
 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“   

Miesto realizácie projektu: 
ulica 1. Mája č.  882/46, Púchov 020 01 

Názov projektu: Nákup zváracieho zariadenia 

Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu je: ďalší rast konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom technologických inovácii 
 
Špecifické ciele: 

• rast pridanej hodnoty činnosti firmy 
• zvýšenie objemu výroby a tržieb 
• rozšírenie využívania moderných technológií vo výrobnom procese 
• upevnenie pozície firmy na stávajúcich trhoch a prienik na nové trhy 
• upevnenie súčasných pracovných pozícií a ich rast 
• vytvorenie technologických podmienok pre poskytovanie komplexných služieb priemyselnej povahy 
 

Východiskový stav:  Spoločnosť momentálne disponuje technickým zariadením, ktoré je 
fyzicky a morálne zastarané. Tým sa znižuje konkurencieschopnosť firmy a taktiež sa 
destabilizuje  jej postavenie na domácom a zahraničnom trhu. Realizáciou projektu firma reaguje 
na požiadavky významných odberateľov (najmä Matador Púchov), na zefektívnenie procesu 
zvárania, ktoré by sa prejavilo v raste kvality zvárania, rýchlosti zvárania a jeho presnosti. 
Vzhľadom na aktuálny rýchly technologický pokrok, ktorý neobchádza ani oblasť výrobných 
technológii, je manuálne zváranie dnes už skutočne neefektívne a prechod na automatické 
programovateľné zváranie sa javí ako nevyhnutné. 

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ  firma obstará  Laserový navarovací prístroj 
s pohyblivým ramenom v 3 osiach. Je to špeciálna laserová zváračka/naváračka, ktorá dokáže 
na nerez a hliník/hliníkové zliatiny/ navárať  a zvárať uvedené materiály v potrebnom množstve 
a v potrebnej hrúbke. Nákupu inovatívnej laserovej zváracej technológie zvýši 
konkurencieschopnosť firmy a umožní  vstupu na zahraničné trhy, najmä do Českej republiky. 
Prienik na nové zahraničné trhy je zároveň pre firmu významným krokom, s cieľom 
zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti a dlhodobej stabilizácie ekonomických aj 
personálnych zdrojov firmy. Firma vytvorí počas realizácie projektu 1 pracovné miesto   pre 
znevýhodnené  skupiny.  
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Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Odkaz na internetové stránky 
riadiaceho orgánu a daného 
operačného programu: 

www.economy.gov.sk⏐www.opkahr.sk⏐    www.siea.gov.sk 

Výška poskytnutého 
príspevku: 

 68 281,20  € 

Fotodokumentácia alebo 
vizualizácia realizácie aktivít 
výsledkov projektu (uvedené 
musí byť pravidelne 
aktualizované). 
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