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INFORMÁCIE 
 

 

ADVANTAGE AUSTRIA  

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva 

Suché mýto 1/A 

81103 Bratislava 

 

T +421 2 591 006 00 

F +421 2 591 006 99 

E bratislava@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/sk  

 

Až štvrtina celoročnej priemyselnej produkcie pripadá v rakúskom hospodárstve 

na odvetvia strojárstva a spracovania kovov. Obzvlášť veľký význam zohráva najmä 

výroba kovových konštrukcií, výroba zdvižných a dopravných zariadení, výroba 

poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, ale napríklad aj výroba zámkov a kovaní, 

či výroba strojov a zariadení pre iné priemyselné odvetvia. Všetky tieto výrobky sa 

pritom vyznačujú vysokou precíznosťou a kvalitou spracovania. 

 

Využite túto jedinečnú príležitosť a spoznajte nových obchodných a výrobných 

partnerov z Rakúska. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 

PARTNERI PODUJATIA 

    

www.tn.sopk.sk  www.tt.sopk.sk  www.po.sopk.sk  www.spklaster.sk  

 

 

 

  

 

 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk
http://www.tn.sopk.sk/
http://www.tt.sopk.sk/
http://www.po.sopk.sk/
http://www.spklaster.sk/
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BALNEA SPA RESORT ESPLANADE | PIEŠŤANY 
 

 

Health Spa Resort Esplanade **** 

Kúpeľný ostrov 

SK-921 29 Piešťany 

T +421-33-775-51-11 

E esplanade@spapiestany.sk  

 

GPS: N 48° 35' 25.2"  E 17° 50' 50.5" 

GPS: N 48.59032  E 17.847354 

 

Príjazdový plán: https://goo.gl/BPc88M (vyberte si v ľavom menu z možností príjazdu 

pre zobrazenie bližších informácií na mape) 

 

 

 

  

mailto:esplanade@spapiestany.sk
https://goo.gl/BPc88M
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PROGRAM 
Stav ku: 12.10.2018. Zmeny v programe vyhradené. 

 

 ÚVODNÝ PROGRAM  

09.30 – 10.15 REGISTRÁCIA  

10.15 – 10.20 PRIVÍTANIE A OTVORENIE PODUJATIA  

 INFORMAČNÝ BLOK  

10.20 – 11.00 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A PRÍLEŽITOSTI PRE FIRMY 

ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko | Možnosti spolupráce pre 

rakúske a slovenské firmy 

Trenčianska RK SOPK | Aktuálne aktivity a projekty regionálnej 

komory 

Trnavská RK SOPK | Aktuálne aktivity a projekty regionálnej 

komory 

Prešovská RK SOPK | Aktuálne aktivity a projekty regionálnej 

komory 

Slovenský plastikársky klaster | Aktuálne aktivity a projekty 

klastra 

Austrian Business Agency  | Možnosti podnikania v Rakúsku 

 KOOPERAČNÝ BLOK  

11.00 – 16.00 B2B-ROZHOVORY 

Organizované stretnutia rakúskych a slovenských firiem podľa 

oficiálneho harmonogramu (à 20 min.)  

12.40 – 13.40 OBEDNÁ PRESTÁVKA 

Obedná prestávka prebieha v danom rozmedzí podľa 

individuálnych časových plánov 

16.00 – 16.45 VOĽNÝ NETWORKING 

Priestor pre ad hoc stretnutia a rozhovory nad rámec oficiálneho 

harmonogramu 

16.45 ZÁVER PODUJATIA 
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ZOZNAM RAKÚSKYCH FIRIEM 
Stav ku: 12.10.2018. Zoznam firiem je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný. 

 

HOVAL GESELLSCHAFT M.B.H. 

VÝROBA TEPELNEJ, KLIMATIZAČNEJ A REKUPERAČNEJ TECHNIKY 

KEBA AG 

RIEŠENIA V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE STROJOV 

KLOECKNER METALS AUSTRIA GMBH & CO KG. 

KOMPLEXNÉ SLUŽBY DODÁVOK PRODUKTOV Z HLINÍKA, OCELE A FARBENÝCH 

KOVOV 

PETER OFNER GMBH 

DODÁVKY INOVATÍVNEJ UZÁVEROVEJ TECHNIKY A KOMPONENTOV 

RÜBIG GMBH & CO KG 

TEPELNÉ SPRACOVANIE A OPTIMALIZÁCIA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ KOVOV 

WIMOS EXPORT UND IMPORT HANDELSGES.M.B.H. 

