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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 Vašu účasť! 

 

>> REGISTRUJTE SA NA PODUJATIE TU << 
 

PARTNERI PODUJATIA 

   

www.een.sk  Prešov: www.sopk.sk/po  

Trenčín: www.sopk.sk/tn  

Trnava: www.sopk.sk/tt  

Žilina: www.sopk.sk/za  

www.spklaster.sk  

 

  

 

 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk
https://forms.gle/zKeXX87sRZSRsPsh9
http://www.een.sk/
http://www.sopk.sk/po
http://www.sopk.sk/tn
http://www.sopk.sk/tt
http://www.sopk.sk/za
http://www.spklaster.sk/
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PROGRAM 
Stav ku: 14.10.2021. Zmeny v programe vyhradené. 

 

ČAS PROGRAM 

9:40 – 10:20 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 

10:20 – 10:40 OTVORENIE PODUJATIA A ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Predstavenie organizátorov a organizačné pokyny. 

10:40 – 16:20 BILATERÁLNE ROZHOVORY 

Bilaterálne rozhovory rakúskych a slovenských firiem podľa 

časového harmonogramu. 

12:50 – 13:40 OBEDNÁ PRESTÁVKA 

Obedná prestávka v trvaní 30 minút (12:50 – 13:20 alebo 13:10 – 

13:40) podľa individuálneho časového harmonogramu firiem. 

16:20 – 17:00 VOĽNÝ NETWORKING 

Priestor pre rozhovory nad rámec časového harmonogramu. 

17:00 ZÁVER PODUJATIA 

 

Podujatie prebieha v anglickom jazyku. 

Rozhovory prebiehajú v anglickom jazyku, vo väčšine prípadov je možná aj komunikácia 

v nemeckom jazyku. V prípade potreby Vám na podujatí pomôžeme s tlmočením. 

 

Podujatie sa uskutoční v Hoteli Alexandra v Púchove. 

 

ALEXANDRA HOTEL **** 

Alexandra Hotel, s.r.o. 

Dvory 581/14B 

SK-020 01 Púchov 

W www.alexandrahotel.sk   

http://www.alexandrahotel.sk/
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ZOZNAM RAKÚSKYCH FIRIEM 
 

ALPHARIM POLYMERS GMBH 

COPA-DATA GMBH 

FILCOM UMWELTTECHNOLOGIE 

INGRID L. BLECHA GMBH 

MKE ERZEUGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. - BÜHLER HEIDENREICHSTEIN 

POLYCHEM HANDELSGES.M.B.H. 

PÖTTINGER LANDTECHNIK GMBH 

RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH 

RÜBIG GMBH & CO. KG 

SENOPLAST KLEPSCH & CO. GMBH 

TUBES INTERNATIONAL GMBH 

VIEWPOINTSYSTEM GMBH 

 

 

  



 

5/18 

 

 

 

 
alpharim polymers GmbH 
Leopold-Bauer-Straße 27 
A-4600 Wels 
W alpharim.at  

PROFIL FIRMY 

Alpharim polymers sa zameriava na výrobu komponentov z polymérov, špeciálne 

navrhnutých pre dielce o vysokom stupni robustnosti a odolnosti voči abrázii. Takéto 

dielce sú ideálne pre použitie v náročných podmienkach, pričom vlastnosti materiálu 

môžu byť prispôsobené špecificky podľa oblasti použitia. Polyméry alpharim sú veľmi 

odolné voči vonkajším vplyvom, čím sa odlišujú od klasického polyamidu 6 

a umožňujú využitie aj v oblastiach, pre ktoré sú obvykle vhodné výlučne kovové 

dielce. 

ZAMERANIE FIRMY 

 výroba špeciálnych polymérov pre použitie v náročných podmienkach 

 robustné dielce a dielce odolné voči abrázii 

 kompozitné dielce, vkladacie dielce a dielce s textilným zosilnením 

 dielce pre aplikácie v podmienkach veľmi nízkych teplôt (do -60°C) a pre 

kryoaplikácie s vysokým stupňom mechanickej záťaže 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 plastikárske podniky so záujmom o oblasť výroby kompozitných dielcov 

z recyklovaných plastov 

 nástrojárne, ktoré vyrábajú lisovacie formy špeciálne pre automobilový 

priemysel 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín.  

