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1. Úvod 

Automobilový priemysel je významným priemyselným sektorom hospodárstva SR, 

ktorého produkcia tvorí cca 30 % celkovej priemyselnej produkcie na Slovensku. 

Nasledujúci sumárny pohľad na pilier slovenského automobilového priemyslu 

vychádza z dostupných informácií o viac ako 300 firmách nachádzajúcich sa na 

portáloch www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk, ktoré sú spracované na 

základe voľne dostupných finančných informácií z  Registra účtovných závierok, 

prevádzkovaným MF SR na www.registeruz.sk a ktoré boli zverejnené v priebehu 

rokov 2016 - 2017. Cieľom nie je vytvoriť exaktné štatistické analýzy, ale na 

vybraných ukazovateľoch reprezentačnej vzorky dát poukázať na niektoré 

ukazovatele a trendy v tomto odvetví, ktoré môžu byť zaujímavé nielen pre odbornú, 

ale aj pre laickú verejnosť. 

Podobný pohľad na automobilový priemysel sme spracovali v tomto formáte aj 

v predchádzajúcich rokoch, našou ambíciou je v tejto tradícii pokračovať aj v ďalších 

rokoch tak, aby sme dlhodobo  podchytili hlavné trendy vo vývoji odvetvia. 

file:///C:/Users/Martin/Desktop/www.ipdap.sk
http://www.okba.sk/
http://www.finstat.sk/
http://www.registeruz.sk/
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2. Vývoj priemyselnej produkcie  

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri svetové automobilky: Volkswagen (Bratislava), 

PSA Peugeot Citroën (Trnava) a KIA Motors (Žilina). Príchodom týchto automobiliek 

na Slovensko sa otvorili nové príležitosti mnohým podnikateľským subjektom takmer 

vo všetkých odvetviach, ktoré sa postupne stali dodávateľmi automobilového 

priemyslu. Dodávatelia automobilového priemyslu sú značnými prispievateľmi 

k tvorbe celkovej priemyselnej výroby na Slovensku a teda aj k  zamestnanosti 

obyvateľstva SR. Ako možno vidieť z nasledujúceho grafu, výroba motorových 

vozidiel   predstavuje   významnú  časť z celkovej priemyselnej produkcie SR a to až  

33,5 %. Medziročne sme zaznamenali v celkovej produkcii nárast, ktorý súvisí aj s  

medziročným nárastom produkcie automobilov (viď obr. č. 2).  

Obr. č.1: Porovnanie celkovej priemyselnej produkcie  a produkcie automobilov 

 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie IPDAP 

Pozn.: ekonomická činnosť „Výroba motorových vozidiel“ zahŕňa výrobu motorových vozidiel, výrobu 

karosérií pre motorové vozidlá, výrobu návesov a prívesov, výrobu dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá, výrobu elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá a výrobu 

ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá 

Automobilky Volkswagen, KIA a PCA vyrobili na Slovensku v roku 2016 spolu 

1 043 237 kusov automobilov, čo predstavuje medziročný nárast produkcie o 4 734 

automobilov (+0,46 %). Druhý krát v histórii, po roku 2015 bolo vyrobených na 
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Slovensku viac ako 1 000 000 kusov automobilov za rok. Najviac automobilov v roku 

2016 - tak ako aj počas celého sledovaného 5 ročného obdobia vyrobil opäť 

Volkswagen a to konkrétne 388 687 kusov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

predstavuje medziročný pokles o 8 771 kusov. 

V roku 2016 zaznamenali automobilky Kia a PCA vo výrobe automobilov medziročný 

nárast ako vidieť aj z nasledujúceho grafu. 

Obr. č. 2: Porovnanie výroby automobilov v SR za posledných 5 rokov (v kusoch) 

 

Zdroj: výrobné a tlačové správy jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

2.1 Volkswagen Slovakia, a.s. 

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 

rokov. Závody spoločnosti sú umiestnené v lokalitách Bratislava, Martin a Košice. Za 

toto obdobie vyrobil Volkswagen Slovakia viac ako tri milióny áut a v súčasnosti  je 

Volkswagen Slovakia jediným automobilovým závodom na svete vyrábajúcim vozidlá 

piatich značiek pod jednou strechou. Volkswagen Slovakia je najväčším a najdlhšie 

produkujúcim výrobcom automobilov a jedným z najväčších zamestnávateľov na 

Slovensku. V spoločnosti VW Slovakia pracuje približne 10 800 zamestnancov.  

Sériová výroba automobilov Volkswagen začala 14. februára 1992 a prvými modelmi 

vyrábanými na Slovensku boli Volkswagen Passat Variant 3. generácie a v tom čase 
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sa za jeden deň vyrobilo 15 vozidiel. V máji 2007 spoločnosť prekročila dvojmilióntu 

hranicu vyrobených vozidiel. Viac ako 99 % produkcie smeruje na vývoz do 148 

krajín sveta, pričom najväčšími exportnými trhmi sú krajiny Európskej únie, Čína, 

USA a Rusko. 

Tržby spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. boli v roku 2016 vo výške 7 586 602 tis. 

EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast o 5,0 

%. Medziročný nárast tržieb pokračuje už 2 roky po sebe, po 2 rokoch medziročného 

poklesu v tržbách za sebou v rokoch 2013 a 2014.  

Obr. č.3: Vývoj tržieb spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. za posledných 6 rokov 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Zisk spoločnosti Volkswagen Slovakia, s.r.o. za posledný rok bol na úrovni 145 344 

tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 14 %. 

V súčasnosti bratislavský závod VW SK produkuje 6 modelov 5 značiek pod jednou 

strechou. Sú to Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, 

SEAT Mii a ŠKODA Citigo. 

Zároveň sa intenzívne pripravuje na výrobu tretej generácie Volkswagen Touareg a 

úplne nového modelu Audi Q8. 
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Obr. č.4: Čistý zisk spoločnosti Volkswagen Slovakia, s.r.o. za posledných 6 rokov 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

2.2 Kia Motors Slovakia, s.r.o. 

Kia Motors Slovakia, s.r.o. so sídlom pri Žiline je výrobný závod kórejskej 

automobilovej spoločnosti. Spoločnosť na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004 

a sériová výroba automobilov bola spustená v decembri 2006.  

