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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.

Väčšina dodávateľov počíta s rastom tržieb v tomtu roku o viac ako 5 % 
a s významnými investíciami do technológií v horizonte 3 až 5 rokov. 
Štvrtina dodávateľov hovorí o presune ďalšej výroby na Slovensko a takmer 
polovica očakáva zvýšenie počtu zamestnancov v roku 2018 podľa prieskumu 
PwC, ZAP SR a SAI. 
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Vážení priatelia a obchodní 
partneri, 

globalizácia naďalej podporuje 
technologický vývoj vrátane vývoja 
v oblasti veľkých dát a digitalizácie. 
Trend známy ako Industry 4.0 spája 
hodnotové reťazce na celom svete. 
Globálny obchod však môže byť aj 
nepriaznivo ovplyvnený politickým 
vývojom. Nie je jednoduché predvídať 
vývoj technológií a ich vplyv na 
činnosti priemyslu. Podobne je 
čoraz náročnejšie predvídať zmeny 
v reguláciách a ich dosah na colné 
predpisy a prípadné vytváranie 
obchodných prekážok. Preto sa 
prijímanie strategických rozhodnutí 
pravdepodobne stane pre svetových 
obchodných lídrov ešte väčšou 
výzvou.

Slovenskí lídri podnikov majú 
v súčasnosti silnú vieru v ekonomický 
rast a úspech svojich spoločností. 
Prejavujú vysokú mieru dôvery 
vo vlastné podnikateľské činnosti 
a schopnosti. Rovnako ako globálni 
lídri sú si však plne vedomí výziev 
technologickej transformácie. 

Digitálna transformácia vyžaduje 
iné zručnosti ako v minulosti, a preto 
riadenie ľudských zdrojov je čoraz 
významnejšie. Ako získať tých 
najlepších pracovníkov a ako si udržať 
talenty, ktoré by podnik potreboval? 
Riešenie týchto problémov presahuje 
hranice jednoduchej diskusie 
o výške platu, ktorá je na Slovensku 
už sama osebe čoraz vážnejšou 
témou. Týka sa tiež nespokojnosti 
s kvalitou vzdelávania na Slovensku 
a relevantnosti vedy pre priemysel a 
automobilový sektor.

Rok 2017 bol ďalším úspešným 
rokom slovenského automobilového 
priemyslu a pri pohľade do budúcnosti 
je zrejmé, že vplyv automobilového 
sektora na HDP Slovenska bude 
ďalej rásť. Počet nových modelov 
vyrobených na Slovensku 
je významný a budúci úspech bude 
závisieť od schopnosti krajiny 
prispôsobovať sa. Spoločnosť PwC 
predpokladá, že transformácia 
automobilového priemyslu sa bude 
zrýchľovať a bude ju poháňať viacero 
aspektov: elektrifi kácia, autonómne 
vozidlá, zdieľanie vozidiel, neustála 
konektivita a ročná aktualizácia stavu 
vecí. Množstvo výziev a množstvo 
príležitostí.

Prichádzame so šiestym 
prieskumom v oblasti automobilových 
dodávateľov na Slovensku. Jeho 
výsledky boli zverejnené v máji 2018. 
Slovenskí automobiloví dodávatelia 
zostávajú pozitívni, pokiaľ ide o ich 
obchodné prostredie, čo sa potvrdzuje 
aj pretrvávajúcou dôverou investorov. 
Súťaž v podnikateľskej oblasti však 
pokračuje a produktivita musí 
zodpovedať nákladom. Dúfame, 
že Vás výsledky nášho prieskumu 
zaujmú. Tohtoročná analýza zahrnuje 
tiež výsledky prieskumu PwC 
realizovaného v susedných krajinách 
Slovenska – v Maďarsku a Rakúsku. 
Naším cieľom bolo priblížiť Vám 
hlavné rozdiely a podobnosti týchto 
krajín. Verím, že tieto výsledky budú 
pre Vás užitočné a obohatia Vaše 
poznatky.
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Slovenský automobilový priemysel 
vyrobil už tretí rok po sebe viac ako 
1 milión automobilov a potvrdil 
súčasnú stabilitu tohto odvetvia 
na Slovensku. V apríli 2017 zišlo 
z výrobných liniek slovenských 
automobiliek 10-milónte osobné 
motorové vozidlo. Perspektíva 
ďalšieho rastu je podporená plánmi 
štvrtej automobilky, ktorá začne 
koncom roka 2018 vyrábať v Nitre, 
pričom pozitívne efekty z rozvoja 
aj tejto výroby budeme pociťovať už 
v roku 2019. Automobilový priemysel 
však musí pozerať ďalej a musí 
neustále vyhodnocovať jednotlivé 
faktory vnútornej a vonkajšej 
konkurencieschopnosti.

Spolupráca ZAP SR a PwC 
pri prieskume dodávateľov 
automobilového priemyslu je už 
dlhoročná a  túto aktivitu považujeme 
za veľmi cennú, lebo nám dáva 
užitočné informácie o základných 
otázkach fungovania dodávateľského 
reťazca na Slovensku a jeho vývoji 
v čase.

Tohto roku sme po diskusii 
orientovali prieskum viac na oblasť 
prípravy kvalifi kovanej pracovnej 
sily, ktorá je popri absencii systému 
pre transfer vedecko-technických 
poznatkov do praxe základom 
budúcej konkurencieschopnosti 
nielen automobilového priemyslu, 
ale celého priemyslu na Slovensku. 
Je známa pravda, že priemysel bude 
dlhodobo prosperovať a rozvíjať 
sa tam, kde bude dostatok kva-
lifi kovaných ľudí, ktorí budú schopní 
pracovať a vytvárať hodnoty. Zväz 
automobilového priemyslu Slovenskej 
republiky dlhodobo inicializuje zmeny 

vo vzdelávacom systéme. Po tom, 
čo sme boli pri príprave zákona o 
odbornom vzdelávaní, ktorý zaviedol 
duálny systém vzdelávania, sme 
teraz po dvoch rokoch skúseností 
z jeho zavádzania do praxe pri jeho 
novele, ktorá zavádza zmeny. Zmeny 
sa v praxi ukázali ako užitočné 
a mali by pomáhať k masívnejšej 
implementácii duálneho vzdelávania 
na Slovensku. Podobne ako je 
naším záujmom zvyšovať kvalitu 
stredného odborného vzdelávania 
a predovšetkým jeho absolventov, je 
naším záujmom zvýšiť uplatniteľnosť 
absolventov vysokých škôl a ich 
pripravenosť pre prax. V tejto oblasti 
sme rozbehli v spolupráci s vybranými 
vysokými školami tvorbu študijných 
programov užšie prepojených s 
praxou, na ktorých konci by mali 
vychádzať z vysokých škôl absolventi 
s praktickými skúsenosťami, ktorí 
sú okamžite pripravení zapojiť 
sa do práce v priemysle.

Revolučné zmeny v oblasti 
konštrukcie a výrobných procesov 
vozidiel, ich úžitkových vlastností 
a súvisiacich služieb vytvárajú už 
dnes tlak na radikálne zmeny v kvalite 
a štruktúre absolventov vysokých 
škôl predovšetkým technického 
a prírodovedného zamerania. Zvládať 
procesy digitalizácie a požiadaviek 
na rozvoj moderných dopravných 
systémov budú schopní len absolventi, 
ktorí budú pripravovaní v súlade 
s najnovšími poznatkami a potrebami 
praxe. Podobne nutnosť rozvoja 
výskumno-vývojových aktivít 
predovšetkým u dodávateľov naráža 
v mnohých prípadoch na nedostatok 
kvalifi kovaných odborníkov, ako aj 

absolventov orientovaných na tvorivú 
prácu a inovácie. Tu je úloha Vysokých 
škôl nenahraditeľná.

