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Perspektívy dodávateľov automobilového priemyslu.  
Výsledky prieskumu na Slovensku 
 
Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Slovenským 

automobilovým inštitútom, už po tretíkrát uskutočnili prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na 

Slovensku. Naším cieľom bolo zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu 

na Slovensku. 

 

Finančná situácia dodávateľov  

U necelej polovice (49%) respondentov došlo k zlepšeniu finančnej situácie v roku 2014. Aj keď v roku 2013 

hlásilo medziročné zlepšenie výsledkov až 52%, naďalej prevažuje podiel dodávateľov so zlepšujúcou sa alebo 

stabilnou finančnou situáciou. Naproti tomu, podiel firiem so zhoršujúcimi sa výsledkami v našom prieskume 

klesol v roku 2014 na 14% (z 21% v roku 2013). 

 

„Viac než polovica dodávateľov konštatovala, že dosah na výsledky mal objem predaja výrobkov a fáza 

životného cyklu produktov, či už uvádzanie na trh nových alebo ukončenie výroby predchádzajúcich. Viac než 

30 % firmám sa tržby výrazne nezmenili a vplyv iných faktorov vrátane predajných zmien bol pomerne nízky. 

 
Napriek spomaleniu rastu celosvetovej výroby automobilov (+3%, v 2014:+3,6%), si Slovensko udržalo v roku 
2014 produkciu automobilov – predbežne okolo 970 000 áut . Západná Európa, kľúčové odbytisko slovenských 
dodávateľov, zaznamenala po prvý raz od roku 2011 vyšší objem výroby, +5%. Aj vďaka tomu rástla výroba 
komponentov u slovenských dodávateľov a ich finančná situácia sa tak naďalej zlepšovala.“ komentuje Peter 
Mrnka, direktor a špecialista na automobilový priemysel PwC. 

 

Aká bola celková finančná situácia Vašej spoločnosti v roku  2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom? 
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Pozitívny výhľad na rok 2015, vyhliadky tržieb a zamestnanosti v segmente dodávateľov 

automobilového priemyslu 

 

Očakávania rastu výroby aj tržieb na rok 2015 sú vyššie ako minulý rok: až 61% očakáva nárast tržieb, z toho 

31% dokonca s dvojciferným rastom.  

 

„Napriek mnohým výzvam a rizikám, ktoré firmy vidia v svetových i európskych ekonomikách, sú ich očakávania 

rastu v roku 2015 naozaj vysoké a prevyšujú dokonca aj úrovne z predchádzajúceho roka. V časoch politickej a 

ekonomickej neistoty, ktorá panuje vo viacerých krajinách východnej Európy, ako aj tlaku veľkých nadnárodných 

automobiliek a výrobcov komponentov na znižovanie výrobných nákladov (čoho dôkazom je uzavretie 

niekoľkých výrobných závodov v západnej Európe), poskytuje stredná Európa solídne príležitosti na rozvoj a 

rast.“ komentuje Mrnka. 

 

Osmina firiem v prieskume vlani znižovala stavy, pričom viac než 30 % pribudli zamestnanci dvojciferným 

tempom.  

 

 

„Z porovnania vývoja tržieb a 

zamestnanosti vyplýva, že firmy 

naďalej vytvárajú predpoklady pre 

rast produktivity práce, meranej 

tržbami. Nielen že medzi podnikmi, 

ktoré priberali najviac 

zamestnancov, vysoko prevažovali 

firmy s citeľným rastom tržieb, ale u 

každej desiatej firmy šli tržby nahor 

citeľne rýchlejšie než počet ľudí.“ 

dodáva Mrnka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akú ste zaznamenali medziročnú zmenu tržieb / zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom? 

Aký očakávate vývoj tržieb / zamestnancov v nasledujúcom roku?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 of 5 

 
 
 
Obavy z ohrozenia rastu 

 

Riziká svojho biznisu vidia dodávatelia v slovenskom automobilovom priemysle jednoznačne vo vývoji na 

cieľových trhoch. Ako najväčšie ohrozenie rastu vyšla z prieskumu obava o zastavenie oživenia alebo naďalej 

len pomalý rast na silných trhoch rozvinutých krajín. 

