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Milí členovia a priatelia,

ako nový prezident SNOPK sa budem zasa-
dzovať	o	to,	aby	sa	trvalo	zlepšili	podmienky	
Slovenska ako miesta na podnikanie. Skvelá 
konjunktúra	 nesmie	 vzbudzovať	 dojem,	 že	
pre	 stabilné	 postavenie	 Slovenska	 v	 budúc-
nosti	nie	je	potrebné	ešte	veľa	urobiť.	Na	jed-
nej strane sa nám v posledných rokoch poda-
rilo	 dosiahnuť	 mnoho.	 Duálne	 vzdelávanie	 je	
krok	správnym	smerom	a	tieto	úspechy	moti-
vujú.	Na	druhej	strane	Slovensko	v	dôležitých	
oblastiach	prešľapuje	na	mieste.
 
Centrálnou témou je sila inovácie. Napriek 
niektorým	 zlepšeniam	 sa	 v	 poslednom	 čase	
Slovensko,	 podľa	 aktuálneho	 ukazovateľa	
inovácií	EÚ,	ešte	stále	nachádza	zjavne	bližšie	 
k	 štátom	 na	 chvoste	 rebríčka	 ako	 k	 európ-
skym jednotkám. Správnou cestou je inten-
zívnejšie	 prepojenie	 vysokých	 škôl	 a	 hospo-
dárstva	–	a	to	ako	vo	výskume	a	vývoji,	tak	aj	
v	štúdiu.	SNOPK	chce	aj	na	tomto	poli	vyslať	
signál.	Chceme	ukázať,	ako	to	môže	fungovať.	
Dôležitú	 úlohu	 pri	 tvorbe	 inovácií	 zohrávajú	
taktiež	 start-upy.	 Počet	 kreatívnych	 mladých	
podnikateľov	 na	 Slovensku	 stále	 narastá. 
Z	týchto	nápadov	môžu	profitovať	aj	etablova- 
né	firmy.	Aj	tu	chceme	podať	pomocnú	ruku.
 
Pre	 všetky	 tieto	 úlohy	 budúcnosti	 potrebu-
jeme	 aktívne	 spolupôsobenie	 našich	 členov.	
Či	už	ide	o	dobrovoľné	angažovanie	sa	v	gré-
miách,	podporu	pri	práci	s	verejnosťou	alebo	
účasť	 na	 pilotných	 projektoch,	 ktoré	 ukazu-
jú	 nové	 cesty.	 Spoločne	 môžeme	 dosiahnuť	
veľa.	Postoj	„can	do“	je	pre	SNOPK	charakte-
ristický. Aby som to zhrnul: zapojte sa aj Vy!

Váš Jürgen Knie
Prezident SNOPK
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SNOPK NA NÁVŠTEVE 
VO VOLKSWAGENE

16. mája 2017 zavítala 
SNOPK	s	delegáciou,	
ktorá pozostávala 
z	takmer	60	účastní-
kov,	do	spoločnosti	
Volkswagen Slovakia 
v Bratislave. Hostí 
osobne privítal predse-
da predstavenstva VW 
Ralf Sacht. Hostia si  
následne mohli pre-
hliadnuť	lisovňu,	karo-
sáreň	a	halu	agregátov. 
 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

SNOPK	zvolila	dňa	3.	mája	2017	na	svojom	riadnom	valnom	zhromaždení	za	svojho	pre-
zidenta	Jürgena	Knie,	konateľa	Manz	Slovakia.	Doterajší	člen	predstavenstva	Knie	pre-
vzal	funkciu	po	Vladimírovi	Slezákovi,	ktorý	podľa	stanov	už	nemohol	kandidovať.	Slezák	
stál	ako	prezident	na	čele	SNOPK	šesť	rokov.	Počas	jeho	funkčného	obdobia	sa	SNOPK	
vyvinula	na	najväčšiu	bilaterálnu	inštitúciu	na	Slovensku,	ktorá	má	aktuálne	430	členov.	
Jürgen	Knie	pôsobí	v	manažérskych	pozíciách	v	nemeckých	firmách	na	Slovensku	od	
roku	2006.	Od	minulého	roka	sa	angažuje	v	predstavenstve	SNOPK.		

Novým	členom	predstavenstva	SNOPK	sa	stal	Stephan	Eger,	člen	predstavenstva	Slo-
vak	Telekom.	Zhromaždenie	ďalej	potvrdilo	vo	svojich	funkciách	konateľku	BASF	Sloven-
sko	Editu	Hippovú	a	konateľa	Scheidt	&	Bachmann	Slovensko	Petra	Lazara.

Jürgen Knie zvolený za prezidenta  
SNOPK

MY O NÁS NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

Zľava.:	Ingrid	Benčová	(Rettenmeier),	Jürgen	Knie	(Manz),	Peter	Lazar	(Scheidt	&	Bachmann)	a	Guido	Glania	(SNOPK)

Následne	po	valnom	zhromaždení	dňa	3.	mája	
2017	 sa	 stretli	 členovia	 a	 priatelia	 SNOPK	 na	
Jour	Fixe.	SNOPK	sa	pri	tejto	príležitosti	rozlúči-
la so svojím bývalým prezidentom Vladimírom 
Slezákom,	 ktorého	 funkčné	 obdobie	 sa	 skon-
čilo	v	tento	deň.	Konateľ	SNOPK	Guido	Glania	
ocenil	 aktívne	 nasadenie	 pána	 Slezáka	 počas	
jeho	 šiestich	 rokov	 na	 čele	 SNOPK.	 Zároveň	
privítal	jeho	nástupcu	Jürgena	Knie,	ktorý	by	sa	
počas	 svojho	 funkčného	 obdobia	 chcel	 zasa-
dzovať	 o	 to,	 aby	 sa	 členovia	 v	 SNOPK	 anga-
žovali	 ešte	 intenzívnejšie.	 Za	 svoj	 cieľ	 J.	 Knie	
vyhlásil aj posilnenie duálneho vzdelávania.
 