Úloha akademickej obce je 
nezastupiteľná aj v oblasti výskumu 
a vývoja. Je našou povinnosťou 
pomáhať vytváraniu prostredia 
na spoluprácu medzi priemyslom 
a vedeckými pracoviskami s cieľom 
zamerať ich záujem na kooperácie 
pri riešení problémov priemyslu. 
Naši vedci si uvedomujú, že 
sú spoluzodpovední za budúcnosť 
priemyslu na Slovensku a udržateľnosť 
hospodárskeho rastu, no pravidlá sú 
nastavené tak, že ich často nemotivujú 
na veľmi potrebnú spoluprácu 
s praxou.

V aktuálnom ročníku prieskumu 
sa preto zameriavame viac na vysoké 
školy. Snažili sme sa spoločne s PwC 
rozprúdiť diskusiu o spolupráci 
priemyslu a vysokých škôl. 
O aktuálnom stave, možnostiach 
a predstavách priemyslu, ako situáciu 
zmeniť, naštartovať obrat. Sme 
radi, že sa do tejto diskusie zapojili 
významné podniky automobilového 
priemyslu na Slovensku a pomohli 
nám tak získať viac informácií, ako 
tento vzťah v súčasnosti vyzerá – aký 
je pohľad priemyslu na vysoké školy, 
ale zároveň aké bariéry priemysel 
pociťuje. Poznatky sú inšpiratívne 
a verím, že nám pomôžu pri hľadaní 
optimálnych riešení pri nastavovaní 
podmienok a prostredia tak, aby bolo 
pre obe strany dostatočne motivujúce 
na vstup do obojstranne výhodnej 
spolupráce a projektov či už v oblasti 
vzdelávania alebo aplikovaného 
výskumu a vývoja.

Alexander Matušek
prezident
Zväz automobilového priemyslu 
Slovenskej republiky
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Automobilový priemysel sa musí 
usilovať o neustále inovácie 
a spoluprácu so školami 

Dodávatelia, ktorí plánujú 

významné investície 

do technológií a digitalizácie 

v horizonte 3 až 5 rokov

Dodávatelia, ktorí 

ohlasujú nedostatok 

zdrojov pracovnej sily 

na trhu 

52 % 94 %
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Peter Mrnka
Direktor, špecialista na automobilový 
priemysel, PwC

Silná pozícia automobilového 
priemyslu na Slovensku a jeho 
úspechy sú dobre známe. O výrobnom 
raste spoločností a ich príspevku 
k vyššej zamestnanosti  v regiónoch 
zvyčajne očakávame pozitívne správy 
– a potvrdzuje to aj náš súčasný 
prieskum výsledkami za rok 2017. 
V každom z našich prieskumov 
za uplynulých päť rokov sme 
zaznamenali, že viac než polovica 
dodávateľov uvádza podstatné 
zvýšenie tržieb a tiež súvisiaci nárast 
počtu zamestnancov. Ide o výsledok, 
na ktorý manažment automobilových 
dodávateľov na Slovensku môže byť 
právom hrdý. 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch 
aj v roku 2017 bol pozitívny vývoj 
dodávateľskej výroby výsledkom 
vyšších objemov pre výrobcov OEM, 
nových výrobných zadaní alebo 
premiestnenia výroby do lokálnych 
výrobných závodov. Toto okrem iného 
odzrkadľuje uznanie výrobnej kvality 
slovenských dodávateľov, výrobnej 
efektívnosti, bezpečnosti a ostatných 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti 
v rámci príslušných medzinárodných 
skupín. Pokračujúce rozširovanie 
výroby je však vždy náročnou 
úlohou. To si vyžaduje strategické 
rozhodnutia, nielen čo sa týka 
nových investícií do technológií, ale 
tiež inovácií a pracovnej sily, ktoré 
predstavujú výzvy dnešných dní.

Tohtoročný prieskum sa preto 
snaží zistiť, aké sú dlhodobé plány 
dodávateľov, ako sa dodávatelia 
vyrovnávajú so situáciou 
na pracovnom trhu a ako podporujú 
inovačný potenciál v rámci svojich 
spoločností. Dodávateľov sme sa tiež 
spýtali na ich plány spolupráce 
so strednými a vysokými školami.

A aké sú hlavné zistenia šiesteho 

ročníka nášho výskumu? Dodávatelia 
na Slovensku budú naďalej zvyšovať 
svoje výrobné objemy a zamestnajú 
ďalších pracovníkov napriek cenovým 
tlakom zo strany zákazníkov a 
podmienkam na pracovnom trhu. 
Ich dlhodobé plány často zahrnujú 
nové investície, ale tiež pokračujúcu 
kontrolu nákladov a nepretržité snahy 
o zvýšenie produktivity. Spoločnosti 
majú rôzne prístupy k lokálnemu 
inovačnému procesu, schopnosti jeho 
implementácie a k spôsobu motivácie. 
Duálny systém vzdelávania je 
oblasťou, kde spoločnostiam chýbajú 
skúsenosti a zdroje a volajú po väčšej 
podpore zo strany škôl a samospráv. 
Aj spolupráca s vysokými školami je 
podobne limitovaná a môže vyžadovať 
zmenu legislatívneho rámca. 
Užšia spolupráca automobilových 
spoločností so vzdelávacími 
inštitúciami sa preto stáva 
rozhodujúcim programom pre budúci 
úspech tohto odvetvia.

Nedávno sme uskutočnili nezávislé 
prieskumy v Maďarsku a Rakúsku. 
Aj keď je automobilový sektor 
v týchto krajinách podľa očakávania 
odlišný, zaznamenali sme niekoľko 
zaujímavých porovnaní. Respondenti 
v Maďarsku aj Rakúsku – podobne 
ako na Slovensku – uvádzajú rast 
za minulý aj súčasný rok, takmer 
plné využívanie kapacít, zameranie 
na technológie, ale spomínajú tiež 
problémy súvisiace s obmedzenými 
možnosťami získania nových 
pracovníkov a s riadením ľudských 
zdrojov. Spoločnosti v zahraničí 
súčasne potvrdzujú vo väčšom objeme 
činnosti v oblasti vedy a výskumu 
než na Slovensku a tiež odlišné 
očakávania týkajúce sa výrobných 
transferov alebo potreby nových 
pracovných síl.
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Automobilový priemysel v strednej Európe zažíva doslova boom, ktorý prekonáva aj silné obdobie tohto odvetvia na celom 
svete. Viac ako tretina dodávateľov zaznamenala v roku 2017 rast tržieb o viac ako 10 percent. Štvrtina rástla o 5 až 10 percent a 
takmer 18 percent tempom do piatich percent. Celkovo tak len necelá šestina fi riem vykázala v medziročnom porovnaní pokles 
tržieb. Treba si pritom uvedomiť, že napriek všeobecne rastovým nastaveniam existoval vlani faktor, ktorý mohol produkciu 
znížiť. Keďže niektoré výrobné závody automobilov pripravovali nábeh nových modelov, malo to vplyv aj na objednávky 
niektorých dodávateľov. Napriek tomu rast produkcie v dodávateľskom sektore v minulom roku rástol, čo potvrdzuje už aj slušnú 
diverzifi káciu výroby smerom k zahraničným odberateľom.

