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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 Zlatý Kľúčik v Nitre. 

 

HOTEL ZLATÝ KĽÚČIK 

Svätourbanská 27 

SK-949 01 Nitra 

W www.zlatyklucik.sk  

 

Hotel na mape  

http://www.zlatyklucik.sk/
https://goo.gl/maps/KVU9kRcH1trGFFp59
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ZOZNAM SLOVENSKÝCH FIRIEM 
 

FIRMA WEB 

ADRIAN GROUP s.r.o. www.adriangroup.sk  

Artweger, spol. s r.o. www.artweger.at 

BEVEX - BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o. www.bevex.sk 

BK METAL, s.r.o. www.bkmetal.sk 

BLACHOTRAPEZ, s.r.o. www.blachotrapez.sk 

BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o. www.businessanddrive.sk 

CSM Industry s.r.o. www.csm.sk 

DDO, s.r.o. www.ddo.sk 

DEWEX, s.r.o. www.devex.sk 

DIN-TECHNIK spol. s r.o. www.din-technik.sk 

ELMAX ŽILINA, a.s. www.elmaxzilina.sk 

FOR Clean, a.s. www.forclean.sk 

FORLAK, s.r.o. www.forlak.sk 

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

JANEK metal-service s.r.o. www.janekms.sk 

http://www.adriangroup.sk/
http://www.artweger.at/
http://www.bevex.sk/
http://www.bkmetal.sk/
http://www.blachotrapez.sk/
http://www.businessanddrive.sk/
http://www.csm.sk/
http://www.ddo.sk/
http://www.devex.sk/
http://www.din-technik.sk/
http://www.elmaxzilina.sk/
http://www.forclean.sk/
http://www.forlak.sk/
http://www.gukom.sk/
http://www.janekms.sk/
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FIRMA WEB 

JARES Therm s. r. o. www.jarestherm.sk 

KOVACO, spol. s r.o. www.kovacocompany.com 

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

MOTOSAM a.s. www.motosam.sk 

OLEJÁRI s.r.o. www.olejari.sk 

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

PROCONS GROUP, s.r.o. www.felkon.sk 

PSTOOLS s.r.o. www.pstools.sk 

Raven a.s. www.raven.sk 

REMESPLUS Industry, s.r.o. industry.remesplus.sk 

ServiceS s.r.o. www.slus.eu 

SEZ Krompachy a.s. www.sez-krompachy.sk 

SG tec s.r.o. www.sgtec.sk 

Sinidbau s. r. o. www.sinidbau.com 

STATON, s.r.o. www.staton.sk 

STRIP, a.s. Košice  www.stripas.sk 

http://www.jarestherm.sk/
http://www.kovacocompany.com/
http://www.manara.sk/
http://www.motosam.sk/
http://www.olejari.sk/
http://www.omega-sk.sk/
http://www.felkon.sk/
http://www.pstools.sk/
http://www.raven.sk/
http://www.slus.eu/
http://www.sez-krompachy.sk/
http://www.sgtec.sk/
http://www.sinidbau.com/
http://www.staton.sk/
http://www.stripas.sk/
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FIRMA WEB 

Strojstav CM s.r.o. www.strojstavcm.sk 

TESLA Liptovský Hrádok a.s. www.teslalh.sk 

TOPOS TOVARNÍKY, a.s. www.topos.sk 

TTN, s.r.o. online.worksys.space 

VULKAN PARTIZÁNSKE a. s. www.vulkan.sk 

VÝVOJ Martin, a.s. www.vyvoj.sk 

  

 

 

Slovenské firmy môžete osloviť počas prestávok alebo v časoch 

vyhradených na networking. 

 

  

http://www.strojstavcm.sk/
http://www.teslalh.sk/
http://www.topos.sk/
http://www.vulkan.sk/
http://www.vyvoj.sk/
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ZOZNAM RAKÚSKYCH FIRIEM 
 

FIRMA WEB 

Casa Si Marketing- u. VertriebsgmbH www.casasi.com  

COPA-DATA GmbH www.copadata.com  

Cuula GmbH www.cuula.eu  

Glock Technology GmbH www.glock-ecoenergy.com  

kmb Metalltechnik GmbH www.kmb-technik.at  

Rösler Oberflächentechnik GmbH www.solutions-for-am.com/de-en/contact  

SAG Innovation GmbH www.sag.at  

Salvagnini Maschinenbau GmbH www.salvagninigroup.com  

TCM International Tool Consulting & 

Management GmbH 
www.tcm-international.com  

TECNOPLAST GmbH www.tecnoplast.com  

 

  

http://www.casasi.com/
http://www.copadata.com/
http://www.cuula.eu/
http://www.glock-ecoenergy.com/
http://www.kmb-technik.at/
https://www.solutions-for-am.com/de-en/contact
http://www.sag.at/
http://www.salvagninigroup.com/
http://www.tcm-international.com/
http://www.tecnoplast.com/
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Casa Si Marketing- u. VertriebsgmbH 
Obkirchergasse 36 
A-1190 Viedeň  
W www.casasi.com  

PROFIL FIRMY 

Casa Si Marketing- u. VertriebsgmbH sa od roku 1998 venuje dizajnu a výrobe 

kvalitných potrieb do domácnosti. Spoločnosť prevádzkuje tri výrobné pobočky 

v Európe (z toho jednu na Slovensku), čím podporuje rozvoj lokálnej produkcie. 

