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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! 

 

>> REGISTRUJTE SA NA PODUJATIE TU << 

 

PARTNERI PODUJATIA 

 
  

www.een.sk  B. Bystrica: bb.sopk.sk  

Košice: ke.sopk.sk 

Prešov: po.sopk.sk 

Trenčín: tn.sopk.sk 

www.spklaster.sk  

 

 

 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk
https://forms.gle/jnM4vQ7dvTi68XqL6
http://www.een.sk/
http://www.bb.sopk.sk/
http://www.ke.sopk.sk/
http://www.po.sopk.sk/
http://www.tn.sopk.sk/
http://www.spklaster.sk/
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HOTEL LUNA | ŽIAR NAD HRONOM 
 

 
 

HOTEL LUNA*** 

Nám. Matice slovenskej 2    

965 01 Žiar nad Hronom 

T +421 45 673 4470   

E recepcia@hotelluna.sk 

 

GPS: N 48° 35' 30.99"  E 18° 51' 5.57" 

GPS: N 48.591943 E 18.851547 

 

Príjazdový plán a parkovanie: zobraziť na Google Mapách  

Hotelové parkovisko má obmedzený počet parkovacích miest. Účastníkom odporúčame 

parkovať v okolí hotela na vyhradených miestach alebo na parkovisku pri OD TESCO 

(oproti hotelu). 

 

  

mailto:recepcia@hotelluna.sk
https://drive.google.com/open?id=16OofCvaAWItnYvP-bphxWg45q7KsE7Dq&usp=sharing
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PROGRAM 
Stav ku: 15.10.2019. Zmeny v programe vyhradené. 

 

 ÚVODNÝ BLOK 

10:00 – 10:30 REGISTRÁCIA 

10:30 – 10:35 PRIVÍTANIE A OTVORENIE PODUJATIA 

10:35 – 11:00 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A PRÍLEŽITOSTI PRE FIRMY 

 ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko | Možnosti spolupráce pre 

rakúske a slovenské firmy 

 Slovenská obchodná a priemyselná komora | 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 – 16:10 B2B-ROZHOVORY 

Bilaterálne stretnutia rakúskych a slovenských firiem podľa 

oficiálneho harmonogramu 

(à 20 min.)  

12:40 – 13:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA 

Obedná prestávka prebieha v uvedenom časovom rozmedzí podľa 

individuálnych časových plánov firiem (12:40 – 13:10 alebo 13:00 – 

13:30). 

16:10 – 17:00 VOĽNÝ NETWORKING 

Priestor pre ad hoc stretnutia a rozhovory nad rámec oficiálneho 

harmonogramu. 

17:00 ZÁVER PODUJATIA 
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ZOZNAM RAKÚSKYCH FIRIEM 
 

AEROTEC-EUROPA GESELLSCHAFT FÜR LUFTTECHNISCHEN SYSTEMBAU MBH 

VETRACIA A ODVETRÁVACIA TECHNIKA PRE PRIEMYSEL 

AURO AUSTRIA GMBH 

DISTRIBÚCIA PLASTOVÝCH POTRUBÍ, ARMATÚR A VENTILOV PRE VÝSTAVBU A PRIEMYSEL 

FB KETTEN HANDELSGESELLSCHAFT MBH 

VYSOKOKVALITNÉ REŤAZE PRE PRIEMYSEL, ENERGETIKU A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

KEBA AG 

RIEŠENIA V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE STROJOV 

KWI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL TREATMENT GMBH 

RIEŠENIA PRE ÚPRAVU VODY V PRIEMYSLE A VODOHOSPODÁRSTVE 

MASTERMIND INGENIEURBÜRO GMBH 

KOMPLEXNÉ PORADENSTVO A PODPORA V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VÝROBY 

PLASMO INDUSTRIETECHNIK GMBH 

TECHNOLÓGIE PRE DIAGNOSTIKU A ZABEZPEČENIE KVALITY ZVÁRANIA A 3D MERANIA 

RIWO SYSTEMS GMBH 

SÚSTRUŽENÉ A FRÉZOVANÉ DIELCE, PODPORNÉ SLUŽBY PRI NÁKUPE A OBSTARÁVANÍ 

RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH 

ZARIADENIA A MÉDIÁ PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU MATERIÁLOV 

