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Milí členovia a priatelia, 
 
Konjunkturálne výhľady na Slovensku sú 
výborné, množstvo podnikov sa chce naďalej 
rozrastať. To sprevádza stúpajúci dopyt po 
pracovných silách. Táto principiálne dobrá 
správa však v praxi znamená aj konkurenčný 
boj o kvalifikovaných pracovníkov. Udržať si 
ich vo firme a zároveň k nim získať ďalších – to 
je veľkou výzvou, pred ktorou v súčasnosti 
stoja mnohé firmy.  
 
Prostredníctvom svojho mzdového 
benchmarkingu dáva SNOPK od októbra 
firmám k dispozícii nový nástroj. Vychádzajúc 
z aktuálnych údajov o mzdách od 40 
členských firiem, ponúka priame porovnanie 
pre 60 typických pracovných pozícií  
v priemyselných podnikoch – od lakovníka až 
po vedúceho výroby. Jeho „špecialitou“ je 
regionálne rozčlenenie, tak sa napríklad 
nadpriemerne vysoká úroveň miezd  
v Bratislave posudzuje osobitne a nie 
spoločne so zvyškom západného Slovenska. 
Okrem toho poskytuje mzdový benchmarking 
informácie o bežných benefitoch. Viac 
informácií k problematike odmeňovania 
pracovníkov sa dozviete v ťažiskovej téme 
tohto newslettera od strany 12.   
 
Váš Jürgen Knie 
Prezident SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Historická budova Národnej rady SR v Bratislave bude 
29. novembra 2018 dejiskom tradičného Vianočného 
Jour Fixe. V predvianočnej atmosfére sa stretnú 
členovia a priatelia SNOPK, ktorí budú mať počas 
neformálnych rozhovorov možnosť prebrať svoje 
novinky a plány na nový rok.   
  

On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/vianocny-jour-fixe-1 
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Na programe výmena skúseností 
na Jour Fixe v Košiciach  

Z východného Slovenska dostávame dobrú správu. 
Letisko Košice sa stále rozrastá a čoskoro ponúkne 
výhodnejšie spojenie s Nemeckom vďaka spoločnosti 
Eurowings, ktorá pridá ku koncu októbra nové letecké 
spojenie z Košíc do Düsseldorfu a Mníchova. A to sú 
výborné podnety pre usporiadanie Košického Jour 
Fixe dňa 25. októbra 2018, na ktorom sa SNOPK 

znovu stretne so svojimi členmi a priateľmi z východného Slovenska.   
 
On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/jour-fixe-kosice-2 

Automatizačnou technikou  
znižovať náklady na energiu  

Automatizačná technika ponúka rôzne možnosti na 
trvalé zníženie nákladov priemyselných podnikov na 
energie. Tejto téme sa venuje ďalšia obchodná cesta 
AHK v rámci exportnej iniciatívy Energia, ktorú SNOPK 
realizuje z poverenia nemeckého ministerstva 
hospodárstva. V rámci konferencie, ktorá sa uskutoční 

4. decembra 2018 v Bratislave, Vám odborníci z branže priblížia nové poznatky  
a aktuálne trendy v oboch krajinách. Počas nasledujúcich dvoch dní je možnosť viesť 
rozhovory o spolupráci so zúčastnenými nemeckými firmami, ktoré počas 
konferencie predstavia svoje technológie.  
 
Ďalšie informácie: www.dsihk.sk/sk/podujatia 

 © NicoElNino / Shutterstock 

https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/vianocny-jour-fixe-1/
https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/jour-fixe-kosice-2/
https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/energeticka-efektivnost-v-priemysle-so-zameranim-na-automatizaciu/
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MY O NÁS 
Peter Kompalla: „Príbeh 
hospodárskeho úspechu.“ 

Peter Kompalla je od 1. septembra 2018 novým konateľom SNOPK. Redakcia sa s ním 
rozprávala o jeho prvých dojmoch zo Slovenska.   

  
Pán Kompalla, ako vnímate prechod do SNOPK?   
Ako rodený Durínčan, po takmer siedmich rokoch strávených 
v Ázii (prvé tri vo Vietname a ďalšie na Filipínach), vnímam 
príchod na Slovensko takmer ako návrat domov. S ohľadom 
na nastávajúce úlohy na mňa robí mimoriadny dojem 
enormný význam slovensko-nemeckej hospodárskej obce 
na Slovensku. Ešte viac rozhýbať vynikajúce hospodárske 
vzťahy sa zdá byť výzvou, ale, ako raz povedal jeden 
nemecký podnikateľ: „Kto sa prestane zlepšovať, prestane 
byť dobrý.“     
 

Mali ste už predtým do činenia so Slovenskom?  
Slovensko mi nie je celkom neznáme. Ako mladý výkonnostný športovec vo vodnom 
slalome som sem často cestoval, napríklad do Liptovského Mikuláša. Z tohto pohľadu 
poznám krásu tejto krajiny. Moja manželka a naše dve deti síce na Slovensku ešte 
neboli, ale prvé týždne tu vnímali veľmi pozitívne. V neposlednom rade vďaka 
výbornej podpore zo strany Nemeckej školy Bratislava.   
 
Aké sú Vaše prvé dojmy zo Slovenska ako hospodárskej lokality?  
Nateraz sa naozaj teším, že si môžem abstraktný obraz, z množstva vopred 
prečítaných správ a analýz, dopĺňať dojmami získanými priamo na mieste diania. 
Slovensko predstavuje príbeh hospodárskeho úspechu. Aj nad rámec 
automobilového priemyslu tu existuje množstvo silných a perspektívnych sektorov 
ako energetika, elektronika, logistika, IT a komunikácia, vrátane shared services, či 
cestovného ruchu. K tomu sa pripája zaujímavý vývoj v témach, presahujúcich jednu 
oblasť, ako Priemysel 4.0 alebo digitalizácia. A ako konateľ bilaterálnej komory sa 
obzvlášť teším zo sily slovenských firiem. O nej som sa mohol presvedčiť  
v septembri, v slovenských stánkoch na veľtrhu InnoTrans v Berlíne. Bohužiaľ, zdá sa, 
že firmy v Nemecku potenciál tejto hospodárskej lokality ešte podceňujú.    
 
