
Stredné a veľké podniky s dôrazom na duálne – rešerš 
 
 
1.Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, Mgr. Adriana Siváková, 
tlačová hovorkyňa, tel.: 0906.771 309, e-mail: hovorca@hbp.sk, bane@hbp.sk,	 www.hbp.sk, duálna f., 
veľký znečisťovateľ - vody 
Najväčšia slovenská banská spoločnosť so 100-ročnými skúsenosťami s podzemným dobývaním uhlia. 
Ročná produkcia hnedého uhlia dosahuje 1,9 miliónov ton. Súčasťou podnikateľských aktivít je banský 
prieskum, navrhovanie a projektovanie baní, geológia a hydrogeológia, ťažba uhlia, vetranie a požiarna 
ochrana, podzemná degazácia a využitie metánu na výrobu elektrickej energie v kogeneračných jednotkách. 
Banskú záchranársku činnosť a služby v oblasti bezpečnosti vykonáva odštepný závod Hlavná banská 
záchranná stanica Prievidza - www.hbzs.sk . Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky, odštepný 
závod - zamestnanecká a.s. zabezpečuje špecializované činnosti v oblasti strojárskej výroby – www.bme.sk. 
Všetky aktivity vykonávajú s cieľom byť rozhodujúcim, stabilizujúcim faktorom zamestnanosti v regióne a 
s perspektívou zachovania kvalitného životného prostredia pre budúce generácie. Ako najväčší 
zamestnávateľ TK poskytujú pracovnú príležitosť 4 200 zamestnancom. 
Životné prostredie - Pri výrobe elektrickej energie na Slovensku dlhodobo pretrváva nízka „uhlíková stopa“. 
Tri štvrtiny – 75% vyrábanej elektriny je  úplne bez emisií CO2,  teda „carbon free“. Výroba elektriny 
z domáceho uhlia v Elektrárni Nováky plní environmentálnu legislatívu platnú v EÚ o priemyselných 
emisiách a garantuje dodržiavanie emisných limitov. V roku 2015 prešla Elektráreň Nováky rozsiahlou 
modernizáciou a ekologizáciou, čo  umožňuje prevádzkovať ju aj po roku 2016 ako bezpečný zdroj elektriny, 
tepla a podporných služieb pre prenosovú sústavu. S cieľom minimalizovať dopady banskej činnosti  na ŽP 
vynakladá spoločnosť HBP značné finančné prostriedky na komplexnú revitalizáciu ťažbou dotknutých 
území, v rokoch 2014-2016 dosiahli 600 000 Eur. V r.2014 uskutočnili komplexnú revitalizáciu potoka 
Ciglianka v extraviláne obce Cígeľ.  V r.2015 na zaplavených poddolovaných pozemkoch bývalej mestskej 
časti Nováky–Laskár  umožnili vytvorenie nového rybárskeho revíru „Ťakov potok“, čím prispeli ku 
skvalitneniu životného prostredia v regióne. V dobývacom priestore Nováky dochádza aj k zmenám vo 
funkčnom využití a členení územia, napr. golfový areál v obci Koš. Na poddolovanom území v lokalite Koš-
Nováky sa na povrchu vytvárajú cenné biotopy - mokrade a vodné plochy. Stali sa domovom pre vzácne 
druhy vtákov a rôznych živočíchov.  Od roku 1980 tu vzniklo viac ako 30 mokradí s celkovou výmerou okolo 
50 ha. Usadil sa tu vodomilný hmyz, obojživelníky, plazy, netopiere a vodné vtáky, ktoré využívajú tieto 
biotypy na hniezdenie a ako oddychové miesta na transeurópskych migračných trasách. Doteraz bolo 
zistených 161 druhov vtákov, čo znamená najväčšiu druhovú pestrosť vtáctva v regióne. Všetky druhy sú 
chránené zákonom  a viaceré z nich aj medzinárodnými dohovormi. Ekosystémy v tejto oblasti sa postupne 
vracajú do obdobia, kedy príroda nebola umelými zásahmi a industrializáciou výraznejšie zasiahnutá. 
Štandardy kvality dodávky vody a štandardy kvality odvádzania vody a súvisiacich služieb v kalendár-
nom roku 2016 za regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza boli dodržané. 
 
2.LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Trenčín, Soblahovská 2050, 911 01  Trenčín, Tf: 
032.3234 321, www.leoni.sk,	(2000-2999	zam.),	duálna	f.,	enviroprogram:	enviro@leonics.sk 
Jednou z najnovších výrobných prevádzok LEONI Trenčín je výroba komponentov káblových zväzkov. Ide 
o prevádzku výroby plastových komponentov a montážnych skupín, vybavenú najmodernejšími vstrekova-
cími lismi, robotizovanými pracoviskami a automatickými montážnymi linkami. V tejto výrobe potrebujú 
hlavne odborníkov pre nastavovanie a zoraďovanie strojov, robotizovaných pracovísk a montážnych liniek. 
Hlavnými zákazníkmi pre výrobu komponentov sú Mercedes, Porsche, BMW. Najnovšia výrobná prevádzka 
sa nachádza v Ilave – výroba káblových zväzkov pre zákazníka Hyundai v ČR.  
Okrem výrobných prevádzok Leoni Slovakia odštepného závodu Trenčín, majú aj vývojové centrá, ktoré sa 
nachádzajú v prevádzkach Trenčín a Ilava na vývoj nových produktov káblových zväzkov a komponentov 
pre zákazníkov Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, JLR a ďalších. Vývojoví pracovníci sa podieľajú na 
vývoji automobilov nových generácií, ktoré bude ľudstvo používať v budúcnosti. Sú súčasťou vývoja 
elektromobilov. Začínajú sa zameriavať na spoluprácu s vysokými a strednými školami a chcú si 
vychovávať vlastných vývojárov. Pracovníci vývojových centier si svoje poznatky vývoja overujú priamo pri 
výrobe prototypov. V LEONI Slovakia, odštepný závod Stará Turá,  je zamestnaných približne 500 
pracovníkov. Výrobné spektrum závodu zahŕňa káblovú konfekciu pre medicínsku techniku, automatizačnú 
a riadiacu techniku pre zákazníkov západnej Európy. 
LEONI Slovakia spol. s r.o., mestská časť Dobrá 1356, 91401 Trenčianska Teplá, Tf: 32.6550 200 
E-mail cable-info@leoni.com, Silvia Gabelova, Tf: 32.6550 376  
 
3.Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, Web: http://www.matador-
belts.com, Tf: 042.4611 111, (2000-2999 zam.), duálna f., veľký znečisťovateľ - ovzdušie 
Firma vyrába dopravné pásy podľa požiadaviek zákazníkov, zároveň kladú dôraz na čo najmenšie 
zaťaženie životného prostredia v súvislosti s ich výrobou a následným používaním. Vývoj nových 



konštrukcií dopravných pásov vo svojom Výskumnom ústave gumárenskom a úzka spolupráca s 
akademickou obcou, sa zapodieva problematikou pásovej dopravy, ktorá im pomáha udržiavať krok so 
svetovým trendom a zaraďuje ich medzi popredných európskych výrobcov. Podľa konštrukcie výstužného 
materiálu rozlišujeme dopravné pasy gumotextilné a oceľokordové.  
 
4.YURA Corporation Slovakia s.r.o., Káble a izolované vedenia pre automobilový priemysel v Lednických 
Rovniach, Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne Tf: +421.918.630 003, http://www.yura-corp.sk,	
(2000-2999 zam.), ostatné údaje anglicky 
 
5.FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, www.fortischem.sk, (1000-1999 zam.), veľký 
znečisťovateľ - ovzdušie 
Závod chemickej výroby v Novákoch je prevádzkovaný od r.2012. História chemickej výroby sa v ňom 
začala v r.1940. Bývalé Novácke chemické závody, a.s. sa počas pôsobenia profilovali ako výrobca 
produktov pre ďalšie spracovanie v rôznych priemyselných odvetviach.  Dnes spoločnosť vyrába a predáva 
produkty na báze výroby a spracovania chlóru, karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov. Do 
portfólia podniku patria aj elektrolýzne produkty,  výroba polyvinylchloridu a produktov z PVC (okenné profily 
INTERNOVA a Slovinyl Siding). FORTISCHEM a.s. sa podieľa aj na  výrobe základných a špeciálnych 
malotonážnych chemikálií. Viac ako 80% produkcie smeruje do zahraničia a ich výrobky poznajú odberatelia 
zo 60 krajín sveta. Spoločnosť FORTISCHEM a.s. je členom skupiny ENERGOCHEMICA SE, ktorá okrem 
iného intenzívne investuje do oblasti biotechnológií.  
 
6.RONA, a. s., Schreiberova 365/10, 020 61 Lednické Rovne, Tf: 042.4601504, e-mail: sales@rona.sk, 
www.rona.sk,	(1000-1999 zam.), duálna	f.,	veľký znečisťovateľ - ovzdušie 
V súčasnosti spoločnosť RONA disponuje silnou exportnou pozíciou, kvalifikovaným personálom a najmo-
dernejšími technológiami. Skláreň v Lednických Rovniach je jedným zo svetových lídrov v spracovaní skla 
pre domácnosť, hotely a reštaurácie a tiež pre letecké a lodné spoločnosti. Strojovo vyrábané kalichy 
a nápojové sklo pokrýva základné miesto v ponuke sortimentu spoločnosti. 
Podpora životného prostredia a spoločenská zodpovednosť podnikov - Sme spoločnosť so spoločen-
sky zodpovednými, udržateľnými a ekologickými obchodnými postupmi. 
 