RÜBIG GMBH & CO KG 

TEPELNÉ SPRACOVANIE A OPTIMALIZÁCIA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ KOVOV 

SIGMATEK GMBH & CO KG 

TECHNIKA A SYSTÉMY PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU 

SPEECH PROCESSING SOLUTIONS GMBH 

KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A RIEŠENIA PRE ROZPOZNÁVANIE REČI 

STANZBIEGETECHNIK GMBH 

KOMPLETNÉ MODULÁRNE ZARIADENIA A NÁRADIE PRE PRIEMYSEL 

WIESER AUTOMATION - MASCHINENBAU GMBH 

KOMPLEXNÉ STROJNÉ VYBAVENIE A AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA PRE PRIEMYSL 

ZÜRNER TECHNOLOGIES GMBH 

MANAŽMENT KVALITY, PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A RIEŠENIE PROBLÉMOV VO VÝROBE 
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AEROTEC-EUROPA Gesellschaft für 
lufttechnischen Systembau mbH 
Wiener Straße 205 
A-2104 Spillern 
W www.aerotec-europa.at  
 

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť AEROTEC-Europa je známym dodávateľom systémov pre industriálne a 

prirodzené vetranie a odvetrávanie hál, budov a výrobných zariadení. Spoločnosť už 

viac ako 40 rokov poskytuje svoje riešenia vrátane plánovania, zhotovenia, inštalácie 

a údržby popredným firmám, napríklad Alstom, General Electric, RWE, Andritz 

Energy a Hitachi. Pomocou termodynamických výpočtov vyrábajú produkty na mieru 

ako sú strešné vetráky či vonkajšie systémy prívodu vzduchu. 

ZAMERANIE FIRMY 

 vývoj, výroba, inštlácia a údržba vetracej a odvetrávacej techniky  

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 záujemcov o riešenia v oblasti industriálneho a prirodzeného vetrania 

a odvetrávania 

 partnerské firmy pre montáž ľahších konštrukcií, fasád a fasádnych prvkov 

  

http://www.aerotec-europa.at/
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Auro Austria GmbH 
Lichtblaustraße 21 
A-1220 Viedeň 
W www.auro.cc   
 

PROFIL FIRMY 

Firma Auro Austria pôsobí ako popredný rakúsky predajca plastových potrubí, 

armatúr a ventilov z PP, PE, PVC, PVDF a ECTFE materiálov. Produkty firmy 

nachádzajú uplatnenie hlavne v chemickom priemysle, pri distribúcii vody a 

zemného plynu, ako aj pri galvanizácii. Firma Auro Austria GmbH je obchodným 

zástupcom spoločností AGRU v oblasti plastovej techniky, ASAHI Yukizai pre plastové 

ventily, HOKA pre vetracie rozvody a zariadenia a firiem WIDOS, Munsch a Wegener, 

ktoré vyrábajú stroje na zváranie plastov. Potencionálnym partnerom ponúka 

spoluprácu so sesterskými firmami v Česku, Maďarsku a Bulharsku ako aj s 

centrálou vo Viedni. 

ZAMERIANIE FIRMY 

 predaj a distribúcia plastových dielcov 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 partnerov pre realizáciu projektov, napr. v oblasti výstavby 

  

http://www.auro.cc/
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FB Ketten Handelsgesellschaft mbH 
Gewerbepark Süd 5 
A-6330 Kufstein 
W www.fb-ketten.com  
 

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť FB Ketten Handelsgeselslchaft už 30 rokov pôsobí v oblasti dodávok 

vysokokvalitných reťazí. Je súčasťou švédskej skupiny Addtech a patrí k popredným 

technologickým podnikom so zameraním na drevársky, papierenský a celulózový 

priemysel. Okrem toho spoločnosť zaznamenáva významný nárast aktivít 

v oblastiach výroby cementu, vápna, gipsu, asfaltu, či recyklácie, výroby energií 

z biomasy a spaľovania odpadov. Tento úspech spočíva v kvalite výrobkov, ktorá 

vytvára pridanú hodnotu, ako aj v moderných technológiách a špecifických 

zákaznícky orientorvaných riešeniach, vďaka ktorým sú oblasti využívajúce reťaze 

ziskovejšie. 

