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Milí členovia a priatelia, 
 
Zriedka sa v našom newsletteri dočítate  
o toľkých personálnych zmenách v SNOPK, 
ako v tomto vydaní. O tom, že konateľ Guido 
Glania preberá od júla nové úlohy v Nemecku, 
sme písali už v predchádzajúcich vydaniach. 
Teraz sa tešíme, že Vám na strane 3 môžeme 
predstaviť jeho nástupcu v predstavenstve, 
Petra Kompallu. SNOPK povedie od 
septembra.  
 
Druhá personálna zmena sa týka prijatia Karla 
Krausa do predstavenstva. K jeho zvoleniu 
prišlo na poslednom valnom zhromaždení, 
koncom mája. Viac si prečítate na strane 4.  
 
Na strane 4 píšeme aj o našom novom 
čestnom členovi Franzovi-Josefovi Schultem. 
Dlhoročný člen predstavenstva SNOPK 
zostane týmto spôsobom naďalej v úzkom 
spojení s komorou a jej aktivitami.  
 
Odhliadnuc od personálnych záležitostí, 
uhorková sezóna sa, ako každý rok, znovu 
rozbehla. V SNOPK sú však prípravy na  
2. polrok už v plnom prúde. V tomto newslettri 
môžete nájsť informácie o prvých high 
lightoch po letnej pauze.    
 
 
Váš Jürgen Knie 
Prezident SNOPK 
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Peter Kompalla bude od septembra novým 
konateľom SNOPK. Skúsený odborník na 
zahraničný obchod, ktorý aktuálne ešte vedie 
AHK v Manile na Filipínach, sa stane nástupcom 
Guida Glaniu, ktorý od júla preberie funkciu 
hlavného konateľa v IHK Karlsruhe. Po svojom 
vymenovaní predstavenstvom SNOPK Kompalla 
už v júni navštívil SNOPK. „Dynamika v krajine je 
naozaj pôsobivá a ja sa už teším na môj štart 
v septembri“, vyhlásil nový konateľ v Bratislave.  
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Peter Kompalla (vľavo) so svojím 
predchodcom Guidom Glaniom  

Jeseň je čas na Jour Fixe –  
v Bratislave aj v Košiciach  

25. septembra 2018 opäť otvorí svoje brány pre 
SNOPK rezidencia nemeckého veľvyslanca na 
Slovensku. Veľvyslanec Joachim Bleicker privíta 
členov a priateľov SNOPK na prvom Jour Fixe 
po letnej prestávke. „Na palube“ bude aj nový 
konateľ SNOPK Peter Kompalla. 
 
O mesiac neskôr, dňa 25. októbra 2018, sa 
členovia a priatelia SNOPK na východnom 

Slovensku stretnú na ďalšom Jour Fixe v Košiciach. Veľvyslanec Bleicker sa 
networkingového stretnutia zúčastní ako čestný hosť.  
 
Kontakt: kypus@dsihk.sk 

NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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Innovation Day – Startupy  
stretávajú globálnych hráčov  
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ÚDRŽBA 4.0 
 
Digitalizácia údržby 
prináša priemyselným 
podnikom rôzne 
efektívne výhody  
a zároveň pomáha 
ušetriť náklady.  
Z dôvodu priblíženia 
potenciálov a príkladov 
overených postupov, 
zorganizovala SNOPK,  
v spolupráci s Kompe-
tenčným centrom 4.0 
pre malé a stredné 
podniky Chemnitz/
Nemecko, 14. júna 2018 
odbornú konferenciu  
v Trnave.  
 
Hendrik Hopf, riaditeľ 
Kompetenčného centra 
4.0 v Chemnitz, vo 
svojej prednáške 
vysvetlil, že inteligent-
né procesy údržby 
vznikajú zosieťovaním 
ľudí, organizácie  
a strojov, resp. 
objektov. Aby bolo na 
optimalizáciu procesov 
možné využiť techno-
logické a ekonomické 
potenciály, je podľa 
Hopfa základom 
systém manažmentu 
údajov a informácií.      
 
 

Valné zhromaždenie: Karl Kraus 
novým členom predstavenstva 

Prekvitajúca startupová scéna na Slovensku produkuje stále viac 
riešení aj pre Priemysel 4.0. Za účelom predvedenia rozmanitosti 
týchto nápadov výrobným podnikom, organizuje SNOPK, dňa  
26. septembra 2018, druhý Inovačný deň v Bratislave. 
 
