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Milí členovia a priatelia,

zatiaľ	 novým	 trendom	 v	 slovenskom	 prie-
mysle	 sú	 kroky	 k	 zintenzívneniu	 vývoja	 
a	výskumu.	Nové	vývojové	oddelenia,	dokonca	 
aj	celé	vývojové	centrá	vznikajú	po	celej	kraji-
ne. V roku 2015 predstavovala suma výdavkov 
na	 vývoj	 len	 u	 podnikov	 z	 automobilového	
priemyslu,	 strojárstva	 a	 elektrotechniky,	 cca					
100 mil. eur - ešte v roku 2011 to bolo len 
55	 mil.	 Vzhľadom	 k	 miliardovým	 obratom	
týchto	 odvetví	 tu	 samozrejme	 existuje	 ešte	
veľký	 priestor	 na	 zlepšenie,	 ale	 smer	 vývoja	
naznačuje,	 že	 Slovensko	 sa	 už	 nevníma	 len	
ako	 čisto	 výrobná	 lokalita.	 Odvaha	 k	 inová- 
ciám	je	jednoznačne	zreteľnejšia.

Na	 našom	 Slovak-German	 Innovation	 Day,	
dňa	 28.	 septembra,	 preto	 stojí	 téma	 inovácií	
celkom	v	popredí.	Svoje	inovačné	stratégie	tu	
predstavia	 viaceré	 známe	 firmy.	 Avšak	 sku- 
točným	 highlightom	 tohto	 podujatia	 je	 
prítomnosť	 množstva	 start-upov,	 ktoré	 sa	
budú	 prezentovať	 ako	 tvorcovia	 kreatív-
nych	 riešení	 v	 Priemysle	 4.0.	 Týmto	 spôso-
bom	 chceme	 zblížiť	 zintenzívnenú	 vývojovú	 
činnosť	 v	 podnikoch	 a	 myšlienkové	 bohat-
stvo start-upov. Viac informácií k Slovensko- 
nemeckému	 inovačnému	 dňu	 a	 názory	 
expertov	 nájdete	 v	 hlavnej	 téme	 nášho	 
aktuálneho	 newslettra.	 Nenechajte	 si	 ujsť	
toto	 výnimočné	 podujatie,	 radi	 Vás	 na	 ňom	 
osobne privítame.

Váš Guido Glania
Výkonný	člen	predstavenstva
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4 800 PODUJATÍ AHK  
V ROKU 2016 PO  
CELOM SVETE  

V	auguste	vyšlo		 
1.	vydanie	Výročnej	
správy	AHK.	Podľa	nej	
nemecké	zahraničné	
obchodné	komory	
(AHK)	v	roku	2016
zorganizovali	4	800	
podujatí po celom sve- 
te.	Vyše	460	000	účast-
níkov	potvrdzuje	veľkú	
potrebu a enormný 
záujem	o	informačné 
a	platformové	ponuky	
nemeckých	komôr.	

V	 polovici	 septembra	 bola	 spustená	 vylepšená	 verzia	 
webovej	 stránky	 SNOPK.	 V	 kompletne	 vynovenej	 grafickej	
úprave	informuje	www.dsihk.sk	o	rozmanitej	ponuke	služieb	
a	 podujatí	 SNOPK,	 po	 prvýkrát	 predstavuje	 nových	 členov,	
a	ponúka	aj	rozsiahly	prehľad	o	svojich	aktuálnych	členoch.	
Vďaka	 responzívnemu	 webovému	 dizajnu	 sa	 zobrazenie	
stránky	vždy	optimálne	prispôsobí	veľkosti	výstupného	zaria-
denia.	Surfovanie	na	smartfóne	a	tablete	je	tak	pre	užívateľa	
rovnako	pohodlné,	ako	surfovanie	na	počítači	či	laptope.		

Webová stránka SNOPK: moderná  
a informatívna – aj na mobiloch 

MY O NÁS NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA

Októbrový Jour Fixe: 
Bavorský večer v Bratislave

Nasledujúci	 Jour	 Fixe	 SNOPK	 dňa	 10. októbra 2017 
sa	 zameria	 na	 spolkovú	 krajinu,	 ktorá	 má	 najsilnejšie	
hospodárske	 vzťahy	 so	 Slovenskom:	 Bavorsko.	 Bavorská	
delegácia príde	 pod	 vedením	 štátneho	 tajomníka	 Franza	
Josefa	Pschierera	(Bavorské	ministerstvo	pre	hospodárstvo 

 a	 médiá,	 energiu	 a	 technológie),	 aby	 nadviazala	 kontakty 
 s	nemecko-slovenskou	obchodnou	komunitou.	Účastníkov	

čaká	večer	s	excelentným	networkingom	a	svetoznámymi	
bavorskými špecialitami.

On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/jour-fixe-bratislava

© Dar1930 / Shutterstock

V	 dňoch	 21.	 -	 23.	 novembra	 2017	 organizuje	 SNOPK	 už	
tradičnú	konferenciu	a	obchodnú	cestu	nemeckých	firiem	
na	Slovensko	na	tému	„Energetická	obnova	budov“.
V	rámci	konferencie,	ktorá	sa	uskutoční	21. novembra 2017 
v	 Bratislave,	 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.

Viac: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/energeticka-obnova-budov

Energetická obnova budov: 
Konferencia a kooperačné rozhovory

© spiber.de / Shutterstock

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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Zväz	automobilového	
priemyslu	SR,	v	spolu-
práci s SNOPK a další-
mi	partnermi,	organizuje 
podujatie	CEE	Automo-
tive	Supply	Chain	2017.	

Prvý	ročník	medziná-
rodného	fóra,	ktoré	
tvorí	konferencia,	
výstava,	B2B	rokovania	
a	networking,	je	určený	
pre	dodávateľov	 
a	subdodávateľov	do	
automobilového	a	pri-
druženého	priemyslu.	