7.SaarGummi Slovakia s.r.o., Gumárenská 397/21, 972 23 Dolné Vestenice, Tf: 046.5118 290, e-mail: 
saargummisk@saargummi.sk, (1000-1999 zam.)  
Firma má Ekologické zásady: „V našej firme si uvedomujeme, že starostlivosť o ŽP je nevyhnutnou 
podmienkou udržateľného rozvoja spoločnosti. Predstavujeme Vám ekologické pravidlá, ktoré sme si 
stanovili a ktorými sa riadime pri našej výrobnej činnosti: * Predchádzať vzniku odpadov maximálnym 
využívaním surovín a zlepšovaním kvality * Šetriť pitnou vodou, elektrickou a tepelnou energiou * Chrániť 
zeleň vo vnútri i v okolí areálu spoločnosti * Zverené zariadenie udržiavať v dobrom technickom stave * 
Vzniknuté odpady triediť podľa druhu, na určenom mieste a do zodpovedajúcich nádob * Odpady a iný 
materiál neodkladať na trávnaté plochy * Nevylievať kvapalné odpady na vonkajšie plochy do kanalizač. 
potrubí a ani do umývadiel v prevádzke * Predchádzať možným únikom ropných látok, v prípade že únik 
nastane, aktívne zasiahnuť a volať nadriadeným a zodpovedným pracovníkom * Uchovávať prchavé 
nebezpečné látky na pracovisku v uzatvorených nádobách a nádoby ukladať do záchytných vaní * Na 
chemické prípravky nepoužívať potravinové obaly (napr. PET fľaše) * V prípade požiaru použiť hasiace 
prístroje a ohlásiť požiar službukonajúcim pracovníkom strážnej služby. Vo výrobných priestoroch využiť pre 
ohlásenie požiaru prostredníctvom požiarnych telefónov na klapke 33 * Upozorniť svojho nadriadeného na 
skutočnosti ohrozujúce životné prostredie.“ 
V prípade otázok, pripomienok a upozornení týkajúcich sa životného prostredia, kontaktovať technického 
pracovníka pre oblasť ŽP: Beňo Branislav, Zelená linka: 046.5118 131, 0908.781 754 
Na zelenú linku volajte v prípadoch: * Ak potrebujete informáciu o stave ŽP v SaarGummi Slovakia (SGSK)  
* Ak ste zistili zásadné nedostatky v ochrane ŽP. 
 
8.GeWiS Slovakia s.r.o., Prevádzka Prievidza, Vápenická 30, 971 01 Prievidza, Tf: 046.3961 200, e-mail: 
info@gewis.eu,	www.gewis.sk,	duálna	f.	
GeWiS Slovakia s.r.o., Prevádzka Handlová, S. Chalupku 6, 972 51 Handlová, Tf: 046.5117 300, spolu 
(1000-1999 zam.) 
GeWiS Gruppe je rodinne vedená firma, ktorá sa za 35 rokov svojej existencie vyprofilovala na dodávateľa 
vysoko presných, komplexných dielov a montovaných skupín pre automobilový, elektrotechnický priemysel, 
hydrauliku a poľnohospodársku techniku, ktorú dodávajú zákazníkom celého sveta. Hodnoty a princípy 
etického kódexu spoločnosti považujú za neoddeliteľnú súčasť každodenného života. 
Duálne vzdelávanie - Firma realizuje od septembra 2017 projekt duálneho vzdelávania žiakov v spolupráci 
so Strednou odbornou školou v Prievidzi (12 žiakov) a Strednou odbornou školou v Handlovej (8 žiakov). 



V šk.roku 2018/2019 plánujú v rámci duálneho vzdelávania zabezpečiť odborný výcvik žiakov od 1. ročníka 
strednej školy v priestoroch spoločnosti.  
Aktivity pre študentov VŠ - Poskytujú konzultácie pri riešení semestrálnej, bakalárskej a diplomovej práce 
študentom so zameraním na strojárstvo a na príbuzné technické odbory. Podmienka: významnosť a 
aktuálnosť spracovávanej témy a jej využiteľnosť v praxi, preferované sú práce z oblasti strojárstva. 
Umožňujú vykonávať povinnú prax študentov VŠ so zameraním na strojárstvo a príbuzné technické odbory, 
prípadne absolvovať brigádu počas letných mesiacov. 
Aktivity pre ZŠ - Spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ pri výbere SOŠ žiakov ZŠ, možnosť absolvovania 
exkurzie pre žiakov posledných ročníkov základných škôl z regiónu s cieľom príťažlivou formou vzbudiť 
záujem detí o technické profesie, podporiť ich výber povolania a štúdium na SOŠ. 
Vzdelávanie zamestnancov - V záujme zabezpečenia kvalifikovaných pracovníkov sa zameriava na ich 
ďalšie vzdelávanie. Vo výrobných prevádzkach V SR pracovníkom ponúkame: interné a externé profi kurzy, 
jazykové kurzy nemčiny a angličtiny. Väčšinu potrieb interného vzdelávania zamestnancov zabezpečuje 
Centrum vzdelávania.  
 
9.Rialto, s.r.o., Partizánske, jeden z najväčších slovenských výrobcov značkovej športovej obuvi 
Obuvnícka 428, 958 01 Partizánske, Web: http://www.rialto.sk, Tf: 038.7463 110, (1000-1999 zam.), duálna	
f.,	stránka v príprave 
 
10.Spoločnosť Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o. 916 31 Kočovce 228 pri Novom Meste nad Váhom, Tf: 
032.7705 115, e-mail: hskf@hella.com, www.hella.com, (1000-1999 zam.), duálna	f.	
Vyrástla na zelenej lúke ako výrobný závod a dcérska spoločnosť koncernu HELLA KGaA & Co. Lippstadt. 
Výrobu spustila v roku 2003. Spoločnosť sa zaoberá výrobou svetlometov pre osobné a nákladné automobily 
prevažne pre európsky trh. Všetci známi automobiloví výrobcovia patria k zákazníckemu portfóliu 
spoločnosti. 
 
11.HELLA Slovakia Signal-Lighting s. r. o., Hrežďovská 1629/16, 957 04 Bánovce nad Bebravou – Dolné 
Ozorovce, Tf: 038.7628 110, závod Trenčín: Bratislavská 517, 911 05 TN, Tf: 032.6546 001, (1000-1999 
zam.), duálna f. + vzdelávanie zamestnancov, firma má enviropolitiku  
Člen nemeckého koncernu HELLA, ktorý je svetovým dodávateľom v oblasti automobilového priemyslu, 
začal písať svoju históriu v Bánovciach nad Bebravou v roku 2003, kedy bol vyrobený prvý zadný reflektor. 
Spolu s výrobným závodom v Nemecku a Mexiku patria ku kľúčovým závodom koncernovej divízie svetiel v 
oblasti signálnych svietidiel.  
 
12.Gabor, spol. s r.o., J. Gabora 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tf: 038.7622 000, e-
mail:  Info@gabor.sk, duálna f., (1000-1999 zam.), info o firme na webe nemá. 
 
13. VEGUM a.s.,  Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice,  tel.: 046.5195 111, e-mail: info@vegum.sk, 
www.vegum.sk, (500-999	zam.),	veľký znečisťovateľ – ovzdušie a voda 
VEGUM a.s. sa zaoberá gumárenskou výrobou pre všetky odvetvia priemyslu. Nosným výrobným 
programom je miešanie gumárenských zmesí, výroba širokého sortimentu výrobkov z lisovanej a 
vytlačovanej technickej gumy a strojárska výroba pre domáci aj zahraničný trh. Zo základných surovín: 
kaučuku, sadzí, plnív, zmäkčovadiel a urýchľovačov sa pripravuje surová gumárenská zmes určená k odpre-
daju alebo k ďalšiemu spracovaniu gumárenskými technológiami - lisovaním v hydraulických lisoch alebo 
vytlačovaním vytlačovacími strojmi. V areáli firmy sa nachádzajú materiály výbušné, škodlivé, dráždivé a 
nebezpečný pre životné prostredie. Informácie o možnom ohrození sú dostupné na webovej stránke podniku 
www.vegum.sk a na webovej stránke Informačného systému prevencie závažných priemyselných havárií     
http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostilovt-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych-riemyselnych-
havarii/informacny-system-pzph; špecialista na prevenciu ZPH, tel. 046.5195 172. 
 
14.ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o., Gumárenska 395/19, 972 23 Dolné Vestenice, Tf: 046. 
5177 102, www.contitech.sk, duálna f. 
Svetový špecialista v technológii kaučuku a plastov. Závod Dolné Vestenice predstavuje zastúpenie 
spoločnosti ContiTech Vibration Control na Slovensku od roku 1996. V závode vyrába pre zákazníkov po 
celom svete súčasti uloženia motora pre automobilové odvetvie a iné druhy priemyslu ako aj tesnenia pre 
brzdy a riadenie. Momentálne pracuje v Dolných Vesteniciach 540 zamestnancov, z toho okolo 100 zo 
závodu Partizánske. 
 