Najdôležitejšou časťou podujatia je, na jednej strane odborná 

konferencia, na ktorej firmy a startupy, poháňané inováciami, predstavia svoje 
najnovšie koncepty. V centre pozornosti budú aj kooperačné rozhovory, ktoré sa 
budú konať, ako počas časovo ohraničeného matchmakingu, tak aj v stánkoch 
vystavujúcich firiem. Účastníci okrem toho môžu voliť svojich favoritov na ocenenie 
„Start-Up & Innovation Award“. 
 
On-line prihláška: https://innovation-day.b2match.io 

SNOPK zvolila na svojom riadnom valnom 
zhromaždení, 31. mája 2018, Karla Krausa, 
predsedu predstavenstva spoločnosti VSE 
Holding, za nového člena predstavenstva. Kraus 
sa tak stáva nástupcom Thomasa Jana Hejcmana, 
ktorý, v zmysle stanov po šiestich rokoch, už 
nemohol kandidovať. Kraus pôsobí viacero rokov 
na manažérskych pozíciách v dcérskych 
spoločnostiach dodávateľa energií innogy - na 
Slovensku a v Chorvátsku. 
 
Valné zhromaždenie okrem toho zvolilo za prvého 
čestného člena SNOPK Franza-Josefa Schulteho. 
Tým ocenilo jeho dlhoročné zasadzovanie sa za 
podporu slovensko-nemeckých hospodárskych 
vzťahov. Schulte bol členom predstavenstva 
SNOPK v rokoch 2005 – 2012 a pôsobil aj vo 
funkcii pokladníka. Bol priekopníkom pri zavádzaní 
duálneho vzdelávania vo firme Vacuumschmelze, 
v ktorej pracoval ako konateľ. Pritom systematicky 
upevňoval spoluprácu s SNOPK. Začiatkom roka 
odišiel do dôchodku  

Karl Kraus, novým členom  
predstavenstva SNOPK  

Franz-Josef Schulte (vľavo) vyme-
novaný predstavenstvom SNOPK 
za čestného člena  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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MY O NÁS 
Dôkaz vernosti:  
10 rokov členstva v SNOPK  

SNOPK medzičasom existuje už 13 rokov a počet firiem, ktoré sú jej členmi viac  
ako 10 rokov, stále stúpa. Za desaťročné členstvo si SNOPK na jar pri rôznych 
príležitostiach uctila nasledovné spoločnosti:  

ASTRO INTERNATIONAL s.r.o. 
CEPIT Infraštruktúra s.r.o. 
Helukabel CZ s.r.o. 
INDEX Slovakia s. r. o. 
Lugera & Maklér spol. s r.o. 
Peek & Cloppenburg s.r.o. 
Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 
THORMA Výroba, k.s. 
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ČLENSKÉ SPRÁVY    
 
Keď sa jedná o prie-
myselné fermentačné 
procesy, vo firme 
Evonik sa všetko točí 
okolo slovenského 
závodu v Slovenskej 
Ľupči. V roku 1993 sa 
vo firme Fermas s.r.o. 
začalo s fermentačnou 
výrobou aminokyselín 
Lyzín a Treonín. V máji 
závod oslávil, ako 
Evonik Fermas s.r.o., 
svoje 25-ročné 
jubileum. 

 

Od roku 2008 je Manz 
Slovakia v Novom 
Meste nad Váhom 
súčasťou globálnej 
výrobnej a vývojovej 
skupiny Manz AG.  
Za 10 rokov na 
slovenskom trhu  
sa firma stala aj prie- 
kopníkom v oblasti 
duálneho odborného 
vzdelávania.  

 

SNOPK spoločnostiam 
Evonik Fermas a Manz 
Slovakia k jubileu 
srdečne blahoželá. 

 

Spoločnosť CEIT bola,  
v júni na rovnomennej 
konferencii v Bonne, 
vyznamenaná 
ocenením Automotive 
Logistics Awards – 
Europe 2018. 
Technologický podnik 
získal prvenstvo  
v kategórii Packaging  
& materials handling 
automation.    

