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Spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR 
a Slovenským automobilovým inštitútom zisťovali súčasný stav, kľúčové 
faktory, ako aj budúci očakávaný vývoj v segmente dodávateľov automobilového 
priemyslu na Slovensku.

Tri štvrtiny dodávateľov očakáva nárast tržieb, pričom polovici firiem sa darilo 
lepšie ako rok predtým. Až 87 % z nich má najväčšie obavy z nedostatku 
kvalifikovanej pracovnej sily, 85 % prispôsobuje platové podmienky a tretina 
si nehľadá svojich zamestnancov v zahraničí. 40 % dodávateľov očakáva 
v najbližších troch rokoch rast mzdových nákladov vo výške 10 – 20 %. Len 
8 % vysokoškolských študentov je pripravených na prácu. Tretina dodávateľov 
očakáva implementáciu Industry 4.0 do svojich aktivít do piatich rokov. 



globalizácia pokračuje a technologický vývoj bude pri tom 
nepochybne naďalej zohrávať významnú úlohu. Globálni 
lídri venujú značnú pozornosť vplyvu súčasných trendov 
v oblasti (veľkých) dát a digitalizácie. Zároveň podnikom, 
ktoré sú súčasťou hodnotového reťazca, nie je vždy jasné, 
ktorým smerom by sa mali uberať, keďže závisia od rozhodnutí 
svojich konečných zákazníkov. A tieto rozhodnutia nie 
vždy už boli prijaté. Navyše, globálni lídri vyjadrujú obavy 
z rastúceho tempa nových technológií, ktoré vedie k mnohým 
výzvam súvisiacim so strategickými rozhodnutiami a tiež s 
bezpečnostnými aspektmi. Okrem toho, je možné, že budúce 
politické rozhodnutia prinesú množstvo neistôt v oblasti daní 
a ciel. 

Všetky tieto výzvy sú viac než dobre známe slovenským 
podnikateľským lídrom a rozhodujúcim činiteľom pôsobiacim 
v automobilovom priemysle v sektore výroby originálnych 
zariadení aj  v dodávateľskom sektore. Ak slovenskí 
automobiloví výrobcovia chcú splniť pozitívne obchodné 
vyhliadky, musia si tiež poradiť s problémom získania 
kvalifikovaných zamestnancov s potrebnými zručnosťami 
a pracovnými návykmi. Netýka sa to iba nedostatku pracovnej 
sily, ale tiež požiadaviek a očakávaní mladej generácie 
pracovnej sily a priamo  to tiež súvisí s implementáciou nových 
technológií.

Spoločnosť PwC predpokladá, že elektrifikácia osobných 
automobilov sa v najbližších pár rokoch významne zrýchli, 
pokiaľ ide o hybridné vozidlá aj vozidlá s čisto elektrickým 
pohonom. Do roku 2023 by výroba alternatívnych pohonných 
jednotiek mohla dosiahnuť podiel 16 %, čo sa môže zdať 
nevýznamné, ale týchto 16 % predstavuje takmer 3,8 milióna 
vozidiel. Elektrifikácia v Európe bude odrážať nariadenia 
prijaté na úrovni EÚ s cieľom ďalej znižovať emisie, avšak 
samotné zníženie podielu spaľovacích motorov nezabezpečí 
dosiahnutie počtu vozidiel, ktorým by bolo možné splniť limity 
stanovené na rok 2021. Elektrifikácia zmení automobilový 
priemysel v mnohých smeroch, ale súčasne prinesie bezpočetné 
príležitosti a tiež výzvy pre dodávateľov, najmä tých, ktorí 
sa zameriavajú na tradičné pohonné jednotky. A slovenský 
automobilový priemysel nebude v tomto smere žiadnou 
výnimkou.

Tento prieskum v oblasti automobilových dodávateľov 
na Slovensku je už piatym v poradí. Jeho výsledky boli 
zverejnené v máji 2017. Vo všeobecnosti zostávajú slovenskí 
automobiloví dodávatelia naďalej pozitívni, pokiaľ ide o ich 
obchodné činnosti. Všeobecný výhľad pre automobilovú krajinu 
zvanú Slovensko potvrdzuje stabilitu a pretrvávajúcu dôveru 
investorov. Nič však nie je možné zaručiť a Slovensko sa musí 
neustále snažiť, aby naďalej potvrdzovalo svoju schopnosť 
zachovať si flexibilitu a svižnosť vzhľadom na zmeny v oblasti 
podnikania a musí mať neustále na pamäti, že v konkurenčnom 
prostredí by produktivita mala zodpovedať nákladom. 
Oboznámte sa s výsledkami prieskumu a informáciami, ktoré 
nám poskytli predstavitelia automobilových dodávateľov. 
Veríme, že tieto výsledky budú pre Vás užitočné a obohatia 
Vaše poznatky. 

Jens Hörning
PwC | Partner | Audit
Mobil: +421 903 451 242
E-mail: jens.horning@sk.pwc.com

Vážení priatelia a obchodní 
partneri,



Viac ako milión automobilov zišlo z liniek slovenských finálnych 
výrobcov (OEMs) v rokoch 2015 a 2016, podiel Slovenska 
na globálnej výrobe osobných áut presahuje jedno percento 
a v roku 2016 bol oficiálne položený základný kameň pre 
výstavbu novej automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Pokiaľ 
nedôjde na svetových trhoch k nepredvídateľným zmenám, 
je možné predpokladať, že Slovenská republika si bude 
udržiavať súčasnú dynamiku zvyšovania počtu vyrobených 
automobilov aj v budúcnosti. 

Realizácia týchto trendov si však vyžaduje vytvorenie 
podmienok tak, aby tieto smery neboli len súčasťou aktuálneho 
vývoja v automobilovom priemysle, ale aby sa stali stratégiou 
v dlhodobom horizonte. S príchodom nového investora, ako 
aj so zmenou politicko-ekonomického zoskupenia v rámci 
Európskej únie je možné očakávať, že na Slovensku budú 
investovať nové firmy ako súčasť komplexu subdodávateľského 
reťazca.

Slovensko, ako významná automobilová krajina v strede 
Európy, má rozvinutý dodávateľský reťazec. Dodávatelia 
sa podieľajú zásadným spôsobom na celkových výsledkoch 
automobilového priemyslu. Je možné predpokladať ich ďalší 
rozvoj nielen v súvislosti s príchodom nového investora 
zo skupiny OEMs do oblasti Nitry, ale aj nábehom nových typov 
automobilov pri súčasných finálnych výrobcoch VW, PSA a Kia 
v roku 2018.  

Tlak na zvyšovanie flexibility a efektívnosti fungovania celého 
hodnotového reťazca prinesie potrebu lokalizácie subdodávok, 
vzájomného prepojenia dodávateľov a odberateľov, 
sprehľadnenie materiálových tokov a ďalšie presúvanie 
kompetencií na dodávateľov jednotlivých úrovní. Aplikovaný 
výskum a vývoj budú musieť integrovať do svojich aktivít všetky 
spoločnosti, ktoré chcú v oblasti automobilového priemyslu 
niečo znamenať. Toto je oblasť, v ktorej je možné v najbližšej 
budúcnosti očakávať nové investície predovšetkým v rámci 
dodávateľských firiem.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 
sa pripravuje na tieto zmeny a uvedomuje si, že ako 
profesijne zameraná zamestnávateľská organizácia musí 

zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť 
automobilového priemyslu na Slovensku. Preto vytvára 
systémové predpoklady na zabezpečenie dostatku 
kvalifikovanej pracovnej sily v súlade s budúcimi 
potrebami priemyslu, ako aj podmienky na spoluprácu 
vedecko-výskumných inštitúcií s priemyselnou praxou s cieľom 
zabezpečiť bázu pre budúce inovácie procesov, technológií a 
výrobkov predovšetkým pri firmách dodávateľského priemyslu.

Jednou z rozhodujúcich podmienok udržateľného vývoja 
automobilového priemyslu v Slovenskej republike, ak 
nie najdôležitejšou, je kvalifikovaná pracovná sila. Preto 
je skutočne strategicky dôležité nielen hovoriť o potrebe 
intenzívneho rozvíjania profesijného (duálneho vzdelávania) 
na všetkých jeho stupňoch, ale aj vytvárať podmienky na jeho 
uskutočňovanie. 