Akú ste zaznamenali medziročnú zmenu 

tržieb v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom?

Otázka č. 1

2018

0 %
Nárast 

o viac než 

10 %

Nárast 

o viac než 

5 %

Nárast 

o menej 

než 5 %

Žiadna 

zmena

Pokles 

menší 

než o 5 %

Pokles 

o viac než 

5 %

Pokles 

o viac než 

10 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

2017

2016

Aké sú hlavné príčiny zmeny tržieb vašej 

spoločnosti v roku 2017? Označte všetky 

odpovede, ktoré sú pre vás relevantné.

Otázka č. 2

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

Zmena objemu predaja 

našich produktov

Uvedenie nových produk-

tov/služieb na trh alebo 

ukončenie existujúcich 

produktov/služieb

Zmena predajných cien 

pre zákazníkov

Iné

Nedošlo k výraznej 

zmene tržieb

2018

66 %

49 %

23 %

8 %

8 %

Analýza výsledkov spoločností za rok 2017

Analýza výsledkov spoločností za rok 2017

36 %

41 %

25 %
26 %

34 %

18 %

9 %

5 %

11 %

16 %

5 %

7 %

4 %
2 %

1 %

7 %

9 %

7 %

35 %
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Vplyv zmeny výrobnej náplne 
automobiliek, pre ktoré dodávajú 
fi rmy v slovenskom automobilovom 
priemysle, môže byť silný faktor 
rôzneho vyťaženia kapacít. Napriek 
tomu vykázali takmer dve tretiny 
účastníkov prieskumu využitie 
kapacít nad úrovňou 80 percent, ktorá 
sa považuje za predpoklad ziskovej 
prevádzky. Tretina dodávateľov 
fungovala na takmer plnom vyťažení 
kapacít, dokonca viac než sedem 
percent podnikov v prieskume pritom 
vyrábalo viac, než je bežná úroveň 
ich kapacít, čo značí špeciálne vysokú 
mieru objednávok ich zákazníkov. 
Ak by tento trend ďalej pokračoval, 
budú dodávatelia realizovať ďalšie 
výrazné investície do budovania 
nových prevádzok a výrobných liniek. 
Väčšina ďalších fi riem mala využitie 
v intervale 60 až 80 percent kapacít, 
ktoré je tiež pomerne vysoké.

Aká je miera využitia výrobnej kapacity?

Otázka č. 3

Menej než 60 %

60 – 80 %

80 – 90 %

90 – 100 %

Nad 100 %

7 %

27 %

24 %

35 %

7 %

Analýza výsledkov spoločností za rok 2017
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O niečo menej než objemy zachytáva rozvoj automobilovej výroby vývoj ziskovosti podnikov v prieskume. Stále však 
vykazovali zaujímavé výsledky. Rast prevádzkového zisku o viac než 5 percent zaznamenalo až 40 percent z nich, pričom 
výrazne prevažovali podniky s rastom ziskovosti nad úrovňou desiatich percent. Necelá tretina fi riem nepocítila zmenu 
v prevádzkovej ziskovosti a zhruba štvrtine účastníkov prieskumu ziskovosť poklesla. Horšie výsledky u niektorých dodávateľov 
môžu súvisieť aj so zvyšujúcimi sa nákladmi na pracovnú silu.

Nárast objemov vo výrobe 
sa podpísal aj pod nutnosťou naberať 
nových zamestnancov. Tých mohli 
potrebovať aj fi rmy, ktorým výroba 
rástla menej, pretože potrebovali 
viac ľudí pri príprave výroby 
a nábehu nových produktov. Viac než 
28 percent účastníkov prieskumu 
reportovalo nárast počtu pracovníkov 
o viac než 10 percent, pričom do tohto 
počtu sa zaratúvajú tak kmeňoví 
zamestnanci, ako aj pracovníci, 
ktorých podnik zamestnáva cez 
personálne agentúry. Ďalšia pätina 
zvyšovala stav zamestnancov o 5 až 
10 percent. Pozitívnym momentom 
je tak aj naďalej pokračujúce tempo 
rastu produktivity práce, keďže 
u väčšiny dodávateľov rast tržieb 
predbiehal rast počtu zamestnancov.

Nezmenený stav udržala skoro 
tretina fi riem v prieskume, zníženie 
počtu zamestnancov vykázala menej 
ako jedna šestina respondentov.

Ako sa v roku 2017 zmenila vaša 

prevádzková ziskovosť v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom?

Ako sa v roku 2017 zmenil celkový počet 

zamestnancov (vlastných aj externých) 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom?

Otázka č. 4

Otázka č. 5

Nárast o viac než 10 %

Nárast o viac než 5 %

Nárast o menej než 5 %

Žiadna zmena (+/- 5 %)

Pokles o viac než 5 %

Pokles menší než o 5%

Pokles o viac než 10 %

Nárast o viac než 10 %

Nárast o viac než 5 %

Žiadna zmena (+/- 5 %)

Pokles o viac než 5 %

Pokles o viac než 10 %
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Rozvoj automobilového priemyslu v strednej Európe by mal podľa očakávaní fi riem pokračovať aj v roku 2018. Silným 
faktorom rastu bude viacero nových produktov vo výrobe automobiliek v regióne, pričom dve z troch automobiliek so závodmi 
na Slovensku uviedli tento rok na trh nové modely. Navyše by mala koncom roka štartovať produkcia v slovenskom závode 
Jaguar Land Rover, aj keď vplyv na objemy produkcie bude zrejme popri nábehu tento rok nízky. Vo výsledku očakáva takmer 40 
percent podnikov v prieskume medziročný nárast tržieb o viac než 10 percent. Takmer 30 percent očakáva rast o 5 až 10 percent. 
Podľa necelej štvrtiny sa tržby výraznejšie nezmenia a dokopy len deväť percent fi riem očakáva tento rok pokles.

Neľahká situácia na trhu práce, keď množstvo fi riem pociťuje nedostatok kvalifi kovaných ľudí, sa podľa respondentov ukazuje 
aj na ich pozícii v materských skupinách. Ide o parameter, v ktorom vykazujú dodávatelia zo Slovenska najhoršie výsledky, keď 
takmer 37 percent z nich označilo svoju pozíciu horšiu, než je priemer skupiny, a polovica za prinajlepšom porovnateľnú so 
zvyškom skupiny. V iných ukazovateľoch pritom opísali svoju pozíciu ako nadpriemernú, najviac pri kvalite produkcie, kde sa 
za premiantov označilo 56 percent fi riem v prieskume, a efektívnosti liniek, kde má takmer 48 percent z nich lepšiu pozíciu než 
priemer skupiny. Dobrú pozíciu majú aj v efektívnosti využitia ľudí, kde 59 percent drží priemernú hodnotu a takmer 39 percent 
lepšie výsledky, než je priemer ich materských skupín. Ako bezproblémové označili podniky v prieskume aj oblasť včasnosti 
dodávok a bezpečnosti práce, kde zhodne 56 percent z nich patrí k priemeru skupín a 42 percent vykazuje dokonca lepšie než 
priemerné výsledky. V budúcnosti bude výzvou udržať vysokú úroveň kvality, hoci čelí nedostatku kvalifi kovanej pracovnej sily.

Aký očakávate vývoj tržieb v roku 2018? 

Aké je postavenie vášho závodu v skupine 

v porovnaní s vašimi sesterskými závodmi 

pri nasledujúcich parametroch?