15.Nestlé	Slovensko	spol.	s	r.o.,	Košovská	cesta	11,	971	27	Prievidza,	info@nestle.sk,	nestle@nestle.sk,	Tf: 
0800.135	135,	www.nestle.cz/sk,	(500-999	zam.),	duálna	f.,	Princípy	spoločnosti:		



1.Výživa, zdravie a zdravý životní štýl - Naším cieľom je zvyšovať kvalitu života našich spotrebiteľov každý 
deň a podporovať zdravý životný štýl. Vyjadrujeme to firemnou tézou „dobré potraviny pre dobrý život“. 
2.Zaistenie kvality a bezpečnosti výrobkov - Všade na svete predstavuje názov Nestlé prísľub 
spotrebiteľom, že výrobok je bezpečný a má vysoký štandard.  
3.Komunikácia so spotrebiteľmi - Zaväzujeme sa k starostlivej a spoľahlivej spotrebiteľské komunikácii, 
ktorá spotrebiteľom umožňuje uplatňovať ich právo na poučenú voľbu a podporuje zdravé stravovanie. 
Zásady komunikácie Nestlé so spotrebiteľmi  
4.Ľudské práva a naša podnikateľská činnosť Plne podporujeme hlavné zásady Dohody OSN „UN Global 
Compact“ o ľudských právach a práci...  
5.Vedenie a osobná starostlivosť - Najímame kompetentných a motivovaných ľudí, ktorí rešpektujú naše 
hodnoty, poskytujeme rovné príležitosti k ich rozvoju a postupu, chránime ich súkromie a netolerujeme 
žiadne formy obťažovaní alebo diskriminácie. Kódex obchodného chovania spoločnosti Nestlé 
6.Bezpečnosť a ochrana zdraví pri práci - Zaväzujeme sa k prevencii nehôd, zranenia a nemocí 
súvisiacich s prácou a k ochrane zamestnancov, dodávateľov a ďalších, zapojených do hodnotového 
reťazca. Politika v oblasti bezpečnosti práce, zdraví a životného prostredia  
7.Vzťahy s dodávateľmi a partneri - Požadujeme, aby naši dodávatelia, agenti, subdodávatelia a ich 
zamestnanci konali čestne, s integritou, slušne a aby dodržiavali naše trvalé štandardy, podobne sme 
zodpovední voči našim vlastným zákazníkom.  
8.Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka- Prispievame k zlepšeniu kvality poľnohospodárskej výroby, 
sociálneho a ekonomického postavenia farmárov, komunít vidieka a výrobných systémov, aby boli viac 
ekologicky udržateľné. Správa o spoločenskej zodpovednosti Nestlé v ČR a SR  
9.Ekologická udržateľnosť - Zaväzujeme sa k ekologicky udržateľným podnikateľským postupom. Vo 
všetkých štádiách životného cyklu výrobku sa snažíme používať prírodné zdroje efektívne, dávať prednosť 
používania udržateľne obnoviteľných zdrojov a smerovať k minimalizácii odpadu. Viac o spoločenskej 
zodpovednosti Nestlé v ČR a SR: www.nestle.cz/sk/vytvaranie-zdielanej-hodnoty  
10.Voda - Zaväzujeme sa k udržateľnému využívaní vody a k stálemu zlepšovaniu vodného hospodárstva. 
... Viac na www.nestle.cz/sk/vytvaranie-zdielanej-hodnoty  
 
16.SLOVAKTUAL s. r. o., Pravenec 272, 972 16 Pravenec, Tf: 046.5447 432, 046.5447 916, bezplatná 
linka: 0800.115 511, e-mail: slovaktual@slovaktual.sk, www.slovaktual.sk,	 
Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. vyrába plastové a hliníkové okná a dvere. Na Slovensku je v oblasti 
plastových okien najväčším výrobcom na trhu. Firma zamestnáva priemerne 600 zamestnancov a v roku 
2016 dosiahla tržby viac ako 68,7 mil. Eur. Na Slovensku a na niektorých exportných trhoch, ako je Česko 
a Rakúsko, disponuje vlastnou, predajcami podporovanou organizáciou odbytu. Sieť zmluvných predajcov 
predstavuje približne 150 vzorkových predajní. 
 
17. thyssenkrupprotheerde Slovakia, a.s., (do r. 2019 pod názvom PSL, a.s.) Robotnícka ul., Považská 
Bystrica, Tf: 042.4371 111, e-mail: pslpb@pslas.com, www.psl.sk,	(500-999	zam.),		duálna	f.,	veľký znečis-
ťovateľ – ovzdušie a voda.  
Firma je výrobcom ložísk s viac ako 60-ročnou tradíciou. Sídlo vedenia spoločnosti, výrobný závod a 
vývojové centrum sa nachádza v Považskej Bystrici. Zaoberá sa výrobou štandardných a špeciálnych 
veľkorozmerných valivých a otočných ložísk,  integrovaných prevodov a valčekov. Takmer všetka produkcia 
PSL sa vyváža najmä do krajín Európskej únie, USA a Ruskej federácie. Je súčasťou divízie "Components 
Technology" pre oblasť výroby ložísk Bearings v rámci globálneho koncernu thyssenkrupp = 12 spoločností, 
17 výrobných závodov v 10 krajinách, vyrábajúcich veľkorozmerné ložiská-otoče ako globálny líder v tejto 
komodite s viac ako 150 000 zamestnancami po celom svete. 
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany ŽP a hospodárenia s energiami - 
Starostlivosť o BOZ zamestnancov pri práci, o ochranu životného prostredia a hospodárenie s energiami v 
spoločnosti PSL, a.s. považujeme za samozrejmú súčasť všetkých našich vykonávaných činností a 
poskytovaných  služieb. Hlásime sa k zodpovednosti vynaložiť maximálne úsilie na znižovanie bezpečnost-
ných, zdravotných, environmentálnych a energetických rizík. Vedenie spoločnosti v zmysle týchto zásad 
prijalo túto politiku a zaväzuje sa: ... *Komunikovať s verejnosťou, orgánmi štátnej správy a ostatnými 
zainteresovanými stranami významné oblasti týkajúce sa ŽP, BOZ zamestnancov, hospodárenia s 
energiami a v prípade potreby informovať verejnosť o environmentálnom, bezpečnostnom, zdravotnom 
a energetickom vývoji spoločnosti. *  Odborne vzdelávať zamestnancov, dodávateľov a zmluvných 
partnerov s cieľom zvýšiť povedomie v oblasti environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a  hospodárenia s energiami. * Zabezpečiť dostupnosť potrebných zdrojov na nákup bezpečných, 
k životnému prostrediu šetrných a energetický účinných vstupných materiálov, nových technológii, výrobných 
zariadení a potrebných služieb. 
 
18.Danfoss Poweer Solutions, s.r.o., Kukučínova 2148, 017 01 Považská Bystrica, +421.822.4301 111,  
http://powersolutions.danfoss.sk, (500-999	zam.),	duálna f. 



Spoločnosť Danfoss navrhuje energeticky úsporné technológie umožňujúce vytvárať inteligentné komunity a 
priemyselné oblasti s cieľom vyrábať zdravšiu a príjemnejšiu klímu v našich budovách a domácnostiach 
a prinášať na pulty viac potravín s menším objemom odpadu. 
 
19.Vacuumschmelze, s.r.o., 916 24 Horná Streda 1325/14, Tel.:032.7772 220, www.vacuumschmelze.sk,	 
personalneodd@vacuumschmelze.com, (500-999	zam.),	duálna f. 
Vyvíja, vyrába a uvádza na trh magnetické špeciálne materiály a z toho ďalej zušľachtené výrobky. Dnes 
ponúka VACUUMSCHMELZE široké spektrum vysokohodnotných polotovarov, dielov, induktívnych prvkov, 
komponentov a systémov, ktoré sa používajú v rôznych oblastiach a priemyselných odvetviach, od 
konštrukcií hodín až po lietadlá. 
 
20. Enics Slovakia, s.r.o., Trenčianska 19, 018 51, Nová Dubnica, e-mail: vanda.jancova@gmail.com, 
www.enics.sk, Tf: 042.3247 010, (500-999	zam.),	duálna f., 
Je súčasťou medzinárodnej spoločnosti Enics, ktorá patrí medzi spoločnosti zaoberajúce sa elektronickými 
výrobnými službami v oblasti priemyslu a medicínskej techniky. Poskytuje konečné riešenia pozostávajúce z 
vyhotovenia návrhu, predstavenia produktu, výroby, dodávateľského manažmentu a popredajných služieb 
počas celej životnosti produktu. Momentálne zamestnáva v Novej Dubnici cca 700 zamestnancov. 
 
21. Bel Power Solutions, s.r.o., Areál ZTS 924, 018 41, Dubnica nad Váhom, www.belpowersolutions.com, 
(500-999 zam.), duálna f.,  
Výskum, vývoj a výroba spínaných napájacích zdrojov so širokým typovým a výkonovým rozsahom a 
napájacích modulov pre uplatnenie v oblasti dopravy, priemyslu, telekomunikácií, medicíny. Vo výrobnom 
procese sú používané najnovšie technológie v oblasti SMT, THT, montáže elektroniky a testovania. 
 
22. VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Tf: 032.6557 111, 
www.vetropack.sk/sk, (250-499 zam.), duálna f., veľký znečisťovateľ - ovzdušie 
Vyrába, predáva a distribuuje sklenené obaly na Slovensku. Opakované používanie použitého skla 
zásadne vylepšilo ekologickú bilanciu výroby skla: v posledných 25 rokoch znížil európsky priemysel 
obalového skla vďaka recyklácii a technologickým inováciám emisie CO2 a zaťaženie odpadmi o 75%. Na 
výrobu číreho a hnedého skla môžeme použiť až 60 percent použitého skla a pri výrobe nového zeleného 
skla je to až 100%. Výrobou sklenených obalov vytvárajú pridanú hodnotu na všetkých troch úrovniach 
udržateľného vývoja: ekonomika, spoločnosť a životné prostredie. Znižovanie ekologickej stopy: Výroba 
skla si vyžaduje vysoké teploty okolo 1600º Celzia. Zariadenia najnovšej generácie predhrievajú sklársky 
kmeň a spotrebujú tak menej energie na tavenie. Súčasne je možné aj lepšie využívať odpadové teplo z 
taviacich vaní ako zdroj diaľkového tepla pre okolité budovy. Technológia odľahčeného skla, prispieva k 
výraznej redukcii stopy CO2 pri sklenenom obale - úspory môžu byť pri bežných sklenených fľašiach 12 až 
17 % emisií CO2. Pokiaľ sa potom fľaša predáva v domácom regióne a prepravuje sa po železnici, jej 
energetická bilancia sa ešte viac zlepšuje. 
 
23. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T.G.Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, Sekretariát riaditeľa: 
Tel: +421.32.6514 761, e-mail: sekretariat@slktn.sk, www.kupele-teplice.sk, (250-499 zam.), duálna f. 
Liečebná starostlivosť v kúpeľoch Trenčianske Teplice a.s. má dlhú tradíciu (prvá písomná zmienka je 
z r.1247) a je založená na využívaní prírodnej sírnej termálnej vody. V súčasnosti sa okrem termálnej vody 
využíva široká paleta liečebných metód z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie. Kúpele sa špecializujú na 
liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavoch po operáciách a úrazoch, chronických 
reumatických ochorení u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti 
internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátanie psoriázy.  
 
24. Brose Prievidza, spol. s r.o., Max Brose 20, 971 01 Prievidza, Tf: 046.396 2000, prievidza@brose.com, 
www.brose.com/prievidza; (250-499 zam.), duálna f. 
Spoločnosť vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH 
Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike, jej produkcia sa zameriava na 
výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva 
približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických 
systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. Zamestnáva takmer 25-tisíc pracovníkov. 
Prievidzská firma vyrába zdvíhače okien a motory pre zdvíhače okien, pohony pre zdvih zadných dverí pre 
Wolkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Seat, Deomler, BMW, Ford, Volvo a Jaguar Land Rower.  
 
25. Branson Ultrasonics, a.s., (predtým Vertiv Slovakia), Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom, 032.7700 669, e-mail: filip.gajdos@emerson.com, www.branson.eu, www.bransonultrasonics.com, 
(250-499 zam.), duálna f., veľký znečisťovateľ - ovzdušie 



Branson ponúka nákladovo efektívne, technicky vhodné riešenia doma vyrábaných elektronických zariadení 
a systémov. Ponúka prácu v medzinárodných tímoch v oblasti vývoja strojov, strojnej konštrukcie, 
elektrokonštrukcie a programovania riadiacich systémov. Uplatnenie nájdu zruční CNC programátori, 
elektrikári, montážni pracovníci a mnohé iné profesie. Medzi výrobky patria ultrazvukové, vibračné, horúce 
zrkadlo a infračervené zariadenia. Príklady aplikácii: * Automobilový priemysel (zváranie zadných svetiel, 
prístrojových dosiek, nárazníkov, vzduchových potrubí, palivových filtrov, senzorov) *  Obchodno-
spotrebiteľská elektronika (zváranie obalov prístrojov, spínačov, konektorov, batérii, slúchadiel, hodiniek) * 
Spotrebný priemysel (zváranie hračiek, túb, audio & video kaziet, tonerov do tlačiarní) *  Elektrotechnický 
priemysel (zváranie kĺbových vypínačov, konektorov, prepínačov, káblových spojov a kovových koncoviek) * 
Ďalšie (zváracie a rezacie aplikácie v baliacom, potravinárskom, textilnom, zdravotníckom priemysle).  
 
26. Askoll Slovakia s.r.o., Potvorice 331, Tf: 032.7771 021, www.praca-askoll.sk, personal.sk@askoll.com, 
www.askoll.com/en/askollslovakia, duálna f. 
Spoločnosť Askoll bola založená v r.1978 v talianskom meste Vicenza. Je svetovým lídrom vo vývoji, návrhu, 
výrobe čerpadiel a elektromotorov v domácich elektrospotrebičoch - v práčkach, sušičkách a umývačkách 
riadu, okrem toho v akvaristike a prietokových ohrievačov. Skupina je tvorená 9 spoločnosťami, strategicky 
rozmiestnenými po celom svete: v Taliansku, na Slovensku, v Rumunsku, Brazílii, Číne, Mexiku, obchodné 
zastúpenia v USA a Južnej Kórei, pracuje v nich viac ako 1700 zamestnancov, ročný obrat 200 MEUR. 
Materská spoločnosť investovala vyše 8 MEUR do výrobného závodu v Potvoriciach, do moderných liniek 
vyrábajúcich nové typy elektromotorov. Závod je vybudovaný na ploche 15 000 m² a zamestnáva cca 300 
zamestnancov. Askoll Slovakia s.r.o. vyrába elektromotory pre významných výrobcov bielej techniky, napr. 
Whirlpool, Indesit, Candy, Brandt France Gorenje, určených prevažne pre európsky trh. 
 
27. Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s., Slovanská 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tf: 
032.7707 263, https://www.silgan.sk, (250-499 zam.), duálna f. 
V r. 2010 skupina Vogel&Noot prešla do rúk americkej skupiny Silgan. Od r. 2011 aj firma zmenila obchodný 
názov na Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. a po 70 rokoch prestal figurovať názov OBAL. 
Predmetom výrobnej činnosti je výroba jemných plechových obalov a uzáverov na poháre. Sídlo Silganu je v 
Stamforde štát Connecticut, skupina má 81 výrobných podnikov v Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Európe, 
tvorí komplex takmer 9 tisíc zamestnancov. Hlavným predmetom činnosti je výroba plechovíc a konzerv pre 
potravinársky a chemický priemysel. Firma rozšírila aj výrobu obalov z plastov pre potravinársky a chemický 
priemysel a plastové uzávery na fľaše. V Severnej Amerike má Silgan tri vývojové centrá. 
 
28. MSM Martin s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, Tf: 042.2855 100, e-mail: 
msm@msm.sk, sales@msm.sk, www.msm.sk, (250-499 zam.), duálna f.  
MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom obranného a civilného 
strojárskeho priemyslu. Spoločnosti v skupine pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej 
kolesovej a pásovej techniky, rádionavigačnej elektrotechniky pre letiská, školeniami pilotov vrtuľníkov, 
špeciálnymi kontajnermi a informačnými technológiami. 
Prevádzka v Trenčíne je tiež autorizovaným obchodným zastúpením firmy TATRA TRUCKS, a.s. a zároveň 
autorizovaným servisom nákladných automobilov značky TATRA. Prevádzka Trenčín sa špecializuje na 
opravy vojenskej pásovej a kolesovej techniky, modernizáciu vojenských a špeciálnych vozidiel, predaj 
náhradných dielov a výrobu mobilných kontajnerov typového radu ISO 1C. Adresa: Kasárenská 865/8, 
91105 Trenčín – Západ, Tf: 032.6522 583.  
 
29. HF NaJUS, a. s., Lieskovec 847/124, 018 41 Dubnica nad Váhom, Tf: 042.448 5601, e-mail: sales@hf-
mixinggroup.com, www.hfnajus.sk, (250-499 zam.), duálna f. 
Od r. 2012 patrí HF NaJUS, a.s. do skupiny firiem L. Possehl&Co.mbH prostredníctvom nemeckej strojárskej 
spoločnosti Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH. Spoločnosť je najmladším, ale plnohodnotným 
členom divízie HF Mixing Group, ktorá dlhodobo pôsobí na všetkých kontinentoch. Do tohto zoskupenia 
patria i s materskou spoločnosťou v SRN aj ďalší partneri: Farrel Limited v GB, Farrel Corporation v USA a 
POMINI Rubber & Plastics v Taliansku. V r. 2014 došlo k ďalšiemu rozšíreniu spolupráce s divíziou HF 
TireTech Group.  
Všetky významné inovácie gumárenského a pneumatického priemyslu boli vyvinuté spoločnosťami v rámci 
HF Mixing Group a HF TireTech Group, preto dnes môžeme považovať spoločnosť HF NaJUS, a.s. za 
jedného z európskych lídrov v tomto odvetví. Medzi zákazníkov skupiny patria popredné gumárenské 
spoločnosti Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli a mnoho iných. HF NaJUS, a.s. venuje veľkú pozornosť 
budúcej generácii kvalifikovaných pracovníkov v systéme duálneho vzdelávania od SOPK. Spoločnosť HF 
NaJUS, a.s. vytvorila samostatné školiace stredisko, v ktorom na vlastné náklady rekvalifikuje nových 
perspektívnych pracovníkov, najmä absolventov škôl, ktorí ešte nemajú dostatočne vyvinuté pracovné 
návyky a zručnosti. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje so ZŠ a SŠ v Trenčianskom kraji. So SOŠ v 
Dubnici nad Váhom sa podieľa na programe o systéme duálneho vzdelávania, vďaka ktorému majú študenti 



možnosť získať prácu v stabilnej spoločnosti a taktiež zaujímavé finančné ohodnotenie už počas štúdia na 
škole a praktickej výučby.  
 
