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Milí členovia a priatelia, 
 
Na mnohých miestach sa v týchto dňoch 
dočítame o konci hospodárskeho boomu 
v Nemecku, a v tejto súvislosti sa často 
spomína aj vypuknutie ďalšej krízy. Správne, 
lokomotívou hospodárskeho rastu, ktorá 
ťahala mnoho iných krajín v Európe – medzi 
nimi aj Slovensko, nemecké hospodárstvo 
momentálne už nie je. Správne je však aj to, že 
po takmer desiatich rokoch nepretržitého 
konjunkturálneho vzostupu, je fáza korektúry 
niečo úplne normálne. Počas letných 
mesiacov sa objavili aj pozitívne správy. 
Zákazky a export nemeckých firiem znovu 
posilnili.  
 
Nemecké hospodárstvo možno síce má 
„nádchu“, naďalej však zostáva silné ako 
medveď. Nemecké firmy majú všade na svete 
úspech a sú synonymom vysokej kvality – 
nielen pri autách, ale aj v oblasti špeciálnych 
zariadení, v špecializovaných segmentoch 
trhu.  
 
Ako najväčší odbytový trh v EÚ, ponúka 
Nemecko slovenským podnikom množstvo 
príležitostí. Veľa nemeckých podnikov 
zároveň, v rámci svojho rozsiahleho supply 
chain manažmentu, neustále hľadá 
medzinárodných dodávateľov, a to aj zo 
Slovenska.   
 
Vstup na nemecký trh však prináša aj veľa 
výziev. SNOPK predstavuje prvé poradenské 
centrum pre všetky slovenské firmy, ktoré sa 
chcú orientovať smerom k Nemecku.  
 
Váš Peter Lazar, prezident SNOPK 
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Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 



NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Slovensko-nemecké hospodárske fórum, dňa  
10. októbra 2019, je tým správnym miestom na 
stretnutie firiem z oboch krajín. Uskutoční sa  
v priestoroch spoločnosti Würth, v Bratislave. 
Podujatie otvorí minister hospodárstva Slovenskej 
republiky, Peter Žiga.  
 
Účastníci budú profitovať z prednášok odborníkov 

a možnosti networkingu s podnikmi z rôznych odvetví. V kompaktnej forme pritom 
obdržia najdôležitejšie informácie k obchodným príležitostiam na slovenskom  
i nemeckom trhu. 
 
Ťažiskovou témou Slovensko-nemeckého hospodárskeho fóra bude Priemysel 4.0. 
Vysvetľujúce informácie o najnovších trendoch k digitalizácii výroby poskytne viacero 
prednášok. Počas podujatia budú mať účastníci navyše neustále príležitosť udržiavať 
existujúce obchodné vzťahy a spoznávať nových obchodných partnerov.  
 
Online prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/slovensko-nemecke-
hospodarske-forum   
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AHK World Business Outlook 2019 
Kam smeruje konjunktúra?  

Neistota ohľadom vývoja celosvetovej konjunktúry  
a obchodu narastá. Globálne správy ovládajú clá, 
sankcie a iné obchodné bariéry. Aby mohli poukázať na 

výzvy pre nemecké podniky, ale aj úspechy v zahraničnom obchode, realizujú 
SNOPK a iné zahraničné obchodné komory až do začiatku októbra prieskum 
ohľadom svetovej konjunktúry.   
 
K prieskumu: https://ahk-survey.webtop.de  

© ruskpp / Shutterstock 
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CEE AUTOMOTIVE 
SUPPLY CHAIN 2019  
 
Zväz automobilového 
priemyslu SR,  
v spolupráci s SNOPK  
a ďalšími partnermi, 
organizuje 12. - 13. 
novembra 2019,  
v Olomouci CEE 
Automotive Supply 
Chain. Tretí 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 početnú 
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. Promokód 
vám poskytne 
kontaktná osoba.   
   
On-line prihláška: 
https://www.casc.sk 

SNOPK v septembri vydala dve nové publikácie, ktorými bude v Nemecku  
intenzívne propagovať Slovensko ako investičnú lokalitu.   
 
Brožúra o Slovensku 

Vďaka rastu, vo výške cca. 3 %,  
je Slovensko jedným z najsilnejšie 
rastúcich národných hospodár-
stiev v EÚ. Atraktivita lokality 
presvedčila už mnoho nemec-
kých firiem, aby do krajiny 
dlhodobo investovali. Za účelom 
zjednodušenia rozhodovania sa 
pre Slovensko aj ďalších 
nemeckých firiem, vydala SNOPK 
brožúru o Slovensku. Publikácia 
obsahuje dôležité ekonomické 
ukazovatele a všeobecné infor-

mácie o Slovensku. Šírením brožúry v Nemecku SNOPK prispeje k posilneniu profilu 
slovenského trhu u nemeckých firiem. 
 