ZAMERANIE FIRMY 

 výroba a dodávky dopravníkových reťazí, valčekových reťazí, ozubených reťazí, 

Fleyerových reťazí a reťazových kolies 

 výroba a dodávky reťazí pre predvádzkovateľov dopravníkových systémov, 

výrobcov dopravníkov, ako aj pre drevospracujúci a papierenský priemysel, 

výrobcov kartónov a celulózy, elektrárne na biomasu, spaľovne odpadov, uhoľné 

elektrárne, cementárne, vápenky, výrobcov gipsu a gipsových platní, či 

recyklačné prevádzky pre drevo, papier, kovošrot a pneumatiky. 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 partnerov, ktorý využívajú reťaze pri vlastnom výrobnom procese alebo ako 

komponenty vlastných výrobkov 

 partnerov, ktorí majú záujem o obchodnú spoluprácu (lokálnu distribúciu 

výrobkov) 

  

http://www.fb-ketten.com/


 

9/24 

 

 

 
KWI International Environmental 
Treatment GmbH 
Auengasse 8 
A-9170 Kufstein 
W www.kwi-intl.com 
 

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť KWI International Environmental Treatment, sídliacia v obci Ferlach na 

juhu Rakúska, je medzinárodným výrobcom jednotiek pre tlakovú flotáciu 

rozpusteným vzduchom a zároveň poskytovateľom komplexných systémových 

riešení v oblasti úpravy vody a odpadových vôd. Podiel exportu spoločnosti dosahuje 

viac ako 90%. Riešenia spoločnosti sú využiteľné v širokom spektre odvetví – okrem 

výroby papiera, potravinárstva a úpravy pitnej vody aj v rámci priemyslu, občianskych 

kanalizáčných sietí alebo pri desalinácii morskej vody. 

ZAMERANIE FIRMY 

 výroba zariadení pre pre tlakovú flotáciu rozpusteným vzduchom (DAF, 

dissolved-air-flotation) 

 poskytovanie riešení v oblasti úpravy vody a odpadových vôd 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 plánovacie a konštrukčné kancelárie v oblasti priemyslu a vodného 

hospodárstva 

 výrobcov strojov zariadení pre rôzne aplikácie vo vodnom hospodárstve 

 výrobné podniky ťažkého priemyslu 

 strojárske podniky, kovospracujúce podniky, podniky výroby, spracovania 

a recyklácie plastov 

  

http://www.kwi-intl.com/
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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 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 je česká dcérska spoločnosť rakúskej firmy KEBA. 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 

http://www.keba.com/
http://www.keba.cz/
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Mastermind Ingenieurbüro GmbH 
Mollardgasse 19/39 
A-1060 Viedeň 
W www.mastermind.at  

PROFIL FIRMY 

Inžinierska kancelária Mastermind sa špecializuje na oblasť energií, konkrétne na 

konzultácie, plánovanie a realizáciu projektov v oblasti energetickej efektívnosti. 

Zameriava sa na optimalizáciu existujúcich a zriaďovanie nových technických 

zariadení pre aplikácie ako: kúrenie, chladenie, vetranie, stlačený vzduch, 

osvetlenie, fotovoltika, elektromobility, oprimalizácia riadenia a strojných procesov. 

Pri nových zariadeniach združenie poskytuje koncepčné a funkčné plánovanie, 

plánovanie konaní vo vzťahu k verejným inštitúciám, príp. aj zabezpečenie postupov 

pri získavaní dotácií a vo verejnom obstarávaní, a sprevádza klientov celým 

procesom realizácie projektu až po konečné prevzatie. Spoločnosť taktiež veľkým 

podnikom poskytuje služby energetického auditu podľa EN 16247 a vypracováva 

znalecké posudky. 

ZAMERANIE FIRMY 

 poradenské služby, plánovanie a realizácia projektov v oblasti energetickej 

efektívnosti, zabezpečenie komplexných postupov 

 služby energetického auditu – analýza a vypracovanie konceptov pre zvýšenie 

energetickej efektívnosti a znižovania nákladov 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 priemyselné podniky, ktoré sa zaujímajú o zvyšovanie energetickej efektívnosti 

výroby 

  

http://www.mastermind.at/
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plasmo Industrietechnik GmbH 
Dresdner Straße 81-85 
A-1200 Viedeň 
W www.plasmo.eu   
 

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť plasmo Industrietechnik sa od roku 2003 špecializuje na automatizované 

riešenia pre diagnostiku a zabezpečenie 100% kvality kovospracujúcej výroby, najmä 

v oblastiach zvárania a 3D merania. Vďaka tejto progresívnej technológii 

a komplexnej ponuke hardvéru a softvéru od jedného poskytovateľa je plasmo 

Industrietechnik trhovým lídrom pre zaistenie kvality v rôznych odvetviach – 

v automobilovom priemysle a dodávateľských sieťach, vo výrobe rúr a profilov, 

v oceliarskom priemysle, v elektronike a ďalších. 