30. MATADOR Industries, a.s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Tf: 042.3810 200, e-mail: 
info@matador-group.eu, www.matador-group.eu, (250-499 zam.), duálna f., veľký znečisťovateľ – ovzdušie 
a voda 
Strojárenská spoločnosť poskytujúca široké spektrum výroby, pozostávajúcej z presného CNC obrábania, 
prepracovaného vývoja, konštrukcie a montáže jednoúčelových zariadení na zákazku pre rôzne priemyselné 
odvetvia. Má bohaté skúsenosti s obrábaním, frézovaním alebo sústružením, zváraním a 3D meraním – 
kontrola kvality. Moderné strojové vybavenie umožňuje pracovať na zákazkách z rôznych materiálov, zloži-
tých tvarov a veľkosti. Profesionáli z divízie lisovacích nástrojov dodávajú riešenia na kľúč v oblasti výroby 
nástrojov a foriem. K poskytovaným službám patrí opracovanie, konštruovanie a nastavenie tandemových 
a transferových lisovacích nástrojov pre automobilový priemysel. Výrobné kapacity a silné technologické 
zázemie umožňujú dodávať riešenia šité na mieru vrátane inžinieringu nástroja až po jeho záverečné 
otestovanie a odovzdanie zákazníkovi.  
 
31. Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko, Tf: 042.4651 100 – ústredňa, 
e-mail: pdmestecko@pdmestecko.sk, pd_mestecko@mail.t-com.sk, web: www.pdmestecko.sk, (200-249 
zam.), duálna f. 
Základnou úlohou PD je efektívne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v užívaní družstva, pričom 
stále viac do popredia vystupuje krajinotvorné poslanie hospodárenia na pôde. Pôdny fond je v súčasnosti 
rozložený v  16-tich katastrálnych územiach. Výroba na ornej pôde je zameraná na produkciu obilnín, repky 
a krmovín pre živočíšnu výrobu, zameranú na chov hovädzieho dobytka, oviec a  kôz. Chov hovädzieho 
dobytka je uznaným šľachtiteľským chovom slovenského strakatého dobytka o čom svedčia mnohé získané 
ocenenia v uplynulých rokoch. PD má dve pridružené výroby: gumárenstvo - železničné prejazdy a podložky 
pod koľajnice, gumové brity, drvený kord, dlážkovina a rohože, gumové obruče a kolesá, pogumované 
kladky a kotúče, hardy spojky, nárazníky, rukoväte, mem-brány a ostatná lisovaná technická guma a výplne 
do trezorov;  textilnú výrobu - šitie ľahkej a ťažkej dámskej a pánskej konfekcie pre domácich a zahraničných 
partnerov. 
 
32. PORFIX – pórobetón, a.s., ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, Tf: 046.5193 101, 
e-mail: sekretariat@porfix.sk, www.porfix.sk, (200-249 zam.), duálna f. 
Spoločnosť s najdlhšou tradíciou výroby pórobetónu na území Slovenska a Čiech, jej história siaha do konca 
50. rokov min. storočia. Za polstoročie produkcia murovacieho materiálu prekročila objem 13 miliónov m³, čo 
predstavuje státisíce bytových jednotiek a tisíce občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb. 
Prostredníctvom Nadácie PORFIX a Nadačního fondu PORFIX chceme podporovať zmyslupné 
verejnoprospešné projekty, byť oporou občianskych aktivít vedúcich k skvalitňovaniu života a adresne 
pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú. Podporujeme projekty z oblasti zdravie, šport, vzdelávanie, kultúru.  
 
33. MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, Tf: 042.4324 495, e-mail: 
vitajte@medeko.sk, www.medeko.sk, (200-249 zam.), duálna f. 
MEDEKO je rodinná firma vyrábajúca zliatiny z farebných kovov, spájky, polotovary a hotové odliatky. Vo 
výrobe okrem primárnych kovov zhodnocujú aj kovové odpady.  
MEDEKO nadácia bola založená v r. 2014 pri 20. výročí vzniku spoločnosti. Poslaním nadácie je: * podpora 
lokálnych aktivít zameraných zlepšovanie životného prostredia a kvality života v Považskej Bystrici, * 
podpora v rozvoji aktívnych mladých ľudí, prostredníctvom poskytovania štipendií, bezplatných stáží  a 
naturálnej výpomoci pre maturantov a absolventov stredných a vysokých škôl najmä v oblasti techniky. 
Okrem vlastných projektov poskytujú finančnú podporu neziskovým organizáciám a aktívnym skupinám 
obyvateľov mesta. Podporujeme predovšetkým regionálne aktivity a menšie projekty.  
 
34. Manz Slovakia s.r.o., Rybárska ul. 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Tf: 032.7740 211, e-mail: 
info.sk@manz.com, www.manz.com, 220 zamestnancov, duálna f. 
Na základe dlhodobých skúseností v oblasti robotiky, laserových technológií, metalizácie, mokrých chemic-
kých procesov a systémov pohonov poskytuje skupina Manz inovatívne systémy riešenia pre rastúce high-
tech trhy po celom svete, napr. v oblasti solárneho priemyslu. Ako jeden z technologických lídrov trhu v 
oblasti solárnych technológií a FPD priemyslu, sú prítomní na všetkých dôležitých trhoch, vyvíjajú a vyrábajú 
automatizačné riešenia, ktoré určujú štandardy. Sú dodávateľmi integrovaných systémových riešení pre 
výrobu lítium-iónových článkov a batérií. V NMnV pôsobí firma od r.1996 - montážny závod s konštrukčnými 
kapacitami na zákazkovú výrobu solárneho a polovodičového priemyslu.  
 
35. LKW Komponenten s.r.o., Partizánska 916, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tf: 038.5372 300, e-mail: 
sekretariat@lkwkomponenten.sk, www.lkwkomponenten.sk, duálna f.  



Spoločnosť LKW Komponenten s.r.o. v Bánovciach nad Bebravou, založená v r.2005 ako výrobná dcérska 
spoločnosť s právnou subjektivitou spoločnosti MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG. V r.2012 sa stala členom 
skupiny Volkswagen. Firma vyrába prídavné diely k rámom a kabínam pre nákladné vozidlá,  plechové diely, 
potrubia a zvárané zostavy, je hlavným dodávateľom dielov v nadnárodnom  koncerne MAN. Hlavnými 
výrobnými programami sú: delenie materiálu, vyrezávanie tvaru, lisovanie dielov, ohýbanie dielov, trieskové 
obrábanie, odporové bodové zváranie, ručné a robotické zváranie v ochrannej atmosfére. V súčasnosti 
zamestnáva firma LKW Komponenten s.r.o. približne 300 zamestnancov. 
 
36. ContiTrade Slovakia s.r.o., Ter. Vansovej 1054, 020 01 Púchov – Horné Kočkovce, Tf:  0901.752 003, 
www.contitrade.com, (150-199 zam.), duálna f. 
Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. patrí do koncernu Continental, európskeho lídra vo výrobe a dodávok 
pneumatík pre výrobcov automobilov, ktorý je 4. najväčším výrobcom pneumatík na svete. Venuje sa 
predaju pneumatík na Slovensku viac ako 20 rokov. Stratégiou fy je dlhodobo pôsobiť v predaji pneumatík 
kvalitnou ponukou, profesionálnou starostlivosťou a férovým prístupom. Súčasťou fy je Pneubox, 
stredoeurópska viacznačková obchodná sieť, ktorú tvoria maloobchodné predajne s pneuservismi. 
 
37. Porsche Werkceugbau s.r.o. Dubnica nad Váhom, (150-199 zam.), duálna f. – nie sú bližšie info. 
 
38. Agrofarma, s.r.o.,  01856  Červený Kameň, Tf: 042.4464 121, 042.4464 070, e-mail info@agrofarma.sk, 
www.agrofarma.sk, duálna f. 
V r.1992 bola založená Agrofarma, spol. s r.o. Začínala s 8 zamestnancami a  chovom 600 oviec. Zaoberala 
sa živočíšnou výrobou, nákupom jahniat a ich vývozom do zahraničia. V r.1994 pridružila prevádzku mlie-
kárne. Vymenila technológie a kúpila prvú cisternu. V r.2005 sprevádzkovala vlastný bitúnok a napreduje vo 
vývoze jahňacieho a ovčieho mäsa, počet zamestnancov vzrástol na 143. 2015 - Agrofarma má stabilné 
postavenie na trhu, vyrába 81 druhov kvalitných syrových produktov, teraz zamestnáva 167 pracovníkov. 
 
39. Araver, a.s., M. R. Štefánika 26,  912 50 Trenčín, Tf: 032.7430 278, e-mail: trencin@araver.sk, 
www.araver.sk, (100-149 zam.), duálna f. 
Spoločnosť získala osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho 
vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania. Znamená to, že sú spôsobilí poskytovať praktické 
vyučovanie v spolupráci s SOŠ letecko-technickou v Trenčíne a SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne. 
Kontakt: 032.7771 203, karieratn@araver.sk platí aj pre Prvý trenčiansky autoservis, s.r.o.  
   
