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Ako sa vám podniká na Sloven-
sku?

Vznikli sme v podmienkach, aké 
boli. Naše podnikanie je do určitej 
miery primerané. Čo závidíme iným 
krajinám, je vyššia podpora zo stra-
ny štátu. Hlavne pri presadzovaní sa 
v zahraničí a prezentácii výsledkov, 
aby sme získali nových partnerov.  

Takže podľa vás vláda nerobí 
dostatočnú reklamu firmám vo 
svete?

Propagácia na medzinárodných 
výstavách je dosť chabá. Väčšinou 
sa realizuje len dohodou medzi fir-
mami, že vytvoríme spoločný stá-

nok ako slovenskí výrobcovia. Chý-
ba podpora, aká je v iných kraji-
nách, napríklad už len u susedov 
v Česku..

Príbeh vašej spoločnosti bol na 
začiatku skromný. Čo bolo tajom-
stvom vášho úspechu?

K úspechu potrebujete viacero ve-
cí. Musíte najskôr prísť včas na trh 
a dokázať ho obsadiť. Na to potre-
bujete schopných ľudí, ktorí doká-
žu využiť tieto podmienky a presa-
diť sa. Dať si reálne splniteľné ciele, 
nestavať vzdušné zámky a krok za 
krokom budovať firmu. Posledným 
faktorom je korektnosť. V obchod-
ných vzťahoch je to základ. 

Nemali ste problém udržať si tú-
to pozíciu po postupnom začleňo-
vaní Slovenska do únie a otváraní 
ekonomiky?

Mali sme výraznú prednosť a tou 
bola lacná pracovná sila. Pri rovna-
kej kvalite sme dokázali vyrobiť vý-
robok za nižšie ceny, a tým aj kon-
kurovať svetu. Je pravda, že krajiny 
v Európe nemali ešte také otvorené 
ekonomiky ako teraz. 

Do akej miery sú pre vašu firmu 
dôležité investície do výskumu, 
aby ste zostali o krok vpred?

Je to najdôležitejšie. Na tom sto-
jí náš úspech. Pretože ak sa chce-
te v súčasnosti uplatniť, musíte byť 
prvý. Budovať vývoj a zázemie. 

Čo pre vás osobne znamená oce-
nenie Top firma Trnavského kraja 
v kategórií výrobné spoločnosti?

Je to prestíž. Cítime, že prá-
ca, ktorú sme vykonali, má nejaký 
ohlas. Na druhej strane si myslím, 
že oceňovanie firiem, ktoré korekt-
ne pracujú, hovorí trochu o tom, že 
naše podnikateľské prostredie je de-
formované. 

Aký je najväčší problém podnika-
teľského prostredia u nás?

Z hľadiska dodávateľských vzťa-
hov je to nedodržiavanie termínov 
a kvality. Musíte dlho hľadať firmy, 
na ktoré sa môžete spoľahnúť. Ale to 
nie je jednoznačný problém u nás. 
Stretnete sa s tým aj v Nemecku ale-
bo Spojených štátoch. Aj tam musí-
te vyberať i hľadať. Rozdiel je v tom, 
že tí slovenskí ešte len rastú a zatiaľ 
sa len učia byť korektní.

Druhý problém slovenského pod-
nikania je administratívna záťaž. 
Množstvo štatistík, ktoré musíme 
zdokladovať, je neúnosné. Neviem, 
na aký účel máme ostatné štátne or-
gány. Vladimír Bátora, jeden zo zakladateľov ocenenej firmy EKOM. SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL
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Podnikanie je deformované
HN REGIÓNY l Malé a stredné podniky sú krvou našej ekonomiky. Vybrali sme najzdravšie z nich.

HN s partnermi UniCredit Bank, Deloitte a Bisnode predstavili top firmy Trnavského krajaTOP 10
firiem regiónu

Vladimír Bátora, jeden 
zo zakladateľov 
spoločnosti EKOM, 
ktorá získala titul Top 
výrobná firma 
Trnavského kraja, 
hodnotí podnikateľské 
prostredie u  nás.

ANKETA

Čo je najväčším úskalím 
podnikania na Slovensku?

Erik Semaňák
konateľ spoločnosti Karloff

Konkrétne v našom odvetví je to 
nedostatok kvalifikovanej sily. 
Ťažko sa nám hľadajú ľudia na 
napredovanie firmy. Po rokoch sa 
to však zlepšuje.

Miloš Vinš 
riaditeľ spoločnosti Winfa

Nedostatočná platbyschopnosť fi-
riem. Spoločnosti si navzájom dl-
hujú peniaze. Kým prídu platby, 
to jednoducho trvá a je veľa ne-
platičov. Po kríze sa to zhoršilo. 
Ďalší problém je, že na Slovensku 
sú si podnikatelia rovní, ale niek-
torí rovnejší.