Brožúra na stiahnutie: www.dsihk.sk/sk/publikacie 
  
Zoznam dodávateľov  
Slovensko, vzhľadom k štruktúre odvetví, výhodnej geografickej polohe a priemyslu, 
pre ktorý sú charakteristické stredne veľké podniky, prichádza do úvahy ako ideálny 
trh dodávateľov pre Nemecko. SNOPK zostavila zoznam dodávateľov,  
v ktorom svoje produkty a služby predstavujú slovenské firmy z rôznych odvetví. 
Tieto firmy majú silný záujem o spoluprácu s nemeckými podnikmi. Zoznam tak 
poskytuje jednoduchú možnosť nadviazania kontaktu s potenciálnymi dodávateľmi  
zo Slovenska. 
 
Zoznam dodávateľov: www.dsihk.sk/sk/nemecky-trh/zoznam-dodavatelov 
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PRACOVNÁ SKUPINA 
PRÁVO A DANE 
 
Slovenské daňové 
úrady zostrili svoj boj 
proti podvodom  
v oblasti DPH pri 
cezhraničnom 
obchode. Z praxe sú 
teraz známe prípady, 
pri ktorých úrady chceli 
brať na zodpovednosť 
slovenských dodá-
vateľov po tom, čo ich 
zahraniční odberatelia  
v EÚ neodviedli DPH  
a už ich nebolo možné 
stíhať. Vyzerá to tak,  
že tu ide predovšetkým  
o to, aby sa potrestal 
jediný ešte „zdravý“ 
článok v podvodníckej 
reťazi. Ako by však 
firmy mohli vedieť  
pri dodávkach do 
susedných krajín 
spoľahlivo preveriť,  
že ich odberatelia 
tamojšiemu daňovému 
úradu DPH skutočne 
odviedli?  
  
Toto bude jednou  
z tém najbližšej 
schôdze pracovnej 
skupiny Právo a dane, 
dňa 16. októbra 2019,  
v Bratislave. Na 
zozname tém je okrem 
toho aj Novela zákona  
o dani z príjmov od 
roku 2020, prijatá 
v septembri 2019.  
 
Kontakt: halt@dsihk.sk  
  
 

Keď nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker otvorí dvere svojej rezidencie  
v Bratislave členom a priateľom SNOPK, garantovaný je plný dom a dobrá nálada.  
24. septembra 2019 tak na Jour Fixe prišlo vyše 100 hostí. Vychutnali si večer plný 
diskusií a udržiavania kontaktov. Fantastické prostredie rezidencie, s výhľadom na 
hrad a dunajskú panorámu, taktiež prispelo k tomu, aby si na toto networkingové 
podujatie účastníci uchovali príjemné spomienky.   

Viac ako stovka hostí ponorených do  
networkingových rozhovorov 

Zľava: Peter Kompalla (SNOPK), Miroslav 
Rosina (Matador), Joachim Bleicker (nemec-
ký veľvyslanec), Evelyn Fahrenkrug a Hana 
Spitzerová (obe Boehringer Ingelheim) 

Hostia pozorne sledovali príhovory na  
privítanie 

Hostia v záhrade rezidencie veľvyslanca  

Zľava: Štefan Szücs (Spilatex) a Róbert Tkáč 
(Dallmayr)  

Aj vo vnútorných priestoroch vládla živá 
debata 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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ČLENSKÉ SPRÁVY   
 
Spoločnosť Accace, 
venujúca sa 
podnikovému 
poradenstvu, 
expanduje do 
Kapského mesta.  
Južná Afrika má, ako 
investičná lokalita, 
veľký potenciál otvoriť 
dvere k všetkým 
krajinám južne od 
Sahary. Expanzia patrí 
ku globálnej stratégii 
spol. Accace, ktorá 
chce byť do roku  
2028 zastúpená  
v 50 krajinách.   
 
Maloobchodný reťazec 
Lidl Slovenská 
republika realizuje 
dodávky tovaru do 
svojich filiálok 
nákladnými autami, 
šetrnými k životnému 
prostrediu s kombino-
vaným CNG & LNG 
pohonom. Pritom ide  
o plynové motory,  
s mimoriadne nízkymi 
emisiami. Aj takto chce 
Lidl prispieť k ochrane 
životného prostredia.  
 
Podľa tlačových správ 
chce high-tech firma 
Muehlbauer, do roku 
2021 v nitrianskom 
závode, preinvestovať 
dvanásť miliónov eur 
do výskumno-
vývojového centra. 
V oblastiach Smart 
technology a New 
energy sa tu na 
využiteľnosť majú 
testovať prototypy, 
vyrobené technológiou 
3D tlače. Do roku 2023 
tu má vzniknúť 70 
pracovných miest.  

NOVÍ ČLENOVIA 

Strojárenská 1C, SK-917 02 Trnava, Kontakt: Marek Antoňák 
Tel.: +421 33 553 2222, E-mail: info@afb-group.sk, Internet: www.afb-group.sk  
 
Ako refurbisher vytvára AfB repasovaním a predajom použitej výpočtovej techniky 
a mobilných zariadení pracovné miesta pre ľudí s postihnutím.        