40.Scheuch s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, Tf: 0908.743 053, e-mail: office.svk@scheuch.com, 
www.scheuch.sk, (100-149 zam.), duálna f., veľký znečisťovateľ - ovzdušie 
Výroba kovových konštrukcií, montáž kovových výrobkov, kovoobrábanie, zváračské práce, automatizované 
spracovanie dát, zámočnícke práce.   
 
41. Rademaker Slovakia s.r.o., Šebešťanová 259, 01701 Považská Bystrica, Tf: 043.212 00, e-mail: 
office@rademaker.sk, http://www.rademaker.sk, (100-149 zam.), duálna f. 
 Konštrukcia, výroba a montáž potravinárskych liniek a pekárenských strojov. Ostatné len v angličtine 
 
42. GUMOTEX Automotive Myjava, s. r. o., (od 1.1.2019, predtým Ronson Plastics s.r.o.), ul. Prostredná 
1227/9, 907 01 Myjava, Tf: 034.6999 300, e-mail: contact@ronsonplastics.com, www.ronsonplastics.com, 
(100-149 zam.), duálna f. 
Spoločnosť Ronson Plastics s.r.o je zameraná na vstrekovanie termoplastov a montáž pre automobilový 
priemysel. Spoločnosť sa nachádza na západnom Slovensku, v meste Myjava. Strategická geografická 
poloha umožňuje dodávať výrobky za výhodných logistických podmienok pre zákazníkov zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska a Poľska i zákazníkom z Francúzska, Belgicka, Portugalska a Brazílie. Hlavným predme-
tom činnosti spoločnosti je výroba technických a estetických výrobkov z plastov a súvisiace montážne a 
kompletačné práce.  V r.2014 sa stali členmi skupiny Gumotex Automotive. Toto partnerstvo umožnilo 
stabilizáciu a rast výroby do budúcnosti. V súčasnosti je spoľahlivým partnerom významných hráčov na 
automobilovom trhu ako sú Valeo, Faurecia, Visteon a ďalší. 
 
43.ZTS – ŠPECIÁL a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, Tf: 042.2852 271, e-mail: 
ztsspecial@ztsspecial.sk, www.ztsspecial.sk, (100-149 zam.), duálna f.  
Hlavný predmet podnikania spoločnosti: * Výroba, modernizácia, oprava vojenskej techniky * výroba strojov 
a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia * výroba kovových výrobkov * výroba strojov 
a prístrojov s mechanickým pohonom * tvarovanie za studena * výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a 
iných výrobkov z usní a podobných hmôt * vývoj, výroba, opravy, úpravy, predaj, požičiavanie a 



znehodnocovanie zbraní (vojenská technika) * konštrukčné práce v strojárstve * výskum a vývoj v oblasti 
technických vied * nákup a predaj obrábacích strojov * rozmerová kontrola strojárskych výrobkov * prenájom 
nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb * 
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru * vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných 
živností * predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh 
ako aj bezmäsitých jedál * miesto uloženia písomností nearchivačnej povahy * obchodovanie s vojenským 
materiálom.  
 
44. ZVS–ENCO a.s., Michalská 7 811 01 Bratislava, dcérske firmy: ZVS-ENCO, a.s., Dubnica nad Váhom. 
Tf: 0905.695 684, e-mail:  zvs-enco@zvs-enco.sk; METALLFORM, s.r.o., Beluša, Tf: 042.4426 639, e-mail: 
supakova@metallform.sk, www.enco.sk, (100-149 zam.), duálna f.  
Spoločnosť bola založená v r.1996 a v súčasnosti zamestnáva 300 ľudí. Počas 20-tich rokov existencie sa 
rozrástla z malej dielne na veľký výrobný podnik so stabilnou pozíciou na zahraničných trhoch. Z celkovej 
produkcie tvorí export 85%, hlavným odberateľom je Nemecko, Holandsko, krajiny Škandinávie a 15% 
produkcie predstavuje domáci trh. Hlavným portfóliom je výroba krbov, výroba odsávacích zariadení a 
výroba krytov pre tlačiarenské zariadenia. 
Firma ENCO s.r.o. vstúpila v roku 2016 do programu duálneho vzdelávania. Študenti stredných odborných 
škôl sa stávajú už od 1. ročníka zamestnancami s finančným štipendiom. Priamo v dielni s najnovšími 
technológiami si počas štúdia pravidelne za asistencie inštruktorov osvojujú praktické zručnosti a stávajú sa 
po škole zamestnancami firmy. Viac info o duálnom vzdelávaní nájdete na http://www.potrebyovp.sk, 
koordinátorka: Romana Medveďová, Tf: 0905.695 684, e-mail: romana.medvedova@enco.sk 
 
45. MIKROTECH s.r.o., Považské strojárne - objekt 25, 017 01 Považská Bystrica,  Tf: 042.4305 010, 
042.4328 687, e-mail: mikrotech@mikrotech.sk, www.mikrotech.sk, (50-99 zam.), duálna f. 
Presná jemná mechanika, úspešný mechanický inžiniering, to je podnikanie firmy: obrábajú komplexné 
výrobky a montujú hodnotné montážne podskupiny pre všetky oblasti priemyslu. 
 
46. PD „Vršatec“, 018 52 Pruské 118, Tf: 042.4492 525, mail: pdpruske@pdpruske.sk, www.pdvrsatec.sk,  
(50-99 zam.), duálna f. 
PD ,,Vršatec“ Pruské obhospodaruje 1529 ha pôdy, z toho 835 ha ornej a 694 ha TTP v kat. územiach 
Pruské, Bohunice, Krivoklát, Vršatské Podhradie, Mikušovce a Sedmerovec. Venuje sa nákupu a prenájmu 
poľnohospodárskej pôdy a uzatváraniu zmlúv o prenájme poľnoh. pôdy, dočasnému užívaniu poľnoh. pôdy – 
záhumienkov. Živočíšna výroba PD je rozdelená do 3 stredísk so zameraním: farma Bohunice - chov dojníc, 
farma Mikušovce - chov kráv bez trhovej produkcie mlieka, farma Pruské – výkrm býkov. V pridruženej 
výrobe GO-štartéry opravuje všetky značky a typy alternátorov a štartérov pre osobné, úžitkové a nákladné 
automobily, poskytuje opravy elektroinštalácie...;  v pridruž. výrobe zinkovňa vykonáva povrchovú úpravu 
kovov - galvanické zinkovanie. 
 
47. RÖHM Slovakia, s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tf: 038.2420 020, e-mail: 
info@roehm.sk, www.roehm.biz, spolu so sestrou MCS s.r.o, 972 01 Bojnice, Tf.: 046.5402 050, e-mail: 
michalovic@mcs.sk, (50-99 zam.), duálne f.   
Je popredný výrobca upínania nástrojov. Spoločnosť MCS, s.r.o. bola založená v r.1996 ako výhradný 
zástupca firmy Mitsubishi Materials - japonského výrobcu rezného náradia na sústruženie, frézovanie a 
vŕtanie. Po niekoľkých rokoch sortiment doplnil výrobca upínacieho náradia - nemecká firma Röhm 
so skúsenosťami vo výrobe zverákov, skľučovadiel, otočných hrotov a špeciálnych upínacích prípravkov. 
V súčasnosti sú v ponuke firmy aj závitníky, závitové frézy a tvárniace závitníky švajčiarskeho výrobcu DC 
SWISS. Ďalším rozšírením sortimentu je špeciálne náradie - tvarové nože, tvarové plátky; tvrdokovové 
frézky a stupňovité vrtáky navrhnuté presne podľa potrieb konkrétneho zákazníka, ktoré sa vyrábajú vo firme 
VST na presných brúsiacich centrách. 
 
48. RENAR s.r.o, Nádražná 1699, 018 41 Dubnica nad Váhom, Tf: 042.4428 512 / 0907.741 496, e-mail: 
cernosko@renar.sk, www.renar.sk, www.renar.edb.sk, (25-49 zam.), duálna f. 
Konštrukcia, kovovýroba presných strojárskych súčiastok, strihacie a tvárniace nástroje pre elektrotechnický, 
automobilový a nábytkársky priemysel a na výrobu presných súčiastok, formy na plasty. 
 
49. Partizánske Building Components-SK s.r.o., Malobielická 1/215, 958 04 Partizánske, Tf: 
038.5343 000, 038.5343 016, e-mail: gabriela.caganova@velux.com, info.sk@velux.com, www.velux.sk, 
(250-499 zam.),  duálna f. 
Závod Partizánske je dcérska spoločnosť dánskeho koncernu VELUX A/S. Prvý stavebný kameň výrobnej 
spoločnosti bol položený v r.2008. V súčasnosti zamestnáva približne 450 ľudí, vyrába bezúdržbové strešné 
okná VELUX na šikmé a ploché strechy, strešné výlezy i svetlovody. Firma sa ešte zaoberá od r.2012 



prenájmom nehnuteľností + čistiacimi a upratovacími službami. Vedenie závodu, ako aj jeho zamestnanci 
dbajú na zodpovedný prístup v oblasti zvyšovania bezpečnosti vo výrobe a znižovania vplyvu na životné 
prostredie, ale aj smerom k miestnej komunite. 
 