Otázka č. 7

Otázka č. 6

Nárast o viac než  10 %
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Nezmení sa (+/- 5 %)

Pokles o viac než 5 %

Pokles o viac než 10 %
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Nedostatok ľudí je faktor, ktorý 
trápi väčšinu sektorov v takmer 
celej Európe. Automobilový sektor 
v strede starého kontinentu nie je 
výnimkou, čo potvrdzujú aj názory 
podnikov v prieskumoch.  Drivivá 
väčšina dodávateľov na Slovensku 
– až 82 % fi riem – v prieskume 
vníma nedostatok pracovnej sily ako 
hlavné riziko pre svoje podnikanie. 
Keďže viac než polovica sa obáva 
rastúcich nákladov, možno počítať 
aj s nepriamym efektom nedostatku 
pracovníkov – kombinácia tohto 
faktora a rastúcich požiadaviek 
odborov v časoch rastu odvetvia 
naznačuje citeľný rast miezd. Zhruba 
tretina účastníkov prieskumu vidí ako 
potenciálne riziko aj tlak výrobcov 
áut na pokles cien u dodávateľov. Časť 
fi riem sa obáva aj dosahu regulačných 
požiadaviek Európskej únie 
a členských štátov. To sa do značnej 
miery týka podnikov zapojených 
do produkcie komponentov 
pre spaľovacie motory. 

Dodávatelia identifi kovali aj ďalšie oblasti, ktoré ohrozujú efektívnosť ich fungovania. Popri konkurencii výrobných kapacít 
hrajú prím najmä dosahy regulácie a vplyvu legislatívy. Polovica fi riem v prieskume označila ako rizikovú oblasť transferové 
oceňovanie, ochranu osobných údajov a iné požiadavky v daňovej oblasti. Silná skupina požiadaviek sa viaže na zamestnancov, 
keď takmer 40 percent fi riem cíti riziká v oblasti aplikácie legislatívy pracovného trhu vrátane nemalých nákladov, za ktorými 
nevidia adekvátnu službu. To je najmä dosah Pracovnej zdravotnej služby, činnosti inšpektorátov práce a environmentálna 
legislatíva v oblasti obalov. Časť fi riem vníma ako problematickú aj oblasť požiadaviek a získavania dostupnej štátnej pomoci.

Slovenskí automobiloví dodávatelia ukazujú v prieskume aj naďalej najvýraznejšie požiadavky na nábor nových pracovníkov 
v regióne. Kým v Maďarsku už v očakávaniach prevažuje nemenný stav a v Rakúsku miernejší rast, takmer polovica slovenských 
účastníkov očakáva ďalší rast zamestnanosti. Skoro 29 percent pritom ráta so zvýšením počtu pracovníkov o viac než 10 percent. 
Pri pohľade na očakávaný vývoj tržieb a počtu zamestnancov by tak aj v tomto roku mala rásť produktivita práce.

Máte obavy z niektorých z uvedených rizík, 

ktoré by mohli ohroziť rast vašej spoločnosti? 

Označte všetky odpovede, ktoré sú pre vás 

relevantné.

Otázka č. 8

Nedostatok pracovnej sily
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Automobilový priemysel patrí 
v súčasnosti medzi odvetvia, 
ktoré v značnej miere mení rozvoj 
technológií. Najvýraznejší je trend 
zefektívňovania prevádzky áut 
najmä znižovaním spotreby, čo 
popri ekonomických požiadavkách 
zákazníkov vychádza aj z tvrdých 
environmentálnych požiadaviek 
Európskej únie, členských štátov 
a v niektorých krajinách dokonca 
aj municipálnej politiky. Potom nie 
je prekvapivé, že vyše 40 percent 
podnikov v prieskume označilo 
ako dôležitú oblasť inovácií nové 
materiály, najmä tie s nízkou 
hmotnosťou, a štvrtina fi riem 
sleduje inováciami rozvoj využitia 
alternatívnych pohonov, najmä 
elektrickej a hybridnej technológie. 
Štvrtina fi riem označila digitalizáciu 
ako výraznú oblasť inovácií s dosahom 
na svoj biznis. S tou súvisia tak 
inovácie produktu, najmä rôznych 
asistenčných systémov, ako aj zmeny 
vo výrobnom procese, najmä pod 
vplyvom automatizácie a aplikovania 
princípov Industry 4.0. 

Výrazný faktor, ktorý má vplyv na produkt a tým aj na výrobné kapacity automobiliek i dodávateľov, je elektromobilita. Potom, 
čo veľká časť automobiliek ohlásila, že uvedie na trh viacero nových modelov s elektrickým či hybridným pohonom, musia 
dodávatelia reagovať.  Takmer 15 percent podnikov v prieskume už expanduje v tejto oblasti a ďalších 30 percent zvažuje úpravu 
výrobnej náplne s ohľadom na rozvoj elektromobility. Zhruba polovica fi riem o tom neuvažuje alebo považuje svoju pozíciu 
za vyhovujúcu. To môže súvisieť najmä s ich výrobnou náplňou, ktorá s pohonom priamo nesúvisí, alebo ich zatiaľ nezasiahli 
zmeny výrobnej náplne. Keď zoberieme do úvahy, že v existujúcej výrobnej náplni automobiliek na Slovensku zatiaľ automobily 
s čiastočným alebo úplným využitím elektrického pohonu nehrajú výraznejšiu úlohu, je zvyšujúci záujem dodávateľov o výrobné 
technológie v tejto oblasti pozitívnou správou pre budúcnosť.

Ktoré globálne trendy bude vaša spoločnosť 

sledovať inováciou svojich výrobkov? 

Označte všetky odpovede, ktoré sú pre vás 

relevantné.

Očakávate, že elektromobilita automobilov 

(hybridy, elektromobily) zmení v najbližších 

rokoch vaše strategické zameranie?

Otázka č. 10

Otázka č. 11

Áno, naša pobočka sa už rozširuje 

o tento segment

Áno, uvažujeme zmene/pridaní segmentu

Ešte sme tom neuvažovali

Nie, veríme, že sme v dobrej pozícii
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Rozvoj automobilovej výroby 
v strednej a východnej Európe 
potvrdzuje aj vývoj rozhodnutí 
nadnárodných výrobcov komponentov 
o presunoch výroby. Kým napríklad 
fi rmy v rakúskej dodávateľskej 
sieti takmer neočakávajú zmeny, 
nemálo podnikov na Slovensku 
a v Maďarsku počíta s presunmi 
kapacít. Takmer štvrtina podnikov 
v slovenskom prieskume počíta s tým, 
že ich materské skupiny by mali 
presunúť niektoré výrobné procesy 
na Slovensko. Takmer 13 percent 
respondentov ráta s pohybom kapacít 
oboma smermi a päť percent fi riem 
v prieskume očakáva odsun kapacít 
zo Slovenska.

Rozvoj automobilovej výroby, ale aj posilňovanie slovenskej ekonomiky zmenili pozíciu krajiny, ktorá už nie je cieľom výroby 
pre nízke náklady. Aj preto je najvýraznejším dôvodom na potenciálny odsun výroby zo Slovenska úroveň výrobných nákladov 
v iných krajinách. Ako dôvod ju uviedla takmer tretina fi riem. Len o niečo menej podnikov v prieskume spomenulo ako dôvod 
nedostatok ľudí. Menšia časť zaradila medzi dôvody štátne stimuly na výrobu alebo výskum a vývoj, niektoré stratu významných 
zákazníkov.

Plánuje vaša skupina/akcionári presunúť 

výrobu v krátkodobom horizonte?