  

https://alpharim.at/
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COPA-DATA GmbH  
Karolingerstraße 7B  
A-5020 Salzburg 
W www.copadata.com  
 

PROFIL FIRMY 

COPA-DATA je rakúsky rodinný podnik založený v roku 1987, ktorý aktuálne 

zamestnáva približne 270 ľudí na celom svete. Predaj a implementáciu softvéru 

zabezpečuje jedenásť vlastných dcérskych spoločností a početné partnerské firmy 

a distribútori. V roku 2019 dosiahla spoločnosť obrat 51 miliónov eur. 

ZAMERANIE FIRMY 

Spoločnosť COPA-DATA je vývojárom softvérovej platformy zenon®, ktorá slúži na 

automatizované riadenie, monitoring a optimalizáciu činnosti strojov, výrobných 

liniek a elektrických sietí. Táto platforma je určená pre všetky výrobné priemyselné 

odvetvia, ako aj pre energetiku. Platforma zenon® umožňuje vďaka širokému 

aspektru rozhraní a natívnych ovládačov a protokolov spoľahlivú komunikáciu 

rôznorodých strojov v horizontálnej i vertikálnej integrácii. Samozrejmosťou je 

škálovateľnosť riešenia podľa veľkosti prevádzky. 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 kooperačných partnerov – firmy so záujmom o implementáciu automatizačných 

riešení, ktoré sa chcú podieľať na stanovovaní nových trendov a štandardov 

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.copadata.com/
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FILCOM Umwelttechnologie 
Hofmühle 4 
A-4053 Haid 
W www.filcom.at  

PROFIL FIRMY 

FILCOM Umwelttechnologie je popredným dodávateľom technologií a prvkov pre 

odlučovanie látok a filtráciu vzduchu a kvapalín. Spoločnosť je exkluzívnym 

distribútorom značiek Viledon, Purafil a Aeroglass v Rakúsku, na Slovensku 

a v Českej republike. 

ZAMERANIE FIRMY 

Dodávka technologií a prvkov pre odlučovanie látok a filtráciu vzduchu a kvapalín: 

 filtračné médiá pre filtráciu vzduchu 

 technológie pre odlučovanie prachu 

 netkané textílie pre odlučovanie emulzií v systémoch kontinuálnej filtrácie 

a chemickej filtrácie 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 firmy z odvetvia výroby a spracovania plastov 

 firmy, ktoré pri výrobe potrebujú zabezpečiť čistotu vzduchu 

 firmy, ktoré potrebujú z výroby odstrániť nebezpečné a nežiaduce pachy 

 

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.filcom.at/
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Ingrid L. Blecha GmbH 
Triftweg 102 
A-2620 Neunkirchen 
W www.blecha.at  

PROFIL FIRMY 

BLECHA je medzinárodne pôsobiaca firma so špecializáciou na hliníkové produkty. 

Spoločnosť zásobuje zákazníkov v 60 krajinách – a to aj vďaka predajcom, ktorí 

komunikujú v 15 jazykoch, či možnosti fakturácie v 11 jazykoch. Zákazníci zo 

Slovenska sú zásobovaní vlastnou flotilou nákladných vozidiel na týždňovej báze. 

ZAMERANIE FIRMY 

Dodávka hliníkových produktov: 

 hliníkové a oceľové komponenty pre pneumatické / potrubné dopravníky 

granulátov a iných sypkých materiálov 

 hliníkové tvarovky (pre medzinárodné použitie v cisternách) 

 hliníkové systémy oplotenia 

 profily, tyče, rúry 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 firmy, ktoré využívajú pneumatické / potrubné dopravníky alebo plánujú ich 

využitie 

 firmy, ktoré využívajú rôzne hliníkové profily 

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.blecha.at/


 

9/18 

 

 
 