Počas	 ďalšieho	 priebehu	 podujatia	 stál	 v	 popredí,	 ako	 zvyčajne,	 networking	 medzi	
takmer	stovkou	účastníkov.
 

Jour Fixe s novým a bývalým  
prezidentom

Zľava:	Jürgen	Knie	(nový	prezident)	a	Vladimír	
Slezák	(prezident	2011-17)	pri	otvorení	Jour	Fixe 
v hoteli Crowne Plaza
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TAXPARENCY REPORT

Podiel nemeckých 
a	rakúskych	firiem	na	
daniach,	ktoré	zaplatilo	
200	najväčších	firiem	
na	Slovensku,	vrátane	
finančného	sektora,	
predstavuje 26 %.  
Vyplynulo to z analý-
zy spol. BMB Leitner 
pre	rok	2015,	ktorá	
bola predstavená na 
pracovných	raňajkách	
SNOPK	dňa	16.	mája	
2017	(viď.	foto).	Príjem	
na	priamych	daniach,	
ktoré	zaplatili	skúmané	
podniky,	predstavo-
val	spolu	viac	ako	2,5	
miliárd eur. Firmy so 
slovenskými	majiteľmi	
na nich mali podiel vo 
výške 17 %. 

Nemecko	a	Rakúsko	
tvorili najsilnejšiu  
skupinu medzi zahra-
ničnými	investormi,
s najvyšším podielom 
na odvedených da-
niach na Slovensku. 
Nemecké podniky od-
viedli v roku 2015 dane 
vo výške cca. 400 mil. 
eur,	čo	zodpovedalo	
podielu vo výške 16 %. 
Pri	rakúskych	firmách	
to bolo viac ako 250 
mil.	eur,	teda	10	%.	 
Na	treťom	mieste 
nasledovala	Južná	
Kórea	s	podielom	vo	
výške 6 %.

Návšteva priemyselných podnikov 
v Liptovskom Hrádku

MY O NÁS

Turistický	 región	 Liptov	 je	 zároveň	 sídlom	 mno-
hých priemyselných podnikov. SNOPK tu  
v	 dňoch	1. - 2. júna 2017 organizuje pre svojich 
členov	 obhliadku	 viacerých	 firiem.	 Návštevy	 sú	
spojené	 s	 networkingovým	 podujatím,	 ktoré	 sa	
bude	konať	večer,	1.	júna,	v	Chateau	GrandCast-
le	v	Liptovskom	Hrádku.	Hosťami	budú	primátori	
Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku. 

Firmy	 z	 regiónu	 poskytnú	 rozsiahly	 pohľad	 do	
diania vo výrobe:

CD-profil, s.r.o.	(www.cdprofil.sk)
Činnosť:	Spracovanie	ocele	a	plechov

Gajos s.r.o.	(www.gajos.sk)
Činnosť:	Požiarna	ochrana,	bezpečnosť	práce

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.	(www.rettenmeier.sk)
Činnosť:	Spracovanie	dreva

TESLA Liptovský Hrádok a.s.	(www.teslalh.eu)		
Činnosť:	Strojárstvo,	elektrotechnika,	telekomunikácie,	energetika								

VATMANN, spol. s r.o.	(www.vatmann.sk)
Činnosť:	Spracovanie	ocele	a	plechov							

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

Jour Fixe Košice je networkingovým miestom stretnutia 
pre	členov	a	priateľov	SNOPK	z	východného	Slovenska.	
Ďalšia	výmena	informácií	a	skúseností	je	naplánovaná	na	
13. júna 2017	v	Kongres	Hoteli	Roca	v	Košiciach.	Hneď	na	
úvod	sa	uskutoční	kompaktný	seminár	na	tému	„Investič-
ná	podpora	na	východnom	Slovensku“.	Pritom	sa	účast-
níci	 dozvedia,	 o	 akú	 investičnú	 pomoc	 môžu	 investori	
požiadať	v	tomto	regióne	a	aké	podmienky	pri	tom	musia	
splniť.

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

Miesto stretnutia:  
Jour Fixe Košice

© Maros Mraz / Wikimedia Commons

© Chateau GrandCastle

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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SPOLOČNOSTIAM SA 
STÁLE NEDARÍ ZVÝŠIŤ 
ÚROVEŇ PODNIKATEĽ-
SKEJ ETIKY, TVRDÍ NAJ-
NOVŠÍ PRIESKUM EY

Úspechy,	ktoré	sa	v	po-
slednom	čase	podarilo	
v	regióne	EMEIA
(zahŕňajúcom	Európu,	
Blízky	východ,	Indiu	
a	Afriku)	dosiahnuť	
v boji proti podvodom
a	korupcii,	sú	iba	zane-
dbateľné.	Potvrdzuje	
to	najnovší	prieskum,	
ktorý	EY	vykonáva	
v	tomto	regióne	každé	
dva roky. Tento rok sa 
na	ňom	zúčastnilo	
4 100 respondentov 
zo 41 krajín. Viac ako 
polovica	z	nich	(51	%)	
stále vníma korupciu 
vo svojej krajine ako 
problém. 

Korupciu v podnika-
teľskom	prostredí	na	
Slovensku vníma ako 
veľmi	rozšírenú	až	
81	%	respondentov,	čo	
znamená štvrtý najhorší 
výsledok zo všetkých 
zúčastnených	krajín.	
27 % všetkých opýta-
ných v rámci prieskumu 
dokonca	pripustilo,	že	
v	ich	odvetví	je	bežné	
získavať	zákazky	vďaka	
úplatkom.	

Prieskum	EY	ukázal,	
že	ani	vrcholový	ma-
nažment	nejde	príkla-
dom v presadzovaní 
etického správania: tri 
štvrtiny	(77	%)	členov	
predstavenstiev a vr-
cholových	manažérov	
z	regiónu	pripúšťa,	že	
určité	neetické	správa-
nie	je	ospravedlniteľné,	
ak	pomôže	ich	spoloč-
nosti	prežiť.