Na Slovensku v súčasnosti Kia zamestnáva viac ako 3800 ľudí. Vyrába automobil 

Kia cee'd v troch karosárskych úpravách – päťdverový cee'd, Sportswagon, 

trojdverový športový pro_cee'd, športovo-úžitkový model Kia Sportage, rodinné MPV 

Kia Venga. V júni 2015 spoločnosť začala vyrábať produktovo vylepšenú verziu Kia 

cee’d, po ktorej bola do výroby zaradená i jej športová edícia GT Line. V decembri 

2015 závod spustil sériovú výrobu štvrtej generácie športovo-úžitkového modelu Kia 

Sportage. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 2,599 

milióna vozidiel. 

Tržby spoločnosti Kia Motors Slovakia boli v roku 2016 vo výške 5 566 181 tis. EUR, 

čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. V prípade tejto spoločnosti ide už o 

siedmy medziročný nárast v tržbách po sebe. Spoločnosť Kia Motors, s.r.o. je tak 

druhá najväčšia spoločnosť v automobilovom priemysle z pohľadu vykazovaných 

tržieb. 
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Obr. č.5: Vývoj tržieb spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. za posledných 6 rokov 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o. dosiahla za posledný rok  zisk po zdanení vo 

výške 213 991 tis. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 68 %. Spoločnosť 

vykázala opäť medziročný nárast v čistom zisku po minulom roku, kedy zaznamenala 

pokles o 55%. 

Obr. č.6: Čistý zisk spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. za posledných 6 rokov 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 
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2.3 PCA Slovakia, s.r.o. 

Automobilka PCA Slovakia, s.r.o. so sídlom v Trnave existuje od roku 2006. 

Spoločnosť k 31. decembru 2016 zamestnávala 2865 kmeňových zamestnancov. 

Spolu s agentúrnymi zamestnancami zamestnáva približne 3717 ľudí, pričom s 

nepriamymi pracovnými pozíciami prostredníctvom svojich dodávateľov dáva prácu 

celkom takmer 10.000 ľuďom. V závode v Trnave sa doposiaľ vyrábali 4 modely, a to 

Peugeot 207 (od júna 2006, investícia 700 miliónov eur), Citroën C3 Picasso (od 1. 

štvrťroku 2009, PSA vyrába výhradne na Slovensku, investícia 100 miliónov eur), 

Peugeot 208 (od novembra 2012, nahradil Peugeot 207, investícia 120 miliónov eur). 

Koncom roka 2016 začala len na Slovensku produkcia nového modelu Citroën C3, v 

poradí štvrtého modelu vyrábaného v Trnave (investícia 80 miliónov eur).   

Tržby spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. boli v roku 2016 vo výške 2 499 920 tis. EUR, 

čo je medziročný nárast o 2 %. PCA Slovakia, s.r.o. zaznamenala v sledovanom 

období medziročný rast tržieb aj v rokoch 2012 (19 %), 2013 (13 %) a 2015 (17 %). 

Medziročný pokles v tržbách spoločnosť PCA Slovakia zaznamenala v rokoch 2011 

(-1 %) a v roku 2014 (-4 %). 

Obr. č.7: Tržby spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o. za posledných 6 rokov 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 
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Za rok 2016 automobilka PCA Slovakia, s.r.o. vykázala čistý zisk 35 382 tis. EUR, čo 

predstavuje medziročný nárast čistého zisku o 31 %. Ide o prvý medziročný nárast 

čistého zisku po troch rokoch medziročného poklesu po sebe. Za sledované obdobie 

spoločnosť nevykázala negatívny výsledok hospodárenia. 

Obr. č.8: Čistý zisk spoločnosti PCA Slovakia, a.s. za posledných 6 rokov 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

2.4 Rentabilita vlastného kapitálu 

Z nižšie uvedeného grafu je zrejmé, že priemerná rentabilita vlastného kapitálu  sa 

podľa posledných účtovných závierok u „našich“ troch výrobcov automobilov 

pohybuje na úrovni 18,6 %, pričom priemerná rentabilita aktív za sledované obdobie 

je 6,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, ide o zlepšenie hodnôt 

ukazovateľov, resp. o zvýšenie rentability vzhľadom k vlastnému imaniu. Rentabilita 

vzhľadom k celkovým aktívam sa zlepšila zo  6,4% na 6,7%. Dôležitým 

ukazovateľom rentability je aj zisková marža, resp. rentabilita tržieb, ktorá vypovedá 

o tom, koľko percent z 1 EUR tržieb zostane vo forme čistého zisku. V prípade 

našich troch automobiliek bola za sledované obdobie priemerná zisková marža 

vypočítaná na úrovni 2,4 %, čo znamená, že z celkových tržieb v priemere zostalo 

automobilkám vo forme čistého zisku len 2,4 %. 
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Obr. č.9: Súhrnné priemerné finančné ukazovatele spoločností VW, Kia 

a PCA

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 
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3. Aký je prínos automobilového priemyslu pre slovenskú 

ekonomiku ? 

Ako už bolo spomenuté v úvode, automobilový priemysel je významným odvetvím, 

často považovaným za kľúčový sektor nášho priemyslu. Z celkovej priemyselnej 

produkcie tvorí výroba motorových vozidiel až 30 %. Silnou stránkou tohto priemyslu 

nie sú len Volkswagen, Kia a PCA, ale aj ich dodávateľská sieť. V súčasnosti celkový 

počet významných, či menej významných priamych dodávateľov (klasifikovaných 

podľa typu siete ako Tier1, Tier2, Tier3) slovenského automobilového priemyslu 

predstavuje okolo 266 podnikateľských subjektov a  68 podnikateľských subjektov 

evidovaných ako nepriamych dodávateľov (Iní) - podľa údajov na IPDAP a OKBA 

portáloch. (Poznámka: tento stav bol k mesiacu október 2017). 