Efektívnosť automobilového priemyslu bola jedným 
z predpokladov formulovania Stratégie inteligentného 
priemyslu v Slovenskej republike. Využitie jej princípov 
a jeho súčastí, ako sú automatizované systémy vychádzajúce 
z princípov komplexnej digitalizácie všetkých informácií 
v rámci dodávateľského reťazca, si vyžiada sofistikované 
riadenie,  pre ktorého vývoj a následnú realizáciu je potrebné 
zabezpečiť kvalitné vzdelávanie. Cieľom je uspokojovať 
požiadavky konečného zákazníka a v tejto súvislosti sa tieto 
trendy nebudú aplikovať len pri finálnych výrobcoch, ale aj 
v komplexnom dodávateľskom reťazci, aj keď treba konštatovať, 
že nie vždy na rovnakej kvalitatívnej úrovni. 
Tohoročný prieskum vykonávaný v rámci štúdie PwC zahrnuje 
v sebe všetky naznačené oblasti, ktoré sú aj súčasťou stratégie 
Zväzu automobilového priemyslu v rokoch 2016 až 2020. 
Cieľom všetkých aktivít k napĺňaniu jednotlivých oblasti 
stratégie je, v spolupráci s jeho partnermi, vytvárať podmienky 
na budúcnosť konkurencieschopnej a tým aj prosperujúcej 
Slovenskej republiky.   

Juraj Sinay
prezident
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Konkurencieschopný 
automobilový priemysel 
si vyžaduje efektívny 
dodávateľský reťazec
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Pozitívny vývoj dodávateľov 
je očakávaný a ohrozený 
zároveň
Som rád, že aj piaty ročník nášho prieskumu potvrdzuje úspešné 
pôsobenie automobilových dodávateľov v Slovenskej republike. 
Ich úspech v roku 2016 je viditeľný vo viacerých aspektoch ich 
podnikania. Okrem pokračujúceho rastu tržieb, ktorý je primárne 
ťahaný objemom či už existujúcich alebo nových zákaziek, a 
popri rastúcich hospodárskych výsledkoch je to aj naďalej vysoké 
využitie výrobných kapacít, produktivita práce a zariadení 
a v neposlednom rade aj kvalita vyrábaných komponentov. 
A práve vysoká kvalita produkcie, ako aj včasnosť dodávok 
a bezpečnosť na pracovisku radí slovenské spoločnosti v prípade 
ich medzinárodných koncernov medzi nadpriemerné v porovnaní 
s ich sesterskými subjektmi.

Vývoj aj v tomto roku bude podľa väčšiny dodávateľov pozitívny. 
Kľúčovým faktorom dobrých vyhliadok sú nielen úspešné výsledky 
posledných rokov, ale aj pokračujúca lokalizácia dodávateľov a 
zvyšujúci sa objem výroby vozidiel u výrobcov v strednej Európe. 
Rast výroby u dodávateľov bude spojený s tvorbou dodatočných 
pracovných miest pri zachovaní vysokej miery produktivity práce.

Optimistický vývoj dodávateľského sektora na Slovensku sa však 
začína odzrkadľovať vo zvyšujúcom sa počte prekážok a limitov, 
ktorých riešenie už nie je otázkou štandardných operatívnych 
opatrení. Hlavným a verejne neustále prezentovaným problémom 
je nedostatok pracovnej sily – náš prieskum len potvrdzuje, 
že to je alarmujúcich takmer 9 z 10 dodávateľov v tomto roku. 
Dodávatelia tak narážajú na problém ich vysokého dopytu po 
zamestnancoch a takmer nulovej okamžitej ponuky pracovnej 
sily. To má, pochopiteľne, za následok v prvom rade enormný tlak 
na cenu práce v skoro všetkých spoločnostiach – primeraná úroveň 
mzdových nákladov (pri pokračujúcom tlaku výrobcov vozidiel 
na náklady a produktivitu) sa stáva strategickou témou najbližších 
rokov. Tí dodávatelia, ktorí bojujú s nedostatkom zamestnancov, 
preto vyžadujú väčšiu flexibilitu trhu práce a otvorenosť 
voči zahraničným zamestnancom. Zároveň však bojujú aj s 
nepripravenosťou absolventov škôl, ich vysokými očakávaniami 
na jednej strane a nízkymi pracovnými návykmi na druhej strane.
Alternatívnym riešením k personálnym problémom, avšak 
s rastúcim trendom podľa nášho prieskumu je odmietanie 
ďalších rastových projektov v slovenských firmách, prípadne 
až rozhodnutia nadnárodných centrál o umiestnení súčasnej alebo 
budúcej výroby mimo Slovenska.

Poslednou témou, ktorej v našom prieskume venujeme zvýšenú 
pozornosť, sú inovácie a nové technológie. Firmy sa čoraz viac 
sústreďujú na oblasti znižovania hmotnosti, nových materiálov 
a alternatívnych pohonov. Práve naposledy menovanú oblasť 
považujem za vysoko perspektívnu vzhľadom na stratégie 
všetkých európskych výrobcov rozširovať podiel modelov s 
alternatívnym pohonom. Nateraz sa slovenskí dodávatelia v rámci 
inovácií a nastupujúcej Industry 4.0 skôr zameriavajú na robotiku, 
širšiu digitalizáciu výroby a hĺbkovú analýzu dát.

Peter Mrnka 
Direktor, špecialista na automobilový priemysel, PwC 
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Slovenský automobilový priemysel nielen ustálil svoju ročnú 
výrobu áut na miliónovej hranici. Tá značí, že podiel Slovenska 
na globálnej výrobe osobných áut presahuje jedno percento. 
Zároveň však najmä vo finančnom vyjadrení výrazne rastie 
a bude v tomto trende zrejme aj pokračovať. Ide o výsledok 
viacerých vplyvov. Okrem silnej pozície finalizačných fabrík, 
ktoré vyrábajú aj trhovo úspešné modely materských značiek 
a pridávajú do výroby ďalšie modely,  rastie v Nitre nová 
továreň firmy Jaguar Land Rover. Dodávateľské firmy tak 

majú už na domácej pôde postarané o neustále rastúci dopyt, 
ktorý dobre kombinujú s exportom do ďalších krajín. Ich 
situácii nahráva nielen globálny megatrend pokračujúceho 
presunu výroby modulov od automobiliek k dodávateľom, ale aj 
lokalizácia výroby v strednej Európe aj priamo na Slovensku. 
To značí stále nové moduly lokálnej výroby a pribúdajúce 
kompetencie tunajších pobočiek nadnárodných firiem. Dôležitý 
je aj postupný rast síce výrazne menej početných, ale dôležitých 
domácich hráčov.

O1
Dobré časy slovenského automobilového priemyslu ukazujú 
aj výsledky účastníkov prieskumu z minulého roku. 
Sedemdesiat percent z nich vykázalo za rok 2016 medziročný 
rast tržieb, pričom pri polovici týchto firiem išlo o rast 
dvojciferným tempom. V pásme päť- až desaťpercentného rastu 
sa pohybovala štvrtina všetkých účastníkov prieskumu. Len 9 % 
dodávateľov zaznamenalo prepad tržieb o viac než desatinu. 
Viac ako polovica dodávateľov dosahuje podľa prieskumov PwC 
rast tržieb kontinuálne od účtovného roku 2013.

O2
Tržbami účastníkov prieskumu hýbali v roku 2016 najviac 
zmeny objemu výroby. Medzi faktory zmeny ich zaradili vyše tri 
pätiny podnikov v prieskume. Keďže sa firmy pochválili rastom,  
možno hovoriť najmä o raste produkcie. Viac než 40-percentný 
podiel na zmene tržieb prisúdili aj uvádzaniu nových produktov 
na trh. Niečo vyše 15-percentnú váhu ako faktora zmeny tržieb 
dostali v roku 2016 aj zmeny predajných cien pre zákazníkov. 