 
MKE Metall- und Kunststoffwaren 
Erzeugungsgesellschaft m.b.H. - 
Bühler Heidenreichstein 
Bahnhofstraße 31 
A-3860 Heidenreichstein 
W www.buhlergroup.com/ 
heidenreichstein-automation  

PROFIL FIRMY 

MKE - Bühler Heidenreichstein je poskytovateľom komplexných a inteligentných 

automatizačných riešení, určených pre výrobu, montáž, testovanie a prepravu 

veľkých produktových sérií. Spoločnosť má poznatky špeciálne v oblasti robotiky 

a dynamického uchopenia predmetov. Počas svojho pôsobenia úspešne dodala po 

celej Európe a zámorí viac ako 70 automatizovaných liniek určených pre využitie 

v montáži a pri vstrekovaní hybridných plastovo-kovových dielcov.  

ZAMERANIE FIRMY 

 vývoj automatizačných riešení na mieru a komplexný servis, špeciálne pre: 

 vysekávaciu a ohýbaciu techniku 

 výrobné a montážne bunky 

 čistiacu techniku 

 paletovaciu a baliacu techniku 

 manipulačnú techniku (špec. uchopenie predmetov) 

 výrobu prípravkov 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 firmy, ktoré sa venujú montáži / skladaniu komponentov 

 firmy, ktoré majú záujem o automatizáciu výroby (špeciálne vstrekovanie 

plastov) 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.buhlergroup.com/heidenreichstein-automation
http://www.buhlergroup.com/heidenreichstein-automation
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POLYchem Handelsges.m.b.H. 
Gewerbeweg 7 
A-7411 Markt Allhau 
W www.polychem-group.com  

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť POLYchem sa venuje veľkoobchodu s chemickými surovinami 

a doplnkami pre chemický a plastikársky priemysel. Založená bola v roku 1978 

a v súčasnosti patrí k najvýznamnejším distribútorom chemických látok 

podunajského hospodárskeho regiónu. V rámci podpory predaja založila vlastné 

pobočky v mestách Záhreb, Budapešť, Brno, Sofia a Bukurešť. Aktuálne má 

POLYchem približne 400 stálych zákazníkov v celej Európe a distribuuje asi 3000 ton 

chemických produktov ročne. 

ZAMERANIE FIRMY 

 veľkoobchodná distribúcia surovín a produktov pre nasledujúce oblasti: 

 výroba kompozitov (tmely, živice, tužidlá, sklené a uhlíkové vlákna, 

prepregy, lepidlá, prímesi, stroje a pod.) 

 výroba lakov a farieb (prímesi, pigmenty, spojivá, TiO2 plnivá, tónovacie 

zariadenia, plniace linky pre tekutiny, meracie prístroje a pod.) 

 termoplasty (prímesi, sklené vlákna, meracie prístroje a pod.) 

 priemyselné aplikácie (prímesi, meracie prístroje a pod.) 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 spoločnosti v odvetví výroby a spracovania plastov, ako aj ďalších odvetviach, 

v ktorých sa používajú chemické látky a súvisiace technologické vybavenie 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.polychem-group.com/
http://www.polychem-group.com/
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Pöttinger Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1 
A-4710 Grieskirchen 
W www.poettinger.at  

PROFIL FIRMY 

Profil firmy bude doplnený neskôr. 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 výrobcov zváraných komponentov: 

 malých (do 30 Kg) 

 malých (do 80 Kg, s rúrou o priemere 100 mm) 

 stredných (do 500 Kg a cca. 3x1, 5x1 m) 

 veľkých (do 1000 Kg a cca. 5 m) 

 výrobcov montovaných a zváraných komponentov s povrchovou úpravou 

kataforetickým (KTL) a práškovým lakovaním (do cca. 2,5 m) 

 výrobcov a dodávateľov káblových zväzkov 

 výrobcov a dodávateľov piestov / valcov a prevodoviek 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.poettinger.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 

 

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

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. 