Organizátori	zabezpe-
čujú	kvalitný	program	
konferencie	a	početná	
účasť	členov	zo	všet-
kých	vrstiev	dodávateľ-
ského	reťazca.	Už	pred	
podujatím	si	účastníci		
vyberú	partnerov	na	
vopred	naplánované
B2B	stretnutia,	na	
ktorých	môžu	prero-
kovať	možnosti	rozvoja	
svojich obchodných 
vzťahov	a	služieb.

Využite	možnosť	
stretnúť	sa	a	nadviazať	
spoluprácu	s	význam-
nými	predstaviteľmi	
sektoru	automotive,	
nielen	z	nášho	regiónu.

Členovia	SNOPK	majú	
zľavu	20	%	z	ceny	
vstupenky.	Promo	kód:	
17snopk1.

On-line prihláška:  
www.casc.sk

  

Slovensko-bavorské kooperačné 
rozhovory

MY O NÁS  

V	 rámci	 bavorskej	 podnikateľskej	 misie	 pod	 vedením	
štátneho	 tajomníka	 Franza	 Josefa	 Pschierera,	 Bavor-
ského	ministerstva	hospodárstva,	médií,	energie	a	tech-
nológií,	 usporiada	 SNOPK	 11. októbra 2017 v Bratislave 
bilaterálne	 kooperačné	 rozhovory.	 Nasledujúce	 firmy	 
z	Bavorska	hľadajú	obchodných	partnerov	na	Slovensku:

Apparatebau Gauting GmbH (www.aoa-gauting.de)
Hľadá:	Zlievárne,	trieskové	obrábanie	a	vstrekovanie	plastov

BAJOG electronic GmbH (www.bajog.de)
Hľadá:	Výrobcov	kovových	skriniek/krytov,	dodávateľov	energie	a	výrobcov	meničov	
frekvencie

CSC JÄKLECHEMIE GmbH & Co. KG (www.csc-jaekle.de)
Hľadá:	Firmy	z	automobilového	a	elektronického	priemyslu,	strojárske	firmy	a	výrobcov	
technických textílií

GBN Systems GmbH (www.gbn.de)
Hľadá:	Odberateľov	služieb	v	oblasti	vývoja	a	výroby	mechatronických	prístrojov

HEITEC AG (www.heitec.de)
Hľadá:	Firmy	z	oblasti	Software,	mechanika	a	elektronika

IRP- Computer & Prüftechnik Vertriebsges. mbH (www.irp-net.de)

J. + V. Reif GmbH & Co. KG Kommunal u. Gartentechnik (www.reif-landshut.de)
Hľadá:	 Predajcov	 použitej	 komunálnej	 a	 záhradnej	 techniky	 a	 techniky	 na	 údržbu	
golfových ihrísk

Leicher Engineering GmbH (www.leicher-engineering.de)
Hľadá:	Zlievárne,	trieskové	obrábanie	a	dodávateľov	mechanických	komponentov

MKV GmbH (www.mkv-anlagen.de)
Hľadá:	Dodávateľov	v	automobilovom	priemysle	s	Inhouse-galvanickým	pokovovaním	
a	výrobcov	elektroniky

Sommer Informatik GmbH (www.sommer-informatik.com)
Hľadá:	Odberateľov	z	oblasti	technológie	skla,	okien	&	fasádovej	techniky

StS Coupling GmbH (www.stscoupling.de)
Hľadá:	Trieskové	obrábanie,	odbytových	partnerov,	odberateľov

Tanne Kunststofftechnik GmbH (www.tanne-kunststofftechnik.de)
Hľadá:	Dodávateľov	z	oblasti	sústruženia	a	výrobcov	vstrekovacích	foriem

Podrobné	profily	firiem	a	on-line	prihlášku	nájdete	pod:	www.dsihk.sk/sk/podujatia/
detail-view-sk/slovensko-bavorske-kooperacne-rozhovory

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory



Staráme sa o to, aby Vášmu napredovaniu nestáli v ceste žiadne prekážky – ani 
hranice štátu. Na tejto ceste Vám pomôžeme pri projektoch na lokálnej, ako aj 
medzinárodnej úrovni. Ako International Lead Counsel prevezmeme riadenie Vašich 
projektov z právneho hľadiska. Môžete očakávať profesionálny prístup so štipkou 
nemeckej precíznosti.
Silné osobnosti sú silní partneri.

„
„

Nemecký 
perfekcionizmus 
je náročný, ale 
medzinárodne sa 
osvedčil ako veľmi 
úspešný.

noerr.com
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DSIHK CAFÉ: AKTUÁLNE 
TRENDY V ZAMESTNA-
NECKÝCH BENEFITOCH 

Benefity	stáli	v	po-
predí	DSIHK	Café	dňa	
21.	septembra	2017.	
Expertka	z	firmy	Aon	
diskutovala	s	účast-
níkmi	o	tom,	ako	je	
pomocou	peňažných 
a	nepeňažných	
stimulov	možné	
zvyšovať	motiváciu	
pracovníkov. V tejto 
súvislosti	predstavila	
výsledky	prieskumu	
Aon	Benefit	Survey	
2017,	na	ktorom	sa	
zúčastnilo	119	firiem	
zo	Slovenska.	Podľa	
neho	najčastejšie	
poskytované	benefity	
zahŕňajú	stravovanie,	
podnikové	podujatia,	
ďalšie	vzdelávanie,	
bezplatné	nápoje	
na	pracovisku,	
cestovné	poistenie	pri	
služobných	cestách	do	
zahraničia	a	flexibilný	
pracovný	čas.	

Ďalšie	DSIHK	Café	sa	
bude	konať	26.	októbra	
2017,	tentokrát	na	tému	
„Sociálne	médiá 
v pracovnom práve“. 