Čím Vás tak priťahuje práca v sieti nemeckých obchodných komôr?  
Byť manažérom zahraničnej obchodnej komory je pre mňa poslaním. Široká škála 
úloh, ktoré spočívajú v súčasnej práci oficiálneho hospodárskeho zástupcu, konateľa 
členskej organizácie a poradcu v oblasti vstupovania na trhy, predstavuje pre človeka 
všestranných záujmov, ako som ja, mnohotvárnu a napínavú výzvu. A vďaka úzkemu 
kontaktu so zaujímavými zástupcami firiem, nahliadaniu do najrôznejších odvetví a 
obchodných modelov, ako aj vďaka spolupráci so silnými partnermi vo všetkých 
spoločenských odvetviach, môžeme naozaj niečím pohnúť.   
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CEE AUTOMOTIVE 
SUPPLY CHAIN 2018  
 
Zväz automobilového 
priemyslu SR,  
v spolupráci s SNOPK  
a ďalšími partnermi, 
organizuje 23. - 24. 
októbra 2018, v Šamo-
ríne, podujatie CEE 
Automotive Supply 
Chain 2018. Druhý 
ročník medzinárodného 
fóra, ktoré tvorí 
konferencia, výstava, 
B2B rokovania 
a networking, je určený 
pre dodávateľov 
a subdodávateľov  
do automobilového  
a pridruženého 
priemyslu. 
 
Organizátori zabezpe- 
čujú kvalitný program 
konferencie a početná 
účasť členov zo 
všetkých vrstiev 
dodávateľského 
reťazca. Už pred 
podujatím si účastníci 
vyberú partnerov na 
vopred naplánované 
B2B stretnutia, na 
ktorých môžu 
prerokovať možnosti 
rozvoja svojich 
obchodných 
vzťahov a služieb. 
 
Členovia SNOPK majú 
zľavu 20 % z ceny 
vstupenky. Promo kód:  
SNOPK18CASC    
 
On-line prihláška: 
https://www.casc.sk 
 

Peter Kompalla 
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MY O NÁS 
Innovation Day – úspešná 
platforma pre startupy a firmy  

Na Innovation Day podalo množstvo startupov dôkaz o tom, aké rozmanité je 
prostredie zakladateľov firiem na Slovensku. Etablovaným firmám prinášajú ich 
myšlienky nápady na zvýšenie vlastného inovačného potenciálu. Obe skupiny sa 
preto 26. septembra stretli v Bratislave a na podujatí SNOPK a Slovak Business 
Agency mohli prediskutovať formy možnej spolupráce.  
  
„Mať platformu, kde sa stretávajú všetci účastníci na jednom mieste, aby hovorili 
o možnostiach spolupráce a diskutovali o svojich skúsenostiach, ale aj problémoch  
v oblasti inovácií, je výborný nápad“, zhrnul pozitívny výsledok podujatia s približne 90 
účastníkmi odborník pre oblasť priemyslu, Marián Filka zo spoločnosti Siemens 
Slovensko.  
  
S firmou EcoCapsule sa, ako rečník na Innovation Day, zúčastnil aj jeden zo  
v súčasnosti najvýznamnejších slovenských startupov. Konateľ Tomáš Žáček vo svojej 
prednáške oznámil, že v krátkom čase sa očakáva sériová výroba sebestačných 
bytových jednotiek pre svetový trh. 
  
K tomuto kroku u väčšiny z jedenástich startupov, ktoré na Innovation Day predstavili 
svoje riešenia, ešte nedošlo. Ich výzvou je pretaviť svoje nápady do prijateľného 
obchodného modelu. Šance na to nevyzerajú zle, ako si myslí odborník zo Siemensu, 
Marián Filka. „Vidieť sme mohli dobré nápady, ktoré boli osadené aj do veľmi dobrých 
prezentácií“, uviedol. „Myslím, že postupom času z nich môžu vzniknúť úspešné 
podniky.“  
  
Jedným z nich by mohol byť aj Agrobotix, ktorý bol účastníkmi zvolený za 
najinovatívnejší startup podujatia. Agrobotix vyvinul chytré zariadenie pre malých  
a stredných poľnohospodárov. „Že sme na takomto podujatí vyhrali nejakú cenu, sa 
stalo prvý raz“, potešila sa marketingová šéfka Katarína Nováková pri preberaní 
finančnej odmeny vo výške 2 000 eur. „Je to veľkým potvrdením našej práce. Tieto 
peniaze nám pomôžu financovať odborné, napríklad právne poradenstvo“, 
pokračovala Nováková. „Naša technológia je určená pre malých a stredných 
poľnohospodárov na Slovensku, v Nemecku, na celom svete. Veríme, že naše chytré 
zariadenie môže pomôcť ľuďom v chudobných regiónoch sveta a vytiahne ich  
z biedy.“   
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BERLÍN MIESTOM 
STRETNUTIA SNOPK  
A MINISTERSTVA 
HOSPODÁRSTVA SR  
 
Vydarený nástup 
nového konateľa 
SNOPK Petra Kompallu 
(na fotografii vpravo) do 
služby: koncom 
augusta sa stretol so 
slovenskými ministrom 
hospodárstva, Petrom 
Žigom, počas jeho 
návštevy Berlína.  
V rozhovore išlo  
o príležitosti a výzvy  
v slovensko-nemec-
kých hospodárskych 
vzťahoch, ako aj  
o možnosti spolupráce 
medzi ministerstvom  
a SNOPK.      
 