Miroslav Pospiš 
konateľ spoločnosti 
I.D.C. LOLLY

Priznám sa, že nejaký veľký prob-
lém mi nenapadá. Ako firme sa 
nám darí. Zásadné problémy ne-
vidím. Podnikateľské prostredie 
sa zlepšuje, z roka na rok sú biz-
nismeni vyspelejší. Dodávatelia 
a odberatelia si uvedomujú, že 
bez seba nemôžu existovať, takže 
vytvárajú korektné vzťahy pre 
zdravé podnikanie. Samozrejme, 
dovtedy, kým to nesťažuje legisla-
tíva. 

Jaroslav Cvíčela 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Metal desing

Ťažké je nájsť kvalitných a schop-
ných zamestnancov v odbore. Sú-
časná forma vzdelávania nepod-
poruje podnikanie ani malé 
a stredné firmy. Školy nereflektu-
jú reálnu požiadavku na pracov-
nom trhu.

Rastislav Bajcar 
prevádzkový riaditeľ 
spoločnosti A care

Podnikateľské prostredie celkovo. 
Administratíva je bujná. Vybaviť 
niečo v tejto republike je ťažké. 
S tým zápasia živnostníci, ale aj 
malé a stredné podniky. So vstu-
pom do Európskej únie sa nič ne-
zmenilo. S byrokraciou sa stretá-
vame denne.  (SKY)

O rebríčku 
Top 10 firiem regiónu

Zostavený je z objektívnych uka-
zovateľov z účtovných závierok. 
Titul za daný región získavajú 
vždy štyri firmy, a to v štyroch ka-
tegóriách. Vyberá sa zo firiem 
v regióne, ktoré majú známy ob-
rat a posudzujú sa na z účtov-
ných výsledkov. Generálnym 
partnerom rebríčka je UniCredit 
Bank, odborným garantom reb-
ríčka je spoločnosť Deloitte a od-
borným a dátovým partnerom je 
Bisnode. O tom, aké firmy budú 
ocenené a ktoré sa ocitnú medzi 
najlepšími, HN informujú. Vyhlá-
senie rebríčka sprevádzajú regio-
nálne diskusné fóra Hospodár-
skych novín HNRegióny. 

Najlepšie firmy v Trnavskom kraji 
(Firiem, ktoré sú zdravé, je na Slovensku málo. HN v spolupráci s partnermi UniCredit Bank, Deloitte a Bisnode Slovensko sa pozreli na to, ktoré to sú.)

Obchodné spoločnosti 
s obratom 2 až 10 miliónov eur 

1.  Amgen Slovakia, s. r. o. 

2. WINFA, s. r. o.      

3. ELSYS, s. r. o. 

4. ALMING, s. r. o.

5.  AGROFINAL, spol. s r. o.

6. TANEX, spol. s r. o.

7. KARLOFF, s. r. o.

8. SLOVATYS, spol. s r. o.

9.  A care, s. r. o., Bajcar Rastislav

10.  GCT Glass and Crystal Trading, 
s. r. o.

Obchodné spoločnosti s obratom 
10 až 50 miliónov eur 

1. DEICHMANN-OBUV SK, s. r. o.

2. SCONTO Nábytok, s. r. o.

3. Firma si neželala zverejnenie

4.  Fresenius Medical Care 
Slovensko, spol. s r. o.

5. WRIGLEY Slovakia, s. r. o.

6. Vaillant Group Slovakia, s. r. o.

7.  VIREMA TRADE, s. r. o., Oros 
Vincent

8. WAJDA, s. r. o.

9. META-GAS, spol. s r. o.

10. DS – CAR, s. r. o.  Horváth Igor

Výrobné spoločnosti s obratom 
2 až 10 miliónov eur 

1. KOVOREAL – HOLÍČ, s. r. o.

2. REKU – Slovakia, spol. s r. o.

3. DANEX, s. r. o

4. UNIASFALT, s. r. o.

5. OKE Plastic SK, s. r. o.

6. CHLADIS, spol. s r. o.

7.  LYCOS – Trnavské sladovne, 
spol. s r. o.

8. Prog, s. r. o.

9. Lindner Mobilier, s. r. o.

10.  REVOL TT Consulting, s. r. o.     
Ujlaky Peter

Výrobné spoločnosti s obratom 
10 až 50 miliónov eur 

1.  EKOM, spol. s r. o., Bátora 
Vladimír

2.  HUBERT J.E., s. r. o., Krúpa Peter

3. Samjin LND Slovakia, s. r. o.

4. I.D.C. LOLLY, s. r. o.    

5. DELIPRO, s. r. o.

6.  SEMMELROCK STEIN + 
DESIGN Dlažby, s. r. o.

7. MEVIS Slovakia, s. r. o.

8. SKH plastic, spol. s r. o.

9. metal design slovakia, a. s.   

10.  FORNETTI SLOVAKIA, 
spol. s r. o.

Mobilné platby
AKO módny trend ALEBO životný štýl?

Združenie pre bankové karty 
Slovenskej republiky

Mediálni partneri

Organizátori

hnevents.sk/ 

ZBKMP
+421 917 131 392

VIAC INFO:
15. október  Hotel Crowne Plaza, Bratislava 

  Od platieb s MG 

„spojenie telefónu s platobnými službami 
sa javí ako logické pokračovanie.“ 
Ing. Patrik Melioris, člen VV ZBK

hnev
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