 
 

Maik Schröder (ASTRO 
INTERNATIONAL)  

Zľava: Pavel Roskoš (INDEX Slovakia), Jür-
gen Knie a Guido Glania (obaja SNOPK)  

Zľava: Markus Halt (SNOPK), 
Thorsten Armerding (CEPIT)  

Stefan Meyer (Helukabel CZ),  
Stanislava Kypus (SNOPK)  

Zľava: Lucia Gažovičová (Lugera & Maklér), 
Jürgen Knie a Guido Glania (obaja SNOPK)  

Alexander Institoris 
(Peek & Cloppenburg)

Milan Kováč
(THORMA), S. Kypus 

Zľava: Peter Lazar (Scheidt & Bachmann),  
Jürgen Knie a Guido Glania (obaja SNOPK)  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Duálne vzdelávanie v T-Systems 
Slovakia má nových absolventov  

28. júna 2018 sa dočkala svojich 
slávnostných promócií aj tretia 
generácia IT špecialistov, ktorí sa 
duálne vzdelávali v T-Systems Slovakia 
v Košiciach. 18 úspešných absolventov 
ukončilo 3-ročné, pomaturitné vyššie 
odborné štúdium, v oblasti informačno- 
komunikačných technológií, ktoré 
poskytuje T-Systems Slovakia  
v partnerstve s SPŠ elektrotechnickou 
v Košiciach. 
 
 Okrem absolventského diplomu 

s titulom Diplomovaný špecialista, získavajú študenti aj slovensko-nemecký certifikát 
odbornej spôsobilosti od SNOPK. Ako zdôraznil vo svojom príhovore Markus Halt 
z SNOPK, títo absolventi v Košiciach sú jediní mimo Nemecka, ktorí môžu získať 
certifikát v odbore Fachinformatiker. „Certifikáty osvedčujú rovnakú odbornú 
spôsobilosť, akú majú IKT špecialisti, vzdelaní v Nemecku“ uviedol ďalej M. Halt.  
 
Duálne sa v tomto školskom roku  v T-Systems vzdelávalo 70 študentov, z toho len  
4 dievčatá. Radka Semjanová, jedna z 3 tohtoročných absolventiek, je príkladom toho, 
že aj ženy patria do sveta informačných technológií: „Obaja moji rodičia majú vysoké 
školy, preto boli trochu prekvapení, keď som si vybrala duálne vzdelávanie a nie 
štúdium na vysokej, aj keď som bola prijatá. Presvedčil ma však najmä pohovor  
a firemné prostredie, ktoré je od toho školského úplne odlišné. Je plné podpory  
a rešpektu. Dnes sú moji rodičia na mňa hrdí a sú radi, že mám prácu  s vyhliadkami 
sľubnej kariéry.“  
 
„IT je stále o učení sa nových vecí. Duálne štúdium poskytuje možnosť zapojiť sa do 
mnohých reálnych projektov a aplikovať  tak  veľmi skoro štúdium aj samoštúdium 
v praxi,“ doplnil Martin Matta, ďalší z úspešných absolventov.  

 
„Práve model duálneho vzdelávania 
v sebe spája naše požiadavky – 
ponúka priestor pre získavanie 
teoretických vedomostí, kladie aj 
obrovský dôraz na praktické 
vzdelávanie, kde študent získava 
potrebné skúsenosti, zručnosti  
a pracovné návyky. Takto si ako firma 
vieme “vychovávať” a formovať 
budúcich zamestnancov, a tým 
zabezpečovať budúcnosť našej 
spoločnosti, a rovnako tak napomáhať 

aj rozvoju samotného regiónu,“ dodal Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti  
T-Systems Slovakia.  
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ZMENY V SYSTÉME 
DUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA 
 
Poslanci NR SR odobrili 
v júni zásadné zmeny  
v systéme duálneho 
vzdelávania. Cieľom je 
zlepšiť podmienky pre 
vstup ďalších 
zamestnávateľov  
a malých a stredných 
podnikov, vrátane 
živnostníkov, do tohto 
systému. Novela je 
reakciou na podnety  
z praxe. Ministerka 
školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
M. Lubyová verí, „že 
presadenými opatre-
niami sa systém 
duálneho vzdelávania 
ešte viac otvorí, zvýši 
sa počet zapojených 
žiakov, škôl a podnika-
teľských subjektov, ako 
aj kvalita ponúkaných 
odborov vzdelávania.“  
Hlavnými bodmi novely 
sú: odstránenie  
krátenia mzdového 
normatívu na praktické 
vyučovanie, znižovanie 
administratívnej záťaže 
pri overovaní spôsobi-
losti zamestnávateľov 
poskytovať praktické 
vyučovanie, zvýšenie 
aktívneho prístupu 
stredných škôl  
a zvýšenie podielu 
výkonu praktického 
vyučovania u ďalšieho 
zamestnávateľa.      
 