Pribinova 19, SK-811 09 Bratislava, Kontakt: Ivo Schwarz 
Tel.: +421 2 6852 6801, E-mail: ivo.schwarz@etos.net, Internet: https://atos.net 
 
Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii, s vyše 110 000 pracovníkmi  
v 73 krajinách a ročným obratom vo výške viac ako 11 miliárd eur.   

Podjavorinskej 770/4, SK-811 03 Bratislava, Kontakt: Peter Konc 
Tel.: +421 907 865 466, E-mail: info@leiter.sk, Internet: www.leiter.sk  
 
Leiter Advertising je full-servisová marketingová a reklamná agentúra so 
zameraním na efektívnu reklamu, systematické budovanie značiek a pozitívne 
ekonomické výsledky klientov.  

Holubyho 35, SK-902 01 Pezinok, Kontakt: Katarína Dúbravská 
Tel.: +421 800 003 030, E-mail: info@medirex.sk, Internet: www.medirexgroup.sk  
 
Medirex prevádzkuje centrá laboratórnej diagnostiky v najväčších zdravotníckych 
zariadeniach v Bratislave a Košiciach, ako aj v množstve polikliník a ambulancií po 
celom Slovensku.   

Dvořákovo nábrežie 4, SK-811 02 Bratislava, Kontakt: Julian Dietz 
Tel.: +421 2 5942 0000, E-mail: slovakia@tmf-group.com 
Internet: www.tmf-group.com 
 
TMF sa špecializuje na služby v oblastiach spracovania miezd, účtovníctva  
a správy spoločností.  

Tolstého 9, SK-811 06 Bratislava, Kontakt: Eliška Dubovská 
Tel.: +421 911 412 517, E-mail: office@werkemotion.com 
Internet: www.werkemotion.com 
 
WERKEMOTION je nezávislé vývojárske štúdio pre transportný a industriálny 
dizajn, založené v roku 2013 v Bratislave.    

AfB Slovakia s.r.o. 

Atos IT Solutions and Services s.r.o. 

Leiter Advertising, s. r. o. 

Medirex, a.s. 

TMF Services Slovakia s.r.o. 

WERKEMOTION s.r.o. 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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NEMECKÉ VEĽTRHY 
ZOSTÁVAJÚ V PLUSE     
 
Slabnúca konjunktúra  
v Nemecku a pribú-
dajúce medzinárodné 
obchodné konflikty 
nemeckým veľtrhom  
v 1. polroku 2019 ublížili 
len veľmi málo. Počty 
vystavovateľov na 107 
uskutočnených medzi-
národných a národných 
veľtrhoch, v porovnaní 
s ich predošlými 
ročníkmi, stúpli v prie-
mere o 1 % na 115 000, 
počet návštevníkov, 
celkovo 5,7 mil.,  
s +0,3 % ľahko prevyšo-
val predošlé výsledky, 
plocha stánkov 
vystavovateľov sa 
dokonca rozšírila  
o 1,5 % na 4,2 mil. m². 
  
Vyplýva to z predbež-
ných výpočtov Zväzu 
pre nemecké veľtržné 
hospodárstvo AUMA. 
Tento výsledok taktiež 
dokazuje, že rastúca 
ponuka digitálnych 
obchodných a infor-
mačných platforiem 
doposiaľ profit veľtrhov 
sotva obmedzila.  
 
Tlačová informácia 
Zväzu AUMA, zo dňa  
29. augusta 2019  
 
  
 

Spoločnosť NEXTPACK AUTOMOTIVE spracováva kartónplastové hárky, vyrába 
výrobky z pien a textilné obaly. Konateľ Milan Španko vysvetľuje pre SNOPK, prečo sa 
účasť na veľtrhu FachPack oplatí.  
 
Na veľtrhu FachPack v Norimbergu ste po prvýkrát? 
Na FachPacku sme po prvýkrát ako samostatný vystavovateľ, v minulom roku sme 
absolvovali FachPack ako spoluvystavovateľ s firmou SOFAL. 
 
Prečo ste sa rozhodli vystavovať na veľtrhu? 
FachPack patrí medzi najväčšie výstavy v Európe, je zameraný na výrobcov 
a spracovateľov obalov, Našu účasť na ňom považujeme za veľmi dobrú formu 
prezentácie spoločnosti a propagácie svojich výrobkov.  
 

Osvedčilo sa Vám to v rámci veľtrhu? 
Vzhľadom k návštevnosti, ktorú sme 
zaznamenali v tomto roku na FachPacku, 
výsledky hodnotíme už teraz pozitívne 
a určite to pomôže ďalšiemu rozvoju 
spoločnosti. Čiže naše očakávania v rámci 
veľtrhu sa napĺňajú. 
 