 
SLOVENSKÁ 
KOOPERAČNÁ BURZA 
 
Na Slovenskej 
kooperačnej burze, 
dňa 13. novembra 2018 
v Bratislave, sa stretnú 
podniky na match-
makingu s domácimi  
a zahraničnými firmami. 
Členovia SNOPK získajú 
zľavu z účastníckeho 
poplatku vo výške 10 % 
(kód X8CUK10) pri 
prihlásení on-line: 
http://
matchmakingfair-
bratislava2018.sario.sk 
  
 Kooperačné rozhovory medzi startupmi  

a firmami na Innovation Day  
Pódium na konferencii patrilo startupom – na 
obr. Tomáš Žáček z firmy Ecocapsule 

© Ministerstvo hospodárstva SR 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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MARTINA ŠUŠOVÁ 
NOVÁ PRACOVNÍČKA 
NA ODDELENÍ STAROST-
LIVOSTI O ČLENOV   
 
Martina Šušová 
posilnila od augusta 
oblasť starostlivosti  
o členov v SNOPK. 
Pomáha spoločnostiam 
pri otázkach ohľadom 
členstva a spolupracuje 
na organizácii podujatí 
komory. Zároveň sa 
stará o sociálne siete 
SNOPK.  
 
Študovala manažment 
na Univerzite 
Komenského 
v Bratislave a prvé 
pracovné skúsenosti 
získala ako event 
koordinátor v hoteli 
Crowne Plaza 
Bratislava.     
 
Kontakt: 
susova@dsihk.sk 
  

Vysielanie pracovníkov: Rozhovor 
expertov s Európskou komisiou  

Po letnej prestávke bol na 25. septembra 2018 opäť ohlásený čulý networking na Jour 
Fixe, v rezidencii nemeckého veľvyslanca v Bratislave. Veľvyslanec Joachim Bleicker 
vo svojom príhovore pred stovkou hostí pochválil vynikajúci stav slovensko-
nemeckých hospodárskych vzťahov. Nový konateľ SNOPK, Peter Kompalla doplnil, 
že vzťahy medzi krajinami, ale aj medzi firmami sú formované v prvom rade 
kontaktom ľudí. Preto networkingové stretnutia, ako napr. Jour Fixe, ponúkajú ideálnu 
príležitosť na osobnú výmenu názorov.  
 
Po privítaní nasledoval kultúrny high-light vo forme husľového a klavírneho koncertu  
s interpretmi Hudobných dní Bruna Waltera. Najviac priestoru na Jour Fixe 
samozrejme opäť zaujalo množstvo osobných rozhovorov medzi členmi. 

Kvôli náročným byrokratickým predpisom ohľadom 
minimálnej mzdy a plánovanej európskej smernici  
o vysielaní pracovníkov, podľa ktorej sa musia 
dodržiavať aj platné tarifné mzdy hostiteľskej krajiny, 
sa vysielanie pracovníkov do zahraničia v rámci EÚ 
pre slovenské firmy skomplikuje.  
  

SNOPK a Slovensko-rakúska obchodná komora preto pozývajú dňa 21. novembra 
2018 na konferenciu v Bratislave, na ktorej budú diskutovať zástupcovia Európskej 
komisie a hospodárstva o vysielaní a mobilite pracovníkov v EÚ.   
 
Kontakt: kypus@dsihk.sk 

Terasa rezidencie nemeckého veľvyslanca 
ponúkla dostatok priestoru na networking  

Zľava: Joachim Bleicker (nemecký veľvysla-
nec), Peter Kompalla, Jürgen Knie (SNOPK) 

© Fredex  / Fotolia 
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NOVÍ ČLENOVIA 

Ovocný trh 1096/8, CZ-110 00 Prag, Kontakt: Kateřina Šímová 
Tel.: +420 2 2111 1100, E-mail: recepce.praha@bnpparibas.com   
Internet: www.bnpparibas.sk 
 
BNP Paribas pôsobí v 74 krajinách sveta. Poskytuje kompletný sortiment 
firemných a investičných bankových služieb domácim i nadnárodným 
korporátnym klientom. 

Matičná 2, SK-949 11 Nitra, Kontakt: Robert Ruisl 
Tel.: +421 915 67 29 26, E-mail: robert.ruisl@digson-it.com  
Internet: www.digson-it.com 
 
DIGSON je poskytovateľ IT softvérových riešení (server-client, bezpečnosť, BPM, DB,..) 
s pobočkou v Nemecku a medzinárodne skúsenými zamestnancami. 

Michalská 20, SK-811 03 Bratislava, Kontakt: Matthias Macht 
Tel.: +49 173 28 65 504, E-mail: info@ib-fmm.de, Internet: www.ib-fmm.de 
 
Spoločnosť  FMM engineering s.r.o. spolupracuje s kovovýrobcami v Nemecku, ale aj 
s medzinárodnými kovovýrobcami a stavebnými firmami. 

Námestie sv. Anny 20C/7269, SK-911 01 Trenčín, Kontakt: Pavol Brada 
Tel.: +421 32 6513 700, E-mail: hescon@hescon.sk, Internet: www.hescon.sk 
 
Architektonicko-inžinierska kancelária, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti 
projektovania stavieb a konštrukcií. 

Bulíkova 9, SK-851 04 Bratislava, Kontakt: Ivan Kopanický 
Tel.: +421 948 305 884, E-mail: ikopanicky@yahoo.com 
 
Firma zlepšuje procesy vo výrobných závodoch. Rieši problémy v oblastiach 
logistiky, výroby, kvality a pri zvýšení  hodnoty. 

Letisko Košice, SK-041 75 Košice, Kontakt: Karolína Linhartová 
Tel.: +421 918 111 510, E-mail: k.linhartova@airportkosice.sk  
Internet: www.airportkosice.sk 
 
Letisko Košice je druhým najväčším letiskom na Slovensku. Ponúka lety do vyše 500 
destinácií po celom svete.  
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ČLENSKÉ SPRÁVY  
 
Tonami zeminy sa  
v posledných 
mesiacoch hýbalo  
v areáli zlievarne 
Eurocast v Košiciach, 
ktorá patrí k skupine 
Silbitz Group. 

Postavená bola nová 
hala na výrobu 
modelov s plochou  
1 600 m2. Silbitz do 
novostavby investovala 
okolo 1,5 mil. eur.  
K slávnostnému 
otvoreniu novej haly 
došlo začiatkom 
októbra.    
 
 
Výrobca kotlov, firma 
Vaillant Industrial 
Slovakia, expanduje. 
Podľa informácií 
tlačovej agentúry TASR 
spoločnosť v septembri 
slávnostne otvorila 
novú halu v závode  
v Trenčianskych 
Stankovciach. Vaillant 
do nej investoval 16 mil. 
eur a zamestnal 200 
ďalších pracovníkov. 
Celkovo tak teraz pre 
túto spoločnosť pracuje 
900 zamestnancov.   
 