Prosím, uveďte dôvody presunu výroby 

zo Slovenska:

Otázka č. 12

Otázka č. 13

Neočakávajú sa žiadne zmeny
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s nižšími nákladmi 

na výrobu

Nedostatok 
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Strata 
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zákazníkov
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Áno, niektoré výrobné procesy 
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na Slovensko

Presun výrobných programov oboma 

smermi – na Slovensko i zo Slovenska

Áno, je možné, že niektoré výrobné 

procesy budú v budúcom roku 

presunuté zo Slovenska
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2018 2017

Dobrou správou je, že nosnou 
myšlienkou väčšiny dodávateľov 
pri úvahách o ďalšom pôsobení 
na Slovensku je rozvoj. Viac než 
polovica z fi riem v prieskume 
hovorí o významných investíciách 
do nových technológií, prípadne 
digitalizácii ako nástrojoch 
na znižovanie nákladov či zvyšovanie 
produktivity. To bude do veľkej miery 
kľúčové pre konkurencieschopnosť 
dodávateľov v tunajšom 
automobilovom priemysle. Takmer 
36 percent respondentov má 
v úmysle kontrolovať náklady 
a zvyšovať produktivitu so súčasnými 
technológiami. 13 % fi riem uvažuje 
o zmene portfólia produktov. 
To obvykle tiež prináša technologické 
investície, keďže najčastejšie ide 
o príchod výroby technologicky 
náročnejších výrobkov.

Dostupnosť a kvalita pracovníkov 
je v súčasnosti hlavný determinujúci 
faktor rastu automobilových 
dodávateľov. Medzi podnikmi 
v prieskume sa takmer nevyskytujú 
také, ktoré by sa mu v nejakej forme 
nemuseli venovať. Pre takmer 
78 percent fi riem v prieskume 
predstavuje nedostatok ľudí problém 
tak vo výrobe, ako aj v ostatných 
činnostiach. Ďalších 13 percent 
respondentov označuje chýbajúcich 
pracovníkov ako problém, ktorý 
sa týka len výroby, no objavili sa aj 
fi rmy, ktoré nemajú dosť ľudí pre iné 
oddelenia.

Ak plánujete pokračovať v pôsobení 

na Slovensku, ako by ste opísali svoje 

pôsobenie v horizonte 3 až 5 rokov?

Predstavuje dostupnosť a kvalita pracovnej 

sily problém pre vašu spoločnosť?
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Dôležitosť otázky dostatku 
pracovníkov ukazuje oblasť prijímania 
nových projektov. Takmer 53 
percent dodávateľov – podobne ako 
v predošlom roku – v prieskume 
konštatuje, že nedostatok ľudí 
obmedzuje ich príležitosti získať 
nové zákazky. Prekvapivo vyznieva 
porovnanie s okolitými krajinami, 
kde sa slovenskí dodávatelia 
v obdobnom prieskume PwC 
zaradili medzi rakúskych, ktorým 
nedostatok ľudí limituje rozvoj ešte 
viac, a maďarských, ktorí ho označili 
za menej dôležitý faktor pri získavaní 
nových projektov.

Podniky skúšajú dopĺňať 
chýbajúcich ľudí všetkými 
dostupnými spôsobmi. Vzhľadom 
na to, že na rozdiel napríklad 
od Rakúska nemajú ako relevantný 
zdroj odborné školstvo, rastie aj 
konkurencia medzi zamestnávateľmi. 
Získavanie zamestnancov od 
konkurencie a iných podnikov sa 
ukázalo ako najpoužívanejší zdroj, 
ktorý využívajú takmer tri pätiny 
fi riem v prieskume. Viac ako polovica 
získava zamestnancov prenájmom 
od personálnych agentúr. Menej 
než polovica podnikov vníma školy 
a univerzity ako zdroj využiteľných 
zamestnancov. V porovnaní s inými 
krajinami slovenskí dodávatelia 
zaostávajú v získavaní nových 
zamestnancov prostredníctvom 
zamestnávania starších ľudí, 
tréningov cez vzdelávacie programy 
či relokáciou z iných regiónov 
Slovenska.

Obmedzuje nedostatok kvalifikovanej 

pracovnej sily vaše príležitosti získať nové 

projekty?

Ako získavate kvalifikovaných 

ľudí – vlastných alebo externých? Označte 

všetky možnosti.

Otázka č. 16

Otázka č. 17
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Aké sú hlavné dôvody fluktuácie pracovnej 

sily vo vašej firme? Označte všetky 

odpovede, ktoré sú pre vás relevantné.

Aké predpokladáte potrebné zvyšovanie 

mzdových nákladov v roku 2018?

Otázka č. 18

Otázka č. 19
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Pod vplyvom rastu platov a vývoja 
na trhu práce fi rmy očakávajú, 
že priemerné osobné náklady 
v najbližších troch rokoch pomerne 
výrazne porastú. Takmer 38 % 
fi riem hovorí o raste v rozmedzí 
5 až 10 percent, 42 percent 
očakáva rast 10 až 20 percent 
a osem percent dokonca nad 20 
percent. Tieto scenáre vytvárajú 
obrovský tlak na revidovanie 
pôvodných biznisových plánov 
dodávateľov a prispôsobenie ďalších 
strategických rozhodnutí v prospech 
väčšej robotizácie a automatizácie. 
Produktivita je kľúčovým 
indikátorom, ktorý umožňuje 
posúdiť, či dodávateľ zostane 
konkurencieschopný.

Aký odhadujete kumulovaný % nárast 

priemerných osobných nákladov 

v najbližších 3 rokoch v porovnaní 

s rokom 2017?

Aké opatrenia prijímate, aby ste zvýšili 

atraktivitu vašej firmy ako zamestnávateľa? 

Označte všetky relevantné možnosti.

Otázka č. 20

Otázka č. 21

Do 5 percent

Nárast priemerných 

osobných nákladov

5 až 10 percent

10 až 20 percent

Nad 20 percent

13 %

38 %

42 %

8 %
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2 %

Prispôsobujeme platové podmienky

Prispôsobujeme komunikáciu so zamestnancami

Zvyšovanie stimulov ako napr. vernosť a  výkonnosť

Prispôsobujeme zdravotné, bezpečnostné a iné pracovné podmienky

Prispôsobujeme politiku dopravy zamestnancov do práce, ubytovania a iných služieb

Iné 

Nie sú potrebné žiadne zmeny

2018

Výzvy v oblasti ľudských zdrojov
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Prísun nových kvalifi kovaných ľudí 
na trh práce má zabezpečiť systém 
duálneho vzdelávania, ktorý funguje 
od roku 2015 a má za cieľ rozširovať 
praktické skúsenosti študentov 
odborných škôl priamo prácou 
vo fi rmách. Jeho nástup je postupný, 
medzi fi rmami v prieskume mierne 
prevažuje nezáujem o zapojenie sa 
do duálneho vzdelávania. Viac ako 
štvrtina podnikov sa už do duálneho 
vzdelávania zapojila, vyše 13 percent 
to plánuje v nasledujúcom školskom 
roku 2018/2019. Aj keď prax 
v západnej Európe jednoznačne 
potvrdzuje prínos duálneho 
vzdelávania pre hospodárstvo, 
prínosy pre dodávateľov na Slovensku 
budú nabiehať len postupne.

