.  
k daňovým témam 
alebo témam  
z oblasti práva 
hospodárskej súťaže 

• v rozpočtových 
otázkach má 
Európsky parlament 
rovnaké práva ako 
Európska rada 

• kontrola exekutív-
nych orgánov  

Martin Vlachynský 
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TÉMA MESIACA 
Stanoviská k voľbám: Pre Európu, 
ktorá je spoločne silnejšia   

Európa potrebuje otvorené trhy, solídne financie, rozvážnu hospodársku politiku  
a dobrú právnu reguláciu: v stanoviskách k európskej politike sú uvedené návrhy 
riešení, ktoré podľa hodnotenia Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DIHK) 
dávajú odpoveď na aktuálne výzvy v EÚ. 
 
Spektrum tém siaha od jednotného trhu k finančným trhom, od inovácie až k právu 
hospodárskej súťaže a pravidlám štátnej pomoci.   

1. Podporovať jednotný trh, EÚ ako investičnú lokalitu dostať do formy! Posilniť 
konkurencieschopnosť európskych podnikov! 

2. Posilniť voľný obchod! Zredukovať obchodné obmedzenia, odbúrať byrokraciu! 
3. Vytvoriť vhodné digitálne rámcové podmienky! V Európe urýchlene vybudovať 

vysokovýkonné širokopásmové siete – káblové, ako aj bezdrôtové! 
4. Posilniť inovačnú silu Európy – posunúť ju na úroveň celosvetovej inovačnej 

špičky! 
5. Európsku dopravnú infraštruktúru prispôsobiť stúpajúcim potrebám! Plynulo 

odstrániť nedostatočné kapacity a sanovať zariadenia v zlom stave! 
6. Vytvoriť stabilnú menovú úniu, odstrániť štátne dlhy a pochybné úvery  

v členských štátoch! 
7. Vzdelávať kvalifikované pracovné sily: zlepšovať základy pre odborné vzdelávanie, 

spoločne s hospodárstvom atraktívne upravovať odborné a ďalšie vzdelávanie! 
8. V regiónoch podporovať inováciu a digitalizáciu! Posilňovať kompetencie malých 

a stredných podnikov! 
9. Mať pred očami konkurencieschopnosť lokality a zjednodušiť dane! 
10. Včas rozvíjať nové hospodárske vzťahy so Spojeným kráľovstvom!  

 
Publikáciu si možno stiahnuť na webovej stránke DIHK:  
www.dihk.de/themenfelder/international/europaeische-union 
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NEMECKÉ 
HOSPODÁRSTVO 
STOJÍ ZA EÚ 
 
Pre viac ako dve tretiny 
nemeckých podnikov 
je Európska únia „lepšia 
ako jej povesť“ – 
dokazuje to prieskum, 
zrealizovaný medzi 
takmer 1 800 členskými 
firmami jednotlivých 
organizácií IHK  
z celého Nemecka, 
ktorý v apríli zverejnila 
Nemecká obchodná 
a priemyselná komora 
(DIHK).  
 
Dokonca 82 % firiem, 
ktoré sa podieľali na 
medziodvetvovom 
podnikateľskom 
barometri IHK pod 
názvom "Europa 
gestalten – unsere 
Zukunft", hodnotia  
EÚ ako dôležitý, 
stabilizujúci pilier. 
Konkrétne výhody vidí 
hospodárstvo najmä 
v jednotnom trhu  
a spoločnej mene. 
Pre medzinárodne 
pôsobiace firmy má 
veľký význam aj 
spoločná obchodná 
politika: tomuto bodu 
pripisujú vysoký úžitok 
viac ako dve tretiny 
podnikov s obchodmi  
v tretích štátoch.   
 
Download výsledkov  
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