Dve tretiny dodávateľov dosiahli rast tržieb aj zamestnancov, tretina má 
nárast ziskovkosti nad 10 % a 3/5 z nich má nad 80 % využité kapacity

Otázka č. 1:  Akú ste zaznamenali medziročnú zmenu tržieb 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom?

Otázka č. 2:  Aké sú hlavné príčiny zmeny tržieb vašej 
spoločnosti v roku 2016?

Zmena objemu predaja našich produktov

Zmena predajných cien pre zákazníkov
Uvedenie nových produktov na trh

Nedošlo k výraznej zmene tržieb
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Finančná situácia
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O4
Pomerne spokojne pôsobia firmy v prieskume aj pri opise vývoja ziskov. 
Merané prevádzkovou ziskovosťou sa v roku 2016 vyše 53 percentám firiem 
darilo lepšie než rok predtým, z toho takmer polovici rástol prevádzkový 
zisk dvojciferným tempom. Viac než 28 % ohlásilo podobné výsledky ako 
rok predtým. Podiel firiem v prieskume, ktorým prevádzková ziskovosť 
klesla, nedosiahol ani pätinu. 

O3
Silné roky automobilovej výroby sa odzrkadľujú aj 
v miere využitia výrobných kapacít. Viac než tri pätiny 
firiem v prieskume hovoria o veľmi solídnom, najmenej 
80-percentnom využití kapacít. Takmer desiatka podnikov 
zúčastnených v prieskume pritom hovorí o takmer plnom 
využití výrobných kapacít na 96 a viac percent. Na druhej 
strane, ani tridsať percent firiem z prieskumu, ktoré v roku 
2016 vykázali 60- až 80-percentné využitie kapacít, a necelá 
desatina s využitím na menej než 60 % nemusia hovoriť o 
neúspechu. Netreba zabúdať, že rastúci dopyt zákazníkov, ktorý 
vychádza z rastu výroby automobiliek v regióne aj výstavby 
nového závodu Jaguar Land Rover, tlačí dodávateľov do 
nemalých investícií do nových výrobných kapacít. Výsledkom 
je rozširovanie existujúcich fabrík, ale aj výstavba nových 
závodov, ktoré možno v posledných rokoch registrovať. 

Otázka č. 4:  Ako sa v roku 2016 a 2015 zmenila vaša prevádzková ziskovosť 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom?

Otázka č. 3: Aká je miera využitia výrobnej kapacity?
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Otázka č. 6:  Aké je postavenie vášho slovenského závodu v skupine v porovnaní s 
vašimi sesterskými závodmi pri nasledujúcich parametroch?

O6
Skupina firiem v prieskume potvrdila 
aj silnú pozíciu slovenských prevádzok 
vo svojich medzinárodných skupinách. 
Na slabšie hodnotenia tuzemské 
firmy nie sú zvyknuté, pozíciu 
horšiu ako priemer skupiny takmer 
nepripúšťajú. Najlepšie výsledky 
vykazujú v kategóriách bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a 
včasnosti dodávok. V nich sa takmer 
polovica podnikov v prieskume radí 
k nadpriemeru materských skupín. 
Vysoko sa radia aj v kvalite produktov 
(43,75 % nadpriemer), riadení 
nákladov (39,58 %) či efektívnosti 
pracovnej sily aj výrobných liniek 
(zhruba 36 %). Kombinácia týchto často 
nadpriemerných výsledkov dodávateľov 
v rámci koncernov, blízkosť finálnych 
výrobcov, ako aj nateraz akceptovateľná 
úroveň výrobných nákladov potvrdzujú 
atraktívnosť Slovenska pre ďalšie 
investície. 

O5
Rozvoj automobilovej výroby sa výrazne 
prejavuje v oblasti ľudských zdrojov. 
Takmer dve tretiny firiem v prieskume 
potvrdili, že v roku 2016 naberali nových 
ľudí. Takmer štvrtine rástol počet 
zamestnancov medziročne dvojciferným 
tempom. O poklese hovorila za rok 
2016 len niečo vyše osmina podnikov 
v prieskume. Rast tržieb aj naďalej 
predbieha rast počtu zamestnancov, 
podľa prieskumu väčší podiel firiem 
rastie rýchlejšie než nárast počtu 
zamestnancov v minulých prieskumoch. 

Otázka č. 5:  Ako sa v roku 2016 zmenil celkový počet zamestnancov (vlastných 
aj externých) v porovnaní s predchádzajúcim rokom?

Nárast o viac než 10 %
Nárast o viac než 5 %
Nárast o menej ako 5 %
Žiadna zmena 
Pokles menší ako o 5%
Pokles o viac než 5 %
Pokles o viac než 10 %

2 %
7 %

4 %

24 %

20 %

20 %

22 %
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O7
Optimizmus ukazujú firmy aj 
v očakávaniach. Merané vývojom tržieb, 
očakávajú takmer tri štvrtiny firiem 
v prieskume rast aj v roku 2017. Polovica 
z toho hovorí dokonca o zvýšení tržieb 
dvojciferným tempom. Pätnásť percent 
firiem hovorí o zhruba stabilnej úrovni 
tržieb alebo maximálne päťpercentnom 
výkyve v porovnaní s rokom 2016. Pokles 
tržieb vyšší ako päť percent prognózuje 
menej než dvanásť percent účastníkov 
prieskumu.

O8
Ďalší rast cítiť aj v očakávaní vývoja zamestnanosti, no zároveň 
vidieť, že dodávatelia už počítajú jednak s obmedzenou 
dostupnosťou použiteľných ľudí na trhu a jednak aj s nutnosťou 
zefektívňovať prevádzku. Polovica firiem v prieskume 
sa nechystá meniť počet zamestnancov, len sedmina ráta s 
rastom počtu ľudí viac než 10-percentným tempom a štvrtina 
očakáva miernejší rast do päť percent. Niekoľko podnikov 
počíta s miernym poklesom počtu zamestnancov. 

Rozvoj automobilovej výroby, ktorý urobil zo strednej Európy 
a osobitne zo Slovenska jednu z najsilnejších adries v brandži 
na svete, dáva firmám dôvod na optimizmus. Podporuje 
ho aj príchod novej finalizačnej výroby automobiliek, či už 
výroby celého vozidla SUV Porsche Cayenne či očakávaný 
štart výroby nového Audi Q8 v závode Volkswagen Slovakia 
alebo kompletnej produkcie továrne Jaguar Land Rover, ktorá 

je vo výstavbe. Aby dodávatelia rast dopytu aj nárokov zvládli, 
musia však intenzívne pracovať na priebežnom zefektívňovaní 
výroby a najmä zvyšovaní inovačnej schopnosti.

Tri štvrtiny očakáva nárast tržieb a najväčšie obavy z nedostatku 
kvalifikovanej pracovnej sily

Otázka č. 7: Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2017?

Otázka č. 8:  Aký očakávate celkový vývoj počtu zamestnancov v 
roku 2017 – kmeňových a agentúrnych?

Nárast o viac než 10 %
Nárast o viac než 5 %
Nezmení sa
Pokles o viac než 5 % 
Pokles o viac než 10 %

6 % 17 %

48 % 27 %

2 %

11

Očakávania

Nárast o viac než 10 % Nárast o viac než 5 %

0
2013 2014 2015 2016 2017

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Nezmení sa

Pokles o viac než 5 % Pokles o viac než 10 %

0,26 0,25

0,3

0,31

0,52

0,24

0,37

0,37

0,19 0,19



O9
Nedostatok ľudí dominuje ako hlavná obava firiem medzi faktormi, ktoré by mohli ohroziť ich ďalší rast. 
Straší skoro 87 % firiem a vysoko prekračuje vplyv iných rizikových oblastí. Druhá oblasť obáv, zo stáleho 
tlaku výrobcov na zvyšovanie produktivity, má podiel niečo vyše 40 %, takmer tretina podnikov sa obáva 
administratívnych nákladov, ktoré kladie na firmy slovenské podnikateľské prostredie, a skoro štvrtina 
regulácie Európskej únie alebo vlád iných štátov. Vývoj na cieľových trhoch sa medzi obavami vyskytuje 
menej, najviac straší firmy možnosť spomalenia rastu na rýchlo rastúcich trhoch. Iba jednotkové počty 
firiem sa obávajú príliš intenzívneho rastu,  regulácie poplatkov za elektrinu a vývoja cien surovín. 