Najväčšie vnímané prekážky a faktory, ktoré komplikujú účasť fi riem v duálnom vzdelávaní, súvisia s jeho krátkym 
fungovaním a pomerne pomalým rozbehom, pre ktorý priemyslu chýbajú skúsenosti. To navyše dopĺňa do značnej miery 
chýbajúca komunikácia pozitívnych príkladov. Aj preto sa medzi fi rmami v prieskume ako najvýraznejší faktor spomína neistota, 
či absolvent po štúdiu ostane pracovať v podniku. Obáva sa toho polovica fi riem v prieskume. Len o niečo nižší podiel má 
nedostatok skúseností a interných zdrojov na vzdelávanie, čo predstavuje aj nedostatok kvalifi kovaného personálu či vybavenia 
školiacich pracovísk. Pre tretinu fi riem sú bariérou vysoké fi nančné náklady na projekty v duálnom vzdelávaní alebo chýbajúce 
fi nančné analýzy ich nákladovosti. Vyše štvrtiny podnikov označilo ako problém neochotu škôl prispôsobovať osnovy 
požiadavkám praxe fi riem. Veľkú úlohu v ďalšom rozvoji duálneho vzdelávania preto bude hrať pripravenosť odborných škôl 
na vstup do systému, ako aj podpora a propagácia na úrovni samospráv.

Ste zapojení do duálneho systému 

vzdelávania žiakov?

Aké sú podľa vášho názoru najväčšie 

prekážky účasti spoločností v duálnom 

vzdelávacom systéme? Označte všetky 

odpovede, ktoré sú pre vás relevantné.

Otázka č. 22

Otázka č. 23

Áno Začneme spoluprácu 

v akademickom roku 

2018/2019

Neistota, či študent ostane 

pracovať v našej spoločnosti 

po skončení štúdia

Nedostatok skúseností a 

interných zdrojov (personál, 

vybavenie, ostatné)

Vysoké finančné náklady 

na projekty alebo chýbajúce 

finančné analýzy

Neochota škôl prispôsobovať 

osnovy požiadavkám praxe 

(firiem)

Nedostatok podpory 

automobilovej oblasti 

v určitej spoločnosti/regióne

Iné

26 % 13 %

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

2018

2017

48 %

43 %
48 %

33 %
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11 %

8 %

6 %
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Spolupráca so školami

Spolupráca so školami
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Zhruba pätina fi riem v prieskume s vysokými školami nespolupracuje. Väčšina sa však snaží rozvíjať rôzne formy spolupráce. 
Najčastejšie, takmer tri pätiny podnikov, organizujú študentské praxe a stáže. O niečo menej podnikov si už vyskúšalo 
bakalárske a diplomové práce v spolupráci študentov s fi rmou. Na tie môže časom priamo nadväzovať zadávanie výskumných 
úloh školám, ktoré však zatiaľ vyskúšala len hŕstka fi riem.

Ako vnímate pripravenosť absolventov 

vysokých škôl na prácu vo vašej firme? 

Označte všetky odpovede, ktoré sú pre vás 

relevantné.

V čom vidíte hlavné problémy, prípadne 

prekážky spolupráce s vysokými školami?

Otázka č. 24

Otázka č. 25

Automobiloví dodávatelia 
v prieskume osobitne hodnotili 
pripravenosť absolventov vysokých 
škôl na prácu vo fi rmách. Spokojnosť 
deklarovalo zhruba 13 % podnikov. 
Podľa skúseností dvoch tretín fi riem 
v prieskume chýbajú absolventom 
vysokých škôl adekvátne zručnosti. 
Viac ako tretina kritizuje aj ich 
nedostatočné nasadenie a motiváciu 
pracovať. Takmer rovnaký počet 
konštatuje, že absolventom chýbajú 
teoretické vedomosti. V praxi sa 
nezriedka ako problém spomína 
aj nízka úroveň ovládania cudzích 
jazykov.

Miera pripravenosti zamestnancov 
škôl a fi riem sa ukazuje ako kľúčový 
problém ich spolupráce v jednej 
tretine prípadov. Tretine fi riem 
v prieskume tiež chýba legislatívny 
rámec podpory a doriešenie otázky 
fi nančnej podpory.

Chýbajú im 

adekvátne 

zručnosti

Legislatívne 

prostredie 

a možnosti podpory

Ochota a prístup 

zamestnancov 

na oboch stranách

Financovanie 

spolupráce

Nedostatočné 

nasadenie 

a motivácia 

na prácu

Chýbajú im 

požadované 

teoretické 

vedomosti

Sú pripravení 

na prácu v našej 

firme

Iné
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45 %

46 %

47 %

49 %

51 %

53 %

54 % 66 %

34 %

28 %

13 %

7 %

36 % 34 % 31 %

Spolupráca so školami
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Uskutočňujete výskum a vývoj 

na Slovensku?

Kto je zodpovedný za inovačné činnosti 

vo vašej spoločnosti?

Otázka č. 26

Otázka č. 27

Možnosti získavania inovačných 
vstupov, výskumu a vývoja sa 
vzhľadom na rastúcu konkurenciu 
a skracovanie inovačných cyklov 
v automobilovom priemysle dostávajú 
medzi dôležité faktory fungovania 
podnikov. Vyše polovica fi riem 
zatiaľ výskum a vývoj označila ako 
typické činnosti riadené len na 
úrovni skupiny. Malá skupina fi riem 
však zvažuje, že výskum a vývoj 
na Slovensku zriadi alebo začne 
participovať na týchto aktivitách 
skupiny. Štvrtina účastníkov 
prieskumu má na Slovensku aktivity 
vo výskume a vývoji, ktoré poskytuje 
výhradne v rámci materskej skupiny. 
Objavila sa už aj hŕstka fi riem, ktorých 
oddelenie výskumu a vývoja (R&D) 
poskytuje služby aj tretím stranám. 
V miere zastúpenia R&D aktivít naši 
dodávatelia zaostávajú za svojimi 
kolegami v Maďarsku aj Rakúsku, kde 
ich účasť dosahuje 50 %, resp. 70 %.

Na rozvoj inovácií v dodávateľskej štruktúre slovenského automobilového priemyslu má často vplyv štruktúra a riadenie 
týchto aktivít v rámci nadnárodných skupín. Viac než polovica fi riem v prieskume má kľúčové inovačné činnosti riadené v rámci 
skupinovej úrovne. Takmer štvrtina podnikov má vlastný špecializovaný tím, ktorý aktívne riadi inovácie. Necelých desať 
percent fi riem spolupracuje na inováciách so zákazníkmi najmä z radov automobiliek. Len malá časť respondentov využíva 
pomoc externých spoločností. Naďalej sa u nás nemení trend v tom, že inovačné aktivity sú riadené materskou spoločnosťou. 
Vzhľadom na inovačné výsledky môžu organizácie zvažovať možnosť decetralizácie inovácií na úroveň závodov, ktoré veľmi 
presne poznajú možnosti, potenciál a zakaznícke potreby.

Nie, činnosti výskumu 

a vývoja sú riadené 

na úrovni skupiny

Áno, ale oddelenie 

výskumu a vývoja 

poskytuje služby len 

v rámci skupiny

Áno, oddelenie 

výskumu a vývoja 

poskytuje služby aj 

tretím stranám

Nie, ale zvažujeme 

zriadenie výskumu 

a vývoja na Slovensku 

alebo participovať 

na aktivitách skupiny 

či ich podporovať

2018

2018

60 %

25 %
12 % 4 %

Hlavné inovačné činnosti sú 

riadené v rámci skupinovej 

úrovne

Tím spoločnosti, ktorý riadi 

inovácie

Spolupracujeme s OEM/

zákazníkmi

Využívame pomoc externých 

spoločností

62 %

26 %

9 %

2 %

Inovácie, vývoj a technológie

Inovácie, vývoj a technológie
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Máte vo svojej spoločnosti vytvorený tím, 

ktorý je zodpovedný za inovácie?