ZAMERANIE FIRMY 

 hardvérové a softvérové riešenia pre diagnostiku a kontrolu kvality zvarov 

(laserové zváranie, MIG/MAG, WIG/TIG, laserové spájkovanie, pulzné zváranie, 

odporové zváranie a pod.) a pre oblasť 3D merania (oceliarstvo, výroba hliníka) 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 podniky strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu, ktoré využívajú rôzne 

technológie zvárania, spájkovania, či 3D merania 

  

http://www.plasmo.eu/
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RiWo Systems GmbH 
Grieskirchner Straße 116 
A-4600 Wels 
W www.riwo-systems.at  

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť RiWo Systems pôsobí v oblasti výroby sústružených a frézovaných dielov 

a zváraných zostáv. Svojim partnerom firma tiež ponúka podporné služby v oblasti 

riadenia nákupu a obstrávania. 

ZAMERANIE FIRMY 

 výroba sústružených a frézovaných komponentov  

 podpora v rámci riadenia nákupu a obstarávania 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 dodávateľov rozličných CNC sústružených a frézovaných dielcov a zváraných 

zostáv 

 

  

http://www.riwo-systems.at/
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Rösler Oberflächentechnik GMBH 
Hetmanekgasse 15 
A-1230 Viedeň 
W www.rosler.at  
 

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť Rösler Oberflächentechnik je popredným dodávateľom s medzinárodnou 

pôsobnosťou, ktorý sa zameriava na výrobu liniek a zariadení pre opracovanie 

povrchov rôznych materiálov. V portfóliu firmy sú napríklad vibračné leštičky, 

otryskávacie linky, priemyselné umývačky, či lakovacie a konzervačné zariadenia. 

Všetky komponenty sú produktom vlastného vývoja a výroby. Okrem toho sa firma 

roky intenzívne špecializuje na poskytovanie komplexného balíka procesne-

orientovaných riešení pre obrábanie komponentov, vyrobených aditívnou metódou. 

ZAMERANIE FIRMY 

 výroba a dodávky technológií konečnej povrchovej úpravy pre produkty z kovov, 

plastov a iných materiálov  

 výroba a dodávky médií (materiálov) pre rôzne druhy povrchových úprav  

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 záujemcov o technológie na konečnú povrchovú úpravu produktov z rôznych 

materiálov 

 

  

http://www.rosler.at/
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RÜBIG GmbH & Co KG 
Griesmühlstraße 10 
A-4614 Marchtrenk 
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. Na Slovensku je spoločnosť zastúpená od roku 2013, kedy bola v Prievidzi 

sprevádzkovaná univerzálna kaliareň, využívajúca najmodernejšie technológie. 

RÜBIG Härtetechnik (RÜBIG technika kalenia) je odborníkom pre tepelné 

opracovanie oceľových a hliníkových materiálov, a ponúka individuálne riešenia pre 

špecifické požiadavky zákazníkov v oblasti tepelného opracovania. 

RÜBIG Anlagentechnik (RÜBIG technika zariadení) vyrába zariadenia pre plazmové a 

plynové nitridovanie, ako aj plazmou podporované nanášacie zariadenia. 

RÜBIG Schmiedetechnik (RÜBIG technika kovania) vyrába okrem sklápacích 

zástrčiek a reťazí s plochými článkami aj diely podľa nákresov zákazníka a v prípade 

potreby sa postará i o ďalšie kroky v procese spracovania. 