Otázka č. 9: Máte obavy z niektorých z uvedených rizík, ktoré by mohli ohroziť rast vašej spoločnosti?

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Stály tlak výrobcov automobilov na zvyšovanie
produktivity

sektor na Slovensku

Spomalenie na rýchlo rastúcich trhoch

štátov

Neadekvátna základná infraštruktúra

v rozvinutých ekonomikách

Existencia výrobných kapacít mimo Slovenska

Neistota vo východnej Európe

87 %

45 %
40 %

33 %

45 %
27 %

23 %
11 %

12 %
15 %

33 %
15 %

20 %
12 %

11 %
10 %

20162017
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87 % dodávateľov sa obáva nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily



Otázka č. 10: Plánuje vaša skupina/akcionári presunúť výrobu v krátkodobom horizonte?

2016

2017

13

Očakávania

Presun výrobných programov oboma smermi – na
Slovensko i zo Slovenska

Áno, je možné, že niektoré výrobné procesy budú v budúcom
roku presunuté na Slovensko

Áno, je možné, že niektoré výrobné procesy budú v
budúcom roku presunuté zo Slovenska

53 %

52 %

33 %
29 %

11 %

12 %

8 %

8 %

O11
Ako faktor prípadného či reálneho odchodu dodávateľov 
zo Slovenska spomínajú firmy v prieskume najmä prevádzkové 
faktory. So 40-percentným podielom vedie nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily nasledovaný motiváciou presúvať 
výrobu do krajín s nižšími nákladmi na výrobu. 

O10
Z hľadiska geografických posunov očakáva stále množstvo firiem posun výroby na Slovensko – takmer 30 %. S presunmi oboma 
smermi, teda príchodom novej výroby, no aj odsunom mimo Slovenska ráta poltucet firiem. S výlučným odsunom zo Slovenska ráta 
len hŕstka firiem. Viac než polovica účastníkov prieskumu neočakáva zmeny. 

Otázka č. 11: Aké sú dôvody presunu výroby zo Slovenska?

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Presun do krajín s nižšími nákladmi na výrobu
Strata zákaziek

40 %

35 %

5 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



O12
Jedným z vplyvov, ktoré ovplyvňujú objem automobilovej výroby na Slovensku, je lokalizácia nákupov materiálu 
a služieb na Slovensku. Takmer 60 % firiem v prieskume však o zmenách nehovorí. Štvrtina účastníkov pripúšťa, 
že od lokálnych dodávateľov kupuje viac, pätnásť percent zasa konštatuje, že rastie podiel nákupov spoza hraníc. 
Kvôli zámerom PSA a JLR sa očakáva ďalšia lokalizácia dodávateľov. 

2016

2017

Otázka č. 12:  Aký je trend lokalizácie v oblasti vašich nákupov materiálu a služieb na Slovensku?

Podiel nákupov od lokálnych vs.

Zvyšuje sa podiel nákupov

53 %

60 %

27 %

25 %

20 %

15 %
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65 %
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Zvyšuje sa podiel dodávok od lokálnych

výrobcov

12 %



Otázka č. 13:  Očakávate, že elektrifikácia automobilov (hybridy, 
elektromobily) zmení v najbližších rokoch vaše 
strategické zameranie?

Otázka č. 14:  Očakávate, že elektrifikácia/digitalizácia bude mať 
vplyv na vaše budúce investície/financovanie?

O13
Jedným z najvýznamnejších trendov v automobilovom 
priemysle je čiastočná alebo úplná elektrifikácia pohonov. 
Aj keď vyše 40 % účastníkov prieskumu uvažuje o zmene 
svojho produktu práve pod vplyvom nového spôsobu pohonu, 
firiem, ktoré zatiaľ takú potrebu necítia, je ešte o niečo viac. 
Vývoj nových pohonov však pozorne sledujú – úplne bez 
úvah o vplyve elektrifikácie je menej ako desatina podnikov 
v prieskume. Aj keď trend je jednoznačný a nezvratný, jeho 
miera významnosti v produkcii slovenských dodávateľov bude 
rásť len pomaly. 

O14
Viac než tretina firiem v prieskume si myslí, že elektrifikácia 
a digitalizácia si od podniku vyžiadajú nové investície 
so zabezpečením financovania mimo podniku. Ďalšia pätina 
s nimi ráta tiež, no plánuje vyžiť vlastné financie. Tretina firiem 
si však myslí, že najviac viditeľné vplyvy s využitím modernej 
techniky si extra investície nevyžiadajú. 

Áno, uvažujeme o zmene/pridaní segmentu 
(hnacie zariadenia, interiér, exteriér)

Nie, veríme, že sme v dobrej pozícii

Ešte sme o tom neuvažovali

49 %

41 %

10 %

Ešte sme o tom neuvažovali

10 %

37 %

19 %

35 %
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Otázka č. 15:  V prípade, že máte čiastočne lokálny nákup, 
kde sa rozhoduje o nákupe kľúčových materiálov 
a služieb?

Otázka č. 16:  V akej miere vám dodávateľov vašich komponentov/materiálov 
určujú priamo automobilky?

O15
Pri firmách s čiastočne lokálnym nákupom dominujú medzi 
účastníkmi prieskumu podniky, ktoré nakupujú lokálne, 
no v spolupráci s materskou skupinou. Je ich vyše 40 %. 
Centrálny nákup na skupinovej úrovni spomína tretina firiem, 
vyše 23 % nakupuje lokálne. Je zrejmé, že stále sa väčšina 
rozhodnutí o výbere dodávateľov realizuje na úrovni koncernov. 
Potvrdzuje to neustály tlak koncernov na optimalizáciu 
nákupov, ako aj kontrolu nákladov ako reakciu na cenové 
očakávania zákazníkov slovenských dodávateľov. 

O16
Koneční zákazníci dodávateľov, teda 
automobilky, ovplyvňujú priamo 
nákup subdodávok iba málo. Podľa 
skoro polovice firiem v prieskume 
ovplyvňujú automobilky menej než 
20 % nákupov. Podiely 20 až 50 a 50 až 
80 % spomína zhruba po šestine firiem. 
O vysokom vplyve automobiliek na 
výber subdodávateľa hovorí len niekoľko 
firiem.

Na lokálnej úrovni

Centrálne na skupinovej úrovni

40 %

23 %

2 %

35 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

35 %

46 %

15 %

30 %

17 %

8 %
6 % 6 %
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O17
Dostupnosť ľudí s potrebnou 
kvalifikáciou, ako aj menej 
kvalifikovaných ľudí sa postupom 
času zmenila na najviac pálčivú výzvu 
tuzemského automobilového priemyslu. 
Okrem konkurencieschopnosti celého 
priemyslu ovplyvňuje aj jednotlivé 
firmy. Najviac komplikuje fungovanie 
výrobných prevádzok, sťažuje sa na ňu 
vyše 86 % firiem prieskume. Drvivej 
väčšine z nich však rovnako chýbajú 
aj ľudia do nevýrobných oddelení. 
Podnikov, ktoré nepociťujú žiadny 
rozmer nedostatku kvalifikovaných ľudí, 
je podľa výsledkov prieskumu minimum.

Rozvoj automobilovej výroby v stredoeurópskom regióne 
z dlhodobého hľadiska umožnil transformáciu slovenského 
priemyslu, v posledných rokoch však dramaticky zvýšil dopyt 
po kvalifikovaných ľuďoch. S tým najmä popri pokračujúcej 
generačnej výmene prestáva držať krok vzdelávací systém. 
Výsledkom je veľký tlak na trhu práce, ktorý sa prejavuje 
najmä tlakom na rast miezd, náborom ľudí zo zahraničia a 

paralelným dopytom po ďalšom zefektívňovaní. Osobitnou 
skúškou bude postupný prechod na výrobu s podstatne vyšším 
zapojením technológií, ktoré prekonávajú možnosti človeka, 
no budú potrebovať množstvo nových profesií a nových 
zručností. Zároveň tlak na vzdelávanie tak v rámci prípravy 
na zamestnanie, ako aj celoživotné dopĺňanie kvalifikácie ešte 
zosilnie. 