EXPORT A IMPORT CHEMICKÝCH PRODUKTOV PRE PRIEMSELNÉ ODVETVIA 

ZEMAN & CO. GESELLSCHAFT M.B.H. 

KOMPLEXNÉ VÝROBNÉ A PODPORNÉ SLUŽBY V OBLASTI OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

JACTIO.COM - DIPL. -ING. ANDREAS JANISCH INFORMATIONSDIENSTE 

SPROSTREDKOVANIE VÝROBNÝCH SLUŽIEB V PRIEMYSLE 
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Hoval Gesellschaft m.b.H. 
Hovalstraße 11 
4614 Marchtrenk 
W www.hoval.at  

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť Hoval Gesellschaft m.b.H. je ako komplexný poskytovateľ vykurovacej, 

chladiacej a rekuperačnej techniky v Rakúsku zastúpená už od roku 1946. Viac ako 

70-ročná tradícia firmy umožňuje pre zákazníkov vytvárať netradičné a technicky 

dôkladne premyslené riešenia.  V hornorakúskom meste Marchtrenk dnes sídli 

centrála skupiny Hoval pre logistiku v Európe. Celosvetovo značka Hoval združuje 

približne 1 900 zamestnancov a 17 pobočiek. 

 

ZAMERANIE FIRMY 

 výroba vykurovacej techniky, tepelných zdrojov 

 výroba klimatizačnej techniky 

 výroba tepelných výmmeníkov 

 úrpduktové zamranie na energetický sektor, ako aj bytovú a nebytovú výstavbu 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 spracovateľov kovov resp. výrobcov kovových dielcov (trieskové obrábanie, 

tvarovanie a opracovanie povrchov veľkých dielcov) 

 spracovateľov plastov resp. výrobcov plastových dielcov (vstrekovanie, 

opracovanie, zákazková výroba podľa výkresu) 

 výrobcov foriem pre odlievanie kovov a plastov 

  

VÝROBA VYKUROVACEJ, KLIMATIZAČNEJ 

A REKUPERAČNEJ TECHNIKY 

http://www.hoval.at/
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KEBA AG 
Gewerbepark Urfahr 14-16 
A-4041 Linz 
W www.keba.com  
 
Kesat, a.s. 
Jiráskova 65 
CZ-564 01 Jihlava 
W www.keba.cz 

PROFIL FIRMY 

Rakúska spoločnosť KEBA AG bola založená v roku 1968 v Linzi a za dobu svojho 

pôsobenia sa vypracovala na medzinárodne aktívny podnik, ktorého úspech sa 

zakladá na technologických inováciách, vysokých kvalitatívnych nárokoch a 

dynamike. Súčasťou skupiny KEBA sú dnes aj ďalšie firmy a vlastné pobočky v 

krajinách ako Nemecko, Holandsko, Rumunsko, Turecko, Taliansko, Česká 

republika, USA, Kórejská republika, Čína, Taiwan a Japonsko. 

 

KESAT, a.s. je česká dcérska spoločnosť rakúskej firmy KEBA AG. Ku kompetenciám 

spoločnosti patria riešenia na kľúč v oblasti automatizačnej techniky pre povrchové 

obrábanie, v oblasti retrofittingu a šetrenia energií pre vstrekovacie linky, či v oblasti 

automatizačnej a meracej techniky pre drevospracujúci priemysel (píly). 

 

ZAMERANIE FIRMY 

 modernizácia a rekonštrukcie strojov na spracovanie plastov 

 robotická technika v oblasti povrchového spracovania (brúsenie a leštenie) 

 automatizačná technika a optimalizácia technologických procesov pre 

drevospracujúci priemysel 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 podniky, ktoré sa venujú opracovaniu povrchov materiálov brúsením a leštením 

 spracovateľov kovov a plastov, strojárske podniky 

 

  

RIEŠENIA V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE, 

MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE STROJOV 

http://www.keba.com/
http://www.keba.cz/
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Kloeckner Metals Austria und Co KG 
Percostraße 12 
A-1220 Wien 
W www.kloecknermetals.at  

PROFIL FIRMY 

Kloeckner Metals Austria (predtým Metall- und Service Center GmbH Nfg KG) je 

popredný, od výrobcov nezávislý rakúsky špecialista na produkty z hliníka, ušľachtilej 

ocele a farebných kovov. Spoločnosť vykoná prvotné opracovanie materiálu a 

postará sa o logistiku. Skladovo dostupných je kedykoľvek približne 3000 rôznych 

výrobkov. Distribučné pobočky v Slovinsku, Maďarsku a v Českej republike pokrývajú 

dopyt našich zákazníkov v zahraničí. 

