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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! 
 

 

 

PARTNERI PODUJATIA 

 
  

www.een.sk  www.sopk.sk  www.spklaster.sk  

 

  

 

 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk
http://www.een.sk/
http://www.sopk.sk/
http://www.spklaster.sk/
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PROGRAM 
 

 

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 SLOVENSKÝCH FIRIEM 
 

FIRMA MESTO WEB 

AGAMA CNC s.r.o. Beluša www.agamacnc.sk 

Alrek, s.r.o. Partizánske www.alrek.sk 

Asseco CEIT, a.s. Žilina www.ceitgroup.eu  

AVATS, s.r.o. Horné Mýto www.avats.sk  

BAAS, s.r.o. Beluša www.baas.sk  

FAMIS PRO s.r.o. Martin www.famis.sk  

GEVORKYAN, s.r.o. Vlkanová www.gevorkyan.sk  

GUKOM, spol. s r.o. Kolárovo www.gukom.sk  

JAMP s.r.o. Ilava www.jamp.sk  

MANARA SPRINGS, s.r.o. Myjava www.manara.sk  

OMEGA METAL, s.r.o. Partizánske www.omega-sk.sk  

Pentatech, s.r.o. Kysucké Nové Mesto www.pentatech.sk  

Remarkplast Slovakia, 

s.r.o. 

Vráble www.remarkplast.sk  

http://www.agamacnc.sk/
http://www.alrek.sk/
http://www.ceitgroup.eu/
https://www.avats.sk/
http://www.baas.sk/
http://www.famis.sk/
http://www.gevorkyan.sk/
https://www.gukom.sk/
http://www.jamp.sk/
http://www.manara.sk/
http://www.omega-sk.sk/
http://www.pentatech.sk/
http://www.remarkplast.sk/
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FIRMA MESTO WEB 

Safina Slovakia s.r.o. Bratislava www.safina.sk  

Strojstav CM s.r.o. Nové Mesto nad 

Váhom 

www.strojstavcm.sk  

TG Automation s.r.o. Bratislava www.tg-automation.sk  

TOPOS TOVARNÍKY, a.s. Tovarníky www.topos.sk  

Trend Tech, s. r. o. Trenčín  

UNIMONT - VMS, s.r.o. Vranov nad Topľou www.unimont-vms.sk  

Zlieváreň SEZ Krompachy 

akciová spoločnosť 

Krompachy www.zlievaren-sez.sk  

ZVS Impex, a.s. Dubnica nad Váhom www.msmholding.sk/en/our-

companies/zvs/  

 

  

http://www.safina.sk/
http://www.strojstavcm.sk/
http://www.tg-automation.sk/
http://www.topos.sk/
http://www.unimont-vms.sk/
http://www.zlievaren-sez.sk/
https://www.msmholding.sk/en/our-companies/zvs/
https://www.msmholding.sk/en/our-companies/zvs/
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ZOZNAM RAKÚSKYCH FIRIEM 
 

FIRMA MESTO WEB 

COPA-DATA GmbH Salzburg www.copadata.com  

EVG Entwicklungs- u. 

Verwertungs- Gesellschaft m.b.H. 

Raaba www.evg.com  

FWT COMPOSITES & ROLLS GMBH Neunkirchen www.fwt.at  

GREEN B2B TRADING GmbH Linz  

KRAUS Betriebsausstattung und 

Fördertechnik GmbH 

Klagenfurt www.kraus-austria.com  

POLYMERWERKSTATT GmbH Krems an der Donau www.polymerwerkstatt.com 

RHP-Technology GmbH Seibersdorf, Leitha www.rhp-technology.com  

siconnex customized solutions 

GmbH 

 

Hof bei Salzburg www.siconnex.com  

   

 

  

http://www.copadata.com/
http://www.evg.com/
http://www.fwt.at/
http://www.kraus-austria.com/
http://www.polymerwerkstatt.com/
http://www.rhp-technology.com/
http://www.siconnex.com/
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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 

• firmy so záujmom o implementáciu automatizačných a optimalizačných riešení 

(líniový manažment, manažment zdrojov - napr. energetických, optimalizácia 

procesov, zbieranie / analýza / interpretácia dát / OEE / Smart Factory / 

manažment budov / identifikácia možností úspory) 