Polovica dodávateľov stráca príležitosti pre nedostatok kvalifikovaných 
ľudí, pričom tretina firiem sa nechystá zamestnávať ľudí zo zahraničia 
a spoliehajú sa najviac na svoje školiace programy

Otázka č. 17:  Predstavuje dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily 
problém pre vašu spoločnosť?

63 %
71 %

18 %
16 %

11 %

iba pre výrobu

Nie

iba pre ostatné oddelenia

12 %

6 %
2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
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Otázka č. 18:  Obmedzuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vaše príležitosti 
získať nové projekty?

O18
Viac ako polovica firiem v prieskume 
priznáva, že komplikácie so zháňaním 
dostatočného počtu ľudí a s vhodnou 
kvalifikáciou už podniku obmedzujú 
možnosti v získavaní nových projektov 
na rozdiel od minulého roku, keď 63 % 
účastníkov prieskumu tieto obmedzenia 
ešte nevnímalo. 
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O19
Popri nedostatku ľudí spomínajú slovenské priemyselné firmy aj pomerne slabú pripravenosť absolventov škôl, najmä na kontakt 
s praktickými aspektmi práce. Aj preto sú pre väčšinu, a potvrdzujú to dve tretiny účastníkov prieskumu, hlavnými zdrojmi 
pracovníkov intenzívne zaškoľovacie programy vnútri spoločnosti. Polovica podnikov v prieskume čerpá nových ľudí zo zdrojov 
personálnych agentúr, od ktorých si prenajíma kontraktných pracovníkov – zo Slovenska, zahraničných priznáva len niekoľko 
firiem. Vysoké zastúpenie má získavanie ľudí od konkurencie a z iných firiem. Ako klasický zdroj kvalifikovaných ľudí vnímajú 
firmy školy a univerzity, oproti tomu prijímanie nezamestnaných z úradov práce a ľudí zo znevýhodnených skupín predstavuje 
pre firmy výrazne menšinový zdroj. 

Otázka č. 19: Ako získavate kvalifikovaných ľudí – vlastných alebo externých?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
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Prenájmom zamestnancov prostredníctvom
lokálnych personálnych agentúr

Spoluprácou so školami a univerzitami

Prijímaním nezamestnaných z úradov práce

Dovozom pracovníkov zo vzdialenejších regiónov Slovenska

znevýhodnených skupín, dlhodobo nezamestnaných alebo
zamestnancov na kratší pracovný úväzok

Prenájmom zamestnancov zo zahranicia prostredníctvom
personálnych agentúr
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Otázka č. 20:  Ako dlho by podľa vás maximálne malo trvať vybavovanie pracovného povolenia pre zamestnancov 
z tretích krajín, aby negatívne neovplyvňovali nábor? Označte všetky relevantné odpovede.

O20
Využitie skúseností odborníkov z rôznych pobočiek nadnárodných firiem, ale aj akútny nedostatok ľudí na Slovensku vedú firmy 
k prijímaniu ľudí zo zahraničia. Procedúra vybavovania pracovných povolení pre zamestnancov z tretích krajín je však dlhodobo 
vnímaná ako veľká slabosť slovenského právneho i podnikateľského prostredia. Podľa 35 % firiem v prieskume by mala lehota 
čakania na povolenia dosahovať najviac mesiac oproti súčasným lehotám aj 6 – 9 mesiacov. Firmy však jedným dychom dodávajú, 
že okrem zrýchlenia procedúry by privítali aj zvýšenie komfortu počas vybavovania povolení pre kvalifikovaných pracovníkov. 
Dlhšie lehoty akceptuje len málo firiem, časť zdôrazňuje, že trvanie lehoty má byť nielen fixne stanovené, ale najmä ju treba 
dodržiavať. Tretina firiem poznamenáva, že sa nezaujíma o prijímanie zahraničných pracovníkov.

35 %

33 %

14 %

10 %

6 %

2 %

35 %Maximálne mesiac

Ocenili by sme niele zrýchlenie procedúry, ale aj
zvýšenie komfortu vybavovania pre kvalifikovaných

pracovníkov

pracovníkov

a dodržiavaná lehota

Maximálne 3 mesiace

Maximálne 6 mesiacov

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 40 %25 % 30 % 35 %



Otázka č. 21:  Aké sú hlavné dôvody fluktuácie pracovnej sily vo vašej firme? Označte všetky odpovede, ktoré sú pre vás 
relevantné.

O21
Rastové ambície firiem naprieč odvetviami, na čele s automobilovou brandžou, kombinované s nedostatkom prichádzajúcich 
použiteľných absolventov, pridávajú k úlohe naberať nových ľudí aj nutnosť udržať si už prijatých zamestnancov. Veľmi presne 
sledovanou veličinou sa tak stáva nielen miera, ale aj príčiny fluktuácie. Medzi nimi dominujú podľa výsledkov prieskumu 
s podielom skoro 55 % platové podmienky. Snahu skĺbiť pracovný a osobný život však demonštruje aj takmer rovnako vysoký 
výskyt zmenovej prevádzky ako faktora fluktuácie. Viac ako tretina podnikov v prieskume identifikovala ako dôležitý prvok aj 
kvalitu pracovného prostredia. Za alarmujúce považujeme, že skoro štvrtina firiem vidí za fluktuáciou aj nezáujem o dlhodobú 
prácu. Necelých 16 % označilo ako dôvod vzdialenosť pracoviska od bydliska zamestnanca.
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43 %

55 %

29 %
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18 %
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Platové podmienky
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Otázka č. 22:  O koľko ste vlani v priemere zvyšovali vo vašej 
firme platy?

O22
Vzhľadom na vysokú dôležitosť platových podmienok ako 
faktora udržania si pracovníkov je zaujímavý aj prehľad 
medziročných zmien platov v roku 2016. Nemenilo ich menej 
než osem percent firiem. Viac ako polovica firiem sa dostala 
do intervalu troch až piatich percent, pod tri percentá 
sa dostala necelá pätina podnikov v prieskume. Po takmer 
desatine bolo zastúpené zvyšovanie o päť až sedem percent, 
rovnako ako rast o viac ako sedem percent. 
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10 % 8 %

19 %

54 %

Nezvyšovali
Do 3 percent
3 až 5 percent
5 až 7 percent
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Otázka č. 23:  O koľko očakávate, že budete zvyšovať platy 
v roku 2017?

Otázka č. 24:  Aký odhadujete kumulovaný % nárast priemerných 
osobných nákladov (mzdy + benefity) v najbližších 
3 rokoch voči stavu 2016?

O23
Podobný vývoj očakávajú firmy aj v roku 2017, viac ako polovica 
firiem by mala pridať ľuďom tri až päť percent. Necelých 18 
% ráta so zvýšením pod tri percentá, rovnaký počet s rastom 
o päť až desať percent. Vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily je nárast platov očakávaným a aj žiaducim 
krokom, avšak tým klesá firmám konkurencieschopnosť 
v regióne strednej Európy nielen kvôli cenám energií, ale aj 
kvôli kumulovanému rastu platov v rozpätí niekoľkých rokov. 

O24
40 % firiem očakáva kumulovaný nárast priemerných osobných 
nákladov (mzdy + benefity) v najbližších 3 rokoch voči stavu 
2016 v pásme 10 – 20 %.

18 %

0 %

12 %
18 %

53 %

Do 3 percent
3 až 5 percent
5 až 10 percent
Nad 10 percent
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Ľudské zdroje

10 – 20 %

5 – 10 %

Do 5 %

40 %

37 %

23 %

89 % dodávateľov očakáva zvýšenie platov do 10 % v roku 2017
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Ľudské zdroje

Otázka č. 25:  Ktorým výzvam z hľadiska riadenia ľudských zdrojov a procesov budete čeliť v najbližšom 
období, resp. im už aj čelíte? 

Otázka č. 26:  Aké opatrenia prijímate, aby ste zvýšili atraktivitu vašej firmy ako zamestnávateľa? 