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 

 strojárske podniky, dodávateľov v automobilovom a leteckom priemysle 

 výrobcov poľnohospodárskej, stavebnej, komunálnej a inej techniky nástrojárne   

  

http://www.rubig.com/
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SIGMATEK GmbH & Co KG 
Sigmatekstraße 1 
A-5112 Lamprechtshausen 
W www.sigmatek-automation.com   
 

PROFIL FIRMY 

SIGMATEK je rodinná spoločnosť s dlhou tradíciou, ktorá sa venuje vývoju, výrobe a 

predaju automatizačnej techniky pre priemyselné zariadenia. Rodinná tradícia tejto 

spoločnosti sa odzrkadľuje na ich firemnej kultúre ako aj úspechu firmy. Kladie 

dôraz na nové technológie, orientáciu na zákazníka a flexibilitu, čím prispieva k 

úspechu svojich zákazníkov. Portfólio spoločnosti pokrýva oblasti automatizácie ako 

HMI, PLC, Safety Motion, komunikácia a zákaznícke riešenia. Svojim zákazníkom 

ponúka flexibilitu a možnosť vytvárať riešenia šité na mieru.  

ZAMERANIE FIRMY 

 vývoj, výroba a dodávky systémov pre priemyselnú automatizáciu 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 strojárske podniky so záujmom o riešenia automatizácie výroby 

  

http://www.sigmatek-automation.com/
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Speech Processing Solutions GmbH 
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 
A-1100 Viedeň 
W www.speech.com  
W www.philips.com/dictation  
 

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť Speech Processing Solutions je výrobcom komunikačných technológií 

Philips a lídrom v oblasti komplexných riešení prevodu reči do textu (Speech-to-

Text), vrátane služieb. Riešenia pod značkou Philips Dictation nachádzajú uplatnenie 

nielen v zdravotníctve a v súdnictve, ale aj v mnohých iných sektoroch. 

Užívateľsky jednoduché diktovacie systémy umožňujú, v spojení s mobilnými 

dikatovacími zariadeniami, mikrofónmi optimalizovanými pre rozpoznávanie reči a 

integrovanými diktovacími aplikáciami, konvertovať diktovaný text do písomných 

dokumentov. 

ZAMERANIE FIRMY 

 výroba komunikačných technológií a elektroniky 

 výroba diktovacích zariadení pre rôzne odvetvia a doplňujúce služby 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 potenciálnych dodávateľov pre vstrekované plastové diely (plastové šasi, tlačidlá) 

s potlačou a lakovaním 

 potenciálnych dodávateľov technicky precíznych dielov a optických 

lisovaných/ohýbaných ozdobných kovových dielov 

 podniky v oblasti výroby nástrojov a lisovania / ohýbania kovov 

  

http://www.speech.com/
http://www.philips.com/dictation
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Stanzbiegetechnik GmbH 
Resselstraße 7 
A-2752 Wöllersdorf 
W www.stanzbiegetechnik.at  

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť Stanzbiegetechnik (skrátene SBT) bola založená v roku 1980 Karlom 

Buxbaumom. SBT dodáva kompletné modulárne zariadenia, pracovné nástroje 

a kontaktné zváracie zariadenia na výrobu presných dielov pre elektrické 

a elektrotechnické zariadenia, zdravotnú techniku, telekomunikácie a dodávateľov 

automobilového priemyslu. Zariadenia vyrobené firmou SBT sú používané vo viac 

ako 25 rôznych krajinách na piatich kontinentoch. Spektrum zákazníkov siaha od 

malých podnikov až po nadnárodné koncerny.  

ZAMERANIE FIRMY 

 dodávky kompletných modulárnych zariadení, pracovných nástrojov 

a kontaktných zváracích zariadení na výrobu presných dielov 

 dodávky zariadení a techniky pre výrobné podniky v oblasti elektroniky 

a elektrotechniky, zdravotnej techniky, telekomunikácií a automobilového 

priemyslu 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 strojárske a kovospracujúce podniky, ktorí využívajú rôzne technológie 

trieskového, či mechanického obrábania kovov 

  

http://www.stanzbiegetechnik.at/


 

19/24 

 

 

 
WIESER Automation –  
Maschinenbau GmbH 
Scheffau 342 
A-5440 Scheffau am Tennengebirge 
W www.wieser-automation.com  

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť WIESER Automation – Maschinenbau poskytuje široké spektrum služieb 

- od inžinierstva, cez výrobu, až po uvádzanie rôznych výrobných strojov do 

prevádzky. Ako výrobca strojov a automatizačnej techniky a zároveň aj systémový 

integrátor spoločnosť svojim zákazníkom ponúka komplexné riešenia v oblasti 

Industry 4.0. Široké portfólio ponúkaných technológií – od poloautomatov až po 

plneautomatizované linky - umožňuje vybaviť prevádzky prakticky všetkými 

výrobnými systémami od jediného dodávateľa. Strojné riešenia skonštruované podľa 

špecifických požiadaviek zákazníkov fungujú efektívne a zaisťujú vysokú úroveň 

kvality.   