 

BNP Paribas S.A., pobočka Česká Republika 

DIGSON, s.r.o. 

FMM engineering s.r.o. 

HESCON s r. o. 

Ivan Kopanický consulting 

Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 

 © Silbitz Group 
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NOVÍ ČLENOVIA 

Športovcov   672, SK-018 41 Dubnica nad Váhom, Kontakt: Marián Osúch ml. 
Tel.: +421 42 444 0010, E-mail: marpex@marpex.sk, Internet: www.marpex.sk 
 
Firma pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie už 25 rokov. Spektrum činností 
zahŕňa dodávku komponentov (náhradných dielov), ako aj kompletnú realizáciu 
moderných riešení pre oblasť výroby, montáže a logistiky. 

Štúrova 101, SK-059 21 Svit, Kontakt: Andrea Havrilová 
Tel.: +421 52 715 2602, E-mail: info@pilz.sk, Internet: www.pilz.sk 
 
Spoločnosť Pilz ponúka riešenia pre kompletnú automatizáciu.: od senzoriky cez 
riadiacu techniku až po techniku pohonov – vrátane bezpečnosti a automatizácie.  

Sikárska 14, SK-949 05 Nitra - Dolné Krškany, Kontakt: Radoslava Roštárová 
Tel.: +421 37 6920901, E-mail: radoslava.rostarova@ribe.sk, Internet: www.ribe.sk 
 
RIBE Slovakia má na Slovensku dva výrobné závody so sídlami v Nitre a v Dubnici nad 
Váhom. Výrobný závod Nitra je dodávateľom špeciálneho spojovacieho materiálu. 

Pálenica 53/79, SK-033 17 Liptovský Hrádok, Kontakt: Alena Frtús 
Tel.: +421 44 520 1201, E-mail: teslalh@teslalh.sk, Internet: www.teslalh.eu 
 
TESLA Liptovský Hrádok je výrobcom strojárenských výrobkov, elektronických  
a elektrotechnických zariadení a komponentov. Ďalšou významnou oblasťou 
podnikania spoločnosti je vývoj a výroba telekomunikačných zariadení.  

Friedrich-List-Straße 3, D-01445 Radebeul, Kontakt: Richard Schemoda 
Tel.: +421 948 105 596, E-mail: r.schemoda@unitedprint.com 
Internet: www.print24.com/sk 
 
Print24 je značka medzinárodných online tlačiarní Unitedprint.com SE pôsobiaca 
v 25 krajinách EÚ.   

Háj 374, CZ-079 812 Kralice na Hané, Kontakt: Kristína Janůjová 
Tel.: +420 58 2310 014, E-mail: whm.office-cz@wuh-group.com 
Internet: www.wuh.cz 
 
Windmöller & Hölscher Machinery patrí k predajcom strojov a systémov na výrobu  
a spracovanie flexibilných obalov. 
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ČLENSKÉ SPRÁVY  
 
Spoločnosť SEGULA 
Technologies je 
aktívna aj v Nemecku. 
Vďaka akvizícii 
Technicon Design a EK 
Design v mnohom 
rozšírila svoje aktivity  
a pôsobí v mestách 
ako Kolín, Mníchov, 
Wolfsburg.   
 
 
Hneď dvanásť členov 
SNOPK je zastúpených 
v najnovšom rankingu 
500 najväčších firiem  
v strednej a východnej 
Európe, ktorý zostavuje 
spoločnosť Coface. 
Miesto v rebríčku 
získali tieto firmy:   

• Volkswagen Slovakia 
(7.)  

• Slovenský 
plynárenský 
priemysel (114.)  

• Lidl Slovenská 
republika (180.) 

• Kaufland Slovenská 
republika (193.) 

• Slovak Telekom (294.) 

• SAS Automotive (323.) 

• Schaeffler Kysuce 
(356.) 

• PHOENIX 
Zdravotnícke 
zásobovanie (389.) 

• BILLA (401.) 

• Schaeffler Skalica 
(453.) 

• Adient Slovakia (479.) 

• METRO Cash & Carry 
SR (500.) 

 
 
 

MARPEX s.r.o. 

Pilz Slovakia s.r.o. 

RIBE Slovakia, k.s. 

TESLA Liptovský Hrádok a.s. 

Unitedprint.com SE 

Windmöller & Hölscher Machinery k.s. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 



 
  

 
NEWSLETTER 9-10/2018  

VEĽTRHY 
Slovensko na InnoTrans Berlín 
opäť v plnej sile 

Od 18. do 21. septembra otvoril svoje brány 
najväčší odborný medzinárodný veľtrh 
železničnej, dopravnej, koľajovej techniky 
InnoTrans Berlín, a svoju prestíž opäť 
potvrdil rekordnými štatistikami: 3 062 
vystavovateľov zo 61 krajín, z toho 22 
slovenských firiem, celkom 161 000 
návštevníkov, vyše tisícka médií a dele-
gácie z celého sveta.  

 
Počas štyroch dní sa na InnoTranse prezentoval slovenský železničný priemysel  
v plnej sile. Úspešne sa tu predstavili lídri železničnej branže – Tatravagónka Poprad, 
ŽOS Trnava, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky, asociácia AVOKOV, ŽS Cargo Slovakia, Kinex 
Bearings, SEC, EmTest a ďalšie firmy, ktoré prezentovali medzinárodnému publiku 
svoje produkty, služby a inovácie.  
 
18. a 19. septembra navštívili slovenských  
vystavovateľov aj predstavitelia politiky  
a hospodárstva. Veľvyslanec SR v Berlíne, 
Peter Lizák a nový výkonný člen 
predstavenstva SNOPK, Peter Kompalla, 
sprevádzali podpredsedu vlády a ministra 
financií SR, pána Petra Kažimíra na 
Slovenský večer v stánku AVOKOV, kde 
viedol rozhovor so slovenskými 
vystavovateľmi.  
 