Obr. č.10: Mapa koncentrácie dodávateľov automobilového priemyslu v SR 

 

Zdroj: www.okba.sk 

Všetky tieto spoločnosti nielenže významne prispievajú k tvorbe celkovej 

priemyselnej výroby na Slovensku, ale významne sa podieľajú aj na zamestnanosti 

obyvateľstva SR. Traja výrobcovia automobilov Volkswagen, Kia a PCA v súčasnosti 

zamestnávajú súhrnne približne 20 000 zamestnancov. Ďalších cca 80 000 ľudí 

zamestnáva sieť automobilových priamych dodávateľov (Tier1+Tier2+Tier3) a  cca 

11 000 ľudí zamestnávajú nepriami dodávatelia. Inak povedané, vďaka trojici 
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automobiliek pôsobiacich na Slovensku je v súčasnosti v tomto odvetví 

zamestnaných okolo 111 000 ľudí. 

Obr. č.11: Stav zamestnanosti v automobilovom priemysle (október 2017) 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Zaujímavý pohľad je aj cez počty dodávateľov podľa prevažujúceho odvetvia. Najviac 

dodávateľov automobilového priemyslu pôsobí priamo v automobilovom priemysle. 

Je ich až 89. Ďalších 60 dodávateľov má prevažujúcu činnosť v hutníckom priemysle, 

41 dodávateľov môžeme zaradiť do chemického priemyslu, 23 do strojárskeho, tak 

isto 23 dodávateľov do elektrotechnického priemyslu a 83 dodávateľov je 

kategorizovaných do iných odvetví priemyslu. Dodávatelia sú priradení do 

odvetvia podľa prevažujúceho charakteru výroby, niektorí pôsobia vo 

viacerých odvetviach (október 2017). 
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Obr. č.12: Počty dodávateľov podľa odvetví 

 

Zdroj: Okba.sk, vlastné spracovanie IPDAP 

Obr. č.13: Tržby podľa odvetví za rok 2016 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Keďže najviac dodávateľov pôsobí primárne v automobilovom odvetví, táto časť 

firiem vyprodukovala v roku 2016 aj najviac tržieb. Súčet tržieb dodávateľov 

klasifikovaných primárne do automobilového priemyslu bol takmer 8 220 714 tis. 
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EUR, čo predstavuje 44,89 % z celkovej hodnoty tržieb za rok 2016 zo všetkých 

dodávateľov automobilového priemyslu.   

Poznámka: nie je možné exaktne určiť aká časť tržieb firmy ide primárne do 

automobilového priemyslu bez zverejnenia týchto informácií od samotných firiem. 

Veľmi ťažké je to hlavne pri výrobcoch materiálov a polotovarov, ktoré vstupujú do 

finálnych dielov vozidiel. 

Obr. č.14: Počet firiem podľa typu dodávateľa 

 

Zdroj: www.okba.sk, vlastné spracovanie IPDAP (október 2017) 

Podľa typu dodávateľa evidujeme na portáloch v kategórií Tier-1  cca 70 

dodávateľov, v kategórií Tier-2 je 104 dodávateľov a v kategórií Tier-3 je evidovaných 

97 dodávateľov. Ako nepriamych dodávateľov (Iní) bolo zaevidovaných 61 

podnikateľských subjektov. Treba však zdôrazniť,  že z 332 dodávateľov 

automobilového priemyslu ešte 14 spoločností doteraz nezverejnilo svoje výsledky 

hospodárenia za rok 2016. Ide prevažne o spoločnosti, ktorých účtovné obdobie nie 

je totožné s kalendárnym rokom. 

Medzi kľúčových dodávateľov automobilového priemyslu môžeme zaradiť 

spoločnosti ako Continental, Mobis Slovakia, Schaeffler, SAS Automotive, Faurecia 

Slovakia, Getrag FORD Transmissions Slovakia, Hella Slovakia, Matador Automotive 

a mnohých ďalších. 
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Obr. č.15: Vývoj tržieb u dodávateľov automobilového priemyslu podľa typu dodávateľa 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Na základe vyššie uvedeného grafu je možné vidieť, aké vysoké tržby generujú typy 

dodávateľov automobilového priemyslu. V roku 2016 vybraná vzorka dodávateľov 

automobilového priemyslu spolu vygenerovala tržby vo výške 18 282 439 916 EUR, 

čo je medziročný nárast o 6,83 %.  
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Obr. č.16: Najväčší dodávatelia z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Zo všetkých dodávateľov automobilového priemyslu dosiahla v roku 2016 najvyššie 

tržby spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2016 

vo výške 2 034 734 tis. EUR druhé miesto prislúcha dodávateľovi Mobis Slovakia, 

s.r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2016 vo výške 1 443 379 tis. EUR. Na 

treťom mieste sa umiestnila spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. 

Podotýkame, že niektoré spoločnosti ešte stále nezverejnili hospodárske výsledky za 

rok 2016, a preto sa môže stať, že nejaká významná spoločnosť v rebríčku 

momentálne nefiguruje.  
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Obr. č. 17: Dodávatelia s najvyššími čistými ziskami za rok 2016 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

V roku 2016 vykázala najvyššiu hodnotu čistého zisku spoločnosť U.S. Steel Košice, 

s.r.o. z kategórie Tier-1. Jej čistý zisk za rok 2016 bol vo výške 270 514 tis. EUR. Na 

druhom mieste je spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o  a čistým ziskom vo 

výške 197 741 tis. EUR. Na tretej priečke sa umiestnila spoločnosť Mobis Slovakia, 

s.r.o. s čistým ziskom 39 067 tis EUR. Opäť aj v tomto prípade platí, že rebríček by 

sa po zverejnení výsledkov zvyšných dodávateľov mohol mierne pomeniť. 