On-line prihláška:
www.dsihk.sk/sk/
podujatia/detail-view-
sk/dsihk-cafe-1

NOVÍ ČLENOVIA

Štúrova	4,	SK-811	02	Bratislava,	Kontakt: Lenka Mindarova
Tel.: +421	32	7413	100,	E-Mail: trencin_tech_center@adient.com 
Internet: www.adient.com

Adient	 je	 globálnym	 lídrom	 vo	 výrobe	 automobilových	 sedadiel.	 S	 viac	 ako	 4	 000	
zamestnancami	 a	 8	 prevádzkami	 na	 Slovensku	 je	 Adient	 jedným	 z	 kľúčových	 
zamestnávateľov	v	automobilovom	priemysle.

Adient Slovakia s.r.o.

Pezinská	18,	SK-901	01	Malacky,	Kontakt: Tomáš	Búda
Tel.: +421	34	772	5531,	E-Mail: info@aerzenslovakia.sk, Internet: www.aerzen.com

AERZEN	je	jedným	z	troch	popredných	svetových	špecialistov	na	aplikácie,	ohľadom	
dopravovania	a	stláčania	plynov	s	energeticky	účinnými	a	zdroje	šetriacimi	produk-
tami	a	výrobnými	procesmi.	Dcérska	spoločnosť	na	Slovensku	funguje	od	roku	2002.

Ul.	SNP	345,	SK-013	05	Belá,	Kontakt: Ivan	Lepeň
Tel.: +421	41	569	3325,	E-Mail: sekretariat@belatextil.sk 
Internet: www.belatextil.sk

Firma	BELA	TEXTIL,	s.r.o.	vznikla	v	roku	1997.	Produkcia	podniku	je	zameraná	na	výro-
bu	bytového	textilu,	luxusnej	posteľnej	bielizne	a	produkcie	pre	letecké	spoločnosti.

Vajnorská	100/A,	SK-831	04	Bratislava,	Kontakt: Martin	Madleňák
Tel.: +421	2	5710	3820,	E-Mail: m.madlenak@greco.sk, Internet: www.grco-jlt.com

Firma	 GrECo	 JLT	 je	 poistným	 maklérom	 a	 partnerom	 pri	 hľadaní	 individuálnych	 
riešení	v	manažmente	rizika	a	poistenia.

Diaľničná	cesta	5186/2B,	SK-903	01	Senec,	Kontakt: Vlastimil Martinát
Tel.: +421	2	4822	4711,	E-Mail: v.martinat.bts@hoermann.com
Internet: www.hormann.sk

Skupina	Hörmann	je	jedným	popredných	predajcov	v	Európe	pre	brány,	dvere,	zá-
rubne	a	pohony.	Spol.	Hörmann	Slovenská	republika	s.r.o.	bola	založená	v	roku	2004.

Palúčanská	54/371,	SK-031	01	Liptovský	Mikuláš,	Kontakt: Rudolf	Macho
Tel.: +421	44	286	1056,	E-Mail: intertechnic@intertechnic.sk 
Internet: www.intertechnic.sk

InterTechnic	 s.r.o.	 ponúka	 svojim	 zákazníkom	 kompletné	 a	 individuálne	 riešenia	 
v	oblasti	strojárskej	výroby:	CNC	obrábanie,	lisovanie,	zváranie,	montáž	a	nástrojáreň	
s	dôrazom	na	precíznosť.	

AERZEN SLOVAKIA s.r.o.

BELA TEXTIL, s.r.o.

GrECo JLT Slovakia GmbH - organizačná zložka

Hörmann Slovenská republika s.r.o.

InterTechnic s.r.o.

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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4TH CEE PROCU-
REMENT & SUPPLY 
FORUM 

Fórum	sa	uskutoční	 
26.	októbra	2017	 
v Prahe v spolupráci 
s	BME,	nemeckým	
Spolkovým	zväzom	pre	
materiálové	hospodár-
stvo,	nákup	a	logistiku,	
najväčším	zväzom	
nákupcov v Európe. 
Nadviaže	tak	na	svoj	 
veľký	úspech	z	pred-
chádzajúcich	rokov.	

Odborné	podujatie	je	
zamerané	na	 
matchmaking – 
cielene	organizované	
rozhovory	medzi	
nákupcami	z	Nemecka,	
Rakúska	a	Švajčiarska	
a	dodávateľmi	z	Českej	
republiky,	Slovenska,	
Maďarska,	Poľska	 
a iných krajín strednej 
a	východnej	Európy.	
Na	„matchmaking“	sa	
už	prihlásilo	viac	ako	 
35	nákupcov,	ktorí 
v	tomto	regióne	hľadajú	
dodávateľov	z	mno-
hých odvetví. 

Počas	rôznych	
prednášok,	diskusií,	
workshopov a meet 
and	greets	sa	budú	
preberať	tiež	aktuálne	
témy	z	oblastí	nákupu,	
logistiky,	financovania	
a	zahraničného	
obchodu.

Ďalšie	informácie	 
a prihláška:
www.bme.de/cee

NOVÍ ČLENOVIA

Westend	Tower,	Dúbravská,	SK-841	04	Bratislava,	Kontakt: Pia Eller
Tel.: +421	2	1618	2197,	E-Mail: info@les-langen.de, Internet: www.les-langen.de

LES	je	špecialistom	na	káblové	zväzky,	ktoré	táto	nemecká	firma	od	konca	roku	2015	
vyrába	aj	v	závode	v	Trenčíne.

LES Slovakia s.r.o.

Nám	SNP	30,	SK-811	01	Bratislava,	Kontakt: Alexandra	Frajkorová
Tel.: +421	2	5244	4196,	E-Mail: info@pizzaseo.com, Internet: www.pizzaseo.com

Pizza	 SEO	 je	 skúsená	 on-line	 marketingová	 agentúra.	 Spoločnosť	 sa	 venuje	 
komplexnej	viditeľnosti	a	výkonnostnému	marketingu	pre	malé	i	veľké	firmy.	

Pizza SEO, s.r.o.