Tlačová správa spol. EY 
zo dňa 5.4.2017 

Nemecko	ako	najväčšie	národné	hospodárstvo	Európskej	
únie	 sľubuje	 rozmanité	 obchodné	 príležitosti	 pre	 sloven-
ské	 podniky	 z	 najrôznejších	 sektorov.	 Vstup	 na	 nemecký	
trh	však	musí	byť	dobre	pripravený	a	navyše	pri	ňom	exis-
tuje	niekoľko	nástrah.	Pre	všetky	firmy,	ktoré	majú	záujem	 
o	nemecký	trh,	organizuje	SNOPK	na	Slovensku	Roadshow.	
Podujatia	budú	slovenské	firmy	informovať	o	obchodných	
možnostiach	na	nemeckom	trhu.	Účastníci	sa	popri	prak-
tických	tipoch	a	„best	practice“	o	podnikateľských	aktivitách	

v	Nemecku	dozvedia	aj	informácie,	aké	kontaktné	miesta	má	človek	k	dispozícii,	ak	chce	
začať	podnikať	v	Nemecku.

Úvodné	podujatie	sa	koná	7. júna 2017	v	Dunajskom	Klátove.	Firma	BÚŠLAK	OIL	v	rámci	
podujatia	poinformuje	o	svojich	obchodných	aktivitách	v	Nemecku	a	účastníkov	prevedie	
svojím závodom.

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

Partneri podujatia:

Roadshow „Nemecko –  
Váš obchodný partner“

MY O NÁS

Zamestnávanie pracovníkov  
z	 krajín,	 ktoré	 nie	 sú	 členskými	
štátmi	 EÚ,	 je	 byrokraticky	 veľmi	
náročný	úkon.	Týka	sa	to	veľkého	
množstva	 firiem	 na	 Slovensku,	
ktoré	 kvôli	 akútnemu	 nedostat-
ku	kvalifikovaných	pracovných	síl	
zamestnávajú	 štátnych	 príslušní-
kov	 tretích	 krajín.	 S	 cieľom	 pod-
nietiť	 možné	 zjednodušenie	 prí-
slušných konaní sa preto 2. mája 
2017 stretla delegácia SNOPK 
s	 Branislavom	 Ondrušom,	 štát-
nym tajomníkom slovenského 

Ministerstva	práce.	Zúčastnené	firmy	v	živej	diskusii	podčiarkli	potrebu	zamestnáva-
nia	 cudzincov	 z	 nečlenských	 krajín	 EÚ.	 Ondruš	 poukázal	 na	 obavy	 ministerstva,	 že	
zjednodušenie	procesu	by	v	praxi	mohlo	viesť	k	mzdovému	dampingu.	Prisľúbil	však	
zohľadnenie	argumentov	pri	ďalších	zmenách	zákonov,	ako	aj	že	SNOPK	bude	prizva-
ná	k	nadchádzajúcim	rozhovorom.

Branislav	Ondruš,	štátny	tajomník	Ministerstva	práce,	sociálnych	
vecí	a	rodiny	SR	(v	strede),	v	rozhovore	s	členmi	SNOPK

Zjednodušenie zamestnávania cu-
dzincov z nečlenských štátov EÚ

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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KAUFLAND NOVÝM 
PARTNEROM SLOVEN-
SKÉHO HOKEJA

Kaufland Slovenská 
republika v.o.s. sa stal 
novým partnerom 
Slovenského	zväzu	ľa-
dového	hokeja	(SZĽH).	
Obchodný	reťazec	
bude	zároveň	v	budú-
com	ročníku	partnerom	
Tipsport	ligy.	„Veríme,	
že	podporíme	systé-
mové	zmeny,	ktoré	
okrem	iného,	povedú	
ku kvalitatívnemu rastu 
mládežníckej	základne	
a nových slovenských 
hokejových	nádejí,“	po-
vedal	generálny	riaditeľ	
spoločnosti	Kaufland	
Paul Pauls.

RUŽIČKA CSEKES ZVÍ-
ŤAZILA V SÚŤAŽI PRÁV-
NICKÁ FIRMA ROKA 

Vydavateľstvo	EPRAVO	
v	spolupráci	s	týžden-
níkom	TREND	vyhlásili	
víťazov	súťaže	Práv-
nická firma roka 2017. 
Advokátska kancelária 
Ružička	Csekes	už	po	
piaty raz získala pre-
stížne	ocenenie,	hlavnú	
cenu	v	kategórii	Práv-
nická firma - domáca 
advokátska kancelá-
ria. Prvenstvo z rokov 
2013-2016	obhájila	aj	
v	kategórii	Verejné	
obstarávania a po prvý 
raz	zvíťazila	v	kategórii	
Trestné právo.

NOVÍ ČLENOVIA

Plynárenská	7/	C,	SK-821	09	Bratislava,	Kontakt: Edita	Angyalová
Tel.: +421	2	2067	7111,	E-mail: info@assecosol.com, Internet: www.assecosol.com

Softvérová	firma	Asseco	Solutions 	je	už	viac	ako	25	rokov	poskytovateľom	IT	rieše-
ní	 pre	 podnikové	 plánovanie	 (ERP).	Jej	 špecializované	 IT	 systémy	 nájdu	 uplatnenie	
v rôznych	odvetviach	(od	strojárskeho	priemyslu	po	sektor	služieb).		

Asseco Solutions, a.s.

Rhinstraße	137	A,	D-10	315	Berlin,	Kontakt:	Iveta	L.	Obrcian
Tel.:	+49	30	54995311,	E-mail:	office@drberndt.de,	Internet: www.drberndt.de

Firma,	 so	 sídlom	 v	 Berlíne,	 pre	 medzinárodné	 personálne	 poradenstvo,	 ktorá	 sa	
od	 roku	 1993	 špecializuje	 na	 Executive	 Search	 –	 vyhľadávanie	 a	 výber	 manažé-
rov	 a	 vysoko	 kvalifikovaných	 špecialistov	 v	 krajinách	 strednej	 a	 východnej	 Európy.