3.1 Kategória dodávateľov typu Tier-1 

Z kategórie dodávateľov typu Tier-1 je za minulý rok zatiaľ evidovaných 44 

ziskových a 15 stratových dodávateľov. Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-1 

sa predbežne zaraďujú z pohľadu tržieb spoločnosti ako U.S. Steel Košice, Mobis 

Slovakia, SAS Automotive, Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Schaeffler Skalica, spol. s 

r.o. alebo ZF Slovakia, a.s. 
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Obr. č. 18: Najväčší dodávatelia z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 (kategória Tier-1) 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách zaznamenali dodávatelia 

z kategórie Tier-1 ako eliastech s.r.o. (+407,54 %), Samwoo Slovakia, s.r.o. (+315,24 

%), ZKW Slovakia s.r.o. (+153,87 %), či GETRAG FORD Transmissions Slovakia, 

s.r.o. (+147,05 %). Žiadny dodávateľ z kategórie Tier-1 nezaznamenal negatívnu 

zmenu v tržbách. 

Obr. č.19: Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 (kategória Tier-1) 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 



- 20 - 
 

  

   

Nasledujúce súhrnné priemerné ukazovatele sú počítané presne z tej istej vzorky 

firiem, z ktorých sa počítal vývoj tržieb podľa typu dodávateľa (Obr. č. 15). 

Na základe súhrnných finančných ukazovateľov môžeme konštatovať, že priemerná 

hrubá marža u dodávateľov typu Tier-1 činí 16 %. To znamená, že z dosiahnutých 

tržieb zostane spoločnosti vo forme pridanej hodnoty 16 %. Z údajov za roky 2015 a 

2014 nám priemerná hrubá marža vychádza na úrovni 18 %. Takže môžeme 

konštatovať, že priemerná hrubá marža klesla medziročne o 2 percentuálne body. 

Prevádzková marža dáva do pomeru výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

k dosiahnutým tržbám, preto je hodnota tohto ukazovateľa vždy nižšia ako hodnota 

hrubej marže. V prípade dodávateľov typu Tier-1 nadobúda priemerná prevádzková 

marža za rok 2016  hodnotu 5 % a narástla teda oproti rokom 2014 a 2015 o jeden 

percentuálny bod. 

Za rok 2015 nám priemerná rentabilita aktív vychádza na úrovni 5 % a priemerná 

rentabilita vlastného kapitálu na úrovni 11 %. Oproti predchádzajúcemu roku sa nám 

v roku 2016 rentabilita aktív zdvojnásobila na úroveň 10 % a priemerná rentabilita 

vlastného kapitálu sa nám taktiež zdvojnásobila na hodnotu 22 %. 

Dodávatelia typu Tier-1 (resp. vybraná vzorka) zamestnávali ku koncu roka 2015 

39 177 ľudí. Na konci roka 2016 to bolo 46 890 čo je nárast o viac ako 7 700 

zamestnancov. Za rok 2015 pripadá na 1 zamestnanca pridaná hodnota vo výške 44 

833 EUR, pričom pridaná hodnota bola takmer dvakrát (1,9) vyššia ako osobné 

náklady dodávateľov typu Tier-1 a ich tržby boli 10,4-krát vyššie ako osobné náklady. 

Za rok 2016 pripadá na jedného zamestnanca pridaná hodnota vo výške 51 526 

EUR, pričom pridaná hodnota bola 1,9-krát vyššia ako osobné náklady a tržby boli 

11,4-krát vyššie ako osobné náklady.  

Celková zadlženosť dodávateľov typu Tier-1 pre rok 2016 vychádza na úrovni 53 %, 

pričom za rok 2015 to bolo 56 %.   
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Ukazovateľ 2014 2015 2016

Hrubá marža 18% 18% 16%

Prevádzková marža 4% 4% 5%

Rentabilita aktív 4% 5% 10%

Rentabilita vlastného kapitálu 9% 11% 22%

Zisková marža 2% 3% 5%

Pridaná hodnota na zamestnanca 39 398 € 44 833 € 51 526 €

Krytie osobných nákladov 1,9 1,9 1,9

Tržby/osobné náklady 10,7 10,4 11,4

Obrat aktív 1,7 1,9 2,1

Obrat neobežného majetku 4,7 4,9 5,0

Celková zadlženosť 55% 56% 53%

Súhrnné finančné ukazovatele dodávateľov typu Tier-1

 

Zdroj: vlastné spracovanie IPDAP 

3.2 Kategória dodávateľov typu Tier-2 

V kategórii dodávateľov typu Tier-2 bolo v roku 2016 ziskových 83 dodávateľov a 19 

bolo v strate. Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-2 z pohľadu dosiahnutých 

tržieb za rok 2016 sa zaraďujú spoločnosti ako Continental Matador Rubber, s.r.o., 

SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o., U-Shin Slovakia s. r. o., ArcelorMittal Gonvarri 

SSC Slovakia, s.r.o., SEJONG Slovakia s.r.o., Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia 

s.r.o., Hyundai Steel Slovakia s.r.o., OSRAM, a.s. a MAGNA SLOVTECA, s.r.o. 

Obr. č.20: Najväčší dodávatelia z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 (kategória Tier-2) 
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Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách za rok 2016 zaznamenali 

dodávatelia z kategórie Tier-2 ako JOHRAmont, s.r.o. (+165,93 %), SIIX EMS 

Slovakia s.r.o. 203,89 %) a FTE automotive Slovakia s.r.o. (+316,71 %). Naopak, 

najväčšie medziročné prepady v tržbách zaznamenali spoločnosti ako Mecaplast 

Slovakia s.r.o. (-10787,81 %) a SEWS Slovakia, s.r.o.  (-100,00 %). 