Vyše 1 200 slovenských návštevníkov – 
zástupcov firiem, branžových zväzov  
a inštitúcií vycestovalo do Berlína. Už 
tretíkrát bol na InnoTrans vypravený 
mimoriadny vlak, organizovaný SNOPK -  
v spolupráci s Wagon Service travel  
a SVTS-D, celkom 11 vagónov so 450 
návštevníkmi, z toho, vďaka finančnej 
podpore Ministerstva financií SR  

a člena SNOPK, Scheidt & Bachmann Slovensko, aj 200 študentov a pedagógov 
piatich stredných odborných škôl a Žilinskej univerzity. SNOPK, v rámci oficiálneho 
zastúpenia, poskytlo slovenským firmám, inštitúciám a médiám organizačnú podporu 
pri účasti a návštevníkom vstupenky za zvýhodnenú cenu. 
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ZNAČKA RED ANT 
PRVÝKRÁT NA IFA     
 
Od 31. augusta do  
5. septembra sa na  
najväčšom medziná-
rodnom veľtrhu 
spotrebnej elektroniky  
IFA Berlín medzi cca. 
2 000 vystavovateľmi  
z 56 krajín, úspešne 
prezentovali aj sloven-
ské firmy: UMC - Sharp 
Slovakia, ORAVA  
a svoju premiéru mal  
- aj vďaka finančnej 
podpore SBA, start-up 
Lenka Rubintová - Red 
Ant, ktorý vyrába 
exkluzívne kožené 
obaly na mobilné 
zariadenia - telefóny, 
tablety a notebooky.  
 
S akými ambíciami ste 
išli do Berlína? Spýtali 
sme sa Lenky Rubin-
tovej, produktovej 
manažérky spoločnosti: 
„Naším cieľom bolo 
predstaviť značku Red 
Ant a získať kontakty 
pre obchodnú, ale aj 
investičnú spoluprácu, 
čo sa nám aj podarilo. 
Predstavili sme aj našu 
novinku - RED ANT - 
NFC, púzdra s imple-
mentovaným NFC 
čipom, s vlastnou 
aplikáciou NFC 
CONTACT MAKER, pre 
ukladanie dát. V krát-
kom čase chceme čip 
aplikovať na ďalšie 
produkty“. 

zľava: P. Kompalla (SNOPK), M. Vozár (ZSSK Cargo), 
Peter Kažimír (podpredseda vlády a MF SR),  
P. Lizák (veľvyslanec SR v Nemecku) 

© RED ANT 

© Wagon Service travel 

Mimoriadny vlak so študentmi  
na veľtrhu InnoTrans 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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VEĽTRHY 
Novinky slovenských  
vystavovateľov na InnoTranse 

Spýtali sme sa slovenských firiem, aké novinky prezentovali na InnoTrans 2018:  
„Členovia AVOKOV v Berlíne predstavili novú generáciu diagnostických systémov, 
trakčných striedačov a rozvádzačov, ako aj novovýrobu nákladných vagónov. 
Pozitívny ohlas zaznamenala aj ponuka komplexnejších služieb, na základe doplňujú-
cej sa spolupráce slovenských firiem“ hovorí výkonný riaditeľ, Jozef Poláček. 

ŽOS Vrútky a.s. sa tentokrát úspešne prezentovala 
spolu s BUDAMAR LOGISTICS, a.s., ktorá 
nedávno vstúpila do spoločnosti ŽOS Vrútky a.s.: 
„Získanie väčšinovej akcionárskej pozície v ŽOS 
Vrútky je výsledkom dlhodobej integračnej straté-
gie BUDAMARu a predstavuje hlavný predpoklad 
pre posilnenie trhovej pozície v segmente železnič-
nej dopravy.“ vysvetľuje Peter Malec, predseda 
predstavenstva BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a ŽOS 

Vrútky a.s., „Prínosom bude riadené využitie kapacít, rozšírenie portfólia produktov 
a služieb ŽOS Vrútky, a spoločná účasť umožnila aj nový rozmer vnímania 
BUDAMARu, ako integrovaného logistického operátora.“ 
 
„Založili sme prezentáciu firmy na zmene zo SEC 
Lighting na SEC System Supplier“, zdôrazňuje Ro-
man Vachal, obchodný riaditeľ spoločnosti. Cieľom 
je vystupovať súčasne ako výrobca svietidiel aj do-
dávateľ riešení na kľúč. Dokážeme navrhnúť a vyrobiť 
nielen svietidlá, ale aj batožinové nosiče, stropné pa-
nely a funkčné AL profily. Stratégia, t.z. "Plug+Play" 
design, je vyhľadávaná, lebo minimalizuje počet 
dodávateľov, náklady a súčasne i chyby pri montáži.  

 
„Tento rok EMtest predstavil novinku - inteligentný 
zastávkový označník, s autonómnym solárnym napá-
janím, bez nutnosti pripojenia do el. siete“ hovorí 
Ladislav Heglas, konateľ spoločnosti. „Predstavili sme 
aj nový rad informačných tabúľ, s vysoko svietivými 
farebnými LED a platobný systém sme obohatili 
o ďalšiu novinku, novú generáciu tlačiarne s čítačkou 
čipových a bankových kariet.  

 
Po prvýkrát sa predstavil LOKO TRANS Slovakia, so 
svojou novinkou, prototypom univerzálneho náklad-
ného železničného vozňa na prepravu kontajnerov  
a kusových zásielok, s názvom Sgmmns.    
 