Gladiolová	7,	SK-949	01	Nitra,	Kontakt: Mária	Čurgaliová
Tel.: +421	41	569	3325,	E-Mail: curgaliova@roalnr.sk, Internet: www.helissa.eu

Spoločnosť	ROAL	Group	sa	zaoberá	výskumom,	vývojom	a	distribúciou	kolagénu.

ROAL Group, s.r.o.

Okočská	74,	SK-932	01	Veľký	Meder,	Kontakt: Eva	Tóthová
Tel.: +421	31	555	1044,	E-Mail: info@rpc-bramlage.sk 
Internet: www.rpc-bramlage.sk

RPC	Bramlage	je	nemecký	výrobca	obalov,	špecialista	pre	farmaceutický,	kozmetic-
ký	a	potravinársky	priemysel	a	technické	produkty,	s	výrobným	závodom	vo	Veľkom	
Mederi.

RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.

Grösslingová	25,	SK-811	09	Bratislava,	Kontakt: Pavel Vajda
Tel.: +421	949	555	400,	E-Mail: info@carsen.sk. Internet: www.carsen.sk

CARSEN	 Transfer	 Service	 ponúka	 prepravu	 osôb	 v	 limuzínach	 značky	 Mercedes-	
Benz,	ktoré	sú	vybavené	klimatizáciou	a	pripojením	na	internet.

Transfer Service, s. r. o.

Palackého	14,	SK-811	02	Bratislava,	Kontakt: Grigor	Ayrumyan
Tel.: +421	902	113	114,	E-Mail: grigor@wezeo.com, Internet: www.wezeo.com/sk

WEZEO	je	vývojárska	spoločnosť,	ktorá	poskytuje	profesionálne	IT	služby	v	oblasti	
vývoja webových a mobilných aplikácií.   

WEZEO, s. r. o.

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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SILNÝ 1. POLROK PRE 
NEMECKÉ VEĽTRHY 

Medzinárodné	a	národ-
né	veľtrhy	v	Nemecku
zrýchlili	svoj	rast	 
v porovnaní s rokom 
2016:	v	1.	polroku	2017	
zaregistrovali	v	prieme-
re	o	cca	3	%	viac	vysta-
vovateľov	a	výstavnej	
plochy	ako	príslušné	
podujatia predchá-
dzajúcich	rokov.	Počet	
návštevníkov	stúpol	 
o	1	%.	Vyplynulo	to	 
z	predbežných	výpoč-
tov	Zväzu	pre	nemecké	
veľtržné	hospodárstvo	
AUMA.

Je	to	rozhodne	lepší	
výsledok ako v celom 
roku	2016,	v	ktorom	
účasť	vystavovateľov	
stúpla	o	1,5	%	a	veľkosť	
výstavných	plôch	o	1	%.	
Počet	návštevníkov	sa	
za	posledný	rok,	s	hod-
notou	-0,2	%,	takmer	
nezmenil.	Dôvodom	
pre	pozitívny	výsledok	
v 1. polroku je na jednej 
strane dobrá spotrebi-
teľská	a	investičná	 
klíma v Nemecku. 
Navyše	v	hospodárstve	
existuje	široko	rozšíre-
ná	dôvera	v	účinnosť	
nástroja,	zvaného	
veľtrh.	Podľa	výskumu	
zväzu	AUMA	takto	viac	
ako	80	%	vystavujúcich	
podnikov	považuje	 
veľtrhy	v	rámci	svojej	
B2B	komunikácie	za	
dôležité	alebo	veľmi	
dôležité.

Tlačová správa AUMA  
z 13.9.2017

Od	 1.	 -	 6.	 septembra	 priniesla	 IFA	 -	 najvýznamnejší	 medzinárodný	 veľtrh	 spotrebnej 
elektroniky,	opäť	množstvo	technologických	noviniek	a	rekordné	čísla	návštevnosti.	Na	
veľtrhu	sa	tretíkrát	úspešne	prezentovala	UMC	Slovakia	so	značkou	SHARP	a	premiéru	
mala	 ThirtySeventy	 Digital	 s.r.o.	 Stovky	 návštevníkov	 a	 zástupcov	 médií	 zo	 Slovenska	
prišli	do	Berlína,	aby	mohli	vidieť	highlighty	branže.		

Pre	 rozhovor	 sme	 oslovili	 p.	 Mariána	 Štúrika	 -	 konateľa	 spoločnosti	 mobilNET	 s.	 r.	 o.	 
z	Rimavskej	Soboty,	ktorý	je	dlhoročným	návštevníkom	tohto	veľtrhu.		

Pán Štúrik, mohli by ste nám bližšie predstaviť Vašu spoločnosť? 
Naša	 spoločnosť	 je	 výrobcom	 a	 veľkodistribútorom	 príslu-
šenstva	 na	 mobilné	 telefóny.	 Ponúkame	 viac	 ako	 15	 000	
rôznych	 druhov	 produktov	 a	 komplexný	 servis.	 V	 priebehu 
17	rokov	sme	sa	prepracovali	z	tzv.	„garážovej	firmy“	do	skupiny	
kľúčových	hráčov	v	strednej	Európe.	Našimi	zákazníkmi	sú	dnes	
veľké	 obchodné	 reťazce,	 elektrodomy	 a	 provideri	 mobilných	
sietí,	 ako	 aj	 siete	 čerpacích	 staníc	 -	 prevažne	 na	 Slovensku,	
ale	 i	 v	 Česku,	 Maďarsku	 a	 Poľsku.	 MobilNET	 pred	 pár	 rokmi	
naštartoval	nový	výrobný	program	-	ručne	šité	kožené	púzdra	
z	pravej	hovädzej	kože.	Tento	Start-up	projekt	sa	aktuálne	teší	
vysokej	 popularite	 medzi	 zákazníkmi.	 Vďaka	 precíznej	 práci	 
a	kvalite	hovädzích	usní,	spracovávaných	výhradne	v	krajinách	
EÚ,	dokážeme	vyrábať	luxusné,	ručne	šité	kožené	púzdra	na	mobilné	telefóny,	spĺňajúce	
najprísnejšie	technické	normy	EÚ,	a	to	aj	pre	najnáročnejších	zákazníkov.	