Obr. č.21: Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 (kategória Tier-2) 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Priemerná hrubá marža u dodávateľov typu Tier-2 činí za rok 2016 cca 24 %, pričom 

za rok 2015 bola na tej istej úrovni čo je lepšie číslo ako v prípade dodávateľov typu 

Tier1. Rovnako aj prevádzková marža vykazuje v prípade dodávateľov typu Tier-2 

priaznivejšie hodnoty ako v prípade dodávateľov typu Tier-1. Za rok 2016 vychádza 

prevádzková marža na úrovni 9 % (za rok 2015 len 7 %), zatiaľ čo v prípade 

dodávateľov typu Tier-1 bola prevádzková marža za roky 2015 a 2016 4-5 %. 
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Ukazovateľ 2014 2015 2016

Hrubá marža 22% 24% 24%

Prevádzková marža 5% 7% 9%

Rentabilita aktív 5% 9% 10%

Rentabilita vlastného kapitálu 12% 17% 16%

Zisková marža 3% 6% 7%

Pridaná hodnota na zamestnanca 25 696 € 38 861 € 45 614 €

Krytie osobných nákladov 1,5 1,8 2,1

Tržby/osobné náklady 6,9 7,6 8,5

Obrat aktív 1,6 1,5 1,4

Obrat neobežného majetku 2,9 2,8 2,8

Celková zadlženosť 53% 43% 42%

Súhrnné finančné ukazovatele dodávateľov typu Tier-2

 

Zdroj: vlastné spracovanie IPDAP 

Ukazovatele rentability vykazujú tiež o niečo priaznivejšie hodnoty ako v prípade 

dodávateľov typu Tier-1. Rentabilita aktív vychádza za rok 2016 na úrovni 10 %, 

rentabilita vlastného kapitálu vychádza na úrovni 16 % a zisková marža pre rok 2016 

vychádza na úrovni 7 %. 

Dodávatelia typu Tier-2 (resp. vzorka, s ktorou pracujeme) zamestnávali ku koncu 

roka 2015 približne 31 100 zamestnancov. Stav zamestnanosti ku koncu roka 2016 

bol asi 21 900, čo znamená medziročný pokles stavu zamestnanosti o približne 9 

000 zamestnancov. Na 1 zamestnanca pripadá pridaná hodnota dosiahnutá za rok 

2016 vo výške 45 614 EUR, čo je menej ako v prípade dodávateľov typu Tier-1, ale 

viac ako hodnota ukazovateľa za rok 2015 o takmer 7 000 eur.  

V prípade ukazovateľa krytia osobných nákladov sú na tom dodávatelia typu Tier-2 o 

niečo horšie ako dodávatelia typu Tier-1. Dosiahnuté tržby boli len 8,5-krát vyššie 

ako osobné náklady, kdežto v prípade dodávateľov typu Tier-1 boli dosiahnuté tržby 

za rok 2016 až 11,4-krat vyššie ako osobné náklady. 

Celková zadlženosť dodávateľov typu Tier-2 vychádza pre rok 2016 vo výške 42 % 

a pre rok 2015 vo výške 43 %, čo je lepší stav ako v prípade dodávateľov typu Tier-1.  
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3.3 Kategória dodávateľov typu Tier-3 

Z kategórie dodávateľov typu Tier-3 bolo v roku 2016 ziskových 73 dodávateľov a 21 

dodávateľov bolo v strate. Medzi najväčších dodávateľov typu Tier-3 sa zaraďujú 

spoločnosti ako LEONI Slovakia,  spol. s r. o., OMNIA KLF, a. s., MATADOR 

Industries, a. s., Sapa Profily a.s.. 

Obr. č.22: Najväčší dodávatelia z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 (kategória Tier-3) 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Najvýznamnejšie pozitívne medziročné zmeny v tržbách zaznamenali dodávatelia 

z kategórie Tier-3 ELZIN, spol. s r.o. (151,74%), SCHÜTT s.r.o. (285,95%), APM 

Automotive Protection M, s. r. o. (313,60%), SNECI Central & Eastern Europe s. r. o. 

(456,97%). Momentálne nemáme informácie, že by niektorý z dodávateľov kategórie 

Tier-3 zaznamenal negatívnu medziročnú zmenu v tržbách. 
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Obr. č.23: Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 (kategória Tier-3) 

 

Zdroj: Účtovné závierky jednotlivých automobiliek, vlastné spracovanie IPDAP 

Priemerná hrubá marža u dodávateľov typu Tier-3 za rok 2016 činí 29 % čo je 

najlepší výsledok spomedzi všetkých priamych dodávateľov. Priemerná prevádzková 

marža je na úrovni 4 %, čo je zas najnižšia hodnota ukazovateľa spomedzi všetkých 

troch kategórií dodávateľov.  

Za rok 2016 rentabilita aktív aj rentabilita vlastného kapitálu vychádzajú spomedzi 

všetkých troch kategórií opäť najnižšie, no nejde o výrazné rozdiely. Za rok 2016 

vychádza rentabilita aktív na úrovni 4 %, rentabilita vlastného kapitálu na úrovni 9 % 

a zisková marža na úrovni 3 %. 
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Ukazovateľ 2014 2015 2016

Hrubá marža 26% 26% 29%

Prevádzková marža 3% 3% 4%

Rentabilita aktív 2% 4% 4%

Rentabilita vlastného kapitálu 5% 10% 9%

Zisková marža 2% 3% 3%

Pridaná hodnota na zamestnanca 21 631 € 24 765 € 29 355 €

Krytie osobných nákladov 1,4 1,4 1,5

Tržby/osobné náklady 5,4 5,3 5,0

Obrat aktív 1,3 1,3 1,2

Obrat neobežného majetku 2,5 2,5 2,4

Celková zadlženosť 54% 58% 57%

Súhrnné finančné ukazovatele dodávateľov typu Tier-3

 

Zdroj: vlastné spracovanie IPDAP 

Vybraná vzorka dodávateľov typu Tier-3 zamestnávala ku koncu roka 2015 približne 

11 800 zamestnancov a ku koncu roka 2016  takmer 10 900 zamestnancov, čo 

predstavuje medziročný pokles v stave zamestnanosti o približne 900 zamestnancov. 

Na 1 zamestnanca pripadá pridaná hodnota dosiahnutá za rok 2016 vo výške 29 355 

EUR, čo je najmenej v porovnaní s kategóriami Tier-1 a Tier-2. Krytie osobných 

nákladov pre rok 2016 vychádza 1,5 a tržby boli 5-krát vyššie ako osobné náklady. 