Na otázku: Ako by ste zhodnotili Vašu účasť na 
veľtrhu? sa naši vystavovatelia jednoznačne zhodli: 
„Po všetkých stránkach nadmieru pozitívne.“ 
Do videnia na InnoTrans 2020!  
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ORAVA NA IFA BERLIN    
 
Spýtali sme sa  
Ing. Juraja Balážeca, 
výkonného riaditeľa 
výrobcu a distribútora 
spotrebnej elektroniky 
ORAVA: Už druhýkrát 
ste sa prezentovali na 
IFA. V čom vidíte prínos  
a aké novinky ste  
predstavili? „Tento rok 
sme predstavili novinky 
hlavne z oblasti audio:  
Multiroom sound 
systems (modelové 
rady Pegasus 1, 2), 
Outdoor bluetooth 
speakers (Crater 1-6), 
ale i ďalšie produkty, 
ako UHD LED TV, 
Bezdrôtové nabíjačky, 
či Bluetooth slúchadlá. 
Okrem toho aj produk-
tové série kuchynských 
spotrebičov v nerezo-
vom vyhotovení (multi-
funkčné hrnce, varné 
kanvice,…), ako i nový 
model espresso kávo-
var 3v1 s možnosťou 
použitia kapsúl, POD 
sáčkov, či mletej kávy, 
ktorý robí vďaka silné-
mu tlaku 20bar tú 
najdokonalejšiu penu 
a chuť. Okrem prezen-
tácie produktov bolo 
naším cieľom aj rozšíriť 
obchodné a distribučné 
kanály vo vybraných 
krajinách EÚ. Získali 
sme tu množstvo 
kontaktov a záujemcov 
o spoluprácu. Už sa 
tešíme na IFA 2019!“ 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Viac praxe pre vysokoškolské  
štúdium  

Vysokoškolskému štúdiu na Slovensku chýba užšie prepojenie s praxou. Nový 
študijný odbor profesijný bakalár, ako aj skúsenosti zo zahraničia, naznačujú 
východiská, ako viac priblížiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám pracovného trhu. 
To bolo hlavnou myšlienkou a odkazom rečníkov a účastníkov Konferencie  
k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu, ktorú zorganizovali SNOPK  
a Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, 9. októbra 2018 v Bratislave.  

 
Peter Obdržálek z Centra edukačného manažmentu FM UK, na 
základe alarmujúcich štatistík, odvodzuje potrebné opatrenia. Na 
Slovensku pracuje po ukončení vysokoškolského štúdia  
v inom v odbore, ako vyštudovali, až 57 % absolventov. Až 35 % 
absolventov pracuje, aj napriek univerzitnému vzdelaniu, na 
stredoškolských pozíciách. V praxi chýbajú hlavne absolventi 
smerov IT, technických, inžinierskych a čiastočne prírodo-
vedných, hovorí Peter Obdržálek.   
 

„Z hľadiska reagovania na požiadavky business komunity, vidíme prakticky tri 
možnosti, ako situáciu riešiť,“ hovorí Alexander Matušek, prezident Zväzu 
automobilového priemyslu SR. „Veľmi dôležité je širšie etablovanie profesijného 
bakalára, štúdium ktorého by trvalo 4 roky, z toho jeden semester praxe. Vítané je 
samozrejme aj 5 ročné kontinuálne štúdium, ale aj tu sú nevyhnutnosťou 1 až 2 
semestre praxe. Treťou možnosťou je univerzitné „duálne vzdelávanie“, modulárne 
štúdium – to znamená časť štúdia v škole a časť priamo v podniku,“ uzatvára 
Alexander Matušek.   
 
Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, ako súčasť projektu EDU-LAB. Projekt EDU-LAB vo svojich 
príhovoroch publiku bližšie predstavili konateľ SNOPK, Peter Kompalla a vedúca 
projektu, Ágnes Sebestyén. Na programe s podporou z EÚ, ktorý je zameraný na 
prepojenie vysokoškolského štúdia s praxou, sa podieľa vyše 20 partnerských 
organizácií z desiatich krajín v dunajskom regióne. „Z užšej spolupráce medzi 
vysokoškolským sektorom a hospodárstvom profitujú nielen mladí ľudia, ktorým sa 
otvárajú lepšie šance na profesijné uplatnenie, ale aj celá spoločnosť,“ myslí si 
Kompalla.  
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FIRMY VOLAJÚ  
PO VYŠŠOM POČTE 
PROFESIJNÝCH 
BAKALÁROV  
 
Firmy na Slovensku by 
privítali vyšší počet 
absolventov, ktorí by 
po ukončení baka-
lárskeho stupňa štúdia 
odchádzali priamo do 
praxe. Je to trend, ktorý 
je vo vyspelých kraji-
nách, na rozdiel od 
Slovenska, zavedený 
už dlhé roky. Už počas 
štúdia by malo ísť 
o úzke prepojenie 
teórie s praxou. To 
znamená, že časť 
štúdia by bola umiest-
nená priamo vo firme 
resp. u budúceho 
zamestnávateľa. 
Jednou z univerzít, 
ktorá do svojho 
programu zaradila 
študijný odbor 
profesijný bakalár  
je STU v Bratislave, 
Strojnícka fakulta. 
 

Profesijný bakalár je 
silne orientovaný na 
prax. Ide o 4-ročné 
štúdium s nadštan-
dardnou dĺžkou praxe 
priamo v podniku,  
podľa výberu študenta. 
Strojnícka fakulta STU 
spolupracuje  
s viacerými firmami. 
Konkrétne ide 
o spoločnosti Benteler 
Automotive SK, Boge 
Elastmetall Slovakia, 
Brose Prievidza, 
Continental Automotive 
Systems, Schaeffler 
Skalica, Volkswagen 
Slovakia, ZF Slovakia  
a ZKW.  

Pódiová diskusia s odborníkmi z vedy  
a praxe  

Viac ako 100 hostí sa zúčastnilo konferencie 
v hoteli Saffron  

Peter Obdržálek   

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Mzdový benchmarking:  
Mzdy vo výrobe výrazne kolíšu  

40 podnikov sa v období od mája do septembra 2018 zúčastnilo mzdového 
benchmarkingu pre Slovensko. Firmy poskytli údaje o odmeňovaní pracovníkov pre 
celkovo 61 pracovných pozícií, z ktorých polovica patrí do výrobného odvetvia. Údaje 
boli doplnené o informácie o vyplácaných mzdových príplatkov, dobrovoľne 
poskytovaných benefitoch, miere chorobnosti a fluktuácie. Benchmarking pozostáva 
z národného vyhodnotenia a štyroch vyhodnotení podľa regiónov.  
  