 

Kloeckner Metals Austria zároveň využíva príležitosti poskytované digitalizáciou: v 

rámci svojho vstupu do sveta e-commerce sme otvorili internetový obchod. Webshop 

umožní zákazníkom informovať sa o ponuke dostupných produktov a pokryť svoje 

potreby ešte rýchlejšie ako doteraz. 

 

ZAMERANIE FIRMY 

 dodávky dielcov, vyrobených na najmodernejších strojoch na základe 

dohodnutých špecifikácií 

 poskytovanie komplexných dodávateľských služieb, najmä v nasledujúcich 

oblastiach: manažment výrobných materiálov, spracovanie kovov, logistika, 

outsourcing kompletných procesov 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 spracovateľov kovov, strojárske podniky 

  

 

  

KOMPLEXNÉ SLUŽBY DODÁVOK PRODUKTOV Z HLINÍKA, OCELE A 

FARBENÝCH KOVOV 

http://www.kloecknermetals.at/
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Peter Ofner GmbH 
Industriestraße 336 
A-2722 Weikersdorf am Steinfelde 
W www.dirak.at  

PROFIL FIRMY 

Rakúska spoločnosť Peter Offner GmbH je spoľahlivým partnerom v rámci dodávok 

systémov a komponentov uzatváracích / uzamykacích systémov. Jej portfólio 

nachádza uplatnenie najmä v podnikoch z oblasti výroby rozvodných skríň, krytov 

resp. produktových šasi, či strojárskych zariadení. Sortiment spoločnosti pozostáva 

z kvalitných produktov celosvetovo známych výrobcov. Úzka spolupráca s výrobcami 

zároveň umožňuje vyrábať jednotlivé komponenty aj podľa špecifických potrieb a 

výkresov zákazníkov. 

 

ZAMERANIE FIRMY 

Dodávky nasledujúcich produktov: 

 otočné zámky,  otočné západky, tyčové zámky, systémy tyčového uzamykania 

 pákové kľučky, pákové / sťahovacie uzávery 

 dverové pánty, záves dverí 

 tesnenia 

 madlá 

 výklopné kovania / držiaky výklopných dverových systémov 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 výrobcov a firmy v oblasti montáže skríň, skriňových technických zariadení 

 strojárske podniky, podniky v oblasti elektrotechniky a pod.  

 

 

  

DODÁVKY INOVATÍVNEJ UZÁVEROVEJ TECHNIKY 

A KOMPONENTOV 

http://www.dirak.at/
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RÜBIG GmbH & Co KG 
Schafwiesenstraße 56 
A-4600 Wels 
W www.rubig.com 

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť RÜBIG sa od založenia prvej malej zápustkovej kováčne v roku 1946 

vypracovala na významný, medzinárodne uznávaný podnik v odvetví spracovania 

kovov. V roku 1986 bolo portfólio spoločnosti rozšírené o oblasť techniky kalenia, 

pričom v roku 2001 bola vo výrobnej prevádzke Marchtrenk v Rakúsku spustená 

najmodernejšia zákazková kaliareň Európy. V lete 2006 nasledovalo založenie firmy 

RÜBIG ALU GmbH s prevádzkami v rakúskom Welse a nemeckom Pilstingu. 

Zameranie firmy spočíva v tepelnom spracovaní hliníka pre odvetvie automobilového 

priemyslu. Na slovenskom trhu je spoločnosť RÜBIG aktívne zastúpená od roku 

2013, kedy bola v Prievidzi sprevádzkovaná univerzálna kaliareň, využívajúca 

najmodernejšie technológie. 

 

ZAMERANIE FIRMY 

 služby a know-how v oblasti high-tech tepelného spracovania a optimalizácie 

povrchových vlastností oceľových a hliníkových materiálov 

 vákuové kalenie, plazmové nitridovanie MICROPULS®, kalenie v ochrannej 

atmosfére, indukčné kalenie, vákuové spájkovanie, nitridovanie v plyne, žíhanie 

 poradenstvo v oblasti materiálov, analýza materiálových nedostatkov / kazov 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 spracovateľov kovov (najmä ocele a hliníka) 

 strojárske podniky, dodávateľov v automobilovom a leteckom priemysle 

 výrobcov poľnohospodárskej, stavebnej, komunálnej a inej techniky 

 nástrojárne   
  

TEPELNÉ SPRACOVANIE A OPTIMALIZÁCIA 

POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ KOVOV 

http://www.rubig.com/
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 WIMOS Export und Import 
Handelsges.m.b.H. 
Fischauergasse 1-3 
A-2700 Wr.Neustadt 
W www.leimlehner.at  