Dr. Berndt & Partner GmbH

Dúbravská	cesta		1793/2,	SK-841	04	Bratislava,	Kontakt: Jana Lackova
Tel.: +420	246	087	704,	E-mail: info@ingenics.cz,	Internet: www.ingenics.cz

Ingenics	 je	 technická	 poradenská	 spoločnosť,	 ktorá	 už	 viac	 ako	 35	 rokov	 poskytuje	
po	celom	svete	poradenstvo	firmám	z rôznych	odvetví.	Sústredí	sa	najmä	na	projekty	
v oblasti	plánovania,	optimalizácie	a kvalifikácie	v	rámci	celého	hodnototvorného	re-
ťazca.

Ingenics s.r.o.- organizačná zložka SK

Polianky	19,	SK-841	01	Bratislava,	Kontakt: Sabina	Hrćan
Tel.: +421	2	6428	8096,	E-mail: direction@slovdekra.sk
Internet: www.slovdekra.sk

Dekra	 je	 firma	 založená	 v  roku	 1925	 s  centrálou	 v  nemeckom	 Štuttgarte,	 ktorá	 sa	 
zameriava	 najmä	 na	 kontrolné	 a	 certifikačné	 služby.	 Od	 roku	 1995	 na	 Slovensku 
poskytuje	STK,	znalecké	posudky	v oblasti	dopravy,	oceňovanie,	preberanie,	schva-
ľovanie	vozidiel	a audity.

SLOVDEKRA s.r.o.

© Markus Halt

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Spoločnosť	 Jungheinrich	 -	 líder	 v	 oblasti	 manipu-
lačnej	 a	 skladovej	 techniky,	 ako	 aj	 internej	 logisti-
ky,	 v	 tomto	 roku	 oslavuje	 20	 rokov	 na	 slovenskom	
trhu.	 Oficiálna	 slávnosť	 sa	 konala	 v	 Elesko	 Wine	 Park 
v	Modre.	Na	oslave	sa	zúčastnilo	150	obchodných	partne-
rov	z	významných	slovenských	firiem.	SNOPK	srdečne	bla-
hoželá	k	jubileu	a	praje	všetko	dobré	do	ďalších	20	rokov.

Jungheinrich oslavuje 20 rokov na 
slovenskom trhu

© Jungheinrich spol. s r.o.
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INICIATÍVA ODBORNÉ 
VZDELÁVANIE 4.0

Nemecké spolkové mi-
nisterstvo vzdelávania 
a	výskumu	(BMBF)	
v lete 2016 spustilo 
iniciatívu Odborné 
vzdelávanie	4.0,	ktorá	
sa v spolupráci so 
Spolkovým	inštitútom	
pre odborné vzdelá-
vanie	(BIBB)	zameriava	
na vytváranie nových 
opatrení pre perspek-
tívne,	atraktívne	
a konkurencieschopné 
odborné vzdelávanie.

K	dôležitým	elemen-
tom Odborného vzde-
lávania 4.0 patrí nová 
výskumná iniciatíva 
„Kvalifikácia a kom-
petencie odborných 
pracovníkov pre digita-
lizovanú	prácu	zajtrajš-
ka“.	V	dialógu	s	firmami	
sa	budú	vo	vybraných	
profesiách	skúmať	pra-
covné miesta dotknuté 
digitalizáciou,	s	ohľa-
dom na pracovné pro-
cesy,	činnosti	a	potrebu	
kvalifikácie.	Cieľom	je	
včas	rozpoznať	me-
niace	sa	požiadavky,	
týkajúce	sa	kvalifikácie	
odborných pracov-
níkov	a	pracovníčok,	
pochopiť	kvantitatívne	
a	kvalitatívne	dôsledky	
a	vybudovať	systém	na	
včasnú	identifikáciu.	
Iniciatíva	navyše	skúma	
význam digitálnych 
kompetencií	žiakov,	
ako	aj	inštruktorov,	pre	
úspešné	zvládnutie	od-
borného vzdelávania.

Spolkové ministerstvo 
vzdelávania a výskumu 

Odborné vzdelávanie 4.0:  
Konferencia a workshopy

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Digitalizácia	 priemyslu	 a	 služieb	 od	 základov	 zmení	 po-
stupy	a	obsahy	pracovného	sveta.	Požiadavky	na	kvalifiko-
vanú	pracovnú	silu	sa	menia	čoraz	rýchlejšie.	Početné	vý-
robné	prevádzky	na	Slovensku	sú	už	dnes	súčasťou	týchto	
zmien.	Tento	trend	sa	v	najbližších	rokoch	ešte	rozšíri.

Slovensko prechádza transformáciou systému odborného 
vzdelávania od výhradne školského prístupu na systém 
duálneho	vzdelávania.	Je	to	príležitosť	prispôsobiť	odbor-

né	vzdelávanie	už	od	začiatku	skutočným	potrebám	trhu	práce.	Digitalizáciou	však	stále	
viac	získava	na	dôležitosti	aj	ďalšie	odborné	a	celoživotné	vzdelávanie.	Platí	to	ako	pre	
odborných	pracovníkov	vo	firmách,	tak	aj	pre	učiteľov	odborných	predmetov	v	školách	
a	výchovných	poradcov.	Ako	by	mohli	vyzerať	koncepty	pre	Slovensko,	ktoré	by	vedeli	
sledovať	dynamiku	týchto	trendov?	Schopnosť	učiť	sa	a	riešiť	problémy	sú	stále	dôleži-
tejšími	kompetenciami,	v	porovnaní	s	formálnym	vzdelávaním.	Moderné	pedagogické	
koncepcie	 pre	 rozvoj	 týchto	 kompetencií	 sú	 žiadané.	Tento	 fakt	 dáva	 do	 pohybu	 celý	
vzdelávací systém. 