Prečo je pre Vás dôležitá práve IFA Berlín? 
IFA	 je	 najdôležitejším	 veľtrhom	 v	 oblasti	 mobilnej	 komunikácie.	 Vystavujú	 tu	 všetci	
významní	 svetoví	 výrobcovia	 a	 distribútori,	 a	 prichádzajú	 tisícky	 návštevníkov	 
z	 celého	 sveta.	 Každý,	 kto	 na	 trhu	 mobilnej	 komunikácie	 niečo	 znamená,	 prichádza 
v	 tomto	 čase	 do	 Berlína.	 Stretávame	 sa	 tu	 s	 obchodnými	 partnermi,	 s	 ktorými	 sa	 
nevidíme	 celý	 rok.	 Preto	 IFA	 nie	 je	 pre	 mňa	 len	 o	 businesse,	 ale	 predovšetkým 
o	 osobnom	 kontakte	 s	 obchodnými	 partnermi.	 Každoročne	 tu	 získame	 množstvo	
nových	obchodných	kontaktov,	ale	aj	priateľov.	IFA	však	v	neposlednom	rade	poskytuje	
obrovské	 množstvo	 kreatívnych	 nápadov.	 Získavame	 tu	 prehľad	 o	 novinkách	 na	 trhu 
a	práve	tento	fakt	nás	posúva	ako	spoločnosť	vpred.
 
Aké sú Vaše aktuálne očakávania a exportné ambície? 
Plánujete opäť návštevu alebo uvažujete aj o účasti ako vystavovateľ na IFA 2018?
Doposiaľ	 sme	 okolité	 štáty	 dokázali	 zásobovať	 priamo	 z	 centrály	 na	 Slovensku.		
Uvedomujeme	si	však,	že	pokiaľ	chceme	expandovať	aj	do	ostatných	krajín	Európy,	budú	
potrebné	viaceré	distribučné	kanály.	Na	vybudovanie	nových	kanálov	však	potrebujeme	
nových	obchodných	partnerov	z	ostatných	častí	Európy.	

Návšteva	tohto	kvalitného	veľtrhu	je	nepochybne	veľkým	prínosom.	Ale	práve	z	uvede-
ných	dôvodov	sme	sa	rozhodli	na	IFA	2018	už	aj	vystavovať,	predovšetkým	so	zameraním	
na	získanie	nových	obchodných	zastúpení	po	celej	Európe.	Sme	presvedčení	o	tom,	že	
tak	môžeme	výrazne	zvýšiť	povedomie	o	našich	produktoch.	

VEĽTRHY
Marián Štúrik: „IFA Berlín je hlavne 
o osobnom kontakte“

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Marián	Štúrik
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START-UPY SA 
STARAJÚ O ROZRUCH 

Slovensko	už	5	rokov
zažíva	start-upový	
boom.	Aliancia	SAPIE,	
venujúca	sa	start-upom,	
odhaduje	počet	mla-
dých,	rozrastajúcich	sa	
firiem na viac ako 500. 
Univerzity	u	svojich	
študentov	podporujú	
myšlienku	osamostatniť	
sa,	vznikajú	coworkin-
gové	kancelárie	a	pod-
nikateľské	inkubátory.	
Rastúci	zástup	súkrom-
ných investorov podpo-
ruje	nápady	rizikovými	
investíciami. Vláda 
rozpoznala	potenciál,	
ponúka	daňové	úľavy,	 
a od tohto roku povo-
ľuje	zakladanie	zjed-
nodušených akciových 
spoločností,	ktoré	smú,	
ako	stimuly,	vydávať	
zamestnanecké	akcie.	

Podľa	správy	aliancie	
SAPIE	Start-up	Report
2016	má	väčšina	
slovenských	zaklada-
teľov	ukončené	vyso-
koškolské	vzdelanie.	
Regionálne	dominuje	
región	hlavného	mesta	
Bratislava,	v	ktorom	
sídlia	dva	z	troch	start-
upov. Mladým firmám 
sa	okrem	toho	páči 
v	univerzitných	mes-
tách	ako	Žilina	či	
Košice. Pri produktoch 
je	mimoriadne	obľúbe-
ný	softvér	pre	mobilné	
zariadenia	a	cloud	
technológie,	riešenia	
pre e-commerce  
a	vzdelávanie,	pre	 
sektor	zdravotníctva	 
a	priemysel.

Gerit Schulze
Germany Trade & Invest

Prostredníctvom	 Slovensko-nemeckého	 inovač- 
ného	dňa,	28. septembra 2017,	stavia	SNOPK	mosty	
medzi	 medzinárodne	 etablovanými	 podnikmi	 
a	 start-upmi	 zo	 Slovenska.	 Podujatie	 v	 Bratislave	
zahŕňa	 konferenciu,	 na	 ktorej	 viaceré	 firmy	 pred-
stavia	svoje	inovačné	stratégie	a	poukážu	na	cesty	
k	Priemyslu	4.0.	Samotným	jadrom	inovačného	dňa	
budú	 kooperačné	 rozhovory,	 ktoré	 sa	 uskutočnia	
počas	 matchmakingu,	 ako	 aj	 v	 stánkoch	 vysta- 
vujúcich	 firiem.	 Účastníci	 navyše	 môžu	 nominovať	
svojho	 favorita	 na	 ocenenie	 „Slovak-German	 Start-

up	Award“.
 
Na	podujatí	bude	svoje	produkty	a	služby	prezentovať	10	vystavovateľov.

