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Miesto realizácie projektu:

Názov projektu:

Výrobný areál, Pôtor

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku SKL MECHANIC s.r.o. prostredníctvom
zavedenia inovatívnych technológií do výroby
Cieľ projektu (výsledky projektu):
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku
inovatívnych technológií do výroby.

SKL MECHANIC s.r.o. prostredníctvom zavedenia

Špecifické ciele (výsledky projektu):
•

Zavedenie inovatívnej technológie do výroby za účelom zvýšenia prosperity podniku a
pozitívneho vplyvu na ŽP

•

Vytvorenie 6 nových pracovných miest vo Veľkom Krtíši s 24 % nezamestnanosťou a
tým zvýšenie sociálnej úlohy podniku SKL MECHANIC s.r.o. v BBSK

Východiskový stav:
Spoločnosť SKL MECHANIC s.r.o. identifikovala niekoľko faktorov ovplyvňujúcich postavenie
firmy na trhu a jej konkurencieschopnosť. Ide hlavne o závislosť spoločnosti od externého
subdodávateľa pri povrchovej úprave kovov a pri tvarovaní drôtu, čím kvalitu výrobkov firmy
ovplyvňujú aj vonkajšie faktory, ktoré obmedzujú možnosti firmy obstáť v konkurencii. Takáto
závislosť znižuje kvalitu výrobkov firmy, ktorej prikladá vedenie podniku veľký význam. Zároveň
to tiež zvyšuje náklady súvisiace s výrobou jednotlivých výrobkov pozostávajúce z dopravných
nákladov a dodatočných nákladov za povrchovú úpravu. Práve realizácia projektu dokáže zvýšiť
konkurencieschopnosť a posilniť postavenie firmy na trhu.
Stručný opis projektu:

Spoločnosť má stálych odberateľov, ale vzhľadom na existujúci výrobný program spoločnosti je
potrebné finalizáciu vyrábaných komponentov riešiť prostredníctvom kooperačných firiem, ktoré
sú vzdialené niekoľko sto kilometrov od podniku SKL MECHANIC s.r.o. Aby mohol podnik vylúčiť
z výrobného procesu subdodávky iných firiem je nevyhnutné obstaranie inovatívnej technológie.
Inštalácia inovatívnych technologických zariadení, by znížila náklady na prepravu, čo by výrazne
ovplyvnilo cenu výrobkov a tým by sa zvýšila možnosť presadenia podniku na trhu vo väčšom
objeme.
Stav po realizácii projektu:
Vďaka príspevku z fondov Európskej únie bude priamym výstupom projektu obstaranie a
zavedie do prevádzky nasledovných technológií: inovatívna technológia lakovacej linky na
nanášanie práškových farieb, lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb a tvarovací automat
drôtu. Pre podnik, ako producenta inovatívneho produktu bude budúcnosť predstavovať lepšie
napĺňanie rôznorodejších požiadaviek odberateľov a flexibilnejšie reagovanie na podmienky trhu.
Realizácia projektu následne prinesie podniku v budúcnosti aj zlepšenie ekonomických
ukazovateľov podnikateľskej činnosti. Projekt prinesie v budúcnosti tiež pozitívny sociálny dopad
pre samotný podnik a tiež pre spoločnosť v podobe 6 novovytvorených pracovných miest
a z toho 4 nových pracovných miest cielene pre mladých, pretože rozšírená výroba si vyžiada
prijímanie nových pracovníkov aj v budúcnosti. Prostriedky získané prostredníctvom projektu
umožnia podniku investovanie do ďalšieho inovovania výroby. To povedie k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti podniku, čo bude mať za následok celkový rozvoj podniku. V prípade
neschválenia dotácie, podnik uvažuje o odložení realizácie projektu o čas potrebný na získanie
dostatočného množstva voľných finančných prostriedkov. Tento odklad by znamenal, že podnik
stratí výraznú konkurenčnú výhodu v podobe inovovaného výrobku zavedeného na trh.
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