Tlačová správa 
Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu  
SR zo dňa 14. júna 2018  

Slávnostné vyhodenie absolventských klobúkov: 
promócie čerstvých IT špecialistov 

Daniel Giebel, konateľ spol. T-Systems Slovakia 

© T-Systems Slovakia s.r.o.  

© T-Systems Slovakia s.r.o.  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 



 
  

 
NEWSLETTER 6-7/2018  

TÉMA MESIACA 
Prvý medzinárodný Life Science 
Innovation Day v Bratislave   

Pokrok v medicíne nezadržateľne napreduje. Veľký potenciál prispieť k tomuto trendu 
majú aj startupy zo Slovenska. „Slovenskí odborníci vyvinuli novátorské riešenia pre 
diagnostiku a terapiu“, povedal Stephan Eger, člen predstavenstva SNOPK. „Mladé 
firmy sú dnes pripravené mať medzinárodný úspech“, uviedol Eger. Vďaka „Life 
Science Innovation Day“, ktorý dňa 29. mája 2018 po prvýkrát organizovala SNOPK, sa 
v Bratislave pod jednou strechou zišli slovenské startupy, vedci a medzinárodné 
podniky v oblasti Life Science.   
 
Partnerom inovačného dňa bolo Ministerstvo zdravotníctva SR. Jeho štátny tajomník, 
Stanislav Špánik, pred viac ako 110 hosťami vyhlásil: „Rozvoj biomedicíny je jednou  
z hlavných priorít Slovenskej republiky, ktorá je nevyhnutná nielen pre zdravú 
populáciu, ale aj rozvoj znalostnej ekonomiky, jej diverzifikáciu, konkurencieschopnosť 
a udržateľnosť. Kontinuálna podpora biomedicínskeho výskumu a vývoja nám taktiež 
pomôže udržať špičkových vedcov a pritiahnuť ďalších zo zahraničia, posilniť 
excelentnosť a internacionalizáciu našich vedeckých tímov, užšiu a efektívnejšiu 
spoluprácu medzi nemocnicami a vedecko-výskumnými pracoviskami.“ 
 
Kľúčovú oblasť predstavených riešení na „Life Science Innovation Day“ tvorila 
diagnostika rakoviny. Spoločnosti Glycanostics a Multiplex DX sú hneď dva startupy, 
ktoré vyvinuli vysoko precízne metódy na zvýšenie spoľahlivosti pri rozpoznávaní 
rakoviny. 
 
Špecialitou firmy HighChem sú softvérové riešenia pre hmotnostnú spektrometriu, 
pomocou ktorých môžu chemici, vedci v oblasti medicíny a biológovia vyhodnocovať 
komplexné analytické dáta. Tak je možné lepšie predpovedať fragmentáciu malých 
molekúl.  
 
Relevantné výsledky svojho výskumu prezentovali aj výskumné inštitúty a univerzity, 
ako Univerzita Komenského či Žilinská univerzita. Napríklad zástupcovia Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK tak ukázali, ako môžu 3D kultúry prispieť k výskumu rakoviny,  
a ako môže nová testovacia metóda u tehotných žien podstatne zlepšiť včasné 
rozpoznávanie genetických defektov.   
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HOSPODÁRSTVO  
SA PREZENTUJE    
 
Na Life Science 
Innovation Day sa 
zúčastnili aj zástup-
covia známych firiem 
z oblasti farmakológie 
a medicínskej techniky. 
Siemens Healthineers 
sa zameriava na 
Slovensku na vývoj 
softvéru pre vytváranie 
snímok v rádiológii. 
„Spolupráca so 
začínajúcimi podnikmi 
nie je pre Siemens 
novinkou,“ povedal 
Alexander Roth, 
zodpovedný za vývoj  
IT-riešení vo firme.  
„V zásade existuje 
niekoľko programov 
v spoločnosti Siemens 
Healthineers, kde 
spoločnosť so 
startupmi buď úzko 
spolupracuje alebo do 
nich investuje,“ potvrdil 
pán Roth. 
 