ANASOFT APR, s.r.o. (www.anasoft.com)
Činnosť:	vývoj	softvéru,	systémová	integrácia,	IT	služby

BASF Slovensko spol. s r.o. (www.basf.sk)
Činnosť:	výroba	a	predaj	chemikálií	

BITO-Skladovacia technika s.r.o.	(www.bito.sk)
Činnosť:	predaj	regálových	systémov,	plastových	prepraviek	a	boxov

M2M Solutions, s.r.o. (http://m2ms.sk)
Činnosť:	vývoj	softvérových	a	hardvérových	riešení

Manz Slovakia, s.r.o. (www.manz.com)
Činnosť:	výroba	automatizačných	a	výrobných	systémov

Pizza SEO, s.r.o. (www.pizzaseo.com)
Činnosť:	služby	pre	on-line	marketing	

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (www.pwc.com/sk)
Činnosť:	audity,	podnikové	a	daňové	poradenstvo

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. 
(www.scheidt-bachmann.com)
Činnosť:	výroba	techniky	pre	parkoviská,	čerpacie	
stanice	a	signálnej	techniky,	ako	aj	systémov	pre	predaj	cestovných	lístkov

TESLA Labs (www.teslalh.eu)
Činnosť:	priemyselný	vývoj	a	výskum

Slovak Innovation and Energy Agency (www.inovujme.sk)
Činnosť:	realizácia	projektu	inovujeme.sk	podporovaného	z	EÚ

On-line prihláška: ww.b2match.eu/slovak-german-innovation-day

TÉMA MESIACA
Slovak-German Innovation Day -  
Start-upy a globálni hráči 

© Stock-Asso / Shutterstock

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
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KONCEPCIA  
INTELIGENTNÉHO 
PRIEMYSLU 

V rámci EÚ je Slo-
vensko	považované	za	
„mierneho	inovátora“.	
Čo	sa	týka	patentových	
prihlášok,	výdavkov	na	
vývoj a výskum alebo 
počtu	doktorandov	 
z	nečlenských	krajín	
EÚ,	Slovensko	nedosa-
huje	európsky	priemer.	
Podľa	Eurostatu	krajina	
v	roku	2015	vynaložila	
na vývoj a výskum 
približne	1,2	%	svojho	
hrubého	domáceho	
produktu. Bol to síce 
nový	rekord,	priemer	 
v	EÚ	sa	však	pohybuje	
nad	2	%.	

Podľa	konceptu	inte-
ligentného	priemyslu	
chce Slovensko podni-
ky	finančne	podporovať	
najmä pri vývoji nových 
technológií a ener-
geticky	efektívnych	
materiálov. Pri tom 
majú	pomôcť	prostried-
ky	zo	štrukturálnych	
fondov EÚ a programu 
Horizont	2020.	Kľúčo-
vé	technológie,	ako	
vybudovanie	5G	siete,	
cloudové	riešenia,	
aditívna	výroba	(3D	
tlač),	robotika	a	senzo-
rika,	nanotechnológia	
či	umelá	inteligencia,	
môžu	rátať	so	štát-
nym	kofinancovaním.	
Výrobné	podniky	a	ich	
dodávatelia	majú	užšie	
spolupracovať	a	spájať	
sa	cez	výkonné	siete.

Gerit Schulze
Germany Trade & Invest

Inovácie – príležitosť  
pre slovenské podniky

TÉMA MESIACA
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Čo	 je	 to	 vlastne	 inovácia?	 Doslovne	 to	 znamená	 „obnovenie“.	 
O	inovácii	hovoríme	vtedy,	keď	vďaka	cieleným	procesom	zmien	
vznikajú	nové	produkty,	služby	alebo	procesy,	ktoré	nanovo	de-
finujú	aktuálny	stav	uskutočniteľného.	Úspešné	inovácie	nachá-
dzajú	svoje	využitie	nielen	v	praxi,	ale	dobre	prenikajú	aj	na	trhy.	

V	 minulosti	 sa	 slovenské	 podniky	 zameriavali	 hlavne	 na	
inkrementálne	 inovácie,	 a	 tak	 na	 optimalizáciu	 existujúcich	
riešení.	 Vďaka	 úspešnému	 obchodu	 s	 existujúcimi	 klientmi	
neboli	odvážne	inovácie	či	ochota	riskovať	potrebné.

V	 poslednom	 čase	 sa	 však	 postoj	 slovenských	 podnikov	
zásadne	 zmenil.	 Veľa	 z	 nich	 vníma	 inovácie	 ako	 najväčšiu	 výhodu	 oproti	 konkurencii	 
a	usilovne	hľadá	inovačné	nápady	mimo	hlavnej	činnosti	svojho	podnikania.	Pozorovať	to	
môžeme	na	množstve	inkubátorov,	akcelerátorov,	corporate	ventures	a	start-upov,	ktoré	
sa	zakladajú	za	účelom	preskúmania	úplne	nových	inovácií.	Pri	tomto	procese	vzniká	riziko	
kanibalizácie	 vlastných	 oblastí	 podnikania.	 Tak	 napr.	 digitalizácia	 extrémne	 naštartovala	
ochotu	k	inováciám,	vytvorila	nové	oblasti	podnikania,	zároveň	však	v	minimálnom	čase 
z	 trhu	 vytlačila	 etablované	 riešenia,	 a	 tak	 ohrozila	 vlastné	 podiely	 firiem	 na	 trhu.	 
V	budúcnosti	budú	organizácie	maximalizovať	svoju	inovačnú	silu	tak,	že	sa	budú	združovať	
s	 inými	 podnikmi	 do	 sietí,	 zameraných	 na	 určité	 poznatky.	 Toto	 flexibilné	 zväzovanie	
kompetencií	 bude	 potrebné	 k	 tomu,	 aby	 podniky	 obstáli	v	 tvrdom,	 globálne	vedenom	
inovačnom	súboji.	