Celková zadlženosť dodávateľov typu Tier-3 vychádza pre rok 2016 vo výške 57 % 

a pre rok 2015 vo výške 58%, čo je stav, ktorý sa podstatne nelíši od ostatných 

dvoch skupín dodávateľov.  
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4. Automobilový priemysel podľa územných celkov 

Pri pohľade na mapu firiem  zameraných na automobilový priemysel je vidieť 

koncentráciu dodávateľov okolo výrobcov automobiliek a hlavne na západnom 

Slovensku.  

4.1 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Bratislava 

V Bratislavskom kraji pôsobí 87 dodávateľov (plus automobilka Volkswagen) 

a z územného hľadiska je Bratislavský kraj sídlom najväčšieho počtu dodávateľov. 

Z pohľadu dosiahnutých tržieb za rok 2016 sa medzi najväčšieho dodávateľa 

z Bratislavského kraja považuje spoločnosť SAS Automotive s.r.o. (z kategórie Tier-

1), ktorá vykázala tržby za rok 2016 vo výške 284 208 tis. EUR pri čistom zisku 12 

126 tis. EUR.  

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 
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Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Bratislavskom kraji: 

Názov Poč.zam. Zisk (tis. €) Tržby (tis. €) Tier     

SAS Automotive s.r.o. 500 10 657 670 838 Tier-1 

Faurecia Slovakia s.r.o. 1000 12 126 284 208 Tier-1 

Inteva Products Slovakia spol. s r. o. 500 -2 596 248 212 Tier-1 

HBPO Slovakia s.r.o. 150 5 428 195 971 Tier-1 

Adient Slovakia s.r.o. 2000 2 570 183 466 Tier-1 

4.2 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Trnava 

V Trnavskom kraji má sídlo 38 dodávateľov (plus automobilka PCA Slovakia), pričom 

medzi najväčšieho dodávateľa Trnavského kraja z pohľadu tržieb sa zaraďuje 

spoločnosť Schaeffler Skalica, spol. s r.o. (z kategórie Tier-1) s tržbami za rok 2016 

vo výške 475 350 tis. EUR a čistom zisku 16 000 tis. EUR. Schaeffler Skalica, spol. s 

r.o. je zároveň aj najväčším zamestnávateľom spomedzi všetkých dodávateľov v TT 

kraji a ku koncu roka 2016 táto spoločnosť zamestnávala vyše 4 000 zamestnancov. 

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 
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Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Trnavskom kraji: 

Názov Poč.zam. Zisk (tis. €)    Tržby (tis. €)    Tier     

Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 4000 16 000 475 350 Tier-1 

ZF Slovakia, a.s. 2000 10 113 424 102 Tier-1 

ArcelorMittal Gonvarri SSC 
Slovakia, s.r.o. 100 8 544 195 043 Tier-2 

Bekaert Slovakia, s.r.o. 500 5 791 121 832 Tier-1 

BOGE Elastmetall Slovakia, 
a.s. 500 3 713 104 506 Tier-1 

4.3 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Nitra 

V Nitrianskom kraji pôsobí 45 dodávateľov, pričom z pohľadu dosiahnutých tržieb sa 

za najväčšieho sa považuje Duslo, a.s. z kategórie Iní. Jeho tržby za rok 2016 boli vo 

výške 359 188 tis. EUR pri čistom zisku 18 981 tis. EUR. Dodávateľ Duslo, a.s. sa 

zároveň zaraďuje medzi významných zamestnávateľov a v súčasnosti zamestnáva 

približne 2 000 ľudí.  

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 
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Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Nitrianskom kraji: 

Názov Poč.zam. Zisk (tis. €)   Tržby (tis. €)   Tier 

Duslo, a.s. 2000 18 981 359 188 Iný 

ZKW Slovakia s.r.o. 2000 14 264 354 875 Tier-1 

MATADOR Automotive Vráble, a.s. 1000 4 287 148 653 Tier-1 

OSRAM, a.s. 1000 6 401 124 445 Tier-2 

CIKAUTXO SK s.r.o. 500 5 006 73 518 Tier-2 

 

4.4 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Trenčín 

V Trenčianskom kraji pôsobí 48 dodávateľov, pričom za najväčšieho dodávateľa sa 

považuje spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. s tržbami za rok 2016 vo 

výške 916 387 tis. EUR a čistým ziskom vo výške 197 741 tis. EUR.  

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 

 

 

 

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Trenčianskom kraji: 
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Názov 
Poč.za
m. 

Zisk (tis. €)   
   

Tržby (tis. €)  
    

Tier    
  

Continental Matador Rubber, s.r.o. 2000 197 741 916 387 Tier-2 

Hanon Systems Slovakia s.r.o. 500 16 733 327 485 Tier-1 

TRW Automotive (Slovakia) s. r. o. 500 19 154 303 369 Tier-1 

Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 500 5 292 178 124 Tier-1 

Vertiv Slovakia, a. s. 1000 5 786 168 008 Tier-1 

4.5 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Žilina 

V Žilinskom kraji pôsobí 49 dodávateľov (plus KIA Motors Slovakia), čím sa tento kraj 

zaraďuje na druhé miesto z hľadiska územnej koncentrácie dodávateľov 

automobilového priemyslu. Medzi najväčšieho dodávateľa v Žilinskom kraji sa 

považuje spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. s tržbami za rok 2016 vo výške až 1 443 

379 tis. EUR. Táto spoločnosť je zároveň druhou najväčšou z pohľadu dosiahnutých 

tržieb spomedzi všetkých dodávateľov automobilového priemyslu (prvý je U.S. Steel). 

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 

 

 

 

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Žilinskom kraji: 
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Názov 
Poč.za
m. 