ZAMERANIE FIRMY 

 vývoj, výroba a dodávky systémov pre priemyselnú automatizáciu 

 vývoj, výroba a dodávky strojov na zakázku (na kľúč)  

 systémová integrácia a priemyselná automatizácia 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 potenciálnych dodávateľov v oblasti oceľových konštrukcií, mechanického 

spracovania kovov, konštrukcie a výroby plechových zostáv 

 potenciálnych partnerov pre elektro-plánovanie, výrobu rozvádzačov, SPS 

programovanie 

  

http://www.wieser-automation.com/
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ZÜRNER technologies GmbH 
Schillerplatz 5 
A-9300 St. Veit an der Glan 
W www.zuerner.co.at  
 

PROFIL FIRMY 

Korene spoločnosť ZÜRNER technologies vychádzajú z činností v automobilovom 

priemysle pre značky ako Porsche, Bentley a Volkswagen, ako aj v dodávateľských 

reťazcoch. Spoločnosť má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti manažmentu 

kvality, nástrojov a projektovom manažmente a svojim zákazníkom môže ponúknuť 

široké spektrum znalostí a zručností. Zamestnanci firmy sú aktívni v Rakúsku, ale aj 

v Nemecku, na Slovensku, či v Maďarsku, vďaka čomu dokážu flexibilne reagovať na 

potreby zákazníkov. 

ZAMERANIE FIRMY 

Poskytovanie služieb v oblastiach: 

 riadenie projektov a riešenie problémov 

 manažment kvality jednotlivých dielcov a komplexných zostáv 

 manažment nástrojov, optimalizácia procesov 

 energetický manažment, monitoring 

 vstrekovanie plastov, RTM, Prepreg, vláknové kompozity 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 partnerov, ktorí majú záujem o know-how v oblastiach: riadenie projektov, 

manažment kvality – zastupovanie záujmov voči zákazníkom a dodávateľom 

firmy, poistenie výroby, optimalizácia výroby a výrobkov, riešenie problémov, 

uvádzanie nových produktov na trh – od vývoja až po sériovú výrobu 

  

http://www.zuerner.co.at/
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PONUKA SPOLUPRÁCE 
 

Máte dlhodobo záujem o spoluprácu s rakúskymi firmami v odvetviach strojárstva, 

spracovania kovov, či výroby a spracovania plastov? 

 

Staňte sa partnerom Kooperačnej databázy ADVANTAGE AUSTRIA. 

Kooperačná databáza je neverejný zoznam slovenských firiem, ktoré poskytujú svoje 

výrobné kapacity a sú otvorené výrobnej alebo obchodnej spolupráci s rakúskymi 

podnikmi. 

 

Ako lokálne zastúpenie Hospodárskej komory Rakúska (WKÖ) sme oficiálnym 

kontaktným bodom pre rakúske firmy so záujmom o slovenský trh. Firmám, ktoré sa 

na nás obrátia, pomáhame nájsť relevantných partnerov. V prípade, že máte záujem o 

spoluprácu s rakúskymi spoločnosťami, veľmi radi Vás dopytujúcim firmám 

odporučíme ako kooperačného partnera. 

 

Zaradenie do databázy je bezplatné a nespája sa ani so žiadnymi inými poplatkami. 

 

Databáza je aktuálne k dispozícii pre nasledujúce odvetvia: 

 

 strojárstvo a spracovanie kovov 

 

 výroba a spracovanie plastov 

(pripravené v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom)  

 

Chcete sa zapojiť? 

Ozvite sa nám kedykoľvek na adresu bratislava@advantageaustria.org a my Vám 

zašleme ďalšie podrobnosti. 

 

Alebo kliknite na náš portál www.advantageaustria.org/sk - v sekcii „Kooperačná 

databáza ADVANTAGE AUSTRIA“ (menu vpravo) sú bližšie informácie. 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk


 

22/24 

  



 

23/24 

  



 

24/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podujatie je pripravené v spolupráci s: 

 

 

  