Máte v pláne vystavovať aj na 41. ročníku 
FachPack v roku 2021? 
Veľmi sme naklonení vízii našej účasti aj na 
ďalšom ročníku.  
 

Zväčšili by ste výstavnú plochu? 
To je zatiaľ otázka budúcnosti. Veľa sa rozpráva o kríze, o situácii, ktorá nás čaká. My 
zatiaľ nepociťujeme nejaké negatívne vplyvy. Pokiaľ vývoj ekonomiky bude fungovať 
ako v súčasnosti, tak plánujeme rozšíriť plochu aj portfólio výrobkov, ktoré chceme na 
veľtrhu ponúknuť.  
 
Využívate pri plánovaní účasti na veľtrhu nejakú formu štátnej podpory? 
Naša spoločnosť nevyužíva žiadnu štátnu podporu, či už je to v rámci veľtrhov alebo 
podpory výrobných procesov alebo ďalších mechanizmov, ktoré súvisia s existenciou 
a fungovaním našej spoločnosti. Nie že by sme nemali o podporu záujem, nie vždy sú 
ale podmienky nastavené ideálne.  
 
Ako by mala podľa Vás fungovať podpora od štátu?  
To je zložitá téma. Vieme, že podpora firiem v zahraničí funguje veľakrát vynikajúco 
a spoločnosti sa, najmä vďaka štátnej podpore, vedia zúčastniť a zviditeľniť na 
medzinárodných podujatiach za zlomok celkovej ceny. To samozrejme pomáha 
pozitívnemu obrazu krajiny a jej zastúpeniu v medzinárodnom trhovom kontexte. Na 
Slovensku je mechanizmus podpory zložitejší a veľakrát obmedzujúci. Privítali by sme 
väčšiu flexibilitu a otvorenosť v systéme podpory. Firmy s potenciálom predsa dokážu 
vďaka podpore zamestnať nových pracovníkov a prispieť tak do štátneho rozpočtu. 

Stánok spol. NEXTPACK AUTOMOTIVE  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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NOVINKY A ZÁJAZD 
SO SLOVENSKÝMI 
NÁVŠTEVNÍKMI  
NA IFA    
 
IFA Berlín, ako najväčší 
medzinárodný veľtrh 
spotrebnej elektroniky, 
IT a domácich spotre-
bičov, v tomto roku opäť 
lámal rekordy: takmer 
2 000 vystavovateľov  
sa predstavilo cca. 
245 000 návštevníkom 
a médiám z celého 
sveta. Výrobcovia na IFA 
2019 opäť prezentovali 
stovky noviniek, pričom  
dominovali tri veľké 
technologické trendy:  
rečové technológie, 
umelá inteligencia a sie-
ťovanie - predovšetkým 
v súvislosti s 5G vysoko-
rýchlostnými mobilnými 

sieťami. Návštevníci - 
medzi nimi aj zájazd 37 
Slovákov (foto), mohli 
obdivovať najnovšie 
mobilné telefóny 
zvučných značiek, 
vynovené notebooky, 
televízory, hry, stále 
inteligentnejšie domáce 
spotrebiče, ale aj 
špeciality, ako slúchad-
lá, s ktorými pobežíte 
rýchlejšie či špičkové 
športové inteligentné 
smart hodinky. Viac IFA 
 
Zdroj: tlačová správa 
Messe Berlin GmbH 

Spýtali sme sa Ing. Juraja Balážeca, výkon-
ného riaditeľa ORAVA - výrobcu a distribú-
tora spotrebnej elektroniky a audiotechniky:  
Už tretíkrát ste sa prezentovali na IFA  
v Berlíne ako vystavovateľ. V čom vidíte 
prínos Vašej tohtoročnej účasti? Aké 
produkty a novinky ste predstavili? 
Do tretice všetko dobré, a sme veľmi radi 
za možnosť mať stánok v jednej z najpres-
tížnejších audio hál, hneď vedľa značiek ako Yamaha, JVC a ďalších svetových 
hráčov. V tomto roku sme mali aj väčší reprezentatívny stánok a pokračovali  
v prezentovaní bluetooth rade reproduktorov Crater 1 až 8, a tiež Pegasus 1-2-3, 
z rady Multiroom. Ako novinku sme predstavili nový audiosystém Capella, 
slúchadlá do uší i na uši - so skvelým dynamickým a basovým zvukom, nové 
LED TV s uhlopriečkou aj 75”, s rozlíšením 4K UHD, mp4 prehrávače s bluetooth,  
a tiež moderné meteostanice, s veľkým a veľmi dobre čitateľným displejom.  
Aké boli Vaše konkrétne ciele?  
Rovnako ako minulý rok, tak aj teraz ďalej hľadáme distribútorov značky ORAVA 
v krajinách EÚ, kde ešte nemáme zastúpenie. V Berlíne sme získali mnohé 
zaujímavé kontakty a aktuálne sme spustili aj novú, modernú prezentačnú 
webovú stránku a e-shop (www.orava.eu). 
Plánujete účasť aj na dcérskych veľtrhoch IFA - CE China a CE Week New York?  
Zatiaľ rozvíjame predajné trhy na úrovni EÚ, takže v centre záujmu naďalej zostáva 
IFA Berlín.  
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Bilaterálna spolupráca pri duálnom 
odbornom vzdelávaní posilnená  