Podľa očakávaní sa najvyššie mzdy vyplácajú v Bratislavskom kraji. Zaučený 
pracovník vo výrobe tu v priemere zarába 12 003 eur ročne – na zvyšku západného 
Slovenska je to len 9 226 eur. Ešte markantnejší je rozdiel pri kvalifikovaných 
pracovníkoch: zatiaľ čo ich ročný zárobok v regióne hlavného mesta dosahuje 16 233 
eur, zarobia ich kolegovia na zvyšku západného Slovenska 11 723 eur. Podobne to 
vyzerá aj pri majstroch: s platom na úrovni 26 116 eur ročne, sú v Bratislave ďaleko 
pred majstrami, zamestnanými na západnom Slovensku (17 744 eur). 
  
Pozornosť vzbudzuje, že zúčastnené firmy zo stredoslovenského kraja ponúkajú, pri 
povolaniach vo výrobe, vyššie mzdy ako firmy zo západného Slovenska. Zaučení 
pracovníci dostávajú na strednom Slovensku ročný plat vyšší o 1 198 eur (+13 %), pri 
kvalifikovaných pracovníkoch predstavuje rozdiel 1 490 eur (+13 %) a pri majstroch 
dokonca 4 240 eur (+24 %). Dôvod týchto rozdielov môže na jednej strane spočívať  
v nižšom počte účastníkov z regiónu (8 vs. 18). Na druhej strane môže byť tento 
výsledok aj indíciou, že nedostatok kvalifikovaného personálu podniky na strednom 
Slovensku núti k tomu, aby ponúkali úroveň miezd, ktorá je konkurencieschopná voči 
západnej polovici krajiny. 
  
V administratívnych povolaniach sú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi menej 
nápadné. Tak napríklad sekretárka s cudzím jazykom zarába ako na západnom, tak aj 
na strednom a východnom Slovensku priemerne 14 400 eur ročne. Aj účtovník 
dosiahne rovnako na východnom ako na západnom Slovensku plat vo výške 17 800 
eur. Len v Bratislavskom kraji môžu zamestnanci v oboch týchto povolaniach poberať 
opäť značne vyšší plat – sekretárka s cudzím jazykom zarobí 19 266 eur, účtovník  
22 837 eur.    
 
Ďalšie informácie: www.dsihk.sk/sk/publikacie/mzdovy-benchmarking 
 
Tabuľka: Porovnanie ročných miezd v eurách podľa pracovných pozícií a regiónov 
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DSIHK CAFÉ 
K MZDOVÉMU 
BENCHMARKINGU   
 
Výška platu je na 
Slovensku určujúcim 
faktorom pri získavaní  
a dlhodobom udržaní 
kvalifikovaných 
pracovníkov. V časoch 
nedostatku odborného 
personálu zohráva 
rozhodujúcu úlohu 
dobrá znalosť 
regionálnych platových 
podmienok. SNOPK 
zverejní v októbri 
platovú štúdiu (viď. 
článok vľavo), do  
ktorej sa zapojilo  
40 členských firiem. 
Prieskum obsahuje 
platové údaje o 60 
vedúcich a odborných 
pozíciách, pričom  
dôraz sa kladie na 
pozície vo výrobných 
závodoch.  
 
Počas DSIHK Café, dňa 
18. októbra 2018, budú 
prezentované výsledky 
prieskumu a účastníci 
budú zapojení do 
diskusie, ako efektívne 
motivovať 
zamestnancov.   
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/dsihk-cafe-8 
 
  
 
 

  Východné 
Slovensko 

Stredné  
Slovensko 

Západné  
Slovensko 

Bratislav-
ský kraj 

Nekvalif. robotník 12 433,50 10 423,67 9 226,33 12 003,17 

Odb. robotník 11 728,40 13 212,83 11 722,61 16 233,33 

Majster 18 519,00 21 983,00 17 743,54 26 116,40 

Asistent vedenia 14 215,98 14 384,00 14 428,22 19 265,83 

Účtovník 17 855,67 16 184,13 17 667,69 22 837,00 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Nebrzdený rast miezd 
v priemysle  

V slovenskom priemysle, jednej z najindustriálnejších krajín v Európe, vývoj miezd 
ovplyvňuje životy takmer 700 tisíc ľudí a je veľmi citlivo sledovaným ukazovateľom. 
V priemere sa, v priebehu roka 2018, priblížila priemerná mzda v odvetví už k hranici  
1 100 EUR (1 094 EUR, za celé hospodárstvo 1 004 EUR). Kým v rokoch 2012 až 2016 
rástli mzdy v priemysle celkom o 18,2 %, v súčasnosti sme nominálne dosiahli úroveň 
6,4 %. V 2019 a 2020 sa očakáva ustálenie rastu miezd okolo 6,2-6,3 % (podľa NBS 
však 6,9 % resp. 6,5 %). Ak nedôjde k spomaleniu alebo kríze, do roku 2021 sa očakáva 
ustálenie na úrovni 5,4 % (zdroj Ministerstvo financií). Pod tlakom, vyvolaným objemom 
priemyselných objednávok, pri akútnom regionálnom nedostatku domácej pracovnej 
sily a výsledkom kolektívneho vyjednávania, však mzdy v automotive rastú aj o 9 %  
a v strojárstve o 8 % medziročne. V elektrotechnickom priemysle o poznanie menej, 
okolo 5,2 %. 
 
V automobilovom priemysle zarábame priemerne 1 321 EUR v hrubom, strojárstvo je 
v tesnom závese s 1 231 EUR a elektrotechnický priemysel už trocha stráca, 
priemerne 1 075 EUR. 
 
Aj tu sa však dá predpokladať rast súvisiaci s odklonom časti elektrotechnickej výroby 
od televízorov do automobilovej e-mobility.  
 
Rast miezd v rokoch 2018 a 2019 potiahnu však aj príplatky a minimálna mzda. 
Slovensko je lídrom v objeme nočnej práce v Európe s hodnotou 16 %. Cez víkend 
pracuje 24 %. Národná banka vyčíslila dopad na priemernú mzdu na 1,6 % podľa typu 
odvetvia. 