Inovačná	stratégia	spoločnosti	Scheidt	&	Bachmann	síce	stavia	na	naše	etablované	trhy,	
vydáva	sa	však	technologicky	úplne	novou	cestou.	Jednou	z	našich	ťažiskových	oblastí	
je	migrácia	našich	systémov	na	cloud	technológiu,	ktorú	realizujeme	spoločne	s	vysoko	
špecializovanými	partnermi.	Celkové	spracúvanie	dát	globálne	zosieťovaných	systémov	
sa	pritom	vykonáva	centrálne	a	napriek	tomu	je	k	dispozícii	v	celej	sieti	v	reálnom	čase.	Náš	
systém	ponúka	vysokú	flexibilitu,	efektivitu	a	výkonnosť,	pretože	všetky	systémové	zdroje	
sú	využívané	 dynamicky	 a	 spravované	 centrálne.	 Naša	 modulárna	 systémová	 architek-
túra	zaručuje	rozšíriteľnosť	kapacity	a	umožňuje	individualizované	zákaznícke	systémy	so	
štandardizovanými	komponentmi.	Úroveň	vonkajších	prvkov	v	našom	systéme	môže	byť	
realizovaná	s	naozaj	minimálnou	technologickou	náročnosťou,	čím	sa	redukujú	prevádz-
kové	náklady.

Mimoriadne	veľkou	výhodou	našich	systémových	riešení	na	báze	cloudov	je,	že	sme	mohli	
značne	 rozšíriť	 našu	 ponuku	 IT	 služieb.	 Naše	 služby	 siahajú	 od	 hostingu	 cez	 managed	 
sercvices,	 až	 po	 ucelené	 prevádzkovateľské	 modely.	 Naši	 zákazníci	 kedykoľvek	 vidia	 
všetky	 relevantné	 parametre	 systému	 a	 sú	 tak	 schopní	 prijímať	 fundované	 strategické	 
rozhodnutia	 bez	 toho,	 aby	 sami	 museli	 aktívne	 zasahovať.	Tento	 obchodný	 model	 naši	
klienti	radi	využívajú	a	predstavuje	dôležitý	pilier	našich	vzťahov	so	zákazníkmi,	ktoré	sú	
zamerané	na	dlhodobosť.	

Dr. Peter Lazar
Konateľ spol. Scheidt & Bachmann Slovensko, s.r.o. / viceprezident SNOPK

Dr.	Peter	Lazar
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V BRATISLAVE ZALO-
ŽENÉ LABORATÓRIUM 
OTVORENÝCH INOVÁCIÍ

Slovenská technická 
univerzita	(STU)	 
v Bratislave sa od jari 
2017	spolupodieľa	na	
európskom	inovačnom	
projekte	DA-Space,	
ktorý	má	za	cieľ	vytvo-
renie laboratórií otvore-
ných inovácií v regióne 
Podunajska. V nich 
môžu	podniky,	univer-
zity	a	verejné	inštitúcie	
spoločne	s	mladými	
vedcami	vyvíjať	nové	
riešenia	a	podnikateľ-
ské	myšlienky.	

Na	Fakulte	informatiky	
vytvorila	STU	Bratislava	
jedno	zo	siedmych	 
laboratórií v Európe. 
Pod	dohľadom	exper-
tov	z	priemyslu,	men-
torov a špecialistov sa 
v	ňom	nápady	budú	
premieňať	na	prototypy.	

Týmto	spôsobom	sa	
má	podporiť	medziná-
rodná	a	medziodborová	
spolupráca	pri	vzniku	
inovácií.	Výsledky	 
projektu	DA-SPACE	 
sa	prenesú	do	nad-
národnej	stratégie	na	
podporu inovácií
a podnikania na Dunaji 
a regionálneho  
akčného	plánu.	Všetky	
poznatky,	získané	
počas	projektu,	sa	na	
základe	transferových	
workshopov	prenesú	
do	ďalších	podunaj-
ských regiónov.

www.interreg-danube.
eu/da-space

Bezplatné inovačné poradenstvo 
pre podniky z celého Slovenska

TÉMA MESIACA
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Nový	 národný	 projekt	 „Zvýšenie	 inovačnej	 výkonnosti	 slovenskej	
ekonomiky	-	inovujme.sk“	má	za	cieľ	rozširovať	povedomie	spoločnosti	 
o	inováciách,	vychovať	na	školách	novú	generáciu	inovátorov	a	pomáhať	
spoločnostiam	 z	 celého	 Slovenska	 napredovať,	 získať	 konkurenčnú	
výhodu	a	zlepšiť	svoje	postavenie	na	slovenskom	či	európskom	trhu.

Byť úspešný = inovovať
Inovácia,	 originalita,	 nápad	 -	 sú	 v	 súčasnosti	 dôležitou	 podmienkou	 úspechu	 v	 podni-
kateľskom	aj	verejnom	sektore.	Sú	zdrojom	ekonomického	rastu	národného	hospodárstva,	
a	 tiež	 prostriedkom	 pre	 zvyšovanie	 kvality	 života	 Slovákov	 vo	 všetkých	 regiónoch.	
„Základom	pre	vyššiu	inovačnú	výkonnosť	podnikov	je	priaznivé	pro-inovačné	prostredie	
v	spoločnosti	a	vybudovaný	inovačný	ekosystém.	Hlavným	nositeľom	potenciálu	v	tejto	
oblasti	 je	 práve	 podnikateľský	 sektor,“	 hovorí	 Artur	 Bobovnický,	 riaditeľ	 Sekcie	 inovácií	
a	 medzinárodnej	 spolupráce	 v	 Slovenskej	 inovačnej	 a	 energetickej	 agentúre,	 ktorá	 je	
realizátorom	národného	projektu	inovujme.sk.	

Na počiatku je nápad
Oporným	 bodom	 národného	 projektu	 inovujme.sk	 je	vznik	 regionálnych	 konzultačných	
centier.	 Vznikajú	 v	 piatich	 slovenských	 mestách	 (Bratislava,	 Nitra,	 Banská	 Bystrica,	 Žili-
na	a	Košice)	a	bezplatne	podnikom	poskytujú	špecializované	inovačné	a	technologické	
odborné	 poradenstvo.	 Prostredníctvom	 siete	 externých	 konzultantov	 a	 mentorov	 môžu	
podnikatelia,	zo	všetkých	odvetví	a	akejkoľvek	veľkosti	firmy,	získať	rady	v	oblasti	 inová-
cií	produktov,	technológií,	služieb.	Dôraz	bude	kladený	na	individuálnu	potrebu	každého	
žiadateľa.	Mentori	budú	brať	do	úvahy	jeho	zručnosti,	kompetencie	a	stratégiu	vo	vzťahu	
k potrebám trhu.