Slovensko pokračuje v oblasti duálneho odborného vzdelávania v úzkej spolupráci  
s Nemeckom. Zástupcovia ministerstiev školstva oboch krajín podpísali 11. septembra 
2019 v Bratislave spoločné vyhlásenie o spolupráci. Tým predĺžili kooperáciu, po 
prvýkrát manifestovanú v roku 2015. 

 
Slovensko a Nemecko sledujú obnoveným 
vyhlásením svoj spoločný cieľ, a to najmä  
v tematickej oblasti Priemysel 4.0  
a digitalizácia, podporovať zavádzanie 
duálneho vzdelávania a iných foriem 
praktického tréningu, zvyšovať kvalitu  
a atraktivitu odborného vzdelávania, podpo-
rovať modernizáciu odborného vzdelávania, 
a za tým účelom podporovať zapájanie 
všetkých relevantných stakeholderov 
odborného vzdelávania, podporovať 
cezhraničnú spoluprácu, Európske združenie 
učňovskej prípravy (EAfA) a európske 
programy, predovšetkým ERASMUS+. 

 
Wilfried Kraus z Ministerstva pre vzdelávanie a výskum Spolkovej republiky Nemecko 
pri tejto príležitosti zdôraznil, že vo vyhlásení vidí spoločnú povinnosť „v nasledujúcich 
rokoch vyvinúť pokiaľ možno konkrétne, dobré príklady praxe a nájsť odpovede na 
výzvy.“ Aby spoznali už existujúce najlepšie príklady z praxe, navštívili účastníci 
delegácie politikov z oblasti vzdelávania aj členské firmy SNOPK, Brose a GeWiS  
v Prievidzi. Mohli sa tak presvedčiť, ako profesionálne a s orientáciou na prax oba 
priemyselné podniky vzdelávajú mladých ľudí. Ako v Brose Prievidza, tak aj v GeWiS 
sa praktické vzdelávanie realizuje pod značkou kvality SNOPK DUALpro.  
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NOVÉ DUÁLNE 
CENTRUM 
V SPOLOČNOSTI  
BROSE V PRIEVIDZI 
 
Spoločnosť Brose 
Prievidza začala 
s výstavbou tretej 
výrobnej haly. 
Generálny riaditeľ 
spoločnosti, Axel 
Mallener počas 
slávnostného výkopu 
haly uviedol, že po jej 
dostavbe pribudne 400 
nových pracovných 
miest. Spoločnosti sa 
podľa slov riaditeľa 
zatiaľ darí nájsť 
dostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily 
v regióne. Tu si 
spoločnosť pomáha aj 
duálnym vzdelávaním, 
ktoré neustále rozvíja. 
Okrem zahájenia 
stavebných prác na 
tretej hale dňa 
16. septembra, spoloč-
nosť slávnostne otvorila 
aj nové duálne 
centrum. Od školského 
roka 2019/2020 sa  
v ňom vzdeláva už  
85 študentov, v dvoch 
študijných odboroch.  
 
Pod značkou DUALpro 
realizuje SNOPK so 
spoločnosťou Brose 
odborné vzdelávanie 
podľa nemeckého 
modelu. V jeseni tohto 
roku tu prebehnú prvé 
skúšky, s cieľom 
preveriť získané 
zručnosti a vedomosti 
študentov tretieho 
ročníka. 
  

Zľava: Wilfried Kraus (Ministerstvo pre 
vzdelávanie a výskum SRN) a Marek  
Moška (Ministerstvo školstva SR)  

Delegácia so žiakmi a inštruktormi v spol. Brose Prievidza  

© Ministerstvo školstva SR 

© Brose Prievidza 
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TÉMA MESIACA 
„Nemecko je pre slovenské firmy 
atraktívnym cieľom.“  

Nemecko je stále veľmi atraktívnym cieľom nielen pre slovenské firmy. Tento trh 
ponúka firmám, ktoré chcú expandovať, veľké príležitosti - hovorí Hana Chmelárová 
Marková, špecialistka SNOPK pre vstup na nemecký trh.  
 
Prečo je Nemecko atraktívnou lokalitou pre slovenské firmy?  
Nemecko je najväčším odbytovým trhom v Európskej únii. To 
znamená nielen pre slovenské firmy veľa možností. Nemecko 
je silné v mnohých oblastiach: výskumu a vývoju sa pripisuje 
veľký význam, sú na veľmi vysokej úrovni. To samozrejme 
posúva množstvo ďalších odvetví. Najdôležitejší je stále 
automobilový priemysel a strojárstvo, silný je sektor 
informačných a komunikačných technológií a chemický 
priemysel. Nemecký právny systém je stabilný a spoľahlivý, 
aj to z krajiny robí atraktívneho obchodného partnera.   
 