50. Marius Pedersen, a.s., Zlatovská  2200, 911 05 Trenčín, Tf: 032.6520 615, e-mail: mptn@ 
mariuspedersen.sk, (500-599 zam.)   
Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Trenčín zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, bežnú 
a zimnú údržbu komunikácií a služby v oblasti starostlivosti o zeleň v regióne Stredného Považia pre komu-
nálnu sféru (Trenčín, Trenč. Teplice, Nemšová a i.) a podnikateľské subjekty v regióne. 
Spoločnosť Stredné Považie, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín vznikla v r.1995 a je prevádzkovate-
ľom skládky odpadov Luštek v Dubnici nad Váhom. Skládka odpadov Luštek je vybudovaná ako skládka na 
odpad, ktorý nie je nebezpečný. Vedúci skládky: Vladimír Hudcovský. 
V rámci osvety a rozširovania environmentálneho povedomia spol. Marius Pedersen využíva 
exkurzie. Zaujímavou exkurziou boli pre žiakov ZŠ Kubranská v Trenčíne návštevy zberného dvora Marius 
Pedersen v Šulekove a skládky Luštek pri DCA; Exkurzia MŠ J. Halašu na zbernom dvore na Zlatovskej ulici 
v Trenčíne; Deň Zeme s AS Trenčín - upratané okolie, vyčistený breh Váhu a jazierka na Ostrove.  
 
51. SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1873, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Tf: 
038.7463 800, 0904.187 186, e-mail: iveco@sparexslovakiaplus.sk, www.sparexslovakiaplus.sk, (25-49 
zam.), duálna f. 
Spoločnosť na trh vstúpila v r.1998 pod názvom SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., doposiaľ vykonáva 
činnosť aj ako autorizovaný servis vozidiel TATRA. Od r.2009 začala vykonávať autorizovaný servis 
nákladných vozidiel zn. IVECO. Od r.2010 vznikla nová spoločnosť s názvom SPAREX SLOVAKIA PLUS, 
spol. s r.o., ktorá prevzala autorizáciu na servis nákladných vozidiel zn. IVECO. V súčasnosti sa špecializuje 
aj na truck servis vozidiel zn. DAF, RENAULT, MAN, VOLVO, MERCEDES, SCANIA. Vykonáva bežné, 
stredné opravy vozidiel, agregátov, generálne opravy agregátov, nákladný a osobný pneuservis, 
klampiarske, pieskovacie a lakovacie práce. Špecializuje sa na predaj originálnych a prvovýrobných 
náhradných dielov na nákladné vozidlá vyššie spomenutých značiek.  
 
52. GM TECHNOLOGY SK, s.r.o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín, Tf: 0905.638 544, e-mail: 
peterka.igor@gmail.com, www.gmtsk.sk, (5-9 zam.), duálne vzdelávanie v príprave 
Viac ako 100-ročná tradíciia v: * konštrukcia a projektovanie sklárskych foriem * výroba  a údržba sklárskych 
foriem * servis a consulting v oblasti know-how – výroba a údržba foriem * Výroba náhradných dielov pre 
sklárske stroje * projektovanie v oblasti sklárskych foriem. 
 
53. KERAMING a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, Tf: 032.6520 075, e-mail: keraming@keraming.sk, 
www.keraming.sk, (50-99 zam.), duálna výchova v príprave 
Spoločnosť Keraming a.s. pôsobí v stavebníctve od r.1991 a postupne sa vyprofilovala medzi popredné 
stavebné spoločnosti, ktoré zabezpečujú komplexné služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb. 
V priebehu uplynulých rokov realizovala množstvo rozsiahlych a významných stavieb na celom území SR a 
ČR. Hlavná činnosť: priemyselná, obchodná a bytová výstavba, špeciálna výstavba: lineárnych urýchľova-
čov a stavba vojenských simulátorov, oceľové konštrukcie. 
 
54. SLOVARM Myjava, s.r.o., Dolná 1259/2, 907 01 Myjava, Tf: 034.6216 555, e-mail: 
slovarm@slovarm.sk, www.slovarm.sk, (100-149 zam.), duálna f.,  
Spoločnosť vznikla v r.2000 ako nástupca Slovenskej armatúrky Myjava a je členom Energy Group. 
Špecializuje sa na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody vzduchu, studenej a 
teplej vody, pary a ústredného vykurovania. Výrobky sa historicky vyznačujú nadštandardnou kvalitou a 
nadčasovým dizajnom. Výrobné portfólio pozostáva zo sortimentu sanitárnych armatúr, spojovacích armatúr, 
armatúr pre vodu a kúrenie, PP–R a PEX–THERM systémov. Firma vlastní najmodernejšie technológie s 
pokročilým stupňom automatizácie na výrobu tvarovo zložitých a kvantitatívne náročných súčiastok. 
Pôvodné technológie pravidelne servisuje a využíva pri spracovávaní objednávok s nižšími nárokmi na 
kvalitu a rýchlosť opracovania výrobkov. Pravidelne finančne podporujú neziskové organizácie v myjavskom 
regióne. 
 
55. SLOVPLAST Myjava a.s., Dolná 1096/15, 907 16 Myjava, Tf: 034.6949 213, e-mail: 
info@slovplastmyjava.sk, www.slovplastmyjava.sk, (50-99	zam.),	duálna f.,  
	 	Hlavným výrobným programom je systém SLOVPLASTIK - komponenty pre ekologické plastové potrubné 
systémy na vnútorné rozvody pitnej, teplej úžitkovej vody, ústredného i podlahového vykurovania. Svojím 
výrobným programom nadviazal na 60-ročnú tradíciu výroby Slovenskej armatúrky Myjava. V súčasnosti 



vyrába plastové výrobky s náročnou aplikáciou pre strojársky, elektrotechnický, spotrebný a automobilový 
priemysel a je certifikovanou skúšobňou foriem pre výrobu plastových produktov. Technické vybavenie a 
produkčné kapacity umožňujú dodávať špeciálne výrobky prispôsobené požiadavkám zákazníkov. 
SLOVPLAST Myjava dodáva svoje výrobky okrem slovenského a českého trhu do viacerých krajín EÚ: 
Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Grécko a do krajín na Balkáne: Srbsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina. 
Súčasné zloženie strojového parku umožňuje aplikovať najnovšie technologické postupy a vyrábať produkty 
v najvyššej kvalite. Je členom Energy Group. 
 
56. Elster s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, Tf:  032.3242 401, e-mail: 
Lenka.Skalicanova@Honeywell.com, www.elster.sk, (500-999 zam.), duálna f.    
V procese privatizácie akciovej spoločnosti Chirana-Prema v r.1992 sa výroba plynomerov odčlenila do 
samostatnej spoločnosti Premagas s.r.o. V r.1993, sa majoritným vlastníkom spoločnosti stala Elster AG 
Mess- und Regeltechnik z Nemecka. Od r.2002 je Elster výhradným vlastníkom spoločnosti.  Výroba 
vodomerov v St. Turej sa začala v r.2005 a výroba regulátorov od roku 2006. V r.2013 sa od Elster s.r.o. 
odčlenil samostatný právny subjekt - Elster Water Metering s.r.o. (výrobca vodomerov). Elster s.r.o. je 
členom Honeywell. Vyrába alebo dodáva: membránové plynomery typu BK, rotačné piestové plynomery, 
kvantometer typ QA/e a Q, turbínové plynomery, regulátory, ohrievače, testovacie zariadenia, výrobné linky, 
komponenty meracích zariadení, náhradné diely pre meracie zariadenia a regulátory. Plynomery vyrobené 
Elster s.r.o. potvrdzujú svoju kvalitu aj v ťažkých klimatických podmienkach, boli napr. použité austrálskou 
vedeckou expedíciou v Antarktíde. Elster s.r.o. sa s vyše 800 zamestnancami zaraďuje medzi najväčších 
výrobcov plynomerov a regulátorov v strednej a východnej Európe. Je ekofirmou - pre obojstrannú 
komunikáciu so zákazníkmi, zamestnancami a s vonkajšími zainteresovanými stranami v otázkach ochrany 
životného prostredia sú k dispozícii zelené telefonické linky: 032.777 2942 a 0902.902 926 
 
57. Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa 601, 018 63 Ladce, Tf: 042.4603 111, e-mail: pcla@pcla.sk, 
www.pcla.sk, (250-499	zam.),	duálna	f.,	veľký znečisťovateľ - ovzdušie 
V r.1889 začiatok výstavby 1.cementárne na území Slovenska na výrobu portlandského cementu v Ladcoch 
s obchodným názvom „Ledeczer Portland – Zement fabrik des Adolf von Schenk – Ledecz“; v r. 1995 
privatizácia spoločnosti, rozhodujúci vlastník Portlandcement, a. s. Ladce – zamestnanecká spoločnosť. V r. 
2005 zvýšenie kapacity mletia cementu a baliarne, vybudovanie linky na spaľovanie tuhých alternatívnych 
palív, rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice 800 tis. ton za rok a udelenie Európskeho 
patentu za Spôsob výroby bezchrómového cementu technológiou vyvinutou spoločnosťou Považská 
cementáreň, a. s. Ladce; v roku 2006 modernizácia rotačnej pece a nárast podielu alternatívnych palív (viac 
ako 1/3 celkovej spotreby), tento podiel v ďalších rokoch naďalej rastie. V roku 2008 rekordná výroba slinku 
a cementov, prekročenie historického rekordného míľnika 1.000.000 t vo výrobe a predaji cementu za rok; 
ďalší rozvoj betonárskeho programu v dcérskej spoločnosti Ladce Betón, s. r. o. Bratislava – nové betonárne 
v Nitre, Galante a Tvrdošíne (v roku 2009 aj v Žiari nad Hronom). 
 