O25
Čisto nedostatok ľudí však neopisuje kompletný zoznam výziev, ktorým v súčasnosti čelia alebo podľa očakávaní budú čeliť 
personálne oddelenia dodávateľov v automobilovom priemysle. Kritickým momentom pre odvetvie je, že dve tretiny účastníkov 
prieskumu tvrdia, že najväčšou výzvou sú chýbajúce základné pracovné návyky nových nastupujúcich zamestnancov. Takmer dve 
tretiny podnikov vidia ako druhú najväčšiu výzvu aj neadekvátne platové očakávania. Pomerne vysoký počet firiem sa chystá čeliť 
aj neochote zamestnancov pracovať vo viaczmennom režime. Problémom však nie je len kvalifikácia ľudí vo výrobe. Skoro tretina 
firiem vníma ako nedostatok aj nepripravenosť riadiacich pracovníkov na požiadavky novej generácie pracovníkov. 

O26
V snahe zvýšiť atraktivitu firmy ako zamestnávateľa siahajú podniky k rôznym nástrojom. Takmer 85 % prispôsobuje platové 
podmienky. Takmer dve tretiny firiem v prieskume zasa upravujú programy vzdelávania zamestnancov. Skoro 30 % prispôsobuje 
politiku dopravy zamestnancov do práce, ďalšia pätina upravuje politiku stáží v podniku.

85 %Prispôsobujeme platové podmienky

70 % 80 % 90 %

5

63 %Prispôsobujeme programy vzdelávania zamestnancov

60 %Prispôsobujeme a zavádzame programy starostlivosti o deti
zamestnancov

29 %
Prispôsobujeme politiku dopravy zamestnancov

do práce

21 %Prispôsobujeme politiku firemných stáží

13 %Zavádzame iné opatrenia, prosím, špecifikujte

10 %

8 %Prispôsobujeme politiku firemných áut
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67 %Chýbajúce základné pracovné návyky
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59 %
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Vysoký podiel manuálnej práce, nedostatok

automatizácie
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14 %
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Spolupráca so školami

Otázka č. 27: Aké konkrétne formy spolupráce rozvíjate so strednými školami?

Otázka č. 28:  Aké sú podľa vášho názoru najväčšie prekážky účasti spoločností v duálnom vzdelávacom 
systéme?

O27
Nemalá časť firiem si už uvedomuje aj nutnosť aktívnej spolupráce so školami. Chýbajúci praktický aspekt vzdelávania skúša vyše 
polovice podnikov v prieskume riešiť študentskými praxami a stážami. Rozvíjajú sa aj iné formy práce študentov vo firmách či 
v rámci duálneho vzdelávania alebo mimo neho. Viac než 30 % účastníkov prieskumu však so strednými školami nespolupracuje. 
Niektorým zatiaľ chýba motivácia, iné o spolupráci rokujú, no nájdu sa aj podniky so zlou skúsenosťou. 

O28
Ambíciu doplniť praktický rozmer priamo do stredoškolského vzdelávania má najmä systém duálneho vzdelávania. Najväčším 
blokom v jeho rozvoji je pre vyše polovicu účastníkov prieskumu neistota, či študent ostane pracovať v spoločnosti aj po skončení 
štúdia. Mnohým firmám chýba tiež personál a vybavenie ako interné zdroje pre rozvoj duálu. Trápia ich tiež neisté výsledky a efekt 
až o 3 – 4 roky, ale aj nízke počty žiakov v požadovaných smeroch. 

58 %

48 %

46 %

42 %

42 %

26 %

18 %

6 %

Nedostatok interných zdrojov (personál, vybavenie,
ostatné)

Chýbajúce skúsenosti

praxe (firiem)

Iné

1
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5

6
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56 %Študentské praxe a stáže

31 %So strednými školami školami nespolupracujeme

29 %Duálne vzdelávanie

21 %Študentské práce v spolupráci s firmou

Duálneho vzdelávania sa zúčastňuje tretina dodávateľov a prekážkou 
je hlavne neistota výsledkov
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Neisté výsledky a efekt až o 3– 4 roky



Otázka č. 29: Aké konkrétne formy spolupráce rozvíjate s vysokými školami?

Otázka č. 30: Ako vnímate pripravenosť absolventov vysokých škôl na prácu vo vašej firme?

O29
Na rozdiel od spolupráce so strednými školami je spolupráca s vysokými školami veľmi obmedzená a jej potenciál je zatiaľ 
nevyužitý. V spolupráci s vysokými školami majú vysoký podiel tiež študentské praxe a stáže, no ako najviac funkčný prvok 
hodnotia firmy vznik bakalárskych a diplomových prác v spolupráci s podnikmi. Zadávanie výskumných úloh má zatiaľ malý 
podiel. Skoro tretina účastníkov prieskumu s univerzitami nespolupracuje a ako dôvod spomínajú nedostatok vlastnej motivácie, 
no aj chýbajúce informácie o univerzitách. 

O30
Aj pripravenosť absolventov vysokých škôl má pritom podľa firiem rezervy. Najvýznamnejšie nedostatky sú chýbajúca prax 
a skúsenosti, no aj pracovné návyky, ba dokonca aj vedomosti a zručnosti. Podľa dvoch firiem sú absolventi vysokých škôl celkom 
nepripravení na prácu vo firme. Chýbajú im tiež jazykové znalosti. 

24

Spolupráca so školami

56 %60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Bakalárske a 

diplomové práce 
v spolupráci s firmou

Študentské praxe 
a stáže

S vysokými školami 
školami 

nespolupracujeme

Zadávanie 
výskumných úloh

52 %

31 %

12 %

0 % 10 % 20 % 40 % 50 % 60 % 70 %30 %

Chýba im prax a skúsenosti 65 %

Chýbajú im pracovné návyky 48 %

Sú pripravení na prácu v našej firme 8 %

4 %Sú úplne nepripravení na prácu v našej firme

42 %
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za pripravených na prácu
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Inovácie, vývoj a technológie

Otázka č. 31: Uskutočňujete výskum a vývoj na Slovensku?

O31
Na spoluprácu s univerzitami, no aj lokálnymi vedcami nadväzuje aj rozvoj vývojových aktivít u automobilových dodávateľov 
na Slovensku. Skoro polovici účastníkov prieskumu však zatiaľ vývojové oddelenie chýba. Hŕstka firiem jeho vznik zvažuje. 
Zhruba 40 % firiem v prieskume nejakú formu vývoja má a najčastejšie ju poskytuje v rámci skupiny. V prieskume sa však ukázala 
aj takmer desiatka firiem, ktorých oddelenie výskumu a vývoja poskytuje služby aj tretím stranám. Medziročne nastalo mierne 
zintenzívnenie v oblasti poskytovania výskumu a vývoja tretím stranám a tiež v rámci skupiny. Spolu 44 % dodávateľov robí 
výskum a vývoj oproti 36 % v minulom roku. Naopak, konštantne 48 % dodávateľov rieši výskum a vývoj na úrovni skupiny.

Viaceré trhové megatrendy na automobilovom trhu eskalujú 
tlak na citeľné zrýchlenie inovačného cyklu v odvetví. 
To sa týka tak produktov, ako aj procesov na ich výrobu 
a v konečnom dôsledku aj na ich vývoj. Tlak na efektívnu 
výrobu si žiada využitie technológií, ktoré umožnia nahradiť 
ľudskú prácu všade tam, kde je nutný buď vyšší výkon, 
presahujúci ľudské možnosti, alebo práca ohrozuje ľudskú 

bezpečnosť či zdravie. Využitie automatizovaných, digitálne 
riadených a prepojených technologických zariadení si vyžiada 
nielen sofistikované riadenie a vzdelávanie, ale aj výrazný 
rozvoj inovačných kapacít priemyslu s nevyhnutným zapojením 
lokálnej vedy. Iba tak dokáže automobilový priemysel 
na Slovensku neustále zvyšovať svoju konkurencieschopnosť.