Na čo je dôležité myslieť pri vstupe na nemecký trh?  
Slovenské firmy musia brať do úvahy fakt, že vstupujú na trh krajiny s 82 miliónmi 
obyvateľov. Je to obrovský rozdiel, v porovnaní s veľkosťou Slovenska, a preto je 
dôležité myslieť na to už vopred a realisticky zvážiť svoje ciele aj schopnosti. Zákonné 
úpravy v oboch krajinách sa môžu odlišovať, aj keď obidve sú členmi EÚ, preto je 
potrebná predchádzajúca odborná konzultácia. Potenciálneho obchodného partnera 
sa odporúča vopred preveriť, ak to dovoľuje situácia, aby nedošlo k nepríjemnostiam.    
 
Ako SNOPK podporuje slovenské firmy pri ich vstupe na nemecký trh?   
SNOPK podporuje bilaterálne slovensko-nemecké obchodné vzťahy a na Slovensku 
pôsobí už od roku 2005. Slovenským firmám poskytuje predovšetkým služby, 
týkajúce sa vstupu na trh, teda od trhového poradenstva, vrátane účasti na veľtrhoch, 
cez sprostredkovanie kontaktu na podujatia pre dodávateľov, až po cielené 
vyhľadávanie obchodných partnerov, či už distribučných partnerov alebo priamych 
zákazníkov. SNOPK je pre firmy skúseným partnerom, na ktorého sa môžu obrátiť 
a ktorý ich bezpečne prevedie procesom vstupu na nový trh.  
 
Existujú medzi Slovenskom a Nemeckom interkultúrne rozdiely, na ktoré by sa 
mali firmy pripraviť?  
V zásade si treba uvedomiť, že Nemci pristupujú k obchodným stretnutiam veľmi 
seriózne, čo sa prejavuje napríklad aj na dlhodobom plánovaní. Preto je zo slovenskej 
strany potrebné dodržať vopred dohodnuté termíny. Dôležité sú teda hlavne presnosť 
a formálne vystupovanie. Samozrejmá je dobrá príprava pred stretnutím, aby 
prebehlo dôveryhodne a profesionálne.  
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ODVETVIA  
S POTENCIÁLOM 
V NEMECKU  
 
Automobilový  
a letecký priemysel  
Nemecký automobilo-
vý priemysel je na 
celom svete považova-
ný za poprednú lokalitu 
pre inovatívnych 
autovýrobcov 
a dodávateľov.  
  
Chemický priemysel 
Nemecko je celo-
svetovo najväčší 
exportér chemikálií  
a zároveň predstavuje 
v Európe uprednost- 
ňovanú adresu pre 
investície v chemickom 
priemysle.  
  
Spotrebný priemysel 
Vďaka nízkej 
nezamestnanosti  
a nízkemu osobnému 
zadlženiu zostala 
súkromná spotreba  
v Nemecku v uply-
nulých rokoch na veľmi 
stabilnej úrovni. 
  
Digitálne 
hospodárstvo  
63 mil. Nemcov je 
pravidelne online, na 
základe čoho je 
Nemecko európskou 
krajinou s najväčším 
počtom používateľov 
internetu.  
  
Materiálové 
technológie  
Vývoj a spracovanie 
materiálov predstavuje 
jadro inovatívnej 
priemyselnej kultúry 
Nemecka.   

Hana Ch. Marková 
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TÉMA MESIACA 
Stať sa dodávateľom pre podniky 
v Nemecku – ako na to  

Nemecko je s odstupom najväčším odberateľom pre 
slovenský vývoz. Nemeckí nákupcovia považujú 
Slovensko za atraktívny obstarávací trh. Vysvetliť to 
možno geografickou blízkosťou k Nemecku, stabilnými 
politickými a právnymi rámcovými podmienkami, ako aj 
miernymi pracovným nákladmi na Slovensku. Podľa 
štúdie Benchmarking Center Europe v Kolíne, dbá 

väčšina nemeckých nákupcov pri výbere dodávateľov na dodacie lehoty, cenu 
a flexibilitu.  
  
Slovenské firmy, ktoré sa chcú stať dodávateľom nemeckého podniku, majú rôzne 
možnosti ako postupovať., SNOPK tu uvádza tie najsľubnejšie.  
 
Pasívne, ale jednoducho – Zoznam dodávateľov SNOPK  
V novom Zozname dodávateľov SNOPK predstavujú slovenské firmy svoje produkty 
a služby. Firmy v Nemecku, ktoré hľadajú dodávateľov zo Slovenska, navštívia 
zoznam a v prípade záujmu sa rozhodnú pre nadviazanie kontaktu. 
  