 
Minimálna mzda sa od roku 2010 zvýšila o 56 %, 
priemerná mzda v hospodárstve ale "len" o 29 %. 
Očakáva sa, že sa v roku 2019 minimálna mzda zvýši na 
520 EUR, do ďalších rokov sa pri zachovaní tempa rastu 
dajú očakávať skôr úrovne okolo 570 EUR pre rok 2020, 
resp. 620 EUR pre 2021, čo bola požiadavka odborov už 
pre rok 2019. 

 
Automobilový priemysel ovplyvňuje priamo i nepriamo viac ako 250 tis. pracovných 
miest v rôznych odvetviach priemyslu. Ak má 2017 - 2019 vzniknúť celkovo viac ako 
100 tis. pracovných príležitostí, bude treba vyriešiť otázky, čo s viac ako 300 tis. 
Slovákmi, pracujúcimi v zahraničí a ako úspešne rekvalifikovať a zapojiť, zhruba 100 tis. 
ľudí (z celkového počtu 180 tis. disponibilných nezamestnaných), ktorí sú bez práce 
max. 12 mesiacov, do pracovného procesu. 
 
Orientácia len na pomoc „zvonku“ v podobe viac ako 60 tis. cudzincov, z čoho je viac 
ako polovica z tretích krajín (medziročný nárast o cca 17 tis. ľudí), takmer s určitosťou 
postačovať nebude.    
 
Martin Marek, Balanced HR s.r.o. 
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PLÁNY SNS OHĽADOM 
PRÍPLATKU NA 
DOVOLENKU TERČOM 
KRITIKY  
 
Podľa plánov 
Slovenskej národnej 
strany (SNS), majú 
podniky s viac ako 50 
zamestnancami v bu-
dúcnosti podporovať 
dovolenku svojich 
pracovníkov na 
Slovensku, ročným 
príspevkom vo výške 
275 eur. Sám zamest-
nanec sa má podieľať 
sumou 225 eur. 
Celková suma vo výške 
500 eur by bola 
oslobodená od daní  
a odvodov.  
 
Zástupcovia  
z hospodárstva  
a opozícia sa vyslovili 
proti tomuto zámeru, 
pretože po nad-
priemernom zvýšení 
minimálnej mzdy  
a zákonných mzdových 
príplatkov, by tak išlo  
o ďalší faktor, ktorý by 
neúmerne zvýšil 
náklady stredných 
podnikov a tým pádom 
v konečnom dôsledku 
uškodil Slovensku ako 
investičnej lokalite.  
 
Navyše to diskriminuje 
tých pracovníkov, ktorí 
svoju dovolenku trávia 
v zahraničí.  
 
Predseda SNS Andrej 
Danko však zotrvanie 
svojej strany vo vládnej 
koalícii podmienil 
zavedením tohto 
príspevku.  

© robynmac / Fotolia  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 



 
  

 
NEWSLETTER 9-10/2018  

TÉMA MESIACA 
Mimoriadne výhody ako nástroj 
proti fluktuácii  

Slovenskí zamestnanci dodnes prejavujú málo lojality voči svojim zamestnávateľom. 
Odzrkadľuje sa to vo vysokej miere fluktuácie. Pomocou dobrovoľných dávok, 
bonusov závislých od výsledkov, šancí na pracovný postup či kariéru, ako aj pomocou 
príjemnej podnikovej atmosféry sa však môže podariť, personál si udržať.  

 
Významný stimul by mohla predstavovať dodatočná 
dovolenka k zákonne predpísaným 20 dňom (25 dní od 
33. roku života). Niektoré podniky svojim zamestnancom 
ponúkajú preplatené dni práceneschopnosti, otcom 
voľné dni pri narodení dieťaťa alebo extra deň 
dovolenky na svadbu. Podľa prieskumu portálu platy.sk 
si slovenskí zamestnanci želajú viac flexibility pri 
pracovných časoch a možnosť pracovať z domu (home 
office).  
 

K samozrejmým benefitom firiem patria stravné lístky. Obľúbené sú tiež ponuky 
fyzioterapie či očkovanie proti chrípke, ponuky ďalšieho vzdelávania, firemné pôžičky 
alebo zamestnanecké zľavy. Firmy so zahraničným kapitálom často ponúkajú 
podnikové dôchodkové poistenie. 
 
Dôležitou súčasťou personálneho konceptu by mala byť podpora pri cestovaní  
a ubytovaní zamestnancov. Účinným stimulom zo strany zamestnávateľa by mohlo 
byť poskytovanie prepravy alebo príspevok na pohonné hmoty. Niektoré priemyselné 
podniky poskytujú ubytovanie. 
 
Podľa prieskumov portálu platy.sk približne každá štvrtá firma na Slovensku vypláca 
na konci roka prémiu, ktorej výška v roku 2017 predstavovala priemerne 69 % 
základného platu. 13. plat dostalo 17 % zamestnancov, vo firmách so zahraničným 
majetkovým podielom 27 %.  
 
Gerit Schulze, Germany Trade & Invest 
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REGIONÁLNE ROZDIELY 
V PLATOCH  
 
Čo sa týka mzdových 
nákladov, na Slovensku 
existujú rozdiely medzi 
západom a východom. 
V Bratislave sú mzdy  
o minimálne štvrtinu 
vyššie, ako je priemer 
krajiny. V hlavnom 
meste dosahuje 
priemerná úroveň 
miezd medzičasom  
1 200 eur mesačne, vo 
všetkých ostatných 
krajoch je to menej ako 
900 eur. Najmenej 
zarábajú zamestnanci  
v prešovskom  
a nitrianskom regióne. 
Vďaka príchodu firmy 
Jaguar Land Rover  
a množstva 
dodávateľov pre 
automobilový 
priemysel v okolí Nitry 
sa to zmení. 
 
Aj medzi jednotlivými 
odvetviami existujú 
v úrovniach miezd 
veľké rozdiely. 
Zamestnanci v IT 
sektore zarábajú 
dvakrát toľko ako 
zamestnanci  
v potravinárskom či 
kovospracujúcom 
priemysle. Vo 
výrobnom odvetví 
platia veľmi vysoké 
mzdy podniky 
automobilového 
priemyslu. Ich úroveň 
je približne tretinu nad 
slovenským 
priemerom.   
 
Gerit Schulze, GTAI 
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