ZAMERANIE FIRMY 

• spracovanie kovov, najmä ohýbanie trubiek a profilov 

• vývoj, dizajn a výroba potrieb do domácnosti (sušiaky na prádlo, žehliace dosky, 

schodíky a rebríky pre domácnosť, nákupné vozíky) 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• dodávateľov náhradných dielov pre svoj strojný park 

• firmy zabezpečujúce údržbu, rozvoj a modernizáciu existujúcich strojov 

• dodávateľov vstrekovaných plastových dielcov, ktoré firma používa pri výrobe 

svojich produktov 

 

 

 

 

 

 

 

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.casasi.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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Cuula GmbH 
Probusgasse 1 
1190 Wien 
W www.cuula.eu   
 

PROFIL FIRMY 

Cuula je mladý inovatívny rakúsky podnik zameraný na vývoj a výrobu najmenších 

chladiničiek pre nápojové plechovky na svete.  

ZAMERANIE FIRMY 

• vývoj a výroba mini-chladničiek pre nápojové plechovky 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• potenciálnych dodávateľov - výrobcov chladičov / chladiacich komponentov 

zložených zo systému trubiek a chladiacich doštičiek (viď nákres nižšie). 

 

 

 

 

 

 

 

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.cuula.eu/
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Glock Technology GmbH 
Gaston-Glock-Park 1 
A-9170 Ferlach 
W www.glock-ecoenergy.com  

PROFIL FIRMY 

Glock Technology je súčasťou renomovanej skupiny GLOCK, v rámci ktorej 

zabezpečuje výskum a vývoj v oblastiach bezpečnostnej a energetickej techniky. 

Činnosti tak siahajú od vývoja nových technológií, až po vývoj konkrétnych produktov.  

ZAMERANIE FIRMY 

• vývoj bezpečnostnej a energetickej techniky 

• výroba kogeneračných jednotiek na biomasu (elektrický výkon 18 kW, tepelný 

výkon 44 kW) špeciálne pre malé a stredné podnikové prevádzky 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• záujemcov o kogeneračné jednotky určené pre malé a stredné prevádzky 

• dodávateľov káblových zväzkov 

• spracovateľov plechov (rezanie plechu, ohýbanie, zváranie, mechanické 

spracovanie, dokončovacie práce) resp. výrobcov plechových zostáv 

• spracovateľov rúr, výrobcov dielcov pre rúrkové vedenia (napr. pre použitie v 

tepelnej / chladiacej technike) 

 

 

 

 

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.glock-ecoenergy.com/


 

12/20 

 

 

 
kmb Metalltechnik GmbH  
Feldhamer Straße 39 
A-4655 Vorchdorf 
W www.kmb-technik.at  

PROFIL FIRMY 

Spoločnosť kmb Metalltechnik je rodinný kovospracujúci podnik, ktorý sa 

posledných 35 rokov venuje vývoju, výrobe a distribúcii vysokokvalitných dielcov 

špeciálne pre automobilový priemysel a strojárstvo. Medzi najvýznamnejších 

zákazníkov firmy patria napr. BMW, Bosch, Miba, Knott, KTM, MAGNA a ďalší.  

ZAMERANIE FIRMY 

• spracovanie kovov (trieskové obrábanie, zváranie, montáž podskupín) 

• výroba kovových dielcov pre výrobu vozidiel a strojárstvo 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• dodávateľov pre nasledujúce skupiny výrobkov: 

o sústružené dielce z ocele, vyrábané z oceľových tyčí (1-3 m, Ø 45-80 mm), 

5000 – 20000 ks/rok 

o sústružené dielce (dĺžka do 350 mm, Ø do 400 mm), 200 – 1000 ks/rok  

o kované dielce (zápustkové), predovšetkým z ocele (42CrMo4+QT), 0,5 – 5 kg, 

príp. aj do 30 kg, 200 – 1000 ks/rok 

• potenciálnych odberateľov pre nasledujúce skupiny výrobkov 

o hotové kovové dielce (5-os. frézované), vrátane povrchového opracovania, 0,1-

15 kg, 1000 – 10000 ks/rok 

o hotové sústružené a brúsené kovové dielce, Ø 30 - 150 mm, dĺžka max. 

200 mm, vrátane povrchového opracovania, 0,1 – 3 kg, 10000 – 100000 ks/rok  

 

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.kmb-technik.at/
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Rösler Oberflächentechnik GmbH 
Hetmanekgasse 15 
A-1230 Viedeň 
W www.solutions-for-am.com  

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. 