Tieto	 kľúčové	 témy	 budú	 predmetom	 diskusie	 so	 zástupcami	 politiky,	 s	 odborníkmi	 
a	vizionármi	na	konferencii	SNOPK	dňa	8. júna 2017	v	Bratislave.	Spoločenská	a	politická	
diskusia	k	„Vzdelávaniu	4.0“	je	viac	ako	nevyhnutná.	Konferencia	by	mala	byť	viditeľným	
prínosom	pre	rozvinutie	tejto	diskusie,	s	reflexiou	na	aktuálny	vývoj	v	tejto	oblasti	v	Ne-
mecku.

Súčasťou	konferencie	sú	navyše	dva	paralelne	prebiehajúce	workshopy,	do	ktorých	sa	
účastníci	môžu	aktívne	zapojiť.	Zatiaľ	čo	prvý	je	zameraný	na	tému	profesijnej	orientácie	
v	digitálnej	ére,	druhý	sa	venuje	príležitostiam	a	potenciálom	duálneho	štúdia	na	Slo-
vensku.

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

© Halfpoint / Shutterstock

Video o duálnom vzdelávaní  
na Slovensku získalo 1. miesto

Caroline	 Schneider,	 Lisa	 Wallner	 a	 Katharine	 Witte	
(foto)	 sú	 žiačky	 mediálnej	 tvorby,	 ktoré	 sa	 úspešne	
zúčastnili	 filmovej	 súťaže	 „Sme	 budúcnosť	 –	 duálne	
vzdelávanie	 európskych	 juniorských	 odborníkov“	 Ne-
meckého spolkového ministerstva vzdelávania a vý-
skumu	 (BMBF).	 V	 januári	 natočili	 film	 o	 duálnom	 od-
bornom vzdelávaní na Slovensku. Koncom marca si 
toto trio z Bielefeldu prevzalo 1. cenu. Tímu sa podarilo 
presvedčiť	vydarenou	koncepciou	a	oslovením	prime-
raným	cieľovej	skupine.© BMBF / Hans-Joachim Rickel 
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NEMECKÉ MINISTER-
STVO HOSPODÁRSTVA 
URČILO PROGRAM 
ZAHRANIČNÝCH VEĽTR-
HOV PRE ROK 2018 

Väčší	dosah,	viac	zá-
kaziek,	vyšší	export:	ne-
mecká spolková vláda 
podporí aj v nasledu-
júcom	roku	nemecké	
firmy	na	zahraničných	
veľtrhoch.	Spolkové	
ministerstvo hospodár-
stva	(BMWI)	preto	ak-
tuálne	určilo	program	
zahraničných	veľtrhov	
pre rok 2018: obsahuje 
225	účastí	na	veľtrhoch	
v 47 krajinách. 
Najdôležitejšími	cie-
ľovými	regiónmi
v	programe	zahranič-
ných	veľtrhov	sú	Juho-
východná a Centrálna 
Ázia. Ministerstvo tam 
plánuje	účasti	na	89	
veľtrhoch,	z	toho	44	
v	Číne	a	Hongkongu.	
Ďalšie	dôležité	cieľové	
regióny	tvoria	európske	
krajiny	mimo	EÚ	(37	
veľtrhov,	z	toho	30	 
v	Rusku),	ako	aj	Blízky	
a	Stredný	východ	(34)	
a	Severná	Amerika	(24).	
Latinská Amerika je 
zastúpená	20	a	Afrika	
14	veľtrhmi.	
Program	zahraničných	
veľtrhov	je	spolkovým	
programom na pod-
poru exportu nemec-
kých	stredne	veľkých	
podnikov. Nemecké 
firmy	sa	môžu	v	rám-
ci tohto programu za 
výhodných podmienok 
zúčastniť	na	zahranič-
ných	veľtrhoch.

Tlačová správa Zväzu 
pre nemecké veľtržné 
hospodárstvo AUMA zo 
dňa 5.5.2017 

Z	341	veľtrhov	s	medzinárodným	alebo	národným	významom,	ktoré	sa	uskutočnia	v	Ne-
mecku	v	roku	2017,	sa	síce	väčšina	nekoná	v	lete,	štart	pre	veľtrhy	u	niekoľkých	zaujíma-
vých	odvetví	však	napriek	tomu	pripadne	na	koniec	júna.	SNOPK	predstavuje	tri	veľtrhy,	
konajúce	sa	v	Berlíne	a	Norimbergu.	

Či	ide	o	inovácie	v	oblasti	javiskovej,	svetelnej	a	zvukovej	
techniky,	 otázky	 okolo	 bezpečnosti	 pri	 produkcii	 alebo	 
o	 najnovšie	 trendy	 vo	 výprave,	 maskérskom	 a	 kostýmo-
vom	 dizajne	 -	 na	 2.	 ročníku	 Stage|Set|Scenery	 Berlin,	 od	
20.	-	22.	júna	2017,	ktorý	organizujú	Berlínske	veľtrhy	v	spo-
lupráci	s	Nemeckou	divadelno-technickou	spoločnosťou	
(DTHG),	 bude	 znovu	 na	 programe	 široké	 spektrum	 tém.	
Vyše	300	vystavovateľov	z	20	krajín	sa	predstaví	cca	7	000	
odborným	návštevníkom.	V	Berlíne	sa	stretnú	všetky	ob-

lasti,	ktoré	sú	dôležité	pre	úspešnú	produkciu:	architektúra,	odborné	plánovanie,	javisko-
vá,	svetelná,	zvuková,	mediálna	a	videotechnika,	ako	aj	maskérsky	a	kostýmový	dizajn,	
výroba	dekorácií,	eventové	služby,	štúdiová	technika,	výstavná	a	múzejnícka	technika.	