58. CHIRANA Medical, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O.Box 57, 916 01 Stará Turá, mobil recepcia: 
0918 714 000, e-mail:  medical@chirana.eu, (200-249 zam.), duálna f., veľký znečisťovateľ - voda 
Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom stomatologických súprav, stomatologických kresiel, stoličiek 
a širo-kého sortimentu dentálneho náradia. 



9. Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá, Tf: +421 32 6558 646, e-mail: 
info.sk@nordzucker.com; www.nordzucker.sk, (150-199 zam.), duálna f., veľký znečisťovateľ - ovzdušie 
V r.1900 bol položený základný kameň Považského cukrovaru a o rok sa uskutočnila prvá cukrovarnícka 
kampaň. Počas vyše 100 rokov prešiel cukrovar rôznymi organizačnými zmenami a došlo aj k postupnému 
zvyšovaniu kapacity. V začiatkoch cukrovar zamestnával 66 stálych zamestnancov a 84 nájomných robotní-
kov, počas kampane počet robotníkov stúpol na 700. V súčasnosti pracuje v cukrovare 175 stálych 
zamestnancov. Spoločnosť ako prvá na Slovensku začala v r. 2005 s delenou kampaňou - 60% ťažkej šťavy 
spracuje cukrovar v jesennej kampani a 40% v jarnej ťažkoštiavnej kampani nasledujúceho roka. Materská 
firma Nordzucker je jedným z hlavných výrobcov cukru v Európe, zásobuje aj ďalšími produktmi, krmivami 
pre zvieratá, vykonáva i zákaznícky servis. Spoločnosť Považský cukor a.s. realizovala v období od 
novembra 2010 do decembra 2012 projekt s názvom „Zvyšovanie adaptability podniku a pracovníkov 
prostredníctvom získavania všeobecných zručností“ podporený v rámci OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. Všetky aktivity v oblasti vzdelávania, odmeňovania a programov starostlivosti o zamestnancov 
majú za cieľ spokojnosť zamestnancov, osobnú angažovanosť a lojálnosť, ktorá v spojení s osobným 
príspevkom a rešpektovaním pravidiel spoločnosti vplýva na zabezpečovanie kvality. Tímová práca a dobré 
medziľudské vzťahy predstavujú úspešnosť na trhu a prosperitu firmy. 
 
60. BizLink Technology (Slovakia), a.s., Trenčianska Teplá 1356, 914 01 Trenčianska Teplá,  Tf: 
032.6570 200, e-mail: ea_info@bizlinktech.com, www.bizlinktech.com, (250-499 zam.), duálna f. 
Pred tým LEONI Cable Assemblies Slovakia s.r.o. do r. 2017; venuje sa výrobe elektronických a elektrických 
drôtov a káblov - elektrické prípojné šnúry a káblové zväzky pre spotrebný priemysel a zväzky do 
profesionálneho ručného náradia. Po 25-ročnom pôsobení sa stali v r. 2017 súčasťou holdingu BizLink 
Technology, spolu s dcérskou spoločnosťou v Srbsku a dvomi výrobnými závodmi v Číne, ktoré spadajú pod 
nemeckú centrálu Electrical Appliances Business Unit. Pre BizLink Technology, americko-taiwanský holding, 
sa stali európskou výrobnou základňou, ktorú doteraz nemali. Na Slovensku poskytujú silné know-how v 
oblasti rozvoja materiálov a produktov aj pre sesterské závody. Dlhé roky je na Slovensku úsek výskumu a 
vývoja, ktorý pracuje pre všetky závody Business Unit-u a tiež vlastný vývoj produktov. Starajú sa o rozvoj 
310 zamestnancov vzdelávaním v oblastiach potrebných pre ich súčasnú odbornosť, ale dávajú priestor 
zamestnancom na výber školení. 100% spoločník 34.616 792 Eur) BizLink Holding Inc., George Town, 
Kajmanské ostrovy 
 
61. Alfacable Slovakia s.r.o., Cintorínska 40, 958 03 Partizánske, Tf: 038.749 4444, www.alfacable.eu, (50-
99 zam.), duálna f.,  
Pôvodný podnik pod názvom ALFARAM s.r.o. do r. 2013, potom HANZA Alfaram Slovakia s.r.o. do r. 2015, 
neskôr necelý rok Alfaram Slovakia s.r.o., od r. 2016 súčasný názov. Zaoberá sa výrobou a montážou 
káblových zväzkov, strojov pre hospodárske odvetvia, strojov a prístrojov pre domácnosť, výskumom a 
vývojom v oblasti prírodných a technických vied. 
 
62. DIMEC, s.r.o., Nosice 226, 020 01 Púchov, Tf: 042.444 3717, e-mail: info@dimec.sk, www.dimec.sk, 
(25-49 zam.), duálna f. 
Firma vznikla v r. 2016, zaoberá sa frézovaním, sústružením kovových výrobkov, zaobstarávaním dielov, 
materiálovou a skladovovou logistikou, inžinierskymi riešeniami. webstránka v príprave 
 
63. FIMAD, s.r.o., Lieskovec 584/10, 018 41 Dubnica nad Váhom (areál ZŤS), Tf: 042.4456 310, e-
mail:   fimad@fimad.sk, www: www.fimad.sk, (100-149 zam.), duálna f.   
Výrobná spoločnosť FIMAD s.r.o. bola založená v roku 1997, ako zákazková strojárska výroba zameraná na 
výrobu súčiastkovej základne pre väčšie spoločnosti, zamestnáva viac ako 85 ľudí. 
 
64. FMB s.r.o., Partizánska 73, 957 01, Bánovce nad Bebravou, Tf: 038.7626 411, e-mail: fmb@fmb.sk, 
www.fritzmeier.sk, (50-99 zam.), duálna f. 
Dcérska firma koncernu  Fritzmeier (nemecká firma, založená v r.1926) vznikla v roku 2005, zaoberá sa 
vývojom a výrobou komponentov pre poľnohospodárske, stavebné a manipulačné stroje (kabíny, karosérie, 
bezpečnostné rámy), ako aj dielov pre osobné aj nákladné autá. 
 
65. HS-Tec spol. s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 19 (areál Merina), 911 01 Trenčín, Tf: 032.740 8806, e-mail: 
hstec@hstec.sk, www.hstec.sk, (200-249 zam.), duálna f.  
Hlavnou aktivitou HS-Tec je od vzniku v r. 1997 výroba komponentov, podľa objednávok zákazníkov 
a služby: delenie, sústruženie, frézovanie, brúsenie, sústruženie kalených produktov, obrážanie, 
vulkanizovanie, montáž, vyvažovanie, laserový popis, kontrola kvality. 100% spoločníkom je firma Hainbuch 
GmbH Spannende Technik Nemecko. 
 

 



66. Power-Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, 017 01 Považská Bystrica, Tf: 042.432 2018, e-mail: 
info@power-grid.eu, www.power-grid.eu, (25-49 zam.), duálna f. 
Firma má 3 hlavné oblasti podnikania: meranie kvality elektrickej siete - kvalitnými meracími prístrojmi firmy 
Haag a vypracovanie protokolu, v prípade problémov navrhnú riešenie a dodajú potrebné zariadenia; 
dodávka zariadení zvyšujúcich kvalitu elektrickej siete - zariadenia vyrobené v Nemecku (logo Condensator 
Dominit), alebo na Slovensku (logo Power Grid). Slovenské výrobky sú pravidelne kontrolované nemeckou 
firmou a sú úspešne distribuované v Nemecku cez obchodníkov Condensator Dominit; distribučná činnosť -  
flexibilná logistika a priaznivé ceny produktov, používaných vo firme vo výrobe. 
 
67. PREMATLAK, a.s., 916 27 Častkovce 350, Tf: 032.7742 311, e-mail: prematlak@prematlak.sk, 
www.prematlak.sk, (50-99 zam.), duálna f.  
Spoločnosť PREMATLAK je najväčší slovenský výrobca mechanických prístrojov na meranie tlaku a teploty 
s pôsobnosťou v strednej a východnej Európe. Vyvíja, vyrába, predáva a zabezpečuje servis širokého 
sortimentu tlakomerov, mechanických a elektronických teplomerov, vrátane príslušenstva, doplnkov a 
náhradných dielov. Ponúka služby v oblasti vývoja špeciálnych tlakomerov, zákazkovej výroby špeciálnych 
vyhotovení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, nadštandardnú záručnú dobu, školenia a semináre o 
výrobkoch, záručný a pozáručný servis výrobkov, poradenstvo v oblastiach merania tlaku a teploty. V roku 
2017 sa PREMATLAK a.s., zlúčil s výrobcom meracej techniky Manomer SK, a.s., prevzal jeho portfólio 
výrobkov a služieb a rozšíril svoju pôsobnosť na ďalšie priemyselné odvetvia: kúrenárstvo, vodárenstvo, 
chemický a potravinársky priemysel. 
 
	

Údaje čerpané z dát Odboru RR TSK, z PHSR TSK do r. 2023; www.statistics.sk; webstránok jednotlivých 
firiem; z www.dualnysystem.sk/Ponuka/Trencin.pdf; https://finstat.sk/; www.orsr.sk (obchodný register); 
www.etrend.sk/rebricky-firiem/najvacsie-podniky-v-trencianskom-kraji.html (zostavil TREND Analyse); 

 
 
 
 