Proaktíve a precízne – individuálne poradenstvo zo strany SNOPK 
SNOPK je prvotným poradenským centrom pre slovenské firmy, ktoré hľadajú 
odberateľov v Nemecku. Analyzuje produktové portfólio a odbytové príležitosti na 
nemeckom trhu. Na základe toho cielene a priamo osloví vyrešeršované podniky  
v Nemecku. SNOPK de facto sprostredkúva kvalifikované obchodné kontakty pre 
slovenské firmy. Tie si tak zároveň urobia prvý obraz o požiadavkách, ktoré musia 
splniť ako dodávatelia v Nemecku. 
  
Spoznať potenciálnych zákazníkov – účasť na nákupných podujatiach  
Odborné podujatia ako CEE Procurement & Supply Forum, ktoré sa bude konať  
v októbri 2019 v Prahe, už po šiestykrát (pozri príspevok vpravo), umožňujú 
slovenským podnikom priamo na nich nadviazať osobný prvotný kontakt  
s nemeckými manažérmi z nákupu. Eventy tohto druhu zároveň ponúkajú, 
prostredníctvom organizovaných prednášok, diskusií a workshopov, informatívnu 
pridanú hodnotu k témam, týkajúcim sa dodávateľského reťazca a medzinárodného 
obstarávania.   
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6TH CEE PROCUREMENT 
& SUPPLY FORUM  
 
Fórum sa uskutoční 
22. októbra 2019  
v Prahe, v spolupráci  
s BME, nemeckým 
Spolkovým zväzom  
pre materiálové 
hospodárstvo, nákup  
a logistiku, najväčším 
zväzom nákupcov  
v Európe. Nadviaže tak 
na svoj veľký úspech  
z predchádzajúcich 
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 takmer 50 
nákupcov, ktorí 
v tomto regióne 
hľadajú dodávateľov  
z mnohých 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/en/all-
events/cee/ 

© Stockwerk-Fotodesign / Fotolia  
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TÉMA MESIACA 
Slovenské startupy sa prezentujú  
v Nemecku  

Startupová scéna v Nemecku dynamicky rastie. Len za 
prvý polrok 2019 bolo založených vyše 1 000 
startupov. Až 8 z 10 nových startupov sídli v Berlíne, 
Bavorsku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Bádensku-
Württembersku a Hesensku. V týchto spolkových 
krajinách možno nájsť veľké množstvo investorov,  
v poriadku je navyše aj infraštruktúra a rámcové 

podmienky pre mladých podnikateľov. Ako sa ukázalo, najobľúbenejšie oblasti 
startupov v Nemecku sú softvér, medicína, potraviny a hardvér. 
  
Prekvitajúca startupová kultúra v Nemecku otvára možnosti obchodu aj zahraničným 
startupom. Start.up! Germany 2019 Tour, organizovaná sieťou AHK/IHK, startupom 
ponúka konkrétnu šancu detailne spoznať nemeckú startupovú scénu. Čakajú na nich 
cenné kontakty na firmy, partnerov a investorov.      
  
Koncom septembra priviedla SNOPK s podporou innovlab T-Systems Košice startupy 
STEMI Global a SENSORY STATION na Start.up! Germany Tour v Mníchove. Ako 
vystavovatelia sa tak prezentovali na najväčšom európskom festivale startupov 
Bits&Prezels pred viac ako 5 000 účastníkmi.  
 
Start-up-Pitch SNOPK    

Ďalšie tri startupy budú koncom októbra 
zastupovať Slovensko na Start.up! Germany Tour 
v Severnom Porýní-Vestfálsku. Účastníci boli 
zvolení na podujatí Start-up-Pitch, organizovanom 
SNOPK, dňa 11. septembra 2019, v Bratislave. 
Spomedzi ôsmich startupov, s kreatívnymi 
obchodnými nápadmi, uznala porota za 
najinovatívnejšie tieto firmy:  

Sensoneo (v oblasti Smart City) 
nettle (v oblasti InsurTech)  
infotech (v oblasti Logistics & Mobility)  
 

Tieto startupy majú jedno spoločné: ich obchodný model je rozšíriteľný, a je 
internacionálne orientovaný, ich záujem sa zameriava na cieľový trh v Nemecku. Na 
Start.up! Germany ich v startupových centrách Porúria a Kolíne očakávajú 
medzinárodné konferencie a B2B rozhovory s podnikmi z regiónu i celého sveta. High
-lightom je RuhrSummit 2019 v Bochume, na ktorom sa zúčastní 300 startupov a 200 
potenciálnych investorov. SNOPK a jej partneri budú slovenským účastníkom  
v Severnom Porýní-Vestfálsku stáť po boku na všetkých podujatiach.  
 