MT-CONNECT	 je	 názov	 novej	 platformy	 pre	 medicínsku	
techniku.	 Odborný	 veľtrh	 Norimberských	 veľtrhov	 (Nürn-
bergMesse)	v	spolupráci	s	 iniciátorom	-	Fórom	MedTech	
Pharma	e.V.,	spája	všetky	čiastkové	oblasti	vývoja	a	výroby	
medicínskych	produktov.	Po	prvý	raz	sa	bude	konať	21.	-	22.	
júna	2017	v	Norimbergu,	kde	sa	stretne	s	koncentrovanou	
kompetenciou	 regiónu	 európskej	 metropoly	 Norimberg	 
v	oblasti	medicínskej	techniky.	Ponuka	MT-CONNECT	za-
hŕňa	 dodávateľov,	výrobcov,	výskumné	 inštitúcie	 a	 firmy,	

poskytujúce	služby	z	odvetví	elektroniky,	mikrotechnológie,	IT	a	softvéru,	spracovania	
kovov,	 plastov	 a	 keramiky,	 technológie	 materiálov	 a	 povrchov,	 strojárstva,	 výrobných	
procesov a napokon kompletnej výroby medicínskych produktov.
 

IFA	je	globálny	veľtrh	spotrebnej	elektroniky	–	čiernej,	bie-
lej	 techniky	 a	 domácich	 elektrospotrebičov.	 V	 roku	 2017	
sa	bude	konať	1.	-	6.	septembra	na	berlínskom	výstavisku.	 
V	 tomto	 roku	 ponúkne	 IFA	 nielen	 toľko	výstavnej	 plochy	
ako	nikdy	doteraz,	ale	aj	viac	priestoru	pre	inovácie	orien-
tované	na	budúcnosť:	doterajšia	oblasť	TecWatch	sa	rozšíri	
na	IFA	NEXT	a	stane	sa	centrálnym	bodom	veľtrhu.	Nová	
inovačná	 platforma	 bude	 umiestnená	 ako	 samostatný	
sektor	v	hale	26	a	poslúži	start-upom,	výskumným	labo-

ratóriám,	univerzitám,	veľkým	aj	malým	podnikom,	ako	pódium	pre	ich	inovatívne	kon-
cepty a novinky z vývoja. 
V	 hale	 sa	 budú	 konať	 aj	 pravidelne	 s	 napätím	 očakávané	 IFA	 Keynotes,	 taktiež	 IFA+-
Summit	s	prednáškami	vizionárov	a	top	manažérov	z	oblasti	technológií	a	content	ma-
nažmentu,	taktiež	rôzne	IFA	Hosted	Conferences,	po	prvýkrát	v	rámci	veľtrhu	aj	Droidcon	
- konferencia a networkingové podujatie pre vývojárov androidov.

VEĽTRHY
Letné veľtrhy – od javiskovej tech-
niky až po medicínske produkty

© NürnbergMesse

© Messe Berlin

© Messe Berlin
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LASYS –  
MEDZINÁRODNÝ  
ODBORNÝ VEĽTRH PRE 
LASEROVÉ OPRACÚVA-
NIE MATERIÁLOV

Branžové	stretnutie	
výrobcov,	užívateľov	
a pracovníkov s rozho-
dovacou právomocou 
z priemyslu: LASYS 
Štuttgart	je	popredný	
odborný medzinárodný 
veľtrh	pre	používanie	
laserov v priemysel-
nej výrobe. Presahu-
júc	hranice	jedného	
odvetvia a materiálov 
tento	veľtrh	prezentuje	
inteligentné systémové 
riešenia,	etablované	
a inovatívne výrobné 
postupy,	špeciálne	
oblasti	využitia,	nové	
oblasti	nasadenia,	ako	
aj trendy v odvetví 
a inovácie pre výrobu 
zajtrajška. Stredobo-
dom	pozornosti	sú	
pritom laserové výrob-
né	systémy,	špecifické	
laserové strojové sub-
systémy,	komponen-
ty,	postupy	a	služby.	
Zažite	celé	spektrum	
využitia	a	výhody	la-
serového	opracúvania	
materiálov!

Ďalší	LASYS	sa	koná	od	
5.	-	7.	júna	2018	
v	Štuttgarte.	Na	mi-
nuloročnom	podujatí	
prezentovalo	laser,	ako	
mnohoúčelový	nástroj	
pre všetky výrobné 
procesy,	181	vystavova-
teľov	z	15	krajín.	Veľtrh	
navštívilo 6 000 náv-
števníkov	z	39	krajín.	
Vzhľadom	na	podiel	
pracovníkov s rozho-
dovacou právomocou 
vo výške 78 % je LASYS 
už	roky	na	konštantne	
vysokej	úrovni.
 
Messe Stuttgart

Dňa	 30. mája 2017	 sa	 v	 Trnave	 stretnú	 medzinárod-
ní výrobcovia laserových systémov s priemyselný-
mi podnikmi zo Slovenska. Na odbornej konferencii 
„LASYS	 meets	 Central	 Europe“	 môžu	 firmy	 diskutovať	 
o	 moderných	 laserových	 technológiách	 a	 viesť	 rozho-
vory.	 Podujatie	 organizuje	 Messe	 Stuttgart	 (Štuttgartské	
veľtrhy)	a	SNOPK.	

LASYS	je	medzinárodný	odborný	veľtrh	pre	laserové	opracúvanie	materiálov,	ktorý	sa	
koná	 jedenkrát	za	2	roky	v	Štuttgarte.	Podujatie	„LASYS	meets	Central	Europe“	spojí	
medzinárodných	poskytovateľov	laserových	výrobných	systémov,	špecifických	lase-
rových	strojových	subsystémov,	komponentov,	postupov	a	priemyselných	používate-
ľov	na	Slovensku.	Paralelne	bude	svoje	produkty	prezentovať	11	vystavovateľov.