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 

 výroba sklápacích zástrčiek a reťazí s plochými článkami, výroba dielov podľa 

nákresov zákazníka 

 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  

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.rubig.com/
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Senoplast Klepsch & Co. GmbH 
Wilhelm-Klepsch-Straße 1 
A-5721 Piesendorf 
W www.senoplast.com  

PROFIL FIRMY 

Už viac ako 60 rokov sa rakúska spoločnosť Senoplast zaoberá výrobou 

extrudovaných plastových plátov a fólií, určených pre termoformické a iné formy 

ďalšieho spracovania. Počas obdobia svojej činnosti sa firma stala špecialistom na 

koextrúziu viacvrstvových plátov a fólií. Spoločnosť sídli v salzburgskom 

Piesendorfe, odkiaľ svojim zákazníkom na celom svete a v rôznych priemyselných 

oblastiach poskytuje okolo 50 000 ton inovatívnych a ekologických produktov 

obchodnej značky senosan®. Všetky produkty sú dodávané s dôrazom na špecifické 

potreby zákazníkov, s možnosťou riešení na mieru pre automobilový, nábytkársky a 

sanitárny priemysel.   

ZAMERANIE FIRMY 

 extrúzia plastov, výroba plastových extrudovaných polotovarov 

 výroba inovatívnych a vysokokvalitných koextrudovaných plastových dosiek a fólií 

z ABS, ABS/PC, ASA, PMMA, PS a PC pre rôzne aplikácie 

 špecializácia na vývoj a výrobu pre trhy a odvetvia budúcnosti (napr. automotive- 

elektromobilita, výrobky odolné vysokým teplotám) 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 spracovateľov plastov 

 firmy so zameraním na termoformovanie / prietlačné lisovanie 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.senoplast.com/
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Tubes International GmbH 
Leobersdorferstr. 42 
A-2560 Berndorf 
W www.tubes-int.at  

PROFIL FIRMY 

TUBES International sa venuje spracovaniu hliníkových a oceľových profilov vo 

veľkých počtoch, so zameraním na oblasť b2b. Spoločnosť má na Slovensku výrobný 

závod, z ktorého exportuje výrobky do celého sveta. Zákazníci spoločnosti spadajú do 

oblastí záhradníckych činností, voľnočasových aktivít a športu.   

ZAMERANIE FIRMY 

Spracovanie oceľových a hliníkových profilov (vysekávanie, ohýbanie, vŕtanie, 

zahrocovanie, práškové lakovanie a pod.) a výroba výrobkov pre oblasť b2b. 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 kovospracujúce a strojárske podniky  

 výrobcov strojov a nástrojov pre výrobu a spracovanie hliníkových a oceľových 

profilov   

 poskytovateľov servisných služieb pre náročné opravy (napr. hrotovačky pre 

výrobu lyžiarskych palíc) 

 

 

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.tubes-int.at/
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viewpointsystem gmbh 
Franz-Josefs-Kai 47/3. OG 
A-1010 Wien 
W www.viewpointsystem.com  

PROFIL FIRMY 

Viewpointsystem vyvíja a vyrába smart okuliare, ktoré sú založené na technológií 

sledovania pohybu očí. Tieto digitálne okuliare využívajú firemní zákazníci na celom 

svete a to napríklad v oblasti vzdialenej podrpory a servisu, na tréningy 

a dokumentačné činnosti, či v rámci výskumu a vývoja. Ako priekopník na poli 

technológie Digital Iris® si spoločnosť dáva za cieľ prehlbovať interakciu medzi 

ľudmi a digitálnym svetom.  

ZAMERANIE FIRMY 

Vývoj a výroba digitálnych smart okuliarov pre priemysel a ďalšie odvetvia. 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

 podniky so záujmom o digitalizáciu a moderné prvky pre kontrolu a správu 

výroby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

Vidíte prienik v iných oblastiach a chcete jej predstaviť vlastnú ponuku? 

Zarezervujte si bilaterálny termín. 

  

http://www.viewpointsystem.com/
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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 „MOŽNOSTI 

SPOLUPRÁCE“ (menu vpravo) sú bližšie informácie. 

  

mailto:bratislava@advantageaustria.org
https://www.advantageaustria.org/sk/oesterreich-in-slovakia/KOOP-Databaza.sk.html
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Podujatie je pripravené v spolupráci s: 

 

 

  