  

https://www.solutions-for-am.com/
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SAG Innovation GmbH  
Seilerstätte 10 
A-1010 Viedeň 
W www.sag.at  

PROFIL FIRMY 

SAG (Salzburger Aluminium Group) pôsobí už od roku 1992 ako dodávateľ 

inovatívnych hliníkových komponentov pre automobilový priemysel, výrobu 

užitkových a železničných vozidiel. So svojimi 10 pobočkami po celom svete patrí 

SAG k najvýznamnejším medzinárodným dodávateľom hliníkových palivových nádrží 

a ľahkých komponentov a zároveň sa zaraďuje medzi TOP 100 rakúskych podnikov 

podľa výšky ročného obratu. 

ZAMERANIE FIRMY 

• spracovanie hliníka 

• výroba hliníkových palivových a hydraulických nádrží a systémov pre LNG 

• výroba zásobníkov stlačeného vzduchu 

• výroba ľahkých komponentov pre automobilový priemysel a výrobu vozidiel 

• výroba špeciálnych hliníkových komponentov a riešení pre rôzne odvetvia  

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• firmy, ktoré využívajú pri výrobe ľahké hliníkové komponenty alebo nádrže 

• výrobcov vozidiel (traktorov, železničných vozdieil a pod.) pre potenciálnu 

výrobnu kooperáciu 

• výrobcov komponentov pre vozidlá a plavidlá pre potenciálnu výrobnkú 

kooperáciu 

 

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.sag.at/
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Salvagnini Maschinenbau GmbH 
Dr. Guido Salvagnini Straße 1 
A-4482 Ennsdorf 
W www.salvagninigroup.com  

PROFIL FIRMY 

Salvagnini Maschinenbau už viac ako 50 rokov vývíja, vyrába a distribuuje strojné 

zariadenia a automatizačné systémy určené na spracovanie kovoých plechov 

a plochých materiálov. Spoločnosť má popri ďalších pobočkách dovedna päť 

výrobných prevádzok - z toho jedna, ktorá je zároveň najväčšou svojho druhu, sa 

nachádza práve v Rakúsku. Stroje spoločnosti Salvagnini sú nasadzované vo výrobe 

v širokom spektre odvetví – od výroby svietidiel, cez predajné automaty, 

automobilový priemysel, až po hotelierstvo a gastronómiu, či laboratórne vybavenie 

a ďalšie. 

ZAMERANIE FIRMY 

• výroba ohýbačiek a ohraňovačiek kovových plechov 

• výroba laserových rezačiek a laserových systémov pre spracovanie plechov 

• výroba vysekávacích lisov 

• výroba flexibilných výrobných systémov (FMS) 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• podniky spracujúce plechy 

• podniky so záujmom o moderné technológie a automatizáciu 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.salvagninigroup.com/
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TCM International 
Tool Consulting & Management GmbH  
Technologiepark 3 
A-8510 Pichling bei Stainz 
W www.tcm-international.com  

PROFIL FIRMY 

TCM International Tool Consulting & Management je poskytovateľom služieb 

v oblasti manažmentu nástrojov na trieskové obrábanie kovov a plastov. Služba Tool 

Management od TCM zastrešuje manažment obrábacích nástrojov na všetkých 

úrovniach – od obstarania vhodných nástrojov, až po ich výdaj v rámci výrobnej 

prevádzky. To umožňuje optimalizovať využitie obrábacích nástrojov vo výrobe, šetriť 

náklady a zároveň zaručuje využitie najnovších poznatkov a technológií v oblasti 

trieskového obrábania. 

ZAMERANIE FIRMY 

• poskytovanie služieb poradenstva a manažmentu obrábacích nástrojov 

• obstaranie nástrojov pre výrobu, brúsenie nástrojov, správa nástrojov, systémy 

pre výdaj nástrojov vo výrobe 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• nové kontakty – firmy v oblasto trieskového spracovania kovov, plastov a ďalších 

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.tcm-international.com/
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TECNOPLAST GmbH 
Alemannenstraße 13 
A-6973 Höchst 
W www.tecnoplast.com  

PROFIL FIRMY 

TECNOPLAST je podnik založený v roku 1962. Venuje sa spracovaniu a obrábaniu 

plastov a ďalších materiálov. Nosným prvkom výroby je vstrekovanie, ale taktiež aj 

prášková metalurgia (MIM), doplnené o ďalšie technológie a postupy na prípravu, 

návrh a finalizáciu výrobkov.   

ZAMERANIE FIRMY 

• spracovanie a obrábanie plastov 

• prášková metalurgia, vstrekovanie kovov (MIM) 

• mechanické opracovanie 

• laserové popisovanie a potlač výrobkov, ultrazvukové zváranie, montáž / 

skladanie výrobkov, balenie 

• zastrešenie životného cyklu produktu - od návrhu, výroby, až po finalizáciu 

FIRMA CHCE STRETNÚŤ 

• potenciálnych odberateľov pre plastové a kovové dielce 

• partnerov pre výrobnú kooperáciu (kovy a plasty) 

 

 

 

 

 

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.tecnoplast.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 „SLUŽBY - 

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE“ (menu vľavo) 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: 

 

 

  