Otázka č. 28

V podnikoch v dodávateľskom priemysle sa inovácie stali dôležitým prvkom konkurencieschopnosti. Viac ako polovica fi riem 
v prieskume priznáva, že za inovácie sú zodpovední zamestnanci v rámci svojej štandardnej náplne práce, t. j. bez špecifi ckých 
cieľov. Na druhej strane štvrtina fi riem v prieskume má špeciálny tím, zodpovedný výlučne za inovácie a zlepšenia. Desať 
percent podnikov vyhradzuje na inovácie konkrétny čas a úlohy pre svojich zamestnancov popri ich bežných povinnostiach.

Prax ukazuje, že zamestnanci sa majú zmenám venovať v rámci bežného pracovného času. Defi novať očakávanie, 
že za inovácie sú zodpovední všetci vo fi rme je jediné účinné riešenie, ktoré ruší stereotyp, že zmeny musia prísť iba zhora.
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52 %

25 %

15 %

10 %

2018

2018

Zamestnanci sú zodpovední za inovácie 

v rámci svojej štandardnej náplne práce

Existuje špeciálny tím zodpovedný 

za inovácie a zlepšenia

Iné 

Zamestnanci majú vyhradený čas a úlohy 

v oblasti inovácií

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Ako motivujete svojich zamestnancov, aby 

prišli s novými nápadmi na inovácie vo vašej 

spoločnosti?

Otázka č. 29

Rozvoj inovačného hnutia vo fi rmách v nemalej miere závisí od spôsobu, ako podnik motivuje svojich pracovníkov, aby skúšali 
zlepšovať fungovanie fi rmy a prinášali nápady na inovácie. Viac než polovica podnikov v prieskume má inovačné projekty 
priamo zapracované v ukazovateľoch výkonnosti (KPI), pravidelne ich hodnotí a systematicky odmeňuje. Zhruba štvrtina fi riem 
nemá systém pravidelného hodnotenia inovácií a preferuje individuálne odmeňovanie konkrétnych aktivít. Takmer 10 percent 
fi riem nemá žiadny program na odmeňovanie zamestnancov za inovácie.

Pozitívne je, že 51 % fi riem má v systéme odmeňovania a motivácie program na stimuláciu zamestnancov. Prax ukazuje, že 
tieto programy potrebujú napasovanie na skutočné motivačné potreby zamestnancov. Paušálne odmeny vo forme zdanených 
darov a peňazí často strácajú krátko po zavedení silu. Naopak silnejú nefi nančné motívy inovácie – ocenenie, vedomie 
jedinečnosti, vplyv na klienta, zodpovednosť k prírode a komunite a pod.

51 %

25 %

8 % 7 %

Inovačné projekty 

sú pravidelne 

hodnotené 

v rámci KPI 

a systematicky 

odmeňované

Inovačné aktivity 

nie sú pravidelne 

odmeňované, ale 

sú odmeňované 

individuálne

Neexistuje 

žiadny program 

odmeňovania 

zamestnancov 

zodpovedných 

za inovácie

Iné alebo N/A

Inovácie, vývoj a technológie
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Aké sú najdôležitejšie ukazovatele KPI 

na meranie výkonnosti inovácií?

Otázka č. 30Aj keď inovácie nie sú tradičná 
kategória, ktorú možno jednoducho 
merať a vyhodnocovať, majú fi rmy 
ukazovatele KPI, podľa ktorých 
sledujú výkonnosť svojich inovačných 
aktivít. Takmer dve tretiny 
fi riem merajú úspešnosť inovácií 
očakávanou, príp. dosiahnutou 
úsporou času alebo nákladov, ktorú 
nápad prinesie. Viac než polovica 
sleduje tiež dosah na kvalitu výrobkov 
a hodnotenie spokojnosti svojich 
zákazníkov. Približne tretina fi riem 
v prieskume skôr meria a vyhodnocuje 
počet inovačných činností v procese. 
Pre vyše 20 percent fi riem je 
meradlom úspechu inovácií rast 
predaja, ktorý novinky prinesú.

Inováciám na Slovensku dominuje 
efektivita a úspora. Obzvlášť 
v automobilovom priemysle je 
to pozitívna správa, keďže tlak 
na náklady vo výrobe je neustály. 
Pozitívnou správou je, že inovácie 
sa realizujú z dôvodu zvyšovania 
kvality.
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Úspora času/

nákladov

Kvalita 

výrobkov 

alebo 

hodnotenia 

spokojnosti 

zákazníkov

Rast predaja Iné 

Aká je vaša najvyššia strategická výzva pre 

úspešnú inováciu?

Otázka č. 31Zavádzanie inovácií a celkovo 
rozvoj inovačnej schopnosti sú 
pre fi rmy vzhľadom na rýchlosť 
pokroku v súčasnom automobilovom 
priemysle dôležitý faktor 
konkurencieschopnosti. Ako kľúčový 
problém v rozvoji inovácií hodnotí 
vyše 40 percent fi riem v prieskume 
schopnosť transformácie nápadov 
do konkrétnej podoby, implementáciu 
a realizáciu praktického prínosu 
novej myšlienky do praktického 
fungovania fi rmy. Pre tretinu 
podnikov v prieskume je hlavnou 
výzvou, ako motivovať zamestnancov, 
aby prinášali nové nápady. Takmer 
20 percent podnikov považuje za 
dôležitú oblasť, ktorú sa oplatí 
riešiť, komunikáciu so zákazníkmi 
a schopnosť prepájať ľudí v rámci 
podniku. Pre zhruba osem percent 
fi riem v prieskume neexistuje žiadna 
strategická výzva v oblasti inovácií. 
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Ako ovplyvňujú trendy odvetvia Industry 4.0 

vaše plány do budúcnosti?

Otázka č. 32Využitie princípov Industry 
4.0, teda zapojenie prepojených 
digitálnych technológií 
do zefektívňovania prevádzky fi riem, 
je zrejme najvýraznejší priemyselný 
megatrend súčasnosti. Do praxe 
vo fi rmách sa dostáva postupne, 
no je čoraz menej fi riem, ktoré by 
aspoň neskúšali preveriť, aký vplyv 
by mohlo mať na ich fungovanie. 
Viac než pätina fi riem v prieskume 
už rozbehla investície do využitia 
princípov Industry 4.0. Viac ako 
tretina podnikov v prieskume 
plánuje investovať do tejto oblasti 
v najbližších dvoch rokoch. Približne 
desať percent respondentov sa chystá 
prerokovať plány týkajúce sa Industry 
4.0 s akcionármi. To obvykle súvisí 
najmä s dvoma hlavnými témami 
– začlenením do projektov, ktoré 
v súvislosti s Industry 4.0 plánuje 
materská  skupina, a výškou výdavkov 
a investícií do projektov pri ich 
implementácii.

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

16 %
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Aké sú odhadované výdavky v Industry 4.0 

na nasledujúce 2 až 3 roky?