PROFIL FIRMY 

Obchodná spoločnosť WIMOS sa špecializuje na export a import chemických 

produktov určených pre priemyselné odvetvia. K cieľovej skupine spoločnosti patria 

napr. podniky z oblasti plastikárskeho a gumárenského priemyslu, či okrem iného aj 

výrobcovia celulózy a papiera. Obchodné aktivity spoločnosti sa zameriavajú na 

viaceré európske krajiny, vrátane Rakúska, Slovenska, Nemecka, Slovinska, Českej 

republiky, Švajčiarska, Talianska a ďalších. 

 

ZAMERANIE FIRMY 

 export a import chemických produktov pre priemysel 

 prdouktové portfólio okrem iného zahŕňa: polyetylénový prášok a granulát, EVA 

prášok a granulát, tenzidy a emulgátory, disperzie, netkané textílie a iné. 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 výrobcov a spracovateľov plastov 

 iné priemyselné firmy so zameraním na využitie chemickej, gumárenskej a 

plastikárskej výroby 

 

 

  

EXPORT A IMPORT CHEMICKÝCH PRODUKTOV 

PRE PRIEMSELNÉ ODVETVIA 

http://www.leimlehner.at/
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Zeman & Co. Gesellschaft m.b.H. 
Schönbrunner Straße 213-215 
A-1120 Wien 
W www.zeman-stahl.com  

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť Zeman & Co., založená v roku 1965, je poskytovateľom širokej palety 

služieb a výkonov v oblasti oceľových konštrukcií. Popri poskytovaní inžinierských 

činností a projektového, či stavebného manažmentu firma vyrába a montuje aj 

vlastné oceľové konštrukcie (ročná produkčná kapacita okolo 35 tis. ton). 

 

ZAMERANIE FIRMY 

 komplexné inžinierstvo, projektový a stavebný manažment, montáž 

 čiastkové výkony, ale aj služby generálneho dodávateľa 

 výroba a montáž priemyselných hál, ako aj oceľových konštrukcií pre bežné 

použitie 

 vývoj a výroba robotických zariadení pre výrobu oceľových konštrukcií 

 komplexná realizácia fabrík na výrobu oceľových konštrukcií na kľúč 

 poskytovanie komplexných služieb a know-how pri zavádzaní výroby vo fabrikách 

na oceľové konštrukcie 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 výrobcov / dodávateľov ľahkých oceľových konštrukcií a zostáv 

 montážne firmy v oblasti oceľových konštrukcií a fasádnych prvkov 

 strojárske podniky 

 

 

 

  

KOMPLEXNÉ VÝROBNÉ A PODPORNÉ SLUŽBY 

V OBLASTI OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

http://www.zeman-stahl.com/
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JACTIO.COM - Dipl. -Ing. Andreas 
Janisch Informationsdienste 
Amalienstraße 2 
A-1130 Wien 
W www.jactio.com  

PROFIL FIRMY 

Jactio.com je online b2b „trhovisko“ pre služby v oblasti priemyslu. Spoločnosť 

napomáha podnikom v nemecky hovoriacich krajinách pri nadväzovaní 

dodávateľských kooperácií s partnermi zo strednej a východnej Európy. Jactio.com 

sa pritom zameriava na tovary s vysokou náročnosťou na pracovné výkony, ako sú 

napríklad oceľové konštrukcie alebo výroba individuálnych elektrických rozvádzačov. 

 

ZAMERANIE FIRMY 

 sprostredkovanie výrobnej kooperácie medzi firmami z nemecky hovoriacich 

krajín a krajín strednej a východnej Európy 

 prevádzkovanie b2b platformy pre dodávateľov 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ: 

 dodávatelia komponentov a montážnych celkov pre strojárstvo (nádrže, šasi, 

strojové skrine a pod.) 

 dodávatelia sústružených a frézovaných dielov 

 výrobcovia komponentov z ušľachtilej ocele 

 elektrotechnické podniky, dodávatelia zákazkových rozvádzačov  

 

 

SPROSTREDKOVANIE VÝROBNÝCH 

SLUŽIEB V PRIEMYSLE 

http://www.jactio.com/