• strojárske firmy, ktoré hľadajú softvérové riešenie pre prevádzku ich zariadení 

 

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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EVG Entwicklungs- u. Verwertungs- 
Gesellschaft m.b.H.  
Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3 
A-8074 Raaba  
W www.evg.com   

PROFIL FIRMY 

EVG je podnik so zameraním na výrobu zariadení pre spracovanie drôtov 

a armovacej ocele. Spoločnosť má hlavné sídlo v oblasti mesta Graz, zamestnáva 

viac ako 500 zamestnancov na celom svete a jej tradícia siaha až do roku 1949. EVG 

je súčasťou rodinnej skupiny M+S Maschinen und Stahl Holding. 

ZAMERANIE FIRMY 

Vývoj, výroba a technická správa / servis strojov a zariadení určených na výrobu 

a spracovanie oceľových drôtov a armovacej ocele. 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• zákazkových výrobcov zváraných zostáv, mechanicky opracovaných dielov 

(sústruženie, frézovanie, vŕtanie, pozdĺžne frézované), montovaných podskupín  

• zákazkových výrobcov plastových dielov 

• výrobcov / dodávateľov hydraulických zariadení (nielen jednotlivých dielcov, ale 

komplexných zostáv ako napr. agregátov, či valcov) 

• výrobcov odlievaných dielov (vrátane mechanického opracovania) 

 

 

 

 

 

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.evg.com/
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GREEN B2B TRADING GmbH 
Breinbauerweg 8 
4040 Linz 

PROFIL FIRMY 

GREEN B2B TRADING je novozaložená spoločnosť, ktorá sa zameriava na distribúciu 

a predaj biologicky rozložiteľných materiálov pre plastikársku výrobu.  Predstavte si 

napríklad akváriový filter vyrobený z prachu z mušle, ktorý sa časom sám rozpustí vo 

vode. Alebo golfovú loptičku, ktorá sa vplyvom vlhkosti časom rozpustí a tým 

neznečisťuje jazerá a vodné plochy.  

ZAMERANIE FIRMY 

• distribúcia biologicky vyrobených a rozložiteľných plastových granulátov  pre 

vstrekovanie a extrúziu 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• plastikárske firmy s technológiou extrúzie alebo vstrekovania  

• firmy so záujmom o trvalo udržateľnú výrobu a firmy, ktoré chcú nahradiť 

klasické plastové materiály ekologickejšími alternatívami 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o kooperačnom záujme tejto firmy? 

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

Zarezervujte si bilaterálny termín. 
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FWT COMPOSITES & ROLLS GmbH 
Werner von Siemens Str. 7 
2620 Neunkirchen 
W www.fwt.at  

PROFIL FIRMY 

FWT je rakúsky podnik, ktorý je od roku 1996 zameraný na výrobu kompozitných 

valcov a ďalších komponentov pre dopravníkovú techniku.  

ZAMERANIE FIRMY 

• Výroba a servis valcov pre dopravníkovú techniku 

• povrchová úprava / povlakovanie valcov 

• servis valcov pre dopravníkovú techniku 

• výroba rúr a špeciálnych dielcov. 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• zlievarne (napr. zlievarne hliníka, či tvárnej liatiny)  

• výrobcov strojov a kontinuálnych liniek (napr. pre papierenský priemysel, či 

výrobu fólií, s kontinuálnym spracovaním materiálu vo viacerých cykloch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.fwt.at/
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KRAUS Betriebsausstattung und 
Fördertechnik GmbH  
Sattnitzgasse 69 
9020 Klagenfurt  
W www.kraus-austria.com  

PROFIL FIRMY 

KRAUS Austria už po dobu viac ako 80 rokov patrí ku špičke v oblasti 

vnútropodnikovej logistiky. V hlavnom sídle firmy v meste Klagenfurt sú vyrábané 

dopraníkové valce a prvky pre dopravníkovú a skladovú techniku, odkiaľ sú dodávané 

do celého sveta. KRAUS Austria okrem toho firmám ponúka aj individuálne riešenia 

podľa potreby zákazníkov. 