Tretina dodávateľov očakáva implementáciu Industry 4.0 do svojich 
aktivít do piatich rokov a najdôležitejšia bude robotika, digitalizácia 
výroby a hĺbková analýza dát

O32
Legislatívna regulácia, kombinovaná so spoločenskými megatrendmi, ovplyvňuje aj zameranie inovácií 
dodávateľov v automobilovom priemysle. Takmer dve tretiny firiem označili ako jedno z hlavných smerovaní 
svojich inovácií znižovanie hmotnosti produktov aj s využitím nových materiálov. To má okrem priameho 
zefektívnenia prevádzky áut za cieľ dosiahnuť aj pokles emisií oxidu uhličitého. Vyše 40 % účastníkov 
prieskumu sleduje ekologický trend aj vývojom v oblasti alternatívnych pohonov. Nemálo firiem pracuje 
aj na zvýšení bezpečnosti jazdy, najmä s využitím asistenčných systémov pre vodiča. Spájanie informácií 
a zábavy v palubných systémoch či technológie autonómnych áut sa zatiaľ vyskytujú pomerne málo. 

Otázka č. 32: Ktoré globálne trendy bude vaša spoločnosť sledovať inováciou svojich výrobkov?
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Otázka č. 33:  V akom časovom horizonte predpokladáte, že sa riešenia alebo zložky trendu známeho vo svete 
pod pojmom Industry 4.0 (Smart Factory, Internet of Things, Connected Cars atď.) stanú súčasťou 
vašich aktivít? 

Otázka č. 34:  Ktoré z uvedených technológií budú mať pre vašu organizáciu v najbližších 3 až 5 rokoch najväčší 
strategický význam? 

O33
S rastúcim množstvom variácií produktu a tlakom na zefektívňovanie rastie v priemyselných firmách aj využívanie a dopyt 
po riešeniach, známych vo svete pod pojmom Industry 4.0. Ich príchod sa z roka na rok približuje. V minulosti ho očakávania 
posúvali do vzdialenejšej budúcnosti. V súčasnosti pätina firiem v prieskume hovorí, že tieto riešenia už využíva, a takmer rovnaké 
množstvo podnikov očakáva ich príchod do dvoch rokov. Necelých 30 % hovorí  o horizonte nad päť rokov a takmer štvrtine 
informácie o využití novinky zatiaľ chýbajú.

O34
Roboty sú pomyselným víťazom otázky, aké technológie budú počas najbližších troch až piatich rokov najviac meniť firmu. Myslí si 
to vyše 93 % účastníkov prieskumu. Sekunduje im digitalizácia výroby a hĺbková analýza dát vrátane využitia cloudových riešení. 
Do pozornosti dvoch tretín firiem sa v tejto súvislosti dostáva aj kybernetická bezpečnosť. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
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Mobilné aplikácie
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Sociálne médiá na externú komunikáciu,
spoluprácu a obchod



Otázka č. 35:  Bude mať digitalizácia a zavádzanie nových technológií konceptu Industry 4.0 nejaký dosah 
na vaše výrobné procesy? 

Otázka č. 36:  Jedným z kľúčových prvkov konceptu Industry 4.0 je dátová analytika. Do akej miery využívate 
dátovú analýzu na vyhodnocovanie KPI, sledovanie trendov, plánovanie, predikcie a pod.? 

O35
V súvislosti s vplyvom digitalizácie a so zavádzaním technológií konceptu Industry 4.0 do výrobných procesov počíta takmer 
polovica firiem s nemalými investíciami do nových zariadení a technológií. Viac ako dve pätiny firiem iba sledujú rozhodnutia 
na úrovni skupiny a rovnaké množstvo počíta s tým, že budú potrebovať ľudí s novou kvalifikáciou. Viac ako tretina podnikov 
očakáva nemalé investície do informačných technológií a rovnaké množstvo berie nástup nových technológií ako plnenie 
požiadaviek zákazníkov. Niektoré rátajú s lepším využitím kapacít strojov a aj obmedzením vplyvu nedostatku ľudí.

O36
Ako jeden z kľúčových prvkov praktického využitia princípov Industry 4.0 možno označiť dátovú analytiku. Tú firmy v prieskume 
pravidelne a systematicky využívajú najviac vo finančnom riadení v systémoch riadenia výroby, preverovaní kvality, o niečo menej 
v skladovom hospodárstve a logistike. Preniká tiež do predaja a nákupu, v personalistike či údržbe sa využíva menej a v marketingu 
skôr len na vyžiadanie.
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Otázka č. 37:  Úspešnosť zavádzania nových technológií významne súvisí s možnosťami a schopnosťami, 
ktorými disponujú IT oddelenia v spoločnosti. Ako zabezpečujete funkcie IT?  

O37
Zavádzanie nových technológií do praxe dostávajú často za úlohu firemné oddelenia IT. Tie majú firmy v prieskume najčastejšie 
ako malé lokálne oddelenie s významnou podporou globálneho IT oddelenia, prípadne externého partnera. Fungovanie silných 
tunajších IT oddelení alebo plné využitie externého dodávateľa IT služieb sa vyskytuje v menšej miere. Časť firiem využíva priamo 
služby globálneho IT oddelenia skupiny.

Malým lokálnym IT oddelením s významnou
podporou globálneho IT oddelenia a/alebo

externého partnera

Silným lokálnym IT oddelením

Globálnym IT oddelením

Nemáme IT oddelenie

0 %

6 %

16 %

20 %

20 %

55 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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Štruktúra respondentov prieskumu

Otázka č. 38:  Koľko zamestnancov (vlastných a externých) 
pracuje vo vašich závodoch? 

Otázka č. 39:  Na akom stupni dodávateľa v rámci 
dodávateľského reťazca dodáva vaša spoločnosť 
väčšinu produkcie?

V slovenskom automobilovom priemysle už takmer dve 
desaťročia tvoria čoraz vyšší podiel produkcie a vysokú 
väčšinu zamestnanosti firmy v dodávateľskom reťazci. Aj keď 
sú agregované tržby finalizácie áut, teda dcérskych firiem 
automobiliek čoraz výrazne vyššie, ide aj pri niekoľkých 
stovkách dodávateľov o subsektor s tržbami v ráde miliárd 
eur. Ten sa navyše postupom času rozvíjal z takmer výlučnej 
kompletizácie modulov v type režimov just-in-time do priamej 
výroby komponentov a v posledných rokoch zabezpečuje 
aj vývoj. Aj keď väčšina z niekoľkých desiatok vývojových 

pracovísk poskytuje skôr jednoduchšie vývojové služby, časť 
firiem má na Slovensku veľké inžinierske centrá s rozsiahlymi 
komplexnými kompetenciami. V počte účastníkov v prieskume 
tradične výrazne dominujú podniky so zahraničnými 
vlastníkmi. V tohtoročnom prieskume je pomer zhruba štyri 
k jednej. Takmer pätina slovenských firiem medzi účastníkmi 
je však dobrá správa. Pokiaľ sa totiž domáce firmy prepracúvajú 
do vyšších pozícií v dodávateľskom reťazci a rastú, je 
pravdepodobnejšie než pri zahraničných, že budú na Slovensku 
nielen vyrábať, ale aj vyvíjať svoje produkty. 

Štruktúra respondentov 
prieskumu

53 %

18 %16 %

14 %

O38
Viac než polovica podnikov v prieskume patrí do kategórie 
firiem so sto až päťsto zamestnancami. Sedmina má 500 
až tisíc ľudí a takmer 16 % z nich viac ako tisícku. Silné 
zastúpenia stredne veľkých a veľkých firiem je dôležité, 
pretože ich odpovede hovoria o náladách dôležitých firiem 
v ekonomike. Zároveň ide o podniky, ktoré už nezriedka majú 
dostatočný objem výroby aj pozíciu v skupine na to, aby mali 
prinajmenej záujem participovať aj na vývojových činnostiach. 
V súčasnej fáze rozvoja priemyslu je preto dôležité, aby mali 
na čele dostatočne ambicióznych manažérov, fungovali 
v podnikateľskom prostredí naklonenom inováciám a mali 
možnosť spolupracovať s lokálnymi vedcami. Kvalita prostredia, 
manažérov a potenciál vedy tak rozhodujú, či sa automobilový 
priemysel posunie z primárne výrobnej orientácie prinajmenej 
do fázy so silným inovačným prvkom vrátane vývoja. 