Erlanger Lasertechnik GmbH (www.erlas.de)
Ťažisko	pôsobnosti:	Spracovanie	kovov

Highyag Lasertechnologie GmbH	(www.highyag.com)
Ťažisko	pôsobnosti:	Spracovanie	materiálov	

IPG Laser GmbH	(www.ipgphotonics.com)
Ťažisko	pôsobnosti:	Spracovanie	materiálov,	komunikácia,	medicínska	technika

Lintech, spol. s.r.o.	(www.lintech.cz)
Ťažisko	pôsobnosti:	Automobilový	priemysel

Manz AG	(www.manz.com)
Ťažisko	pôsobnosti:	Výroba	batérií	a	akumulátorov

Matex PM, s.r.o.	(www.matexpm.com)
Ťažisko	pôsobnosti:	Automobilový	priemysel,	energetický	priemysel	a	stavebníctvo

Precitec GmbH & Co.KG	(www.precitec.de)
Ťažisko	pôsobnosti:	Spracovanie	materiálov

SITEC Industrietechnologie GmbH	(www.sitec-technology.de)	
Ťažisko	pôsobnosti:	Automobilový	priemysel,	elektrotechnika,	medicínska	technika

Steribar Systems Ltd	(http://steribar.com)
Ťažisko	pôsobnosti:	Medicínska	technika,	spracovanie	materiálov,	elektronika	

TRUMPF Slovakia, s.r.o.	(www.sk.trumpf.com)
Ťažisko	pôsobnosti:	Priemyselná	výrobná	technika	

VÚTS a.s.	(www.vuts.cz)
Ťažisko	pôsobnosti:	Automobilový	priemysel	a	strojárstvo,	medicínska	technika

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

TÉMA MESIACA
LASYS meets Central Europe  
na Slovensku

© Messe Stuttgart 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory



NEWSLETTER 05/2017

NOVÁ METÓDA SPOL. 
MANZ: LASEROVÉ 
ZVÁRANIE PREPLÁTO-
VANÝCH SPOJOV

E-mobilita	sa	presadí	
len	vtedy,	keď	akumu-
látory,	potrebné	v	auto-
mobiloch,	budú	cenovo	
výhodnejšie.	Kľúčom	
k	tomu	sú	klesajúce	
výrobné náklady. Za 
týmto	účelom	stavil	
výrobca zariadení Manz 
pri	výrobe	lítium-ióno-
vých batérií na nový 
spôsob	zvárania	lase-
rom,	ktorý	pri	kvalite	
zvarov,	stabilite	proce-
su a potrebnom výkone 
zdroja	lúča	definuje	
nové hranice.

Interdisciplinárnemu	
laserovému tímu spo-
ločnosti	Manz	AG	sa	
podarilo	priviesť	k	prie-
myselnej	zrelosti	novú	
metódu	zvárania,	pri	
ktorej je takmer celkom 
potlačené	miešanie	
taveniny: laserové zvá-
ranie preplátovaných 
spojov prostredníctvom 
vysokofrekvenčnej	
lokálnej modulácie. 
Vďaka	nemu	je	mož-
né nezávisle od seba 
nastaviť	hĺbku	a	šírku	
zvarov v rozsahu mikro-
metrov.	To	zaisťuje	fle-
xibilitu	vo	využití,	ktorá	
je	žiadaná	práve	pri	
zváraní bimetalových 
spojov,	plynotesných	
batériových	krytov,	ale	
aj	vysoko	reflektujúcich	
materiálov na báze 
medi.

Prípadová štúdia spol. 
Manz zo dňa 4.5.2015 

Thomas	Graf,	vedúci	Inštitútu	laserových	nástrojov	(IFSW)	na	Univerzite	v	Štuttgarte,	je	kľú-
čovým	rečníkom	na	konferencii	„LASYS	meets	Central	Europe“	dňa	30.	mája	2017	v	Trnave.	
Počas	rozhovoru	poskytol	pre	SNOPK	niekoľko	pohľadov	na	aktuálne	trendy	na	trhu	prie-
myselných	laserových	technológií.
  
Nie je laser ako laser. Čo rozlišuje laserové lúče, ktoré po-
známe z lekárskej praxe alebo CD prehrávačov, od priemy-
selne používaných metód?
Predovšetkým	výkon,	resp.	pri	pulzných	systémoch	energia	
pulzov. Pri priemyselných výrobných procesoch sa napr. pri 
zváraní	 a	 rezaní	 spravidla	 používajú	 lasery	 s	 výkonom	 nie-
koľkých	kilowattov	(kW),	zatiaľ	čo	v	CD	prehrávačoch	výkon	
dosahuje	len	niekoľko	miliwatov	(mW).	Aj	pre	mikroobrábanie	
materiálov	(štruktúrovanie,	vŕtanie,	atď.)	dnes	už	existujú	ko-
merčné	lasery	so	stredným	výkonom	cca.	100	W.	Ako	ukáže	
moja	prednáška	v	Trnave,	aj	v	tejto	oblasti	budú	čoskoro	do-
stupné	lasery	s	výkonom	v	kW.	Dôležité	je	stupňovanie	stred-
ného	výkonu,	pretože	umožňuje	zvyšovanie	produktivity.

Ako odborník ako hodnotíte súčasný trh laserových technológií?
Po	nevídanom	tempe	rastu	v	uplynulých	desaťročiach	s	ročnými	prírastkami	v	dvojcifer-
ných percentuálnych hodnotách sa krivka trochu vyrovnáva. Laserová technika dosiahla 
určitý	stupeň	zrelosti	a	stala	sa	samozrejmou	výrobnou	technológiou.	Na	základe	neustá-
leho	ďalšieho	vývoja,	ktorý	umožňuje	priebežné	otváranie	nových	oblastí	využitia,	však	rast	
napriek	tomu	naďalej	napreduje	na	vysokej	úrovni	a	je	napr.	ešte	stále	väčší,	ako	rast	pri	
klasických obrábacích strojoch.