 

„Obávajú sa ho takmer tri pätiny respondentov. Skoro polovica vidí riziká v neistote vo východnej Európe a 

tretina sa obáva, že dosiaľ rýchlo rastúce trhy by už nemuseli poskytovať dostatok dopytu po ich produkcii.“ 

vysvetľuje Mrnka. 

 
 
 
Kvalifikovaná pracovná sila a duálny vzdelávací systém 

 

Dostupnosť kvalifikovaných ľudí je vzhľadom na rýchly rozvoj technológií dôležitou témou rozvoja 

automobilového priemyslu po celom svete. Na Slovensku ju firmy dlhodobo označujú ako kľúčovú. 

V tohtoročnom prieskume 78 % firiem potvrdilo, že dostupnosť a kvalita kvalifikovanej pracovnej sily môže 

spomaliť rast spoločnosti na Slovensku. Štvrtina z nich priznala, že pre ťažkosti s hľadaním ľudí 

reálne rastú pomalšie. 

 

„Podľa výsledkov prieskumu je takmer 80 % slovenských dodávateľov pre automobilový priemysel 

presvedčených, že nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v určitých profesiách brzdí ich ďalší rast. Štyri z 

desiatich firiem v prieskume potvrdili, že každý rok potrebujú najmenej 10 pracovníkov z týchto chýbajúcich 

profesií. Na nedávne legislatívne zavedenie nového duálneho systému vzdelávania, o ktoré sa v uplynulých 

troch rokoch významnou mierou pričinil aj Zväz automobilového priemyslu SR, pozitívne zareagovalo okolo 

90% dodávateľov. Štvrtina z nich v skutočnosti zvažuje účasť na duálnom vzdelávaní už v roku 2015 – to je síce 

dobrý štart v prvom roku, no treba dúfať, že sa pridajú aj ďalšie spoločnosti; potom z toho bude profitovať celé 

odvetvie.“ odporúča Mrnka. 

 

48 % dodávateľov nášho prieskumu má záujem zapojiť sa do duálneho vzdelávacieho systému. 

Medzi vážne prekážky pre účasť firiem v duálnom vzdelávaní označili takmer dve tretiny účastníkov nedostatok 

interných zdrojov, najmä čo sa týka personálu a vybavenia. Pre štvrtinu sú to finančné dôvody, pričom popri 

vysokých nákladoch spomínajú aj chýbajúce finančné analýzy účasti firmy v systéme.  

 

Viac než 30 % firiem vidí ako riziko aj neisté vyhliadky výstupov z vzdelávania, v ktorom musia na prvých 

absolventov čakať tri až štyri roky. Aspoň krátkodobý program pre praktikantov na niektorej z prevádzok firmy si 

už vyskúšalo 37 % účastníkov prieskumu, v systéme v štýle duálneho vzdelávania funguje počas celej doby 

štúdia len 12 % firiem. 

  

 

 

Výskum a vývoj (R&D):  

 

Prieskum rovnako ako vlani ukázal, že zhruba polovica lokálnych podnikov dostáva hotové inovatívne riešenia z 

centrály materskej skupiny. O inovatívnej schopnosti tunajších dodávateľov však hovoriť možno. Nejakú formu 

vlastného vývoja alebo zapojenia do R&D aktivít skupiny priznala v prieskume zhruba tretina firiem. Dominujú 

vývojové aktivity a pracoviská, ktoré pracujú na vnútroskupinovom vývoji, o takých hovorí viac než štvrtina 

účastníkov prieskumu. Samostatné vývojové pracovisko, ktoré má inovačné aktivity aj ako súčasť služieb pre 

klientov mimo skupiny spomína len hŕstka firiem.  
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„Vývojové centrá sa však postupne rozrastajú, v niektorých firmách už majú za sebou aj rozšírenie. Takmer 

desiatka respondentov už zamestnáva v inovačných centrách viac než 20 odborníkov.“ komentuje Mrnka. 

 

Uskutočňujete výskum a vývoj na Slovensku ? 