Farmaceutický   
koncern Boehringer 
Ingelheim tiež pozitívne 
hodnotil stretnutie  
v rámci branže. „Ako 
výskumné pracovisko 
vítame iniciatívu 
Slovensko–nemeckej 
obchodnej a priemy-
selnej komory”, 
vyjadrila sa pani Evelyn 
Fahrenkrug, riaditeľka 
Boehringer Ingelheim 
Slovensko. „Našli sme 
tu v rámci Slovenska 
platformu pre vedu  
a výskum, ktorá 
podporuje výmenu 
informácií a vznik novej 
spolupráce.“  
 V stánku Siemens Healthineers mali  

návštevníci možnosť popri informatívnych 
rozhovoroch zažiť aj virtuálnu realitu  

TV rozhovor na mieste diania: Life Science 
Innovation Day vzbudil aj záujem slovenských 
médií 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Evelyn Fahrenkrug: „Personalizo-
vanej medicíne patrí budúcnosť.“  

Na Life Science Innovation Day v Bratislave sa stretli zástupcovia startupov, vedy  
a etablovaných firiem. Jednou z nich bola Evelyn Fahrenkrug, manažérka pre 
Slovensko v spoločnosti Boehringer Ingelheim. V rozhovore s SNOPK hovorí o svojich 
dojmoch.  
 
Pani Fahrenkrug, aký dojem u Vás zanechal prvý Life Science Innovation Day?    
Silný dojem na mňa urobili všetky prezentované iniciatívy. Myslím si, že je veľmi 
dobré, že týmto podujatím sa po prvý raz založila platforma, ktorá umožňuje diskusiu 
medzi farmaceutickým priemyslom a vedou na Slovensku.    
 
Akú hodnotu majú inovácie pre firmu Boehringer 
Ingelheim?   
Boehringer Ingelheim, ako výskumný podnik, sa snaží 
priniesť pokrok prostredníctvom inovácie. Sústreďujeme sa 
na oblasti s veľkou potrebou a pokúšame sa vyvíjať 
inovatívne lieky, napr. pre onkológiu alebo idiopatickú 
pľúcnu fibrózu. Skúmame tiež veľké civilizačné choroby, ako 
sú ochorenia srdca/krvného obehu či cukrovka.   
 
Ako vnímate úlohu startupov a ich možný prínos pre Life 
Science scénu?   
Myslím si, že startupy sú veľmi dôležité, pretože prinášajú nové nápady a riešenia. 
Potom im však často chýba expertíza, ako tieto riešenia doviesť až k povoleniu, takže 
tu má zmysel podporovať partnerstvá s veľkými farmaceutickými firmami.    
 
Čo predstavuje najväčšiu bariéru, keď chcú firmy presadiť inovácie v oblasti Life 
Science pre blaho pacientov?   
Cesta k povoleniu a preplácaniu nových liekov nie je vždy jednoduchá a často sa 
podceňuje. Práve preplácanie nových, inovatívnych liečiv je dôležitou témou vo 
všetkých európskych krajinách vrátane Slovenska, kde je potrebné ešte veľa 
diskusie.  
 
Často diskutovanou témou na Life Science Innovation Day bol potenciál 
personalizovanej medicíny. Aký máte na ňu názor ako farmaceutický výrobca?  
Personalizovanej medicíne jednoznačne patrí budúcnosť. Veľmi výrazne to vidíme  
v oblasti onkológie, kde sú napríklad možnosti terapie pri rakovine pľúc „ušité“ pre 
určité skupiny pacientov. Pre nás, ako výskumný podnik, má veľký význam vyvíjať 
individualizované terapeutické riešenia, a tak optimalizovať možnosti liečby pre 
pacientov.  
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SLOVENSKÍ 
VÝSKUMNÍCI VYVINULI 
METÓDU VČASNEJ 
DIAGNÓZY RAKOVINY 
 
Slovenskí výskumníci 
vyvinuli špeciálnu 
metódu včasnej 
diagnózy rakoviny.  
V súčasnosti sa 
zamerali najmä na 
nádorové ochorenie 
prostaty, neskôr to 
bude rakovina prsníka.  
 