O39
Potvrdzuje to aj rozdelenie respondentov v štruktúrach 
dodávateľských reťazcov. Vyše 46 percent patrí do kategórie 
Tier 1. To sú firmy, ktoré priamy kontakt s automobilkami 
predurčuje na širšiu spoluprácu než len dodávky komponentov 
alebo modulov. Ako dôsledok globálnych trendov 
špecializácie a outsourcingu posúvajú totiž automobilové 
značky nielen výrobu, ale aj konštrukciu a technický 
vývoj práve k tejto skupine dodávateľov. Skupinu Tier 2, 
ktorú v prieskume zastupuje niečo vyše štvrtiny podnikov, 
a Tier 3 s 18,5-percentným zastúpením obvykle automobilky 
priamo do vývoja neangažujú. Zlepšovanie produktu 
či samostatný vývoj im však môžu nielen podporiť marže, 
ale aj strategicky posunúť firmu do vyššej úrovne dodávateľov. 
Získavajú tak možnosť znižovať závislosť výšky svojich ziskov 
od neustálych úspor a zefektívňovania výroby. 
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46 % 50 %
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Otázka č. 40:  Ktorá automobilka je vaším konečným odberateľom? 

O40
Zákaznícka báza dodávateľov v automobilovom priemysle býva často cieľom odporúčaní na diverzifikáciu. Že takéto rady berú 
firmy vážne, ukazuje aj prehľad zákazníkov dodávateľov v prieskume. Dve tretiny z nich majú totiž aj iných než len lokálnych 
odberateľov. Spomedzi automobiliek s výrobou na Slovensku má tradične najsilnejší Volkswagen silnú pozíciu aj ako zákazník 
podnikov z prieskumu. Pre Volkswagen Slovakia dodáva viac než 45 z nich. Okolo tridsiatich percent sa pohybuje podiel firiem 
s dodávkami tak pre Kia Motors Slovakia, ako aj pre trnavskú továreň PSA Groupe. Povzbudivú informáciu priniesol prieskum 
o dodávkach pre anglického výrobcu Jaguar Land Rover. Hoci sa jeho továreň v Nitre ešte len stavia, v prieskume sa objavil rovný 
tucet firiem, ktoré pre dvojautomobilku dodávajú. 
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Štruktúra respondentov prieskumu
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Otázka č. 41:  Aký typ produktov pre automobilový priemysel vyrábate/dodávate? 

O41
Z hľadiska produktovej skladby boli v prieskume najvýraznejšie zastúpení výrobcovia troch kľúčových častí auta – modulov a častí 
karosérie, sedadiel a častí interiéru a pohonného systému a jeho súčastí. V nižšej miere boli zastúpení výrobcovia palubných dosiek, 
riadiacich jednotiek a rôznych asistenčných a bezpečnostných systémov. 
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Otázka č. 42: Na  ktoré kľúčové zahraničné trhy dodávate svoje výrobky?

O42
Z hľadiska geografickej štruktúry predaja sa vzorka firiem v prieskume orientuje popri dodávkach pre tuzemských zákazníkov 
najmä na odberateľov v západnej Európe a okolitých krajinách. Na Slovensko a do zvyšných krajín Vyšehradskej štvorky dodáva 
po troch pätinách firiem v prieskume, na západ kontinentu skoro deväťdesiat percent účastníkov. Dvadsať - až dvadsaťpäťpercentný 
podiel ukázali v prieskume aj firmy so zákazníkmi vo východnej a južnej Európe, v Číne a iných krajinách Ázie a Severnej Amerike. 
Necelá desiatka z nich má odberateľov aj v Južnej Amerike.
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Štruktúra respondentov prieskumu
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Otázka č. 43: Aká je priemerná vzdialenosť, na ktorú prepravujete svoje produkty?

O43
Pomerne rozmanitý rozptyl ukázali v prieskume vzdialenosti, na ktoré dodávatelia vozia svoje produkty zákazníkom. K doprave 
na vzdialenosť najviac 50 kilometrov, ktorá sa v automobilovom priemysle považuje za základnú hranicu just-in-time dodávok, 
sa prihlásili iba dve firmy. Vo  vzdialenosti do dvesto kilometrov od zákazníkov vyrába sedmina účastníkov prieskumu. Zhruba 
po štvrtine účastníkov vozí produkciu buď na dvesto až päťsto kilometrov, alebo až na tisíckilometrovú vzdialenosť. Viac než 
30-percentný podiel majú výrobcovia, ktorých produkcia putuje k zákazníkom viac než tisíc kilometrov. 

1 001 a viac 501 – 1 000 km 201 – 500 km 51 – 200 km 0 – 50 km

32 %

26 %

25 %

14 %

4 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %



© 2017 PwC. Všetky práva vyhradené. Názov PwC v tomto dokumente označuje spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., PricewaterhouseCoopers 
Tax, k.s., PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o., ktoré sú členmi siete firiem PricewaterhouseCoopers International 
Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.

Cieľom tejto publikácie je priniesť čitateľovi iba všeobecné informácie a pomôcť mu získať základný obraz o veciach, o ktoré sa zaujíma, a nie poskytnúť 
mu profesionálne poradenstvo. Nikto by sa preto nemal riadiť výlučne informáciami, ktoré sú v nej obsiahnuté, ale mal by sa zakaždým opierať o špecifické 
odborné rady. Nevydávame nijaké vyhlásenie či záruku (či už explicitnú alebo implicitnú), pokiaľ ide o presnosť či úplnosť informácií uvedených v tejto publikácii. 
Pokiaľ to zákon povoľuje, PwC neprijíma ani nepreberá na seba nijakú povinnosť, zodpovednosť či povinnú starostlivosť za akékoľvek následky voči komukoľvek, 
kto by konal alebo nekonal podľa informácií uvedených v tejto publikácii, a ani za akékoľvek rozhodnutia prijaté na jej základe.

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci 
so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským 
automobilovým inštitútom. Oslovení dodávatelia odpovedali 
prostredníctvom on-line dotazníka alebo tlačenej verzie 
dotazníka v období od 1. marca do 30. apríla 2017 a prieskumu 
sa zúčastnilo 56 dodávateľov automobilového priemyslu 
na Slovensku. Naša správa obsahuje kľúčové zistenia o situácii 
na trhu dodávateľov automobilového priemyslu, prináša 
zhodnotenie výsledkov dosiahnutých v roku 2016 a ich 
kľúčových faktorov a zároveň prináša výhľad na najbližšie roky.

Jens Hörning, Partner
Líder pre automobilový priemysel 
v strednej a východnej Európe
+421 903 451 242
jens.horning@sk.pwc.com

Peter Mrnka, Direktor
Špecialista pre automobilový priemysel
+421 903 447 754
peter.mrnka@sk.pwc.com

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
+421 904 941 500
mariana.butkovska@sk.pwc.comNaším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti 

a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem 
v 157 krajinách s vyše 223 000 pracovníkmi, ktorí robia 
všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové 
a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 
je dobrovoľné združenie právnických osôb podnikajúcich 
a podieľajúcich sa na automobilovom a pridruženom 
priemysle. Hlavným poslaním ZAP SR je udržateľnosť 
a konkurencieschopnosť automobilového priemyslu 
na Slovensku a jeho strategické ciele na rok 2017 sú zamerané 
hlavne na skvalitnenie a formovanie podnikateľského 
prostredia, na podporu a vytvorenie výskumno-vývojovej 
základne pre automobilový priemysel, na zlepšenie 
spolupráce finálnych výrobcov so subdodávateľmi a na tvorbu 
environmentálnej legislatívy. Viac informácií nájdete 
na www.zapsr.sk.

Slovenský automobilový inštitút je nezávislý priemyselný think 
tank, ktorý poskytuje informačné služby a analýzy v rôznych 
oblastiach, relevantných pre automobilový priemysel aj celú 
industriálnu sféru a dopravu.

PwC Bratislava
Twin City/A, Karadžičova 2, 815 32 
Bratislava
tel.: +421 (0)2 59350 111

PwC Košice
Aupark Tower, Protifašistických 
bojovníkov 11, 040 01 
Košice
tel.: +421 (0)55 32153 11

O spoločnosti PwC

O združení ZAP SR Kontakt

O inštitúte SAI

O prieskume

http://www.pwc.com/sk/sk/odvetvia/automobilovy-priemysel.html