SNOPK za priateľskú podporu ďakuje spoločnostiam Crowdberry, Mazars  
a Východoslovenská energetika.  
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NOVÉ REKORDNÉ 
HODNOTY PRI 
FINANCOVANÍ 
STARTUPOV   
  
Audítorská spoločnosť 
E&Y každý polrok 
zostavuje barometer, 
týkajúci sa startupov 
v Nemecku, v ktorom 
pozoruje situáciu ich 
financovania.   
 
Za rok 2018 pritom 
postrehla značne viac 
prípadov zvyšovania 
kapitálu nových 
spoločností vďaka 
investorom (+22 %). Tí 
tak do mladých firiem 
investovali celkovú 
sumu vo výške takmer 
4,6 mld. eur (+7 %). 
 
Vďaka investíciám vo 
výške 2,6 mld. eur 
zostáva Berlín naďalej 
hotspotom nemeckej 
startupovej scény. 
Ďalším krajinám  
v rankingu, Bavorsku  
a Hamburgu, sa 
podarilo sumu investícií 
pri svojich startupoch 
značne zvýšiť – na 800 
mil. eur (+97 %), resp. 
550 mil. eur (+138 %).  
 
Vďaka investičnému 
kapitálu vo výške cca. 
1,7 mld. eur zostala  
v roku 2018 
najdôležitejším 
odvetvím e-commerce. 
Značne viac kapitálu  
sa dostalo aj oblastiam 
Software & Analytics 
(671 mil. eur, +127 %). 
Jednoznačný nárast 
zaznamenali tiež oblasti 
FinTech, Mobility  
a PropTech.   
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TÉMA MESIACA 
Slovenský export do Nemecka  
za takmer 18 mld. eur 

Nemecko je už od nepamäti najdôležitejším cieľovým trhom pre slovenský export.  
V roku 2016 posilnil objem nemeckého dovozu zo Slovenska o 4,5 % na 15,3 mld. eur. 
Z celkového vývozu Slovenska to predstavovalo podiel vo výške 22 %. Ako vyplýva 
z nasledujúcej tabuľky, najdôležitejšími slovenskými vývoznými komoditami smerom 
do Nemecka sú autá a automobilové dielce, elektrické stroje a prístroje, priemyselné 
vybavenie, ako aj chemické výrobky.  
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CELOSVETOVO 
PRVOTRIEDNA 
INFRAŠTRUKTÚRA  
    
Nemecko má 
vynikajúcu 
infraštruktúru – 
potvrdzujú to viaceré 
štúdie, vrátane 
rôznych, pre investorov 
relevantných štúdií 
UNCTAD a Svetovej 
ročenky konkurencie-
schopnosti IMD. Táto 
uvádza spoľahlivú 
infraštruktúru, ako 
jeden z TOP 5 indiká-
torov pre atraktivitu 
Nemecka ako 
investičnej lokality. 
  
Správa o globálnej 
konkurencieschopnosti, 
Svetového ekonomic-
kého fóra za rok 2018, 
hodnotí kvalitu 
nemeckých ciest, 
letísk, námorných 
prístavov a železničnej 
siete vysokým počtom 
bodov. To platí aj pre 
vynikajúci stav komuni-
kačnej infraštruktúry 
a siete pre zásobovanie 
energiou. 
  
V Indexe logistickej 
výkonnosti (LPI) 
Svetovej banky 
dosiahlo Nemecko  
v roku 2018, v porov-
naní so 160 ďalšími 
krajinami, najlepšie 
hodnoty a znovu  
sa dostalo na prvú 
priečku.   
 
germanyworks.com 
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TIRÁŽ 

HS 
kód 

Tovarová skupina  
 

2017 
(v 1 000 

EUR) 

2018 
(v 1 000 

EUR) 

Zmena 
2018/2017  

(v %) 

30 Farmaceutické výrobky 75 236 74 420 -1,1% 

39 Plasty a výrobky z nich 360 907 400 014 10,8% 

40 Kaučuk a výrobky z neho 695 355 704 984 1,4% 

73 Výrobky zo železa alebo z ocele 337 433 409 800 21,4% 

84 Stroje a prístroje 2 662 529 2 755 206 3,5% 

8482 Valivé ložiská 524 836 514 452 -2,0% 

8483 Strojové hriadele  434 087 432 558 -0,4% 

85 Elektrické stroje a prístroje 3 331 524 3 363 928 1,0% 

8512 Osvetľovacie a signalizačné prístroje, 365 864 522 643 42,9% 

8517 Prístroje na komunikáciu 446 762 401 018 -10,2% 

8528 Monitory, televízne prijímače  1 018 993 983 470 -3,5% 

8544 Drôty a káble  479 388 488 142 1,8% 

87 Ťahače, motorové vozidlá,  4 346 529 6 242 694 43,6% 

8703 Osobné automobily 2 226 384 4 453 978 100,1% 

8708 Časti súčasti a príslušenstvo  1 654 121 1 664 205 0,6% 

Zdroj: eurostat 
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