V ktorých priemyselných oblastiach zohrávajú laserové procesy podľa Vašich znalostí 
obzvlášť veľkú úlohu?
V	celej	oblasti	výroby.	Laser	je	veľmi	všestranný	nástroj	a	ako	jediný	sa	môže	využívať	pri	
všetkých	výrobných	procesoch	(vstupné	pretváranie	materiálu,	tvárnenie,	delenie,	spája-
nie,	nanášanie	vrstiev,	zmena	vlastností	materiálov).	Táto	všestrannosť	veľmi	zvyšuje	atrak-
tívnosť	lasera,	teraz	najmä	v	kontexte	Priemyslu	4.0.	

V oblasti laserového opracovania materiálov sa veľa skúma. Aké technologické trendy 
očakávate v nasledujúcich rokoch? 
Vďaka	aktuálnemu	zvyšovaniu	výkonu	laserov	s	ultrakrátkymi	pulzmi	sa	výskum	v	oblasti	
spracovania	materiálov	bude	musieť	v	nasledujúcich	rokoch	zaoberať	hlavne	efektmi	aku-
mulácie	tepla.	Ale	aj	nové	materiály	a	nové	kombinácie	materiálov	ponúkajú	vo	všetkých	
známych laserových procesoch stále zaujímavé témy pre výskum. 

Aby	sme	výkony	laserov,	ktoré	sú	dostupné	dnes,	mohli	efektívne	pretaviť	do	produktivity,	
aktuálne	veľmi	potrebujeme	výskum	a	vývoj,	predovšetkým	v	oblasti	systémovej	techniky.	
V	porovnaní	s	dnešným	stavom	musia	byť	stroje	buď	100x	rýchlejšie	alebo	10x	precíznejšie.

Thomas Graf: „Rast laserovej 
techniky pokračuje“
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Prof.	Dr.	Thomas	Graf
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TRUMPF VYVÍJA EFEK-
TÍVNY VYSOKOVÝKON-
NÝ LASEROVÝ SYSTÉM

V	novo	založenom	
výskumnom	združení	
„Scaling	Ultrafast	Laser	
Productive Precision 
Processing Techno-
logy“,	krátko:	ScULPT,	
spol.	TRUMPF,	výrobca	
laserov a laserových 
systémov intenzívne 
pracuje,	spoločne	
s partnermi z vedy 
a	priemyslu,	na	laseri	
budúcnosti	s	ultrakrát-
kymi	pulzmi.	Cieľom	
združenia	je	vyvinúť	
efektívny vysokový-
konný laserový systém 
s ultrakrátkymi pulzmi 
na laserové obrábanie 
skla	a	kovov	s	desaťná-
sobne vyššou produk-
tivitou.	Dr.	Dirk	Sutter,	
vedúci	vývoja	laserov	
s ultrakrátkymi pulzmi 
spol.	TRUMPF,	zdôraz-
ňuje	vysoko	postavené	
ciele: „Chceme vyvi-
núť	laserový	systém,	
ktorý	umožní	vysoko	
precízne opracovanie 
materiálu pomocou 
ultrakrátkych pulzov pri 
výrazne vyššej produk-
tivite.	Naším	cieľom	je	
drasticky	znížiť	ná-
klady na opracovanie 
jedného dielca a tým 
ekonomicky	zvýhodniť	
nové	možnosti	využi-
tia šetrné k zdrojom.“ 
Predpokladom k tomu 
je signifikantné stup-
ňovanie	výstupného	
výkonu pre priemysel 
vhodných laserov s ul-
trakrátkymi	pulzmi,	ako	
napr. laserov série Tru-
Micro	od	spol.	TRUMPF.		

Tlačová správa spol. 
TRUMPF zo dňa 
17.2.2017

Výroba	laserových	zariadení	v	Nemecku	(vybavená	CO2,	pevnolátkovými	a	diódovými	
lasermi)	je	na	ceste	rastu.	Oznámila	to	pracovná	skupina	Lasery	a	laserové	systémy	na	
spracovanie	materiálov	Zväzu	nemeckých	výrobcov	strojov	a	zariadení	(VDMA).	

V	roku	2015	vyrobili	výrobcovia	v	Nemecku,	zastúpení	v	tejto	pracovnej	skupine,	výrobné	
zariadenia	podporované	lasermi	v	hodnote	cca.	962	miliónov	eur,	čo	zodpovedá	prírast-
ku	vo	výške	12	%	oproti	predchádzajúcemu	roku.	Celosvetová	konsolidácia,	t.	j.	výsledok	
produkcie	 po	 zohľadnení	 pridaných	 hodnôt	 docielených	 medzinárodne	 operujúcimi	
skupinami,	zaznamenala	9	%-ný	nárast	na	1,10	miliárd	eur.	Tak	obmedzenie	na	nemecké	
regióny,	ako	aj	výsledok	po	konsolidácii,	podčiarkujú	mimoriadne	vysokú	dynamiku	sys-
témovej oblasti vybavenej pevnolátkovými lasermi. Hodnotový podiel zariadení s pev-
nolátkovými	lasermi	stúpol	v	roku	2015	na	markantných	64	%.	

Objem	prijatých	zákaziek	v	roku	2015	posilnil	o	8	%	na	1,14	mld.	eur.		Percentuálny	prínos	
rastu	domáceho	a	zahraničného	dopytu	sa	rovnako	ako	príslušné	objemy	signifikantne	
posunul	v	prospech	zahraničného	obchodu.	

Aj	realizovaný	export	laserových	zariadení	ponúkol	v	roku	2015,	s	hodnotou	808	miliónov	
eur	a	21	%-ným	prírastkom,	oprávnený	dôvod	na	radosť	a	preukázal	medzinárodne	vyni-
kajúcu	konkurencieschopnosť	tohto	odvetvia.	Podiel	na	hodnote	produkcie	bol	výrazne	
vyšší	ako	80	%.	Vývozy	do	Európy	tvorili	podiel	vo	výške	44	%,	jednotlivé	trhy	Čína	a	USA	
dosiahli	16	%,	resp.	14	%.	

Tlačová správa zväzu VDMA zo dňa 31.5.2016

Strategicky dobrá pozícia nemec-
kého laserového priemyslu 
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