Zisk (tis. €)   
   

Tržby (tis. €)  
    

Tier    
  

Mobis Slovakia s.r.o. 1 000 45 528 1 443 379 Tier-1 

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 4 000 17 553 599 699 Tier-1 

SUNGWOO HITECH Slovakia 
s.r.o. 500 269 233 979 Tier-2 

SEJONG Slovakia s.r.o. 150 105 172 672 Tier-2 

DONGHEE Slovakia, s.r.o. 250 2 426 151 953 Tier-1 

 

4.6 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Banská Bystrica 

Z Banskobystrického kraja pochádza 24 dodávateľov a za najväčšieho sa považuje 

spoločnosť Železiarne Podbrezová, a.s. z kategórie nepriamych dodávateľov (Iný). 

Jej tržby za rok 2016 boli vo výške 192 872 tis. EUR pri čistom zisku vo výške 36 234 

tis. EUR. Spoločnosť Železiarne Podbrezová okrem toho patrí medzi najväčších 

zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji, pričom ku koncu roka 2016 

zamestnávala približne takmer 2 000 zamestnancov. 

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 

 

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Banskobystrickom kraji: 



- 33 - 
 

  

   

Názov 
Poč.za
m. 

Zisk (tis. €)   
   

Tržby (tis. €)  
    

Tier    
  

Železiarne Podbrezová a.s. 
skrátene ŽP a.s. 2 000 36 234 192 872 Iný 

Nemak Slovakia s.r.o. 500 21 680 105 473 Tier-1 

Sapa Profily a.s. 250 1 747 56 374 Tier-3 

Küster - automobilová technika 
spol. s r.o. 250 3 959 43 496 Tier-1 

PPS Group a.s. 500 926 41 720 Tier-3 

4.7 Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Prešov 

V Prešovskom kraji pôsobí 30 dodávateľov, pričom z pohľadu dosiahnutých tržieb za 

rok 2016 sa za najväčšieho sa považuje spoločnosť Lear Corporation Seating 

Slovakia s.r.o. so sídlom v Prešove. Táto spoločnosť vykázala za rok 2016 tržby vo 

výške 184 229 tis. EUR pri čistom zisku 4 722 tis. EUR.  

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 

 

 

 

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Prešovskom kraji: 
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Názov 
Poč.za
m. 

Zisk (tis. €)   
   

Tržby (tis. €)  
    

Tier    
  

Lear Corporation Seating Slovakia 
s.r.o. 1 000 4 722 184 229 Tier-1 

KE Prešov Elektrik, s.r.o. 500 6 225 73 954 Tier-2 

FTE automotive Slovakia s.r.o. 250 2 164 51 784 Tier-2 

CEMM THOME SK, spol. s r.o. 500 5 545 42 481 Tier-2 

TESLA STROPKOV, akciová 
spoločnosť 500 675 29 133 Tier-3 

 

4.8  Dodávatelia automobilového priemyslu vo VÚC Košice 

Košický kraj sa zaraďuje na posledné miesto z hľadiska územnej pôsobnosti 

dodávateľov automobilového priemyslu, pretože z tohto kraja pochádza len 17 

dodávateľov, čo je najmenej zo všetkých krajov. Medzi najväčšieho dodávateľa 

z Košického kraja sa považuje jednoznačne spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.  

s tržbami za rok 2016 vo výške 2 034 734 tis. EUR. Spoločnosť sa okrem toho 

považuje za najväčšiu (z hľadiska dosiahnutých tržieb) zo všetkých dodávateľov 

a zároveň jej patrí status najväčšieho zamestnávateľa zo všetkých dodávateľov 

automobilového priemyslu. U. S. Steel Košice, s.r.o. v roku 2016 hospodárila s 

čistým ziskom vo výške 270 514 tis. EUR. 

 

Zdroj: www.okba.sk 

Pozn.:  tento stav bol v mesiaci október 2017. 

Prehľad najväčších dodávateľov podľa tržieb v Košickom kraji: 
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Názov 
Poč.za
m. 

Zisk (tis. €)   
   

Tržby (tis. €)  
    

Tier    
  

U. S. Steel Košice, s.r.o. 5 000 270 514 2 034 734 Tier-1 

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. 500 21 099 398 092 Tier-1 

GETRAG FORD Transmissions 
Slovakia, s.r.o. 500 15 346 363 055 Tier-1 

U-Shin Slovakia s. r. o. 1000 -7 428 209 858 Tier-2 

Yazaki Wiring Technologies 
Slovakia s.r.o. 2000 -7 634 85 761 Tier-1 
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5.  Významné trendy v automobilovom priemysle 

V tejto časti zhrnieme hlavné trendy, ktoré môžu mať významný vplyv na ďalší vývoj 

automobilového priemyslu. 

• Rozvoj výroby hybridných vozidiel a elektromobilov 

Všetci významní finalisti už investujú významnú čiastku do vývoja 

elektromobilov – o podporu predaja sa snaží aj náš štát  cez dotácie predaja. 

Dotácie vystačia na podporu nákupu viac ako tisíc vozidiel, doteraz však 

záujemcovia do programu prihlásili iba približne 300 áut. 

Počet elektromobilov na svete sa vlani takmer zdvojnásobil. Viac než tretina z 

milióna nových automobilov na elektrický pohon sa predala v Číne. 

Hoci v absolútnom vyjadrení počet elektromobilov rýchlo stúpa v celkovom 

zastúpení predajov všetkých áut tvoria iba zanedbateľný podiel na úrovni 

štatistickej odchýlky (0,2 %). Vlani podľa údajov Medzinárodnej energetickej 

agentúry ich po cestách jazdilo zhruba dva milióny, pričom 95 % z nich sa 

sústredí iba do 10 krajín sveta.  Ide pritom o krajiny so štedrými dotáciami 

štátu pri kúpe elektromobilu alebo hybridného vozidla.  

 V najbližších rokoch je však možné očakávať rozvoj v oblasti nabíjacích 

staníc, výroby batérií a zmeny v špecializácii niektorých dodávateľov. 

S rozvojom tohto segmentu prichádzajú aj nové príležitosti v oblasti vývoja 

a výskumu ako aj v oblasti spracovania dát (IKT). 