Otázka č. 33Aj keď investície do projektov, ktoré 
súvisia s využitím princípov Industry 
4.0 a zavádzaním technológií, už 
pred niekoľkými rokmi prestali byť 
predmetom mýtov o ich enormnej 
výške, sú faktor, ktorý fi rmy citlivo 
vnímajú. Necelá polovica ešte 
konkrétne predstavy o ich výške 
nemá. Zhruba 25 percent podnikov 
v prieskume odhaduje, že v najbližších 
dvoch-troch rokoch by mohli ich 
výdavky, súvisiace s Industry 4.0, 
dosiahnuť menej než jedno percento 
celkových tržieb fi rmy. Podiel 
fi riem, ktoré odhadujú, že výdavky 
na projekty a technológie Industry 
4.0 jedno percento príjmov fi rmy 
presiahnu, je o niečo vyšší. 

Do projektov týkajúcich 

sa odvetvia Industry 4.0 budeme 

investovať v priebehu 1 až 

2 rokov

V minulom roku sme investovali 

do odvetvia Industry 4.0

V rámci odvetvia Industry 4.0 

ešte nemáme konkrétne plány 

do budúcnosti

Prerokujeme plány týkajúce 

sa odvetvia Industry 4.0 

s akcionármi

25 %

30 %

Menej ako 1 % príjmov

Viac ako 1 % príjmov

Inovácie, vývoj a technológie

Investície do Industry 4.0
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Ktoré z uvedených technológií budú mať 

pre vašu organizáciu v najbližších 3 až 5 

rokoch najväčší strategický význam? Vyberte 

z nasledujúceho zoznamu 5 technológií.

Otázka č. 34

Automobiloví dodávatelia posudzujú aj strategický význam konkrétnych technológií na budúcnosť ich podnikania. Takmer 
dve tretiny podnikov v prieskume vnímajú ako dôležitý fenomén rozvoj robotiky. Ten súvisí tak s nedostatkom ľudí, ako 
aj s nutnosťou nahrádzať fyzicky náročné a monotónne činnosti automatickou technikou. Pre viac než polovicu respondentov 
bude dôležitá aj digitalizácia a využitie hĺbkovej analýzy dát. To sú oblasti, ktoré azda najvýraznejšie súvisia s fenoménom 
Industry 4.0. Ten totiž počíta s optimalizáciou prevádzky na základe priebežnej detailnej analýzy nielen ekonomických, 
ale najmä digitálne snímaných a spracovaných technických a fyzikálnych dát o prevádzke. S tým súvisí tiež rastúca dôležitosť 
témy kybernetickej bezpečnosti, využitia cloudových riešení, ale aj postupný rozvoj využitia takých technológií, ako je rozšírená 
realita či dokonca umelá inteligencia. Tá má umožniť postupný presun od skracovania reakcie na zmeny v požiadavkách 
zákazníkov, štruktúre výroby a iných faktoroch k využívaniu vyspelých prediktívnych modelov. 
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Pohľad na ekonomiky so silným 
domácim priemyslom ukazuje, že viac 
než objemy veľkých výrobcov sa 
hybnou silou progresu stávajú stredne 
veľké inovatívne fi rmy a dokonca 
aj malé podniky so zaujímavými 
ideami. 62 % opýtaných fi riem tvoria 
organizácie do 500 zamestnancov. 
Preto veríme, že prieskum dostatočne 
pokrýva aj vnímanie rozvíjajúcich 
sa podnikov. Zároveň sú to názory 
nadnárodných spoločností, 
ktoré majú rovnaký význam 
pre sieť slovenských dodávateľov.

Koľko zamestnancov (vlastných a externých) 

pracuje vo vašich závodoch?

Otázka č. 35
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50 % dodávateľov v prieskume je z prvého radu (Tier 1). Spolu s dodávateľmi v druhom rade (Tier 2) presahuje podiel týchto 
dvoch skupín štyri pätiny účastníkov prieskumu. Vzhľadom na veľkostné rozdelenie respondentov sa tak do prieskumu dostali 
názory podnikov, ktorých relevancia sa môže popri výrobe ukazovať aj oblasti inovácií. V prieskume sa objavili aj fi rmy, ktoré 
poskytujú expertné služby alebo dodávajú výrobné technológie.

Na akom stupni dodávateľa v rámci 

dodávateľského reťazca dodáva vaša 

spoločnosť väčšinu produkcie?

Otázka č. 36
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Podobne ako iné krajiny 
v strednej Európe sa Slovensko 
stalo pre nemálo dodávateľov 
základňou pre fungovanie v rámci 
dodávateľského reťazca veľkej skupiny 
automobiliek. Potvrdzuje to fakt, 
že účastníci prieskumu vyrábajú 
v priemere pre tri automobilky. 
Silná skupina, viac než dve tretiny 
účastníkov prieskumu, má medzi 
odberateľmi tuzemskú dcérsku fi rmu 
nemeckej skupiny Volkswagen. Keďže 
táto dodávateľská sieť sa začala 
výrazne rozvíjať ešte pred takmer 

dvadsiatimi rokmi, je jej vplyv 
pochopiteľný. Tretina účastníkov 
prieskumu vyrába aj pre ďalšie 
dve nadnárodné automobilky s 
továrňami na Slovensku – Kiu a 
PSA. Keďže priebežne pokračuje 
budovanie dodávateľskej siete novej 
továrne Jaguar Land Rover, ktorá 
by mala v Nitre spustiť výrobu 
na jeseň tohto roku, je dobrá správa, 
že tretina účastníkov prieskumu 
už do Jaguar Land Roveru dodáva. 
Rozvoj automobilovej výroby 
v strednej Európe, v rámci ktorej 

v okolí Slovenska vyrástla v dosahu 
dodávateľsky vhodnej vzdialenosti 
500 kilometrov montážna kapacita 
na niekoľko miliónov áut ročne, 
ovplyvnil aj diverzifi káciu zákazníkov 
slovenských dodávateľov. Vyše 
40 percent fi riem v prieskume má 
zákazníkov v regióne V4. Vzhľadom 
na diverzifi káciu a zvýšenie odolnosti 
voči trhovým rizikám je dobrá správa 
to, že viac než tri štvrtiny fi riem 
v prieskume majú medzi zákazníkmi 
aj ďalšie automobilky.
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Ktorá automobilka je vaším konečným 

odberateľom alebo subodberateľom? 

Označte všetky odpovede, ktoré sú 

pre vás relevantné.

Otázka č. 37
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Dodávateľská sieť v slovenskom 
automobilovom priemysle sa už 
výrazne etablovala aj v globálnych 
výrobných štruktúrach. Podobne 
ako v okolitých krajinách, napríklad 
v Maďarsku, sa v minulosti 
rozvíjala z veľkej časti ako podpora 
a benefi cient nákladovej výroby 
dodávateľov pre automobilky v 
západnej Európe. Tie sú dominantný 
odberateľ nielen pre slovenských 
dodávateľov, ale aj maďarské 
a rakúske fi rmy v autopriemysle. 
Logické sú vysoké dodávky pre 

domáce továrne automobiliek aj 
odberateľov v strednej Európe. 
Slovenskí dodávatelia si však 
vybudovali aj miesto v dodávateľských 
reťazcoch automobiliek v ázijských 
krajinách, Severnej, ale aj Južnej 
Amerike. Keďže na vzdialenosť 
zaoceánskej distribúcie sa obvykle 
oplatí dodávať skôr technologicky 
náročnejšie produkty, ide o pozitívnu 
správu. Podobnú štruktúru 
odberateľov majú aj rakúski 
dodávatelia. Firmy v prieskume 
PwC v maďarskom automobilovom 

priemysle vykazujú citeľne menej 
globálnu štruktúru zákazníkov. 

Na ktoré kľúčové zahraničné trhy 

dodávate svoje výrobky?

Otázka č. 38
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