Ján Tkáč z Chemic-
kého ústavu SAV je 
jediným držiteľom 
prestížneho ERC 
(European Research 
Council) grantu na 
Slovensku a spolu  
s Tomášom Bertókom,  
z Chemického ústavu 
SAV, založili startupovú 
firmu Glycanostics, 
ktorá „vyvíja diagnos-
tické kity a domáce 
testy na skorú 
diagnostiku a domáci 
skríning vybraných 
ochorení“, priblížil Tkáč.   
Spolu s kolegami  
z menovaného ústavu 
vyvinul biočipy, ktoré 
rozpoznávajú glykokód 
s využitím nanotech-
nológií, pričom celý 
proces približuje  
k prirodzenému 
rozpoznávaniu 
glykánov v prírode.  
 
Výskumníci sa snažia 
na desiatkach až 
stovkách vzoriek 
presne určiť citlivosť, 
špecificitu a presnosť 
ich stanovenia. 
 
Tlačová správa TASR  
zo dňa 26. júna 2018  

Evelyn Fahrenkrug 

© Boehringer Ingelheim   
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TÉMA MESIACA 
Slovensko ponúka dobré šance 
pre odbyt medicínskej techniky  

Odbyt medicínskej techniky a medicínskeho materiálu na Slovensku za posledné dva 
roky výrazne stúpol. Trh v roku 2014 dosiahol podľa výpočtov Germany Trade & Invest 
po prvýkrát objem vo výške viac ako 500 mil. eur. Rast pokračoval aj v roku 2015. 
Z toho profitujú najmä zahraniční výrobcovia.  

 
Podľa výpočtov Health Policy Institute (HPI)  
Bratislava, stúpajú verejné výdavky na 
zdravotníctvo na Slovensku ročne o 4 až 5 %. Na 
rok 2016 inštitút predpovedá objem približne  
4,3 mld. eur. Na ďalšiu štvrtinu výdavkov musia 
prispieť občania. Celkovo sa výdavky na 
zdravotníctvo na osobu pohybujú len na úrovni 
cca. 1 100 eur ročne. 

 
Slovenské zdravotníctvo je málo efektívne. Systém všeobecných lekárov je zaostalý, 
lekári sú čoraz starší. Budovy nemocníc majú priemerne 42 rokov. Štátne kliniky sú 
predimenzované, technicky nedostatočne vybavené a vysoko zadlžené. 
 
Podľa HPI predstavujú chýbajúce investície v slovenskom zdravotníctve pre 
dosiahnutie úrovne susedného Česka ročne 137 mil. eur. V porovnaní s Rakúskom 
dosahuje schodok dokonca 441 mil. eur, ktoré by do nemocníc a polikliník dodatočne 
museli tiecť ako investície do zariadení.  
 
Ministerstvo zdravotníctva odhaduje stagnáciu investícií na takmer 4 mld. eur. Inštitút 
HPI vychádza až z hodnoty do 8 mld. eur. Jeden z dôvodov vidia ekonómovia  
v rýchlom starnutí spoločnosti, ktoré vedie k zvýšenej potrebe zdravotníckych služieb. 
Podľa výpočtov výskumného inštitútu Infostat podiel občanov nad 65 rokov na 
celkovom obyvateľstve stúpne do roku 2040 na 25 %.  
 
Gerit Schulze, Germany Trade & Invest 
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VÝROBA MEDICÍNSKEJ 
TECHNIKY DOBRE 
ROZVINUTÁ  
 
Slovensko má dobre 
rozvinutú domácu 
výrobu medicínskej 
techniky. K mimoriadne 
veľkému skoku  
v obratoch prišlo v roku 
2014, a to prírastkom vo 
výške viac ako 100 mil. 
eur. Dôvod spočíval  
v prvom rade v pozi-
tívnom vývoji lídra na 
trhu – spoločnosti 
Unomedical, ktorá 
vyrába pomôcky pre 
manažment stolice  
a hojenie rán. Svoje 
tržby si nadpriemerne 
zlepšili aj významní 
výrobcovia Medical 
Glass a Chirana T. 
Injecta. Vychádzajúc 
z vysokej základnej 
hodnoty obrat 
v odvetví v roku 2015, 
podľa údajov štatis-
tického úradu, mierne 
poklesol (január až 
september: -3 %). 
  
Podľa štatistického 
úradu tu pôsobí  
v súčasnosti takmer 
100 výrobcov, ktorí sa 
špecializujú väčšinou 
na pomôcky a spot-
rebný materiál. 
Konkurencieschopné  
je Slovensko okrem 
toho aj ako poskyto-
vateľ IT služieb pre 
výrobcov medicínskej 
techniky.    
 
Gerit Schulze 
Germany Trade & Invest  
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