 

 
 

 
Nástup digitálnych technológií 
 
Veľkou témou medzinárodného priemyslu, v ktorej patrí automobilový priemysel k lídrom, je nástup moderných 
digitálnych a sieťových riešení, známych ako Industry 4.0, ktorý obsahuje riešenia inteligentných továrni, 
internet vecí a na produktovej strane autá, napojené na komunikačné siete. V globálnom CEO prieskume 
spoločnosti PwC špeciálne manažéri z automobilového priemyslu očakávajú prínosy digitalizácie priemyslu. 90 
% z nich očakáva lepšie využitie dát, ktoré firma zbiera, takmer rovnaký počet si od modernizácie sľubuje 
zefektívnenie prevádzky a vyše štyri pätiny si myslia, že moderné technológie prinesú úžitok zákazníkom. 
 
„Viac než polovica účastníkov slovenského prieskumu zatiaľ nedokáže odhadnúť, kedy sa technológie Industry 
4.0 dostanú do ich bežnej práce. Rátajú s nimi všetci, no odhady uvedenia do praxe sa líšia. 
Len málo  účastníkov razí názor, že ich už vo svojej práci využívajú. Dokopy vyše štvrtiny firiem ráta s 
príchodom do piatich rokov, prevažná väčšina favorizuje pomalší príchod“, dodáva Peter Mrnka. 
 
Automobiloví topmanažéri v medzinárodnom prieskume prisudzujú najväčšiu vážnosť v boji o zákazníka 
zbieraniu a analýze veľkých dát a mobilných technológií, s vplyvom okolo 80 %. Sedemdesiat percent mieri 
očakávania k novým spôsobom využitia energetických zdrojov a skladovania energie v batériách. So 
slovenskými manažérmi sa zhodujú v rastúcom význame robotiky. 
 
„Dôraz respondentov slovenského prieskumu mieri prevažne na ich výrobné zameranie aj v tom, že robotiku 
považuje za jednu z kľúčových technológií najbližších troch až piatich rokov takmer 60 % manažérov. Vysokú 
dôležitosť prisudzujú aj analýze dát, hoci len s polovičnou intenzitou ako medzinárodné hlavy firiem. Okolo 40-
percentného podielu sa vysoko umiestnili aj očakávania väčšieho využitia senzorových technológií. Ako dôležitú 
tému budúcnosti označila vyše štvrtina manažérov otázku kybernetickej bezpečnosti“, vysvetľuje Peter Mrnka.  
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Presuny výroby a lokalizácia 

 

Plánuje skupina/akcionári presunúť výrobu v krátkodobom horizonte? 

 

 26 % Áno, niektoré výrobné procesy budú v budúcom roku presunuté na Slovensko 

 10 % Áno, je možné, že niektoré výrobné procesy budú v budúcom roku presunuté zo Slovenska. 

 8 % Presun výrobných programov oboma smermi - na Slovensko i zo Slovenska 

 56 % Neočakávajú sa žiadne zmeny 

 

 

Takmer štvrtina respondentov zvyšuje podiel dodávok od lokálnych výrobcov, u ďalších 12% sa zvyšuje podiel 

nákupov zo zahraničia. Pre 65 % sa podiel nákupov od lokálnych vs zahraničných dodávateľov nemení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poznámky pre vydavateľa 
 
O prieskume 

Prieskum dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku realizovala poradenská spoločnosť PwC v 
spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP) a Slovenským automobilovým inštitútom.. 
Oslovení dodávatelia odpovedali prostredníctvom on-line dotazníka v období od 9. marca. do 15. apríla 2015 a 
prieskumu sa zúčastnilo 53 dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. 
 
Cieľom prieskumu bolo zostaviť komplexnú analýzu segmentu dodávateľov automobilového priemyslu na 
Slovensku a získať tak čo najširší obraz o súčasnom stave a očakávanom budúcom vývoji v tomto odvetví, 
zhodnotiť kľúčové faktory, posúdiť zmeny, ktoré sú pre toto odvetvie špecifické a priniesť reakcie dodávateľov 
na tieto zmeny. 
 
O PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou firiem v 157 

krajinách s vyše 195 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a 

poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je 
samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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