ZAMERANIE FIRMY 

• výroba dopravníkových valcov a komponentov pre dopravníkovú a skladovú 

techniku 

• zdvižné stoly, dopravné zariadenia, kolieska a valce, vybavenie prevádzok 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• firmy, ktoré využívajú dopravníkovú techniku a valčeky pre rôzne použitia 

(možnosť špeciálnych riešení) 

• podniky ťažkého priemyslu 

 

 

 

 

 

 

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.kraus-austria.com/
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POLYMERWERKSTATT GmbH 
Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 2 
A-3500 Krems an der Donau 
W www.polymerwerkstatt.com  

PROFIL FIRMY 

POLYMERWERKSTATT sa venuje službám vývoja a výroby plastikárskych granulátov 

na mieru. Výroby služby spoločnosti nachádzajú uplatnenie najmä v obalovej 

technike, v stavebníctve a výrobkoch pre bývanie, v odvetví mobility, elektronika 

a elektrotechniky, medicínskej techniky, ako aj športu a voľného času.  

ZAMERANIE FIRMY 

• vývoj a výroba plastikárskych granulátov, kompaundov, koncentrátov 

a masterbatch 

• špeciálne zafarbenie plastov a ďalšie riešenia podľa požiadaviek zákazníka 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• dodávateľov technických plastov (ABS prášok zo zvyškov priemyselnej výroby 

alebo ABS regranulát) pre vstrekovanie a extrúziu 

• spracovateľov plastov (ABS) s kapacitami v oblasti vstrekovania 

• dodávateľov technických plastov (kompolymér POM, PC transparentný, PS 

prášok, PMMA prášok) 

• dodávateľov resp. podniky obchodujúce s vyššie uvedenými materiálmi (zo 

zvyškov priemyselnej 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.polymerwerkstatt.com/
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RHP-Technology GmbH 
Forschungszentrum Seibersdorf 
Gebäude CA 
2444 Seibersdorf, Leitha  
W www.rhp-technology.com   

PROFIL FIRMY 

RHP-Technology ponúka služby 3D tlače, práškovej metalurgie a výroby 

naprašovacích terčov (sputter targets. Spoločnosť bola založená v roku 1996  ako 

spin-off Rakúskeho inšitútu pre technológie (AIT). 

ZAMERANIE FIRMY 

• 3D tlač z kovov a keramiky pre výrobu malých serií a prototypov 

• práškové vstrekovanie kovov a keramiky pre stredné série 

• výroba naprašovacích terčov 

 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• firmy, ktoré vo výrobe aplikujú kovové, keramické a bóro-vláknité dielce (MMC) 

• firmy, ktoré vo výrobe aplikujú titánové dielce väčších rozmerov  

• firmy, ktoré využívajú naprašovacie terče potrebné pre výrobu tenkých vrstiev  

 

 

 

 

 

 

 

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.rhp-technology.com/
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siconnex customized solutions GmbH 
Gewerbestraße 2 
A-5322 Hof bei Salzburg 
W www.siconnex.com 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROFIL FIRMY 

SICONNEX pôsobí od roku 2002 na celosvetovom trhu ako dodávateľ strojov 

a zariadení pre oblasť mokrej chémie pri výrobe polovodičov a podobných 

odvetviach. Spoločnosť dodáva zariadenia s technológiou BATCHSPRAY®, ktorá je 

určená špeciálne na povrchové úpravy rôznych druhov polovodičov. 

ZAMERANIE FIRMY 

• výroba a dodávky špeciálnych strojov pre elektronický priemysel (výroba 

polovodičov) a podobné odvetvia s využitím mokrej chémie 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

Dodávateľov pre nasledujúce skupiny produktov: 

• diely pre využitie v strojárstve z ušľachtilej ocele (V4A), plastov (PFA, PTFE, 

PVDF), hliníka 

• rámové konštrukcie zvárané z profilových rúr z ušľachtilej ocele (V4A) 

• rámové konštrukcie z FMET/Takiron (plastové materiály odolné voči kyselinám, 

lúhu a ohňuvzdorné) 

• polotovary z teflonu (PTFE) 

• povrchovo upravené dielce (povlakovanie plastom, elektroleštenie, eloxovanie) 

• elektonické komponenty pre stroje, automatizačná technika 

• spínacie skrine / spínače 

 

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.siconnex.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: 

 

 

  