„Podnikateľ	môže	podať	žiadosť	o	poradenstvo	v	konzultačnom	centre,	alebo	na	niektorom	
z	 podujatí,	 organizovaných	v	 rámci	 projektu.	V	 žiadosti	 predstaví	 inovačný	 nápad	 alebo	
zámer,	ktorý	by	chcel	konzultovať	a	následne	realizovať.	Samotné	poradenstvo	poskytnú	
konzultanti	formou	mentoringu	s	cieľom	sfunkčniť	nápad,	preniesť	ho	do	formy	produktu,	
inovovaného	procesu	alebo	biznis	modelu,“	opisuje	priebeh	poradenstva	Artur	Bobovnický.

V	priestoroch	regionálnych	konzultačných	centier	budú	okrem	individuálneho	poraden-
stva	organizované	aj	rôzne	špecializované	odborné	podujatia	s	cieľom	rozvoja	inovačného	
ducha,	ako	napríklad	diskusné	fóra,	semináre,	inovačné	kluby,	webináre	či	workshopy.

Výška pomoci podnikateľom
Národný	 projekt	 inovujme.sk	 je	 financovaný	 z	 Európskeho	 fondu	 regionálneho	 rozvoja 
v	 operačnom	 program	Výskum	 a	 inovácie.	 Každé	 individuálne	 poradenstvo	 pre	 podni-
ky,	 ktoré	 trvá	 okolo	 2	 mesiacov,	 má	 svoju	 nákladovú	 cenu.	Je	 hradená	 zo	 zdrojov	 EŠIF	 
(Európske	štrukturálne	a	investičné	fondy)	a	podľa	súčasných	odhadov	sa	pohybuje	medzi	
7	500	až	9	500	eur.	Tieto	peniaze	nie	sú	poskytované	podnikateľovi	v	podobe	nenávrat- 
ného	finančného	grantu,	ale	vo	forme	poskytnutých	poradenských	služieb.

Slovenská inovačná a energetická agentúra
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FALLING WALLS POD-
PORUJE NÁPADY AJ 
ZO SLOVENSKA

Falling	Walls	je	medzi-
národná platforma pre 
vedúcich	zástupcov	 
z	vedy,	hospodárstva,	
politiky,	umenia	 
a	spoločnosti.	Bola	
založená	pri	príležitosti	
20.	výročia	pádu	Ber-
línskeho	múru.	Falling	
Walls	chce	prispievať	
k diskusii v oblasti 
výskumu a inovácií 
a	najnovšie	vedecké	
poznatky	sprístupňovať	
širokému	publiku	zo	
všetkých oblastí spo-
ločnosti.

Podujatie sa v tomto 
roku bude po prvýkrát 
konať	aj	na	Slovensku.	
Vedci a mladí pod-
nikatelia	môžu	svoje	
nápady	prezentovať	
na Falling Walls Lab 
Slovakia.	Súťaž	sa	koná	
–	spoločne	s	Nocou	
výskumníkov –  
29.	septembra	2017	na	
Univerzite	Komenského	
v Bratislave. Najlepšie 
koncepty	určí	porota.	
Slovenskí	víťazi	sa	
zúčastnia	finále	Falling	
Walls	v	dňoch	 
8.	a	9.	novembra	 
v Berlíne.

Podujatie	ponúka	 
zúčastneným	 
výskumníkom,	 
podnikateľom	a	univer-
zitám	dobrú	možnosť	
prezentovať	sa	na	 
medzinárodnej	úrovni.
 
http://fwlslovakia.sk

Európsky	prehľad	výsledkov	inovácie	skúma	vývoj	inovácie	v	členských	štátoch	EÚ.	Na	
základe	ich	priemerných	hodnôt	výkonnosti,	ktoré	sú	vypočítané	na	základe	zostave-
ného	indikátora	–	súhrnného	inovačného	indexu,	sú	členské	štáty	zaradené	do	štyroch	
výkonnostných skupín. 

„V	európskom	meradle	sa	Slovensko	radí	 len	k	miernym	inovátorom“,	vysvetľuje	Artur	
Šturmankin,	 riaditeľ	 Sekcie	 inovácií	 a	 medzinárodnej	 spolupráce	v	 Slovenskej	 inovačnej 
a	energetickej	agentúre.	Spomedzi	krajín	V4	je	krajina	na	predposlednom	mieste	za	Čes-
kom	a	Maďarskom.

Slovensku	sa	v	uplynulých	rokoch	nepodarilo	ani	zvýšiť	svoju	inovačnú	výkonnosť.	Táto	
predstavovala	v	roku	2012	podľa	prehľadu	výsledkov	inovácie	69	%	priemeru	EÚ,	v	roku	
2016	to	bolo	70	%.

Grafika: inovačný index Slovenska za roky 2011-2016 (EÚ = 100 %)

Zdroj: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

Nízku	 schopnosť	 slovenských	 podnikov	 inovovať	 možno	 podľa	 Artura	 Šturmankina	 
odvodiť	z	viacerých	faktorov:	z	nedostupnosti	špecializovaných	informácií,	nedostatoč-
nej	 systémovej	 podpory	 výskumu	 a	 inovácií,	 ako	 aj	 zo	 systému	 vzdelávania.	 „To	 ešte	
stále	len	hľadá	cestu,	ako	naučiť	mladú	generáciu	kriticky	myslieť	a	nebáť	sa	prichádzať	
s	vlastnými	myšlienkami“,	uvádza	Šturmankin.

Európske výsledky inovácie:  
Slovensko prešľapuje na mieste

TÉMA MESIACA
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