• Inteligentná doprava 

V rámci EÚ sa plánujú a realizujú viaceré projekty na umožnenie nerušeného 

a efektívneho využívania prepojených vozidiel a autonómneho vedenia vozidla 

na cezhraničných dopravných koridoroch TEN-T v pohraničnom území. 

Slovensko chce prispieť k napĺňaniu európskej stratégie zavádzania 

spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov, ktoré majú ambíciu 

využiť všetky moderné technológie ako big data, umelú inteligenciu a internet 

vecí pre úplne nový zážitok z cestovania. Automobilový priemysel má značný  
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presah v súvisiacich odvetviach ako materiálové a strojné inžinierstvo, 

energetika, robotizácia a informačné a komunikačné technológie kde je veľký 

potenciál príležitostí v inteligentnej doprave v týchto oblastiach: 

- Autonómna jazda 

- Prepojenosť vozidiel v komunikačnej sieti a výmena dát 

- Zdieľanie jazdy 

•  Priemysel 4.0   

V poslednom období sa na Slovensku rozbehlo viacero aktivít, ktoré propagujú 

prístup „Priemysel 4.0“ zameraný na podporu digitálnej transformácie 

výrobných firiem smerom k novému „Výrobnému business modelu“ zahrňujúce 

také pojmy ako:  Smart factory, Smart sales, Smart innovation, Smart Supply 

Chain, Smart Solution a technológie: robotizácia, mobily, 3D tlač, cloud, 

sociálne siete, analýzy na Big Dátami a M2M/IoT.  S touto terminológiou 

prichádza do výrobných firmiem množstvo dodávateľov, ale často veľa z toho je 

zatiaľ v marketingovej rovine. Doporučujeme firmách, najskôr si v tom urobiť 

jasno a vytvoriť si rozumný dlhodobejší plán digitálnej transformácie podniku, 

zohľadňujúci jeho zameranie s prístupom Win to Win. 

• Jednotný digitálny trh EÚ - Digital Single Market“ (DSM) 

Cieľ dosiahnuť „ jednotný digitálny trh v EÚ“ bol prezentovaný ako jedna z  

hlavných priorít Európskej komisie. Kľúčovým dôvodom je potreba využitia 

obrovských ekonomických príležitostí vyplývajúcich zo začlenenia digitálnych 

technológií do všetkých sfér hospodárstva a z odstránenia bariér predovšetkým 

v elektronickom obchode. 

Od zjednotenia pravidiel v Európskej únii je možné tiež očakávať výrazné 

zvýšenie konkurencie, čo prináša mnohé výzvy a príležitosti. Vo všeobecnosti 

sa dá predpokladať, že uspejú podniky, ktoré dokážu inovovať a digitalizovať 

svoje procesy, ale najmä ponúknuť služby a produkty s vysokou pridanou 

hodnotou. Je preto dôležité, aby takéto podniky dostali príslušnú podporu. 
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Z pohľadu podnikov dôraz v DSM sa kladie na: 

- Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k online tovarom a službám v 

celej Európe.  

- Vytváranie priaznivých podmienok pre rozmach elektronických sietí 

a služieb. 

- Maximalizácia rastového potenciálu nášho európskeho digitálneho 

hospodárstva 

• Kolaboratívna platforma pre automobilový priemysel 

V rámci portálu www.ipdap.sk evidujeme v súčasnosti  informácie o viac ako 

350 firmách – dodávateľov automobilového priemyslu SR. Informácie obsahujú 

detailný profil firmy, vrátane produktov a služieb, referencií, certifikátov, 

kontaktnej osoby, atď.  V zmysle horeuvedených trendov sa snažíme členom 

poskytnúť aj agregované informácie o firme, ktoré získavame z dostupných 

otvorených registrov štátu ako sú: obchodné údaje, finančné údaje, osoby vo 

firme, atď.  Môžeme tiež  hovoriť o dátach typu G2B (Government to Business). 

Náš zámer  v tomto smere je pripraviť postupne  pre firmy inteligentnú 

kolaboratívnu sieť zameranú na potreby automobilového priemyslu.  Prototyp 

tohto prístupu môžete nájsť na www.okba.sk,  cieľom je  umožniť on-line 

kooperácie, zdieľanie zdrojov, kapacít, technológii, vývoja, atď.  V zmysle 

akčného plánu SR a jednotného digitálneho trhu EÚ by sme chceli začať 

v rámci dostupných dát z okolitých krajín - V4 a Rakúska, s postupným 

rozšírením na celú EÚ. 

 

http://www.ipdap.sk/
http://www.okba.sk/
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6. Záver 

Účelom tejto analýzy bolo poskytnúť ucelený pohľad  na automobilový priemysel 

Slovenskej republiky s použitím dostupných  dát o výrobcoch automobilov a ich 

subdodávateľov. Pre detailnejšie informácie doporučujeme  navštíviť portály 

www.ipdap.sk, www.okba.sk a www.finstat.sk  kde je možné nájsť  aj detailnejšie 

informácie. Materiál nenahradzuje oficiálne a exaktné štatistické prehľady od ktorých 

sa  môže v niektorých sumárnych ukazovateľoch odlišovať. Hlavný prínos vidíme 

v použití rozdielnych zdrojov vrátane „Otvorených dát“ (OPEN DATA) štátu pri 

zachytení  trendov  v tomto kľúčovom odvetví Slovenska, poskytnúť informácie 

užitočné tak pre domácich, ako aj pre zahraničných záujemcov o podnikanie v tomto 

priemysle  s aplikovaním  G2B.  

Analýzu sme doplnili o stručný prehľad hlavných trendov, ktoré majú alebo budú mať 

dopad na automobilový priemysel a ktoré by sme chceli postupne aplikovať aj do 

vytvorenia on-line kolaboratívnej platformy. 

Veríme, že toto vydanie bude prínosom v čase, keď prebieha príprava spustenia 

výroby štvrtým výrobcom automobilov a s jeho príchodom môže dôjsť k ďalšiemu 

dynamickému rozvoju dodávateľskej siete v SR. 

http://www.ipdap.sk/
http://www.okba.sk/
http://www.finstat.sk/

