
 

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“    

Miesto realizácie projektu: Radlinského 23, Spišská Nová Ves 

Názov projektu: Rast konkurencieschopnosti spoločnosti zavádzaním inovatívnych technológií 

Stručný opis projektu: 

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku cestou zvýšenia efektívnosti výroby 
zavedením modernej, presnej a výkonnej obrábacej, zváracej a tvárniacej technológie. 

 
Špecifické ciele: 

1. Nárast kvantity a kvality výroby prostredníctvom transferu inovačnej technológie. 
2. Vytvorenie nových pracovných miest a miest pre mladých nezamestnaných. 
3. Posilnenie podniku v pozícii subdodávateľa pre miestne a regionálne strojárske podniky 

a zámeru expanzie na európsky trh. 
 
Východiskový stav:  
Projekt je smerovaný do podpory priemyselnej strojárskej výroby. Na základe predošlých údajov 
o demografickom vývoji, situácii na trhu práce a štruktúre podnikateľského sektora je možno 
povedať, že pre zámery tohto projektu sú vytvorené dobré východiskové podmienky 
v kapacitách ľudského potenciálu, v počtoch relevantných nezamestnaných pre oblasť 
priemyselnej výroby (SK NACE-C - priemyselná výroba)  a orientácie územia na ťažký prevažne 
strojársky priemysel. Projekt bude nadväzovať a využívať tento miestny vnútorný potenciál a 
tradíciu územia v strojárskej výrobe. 

V súčasnosti existujúce technologické vybavenie podniku nedokáže zabezpečiť čoraz vyššie 
požiadavky na presnosť, kvalitu ale aj rýchlosť a kvantitu produkcie a dodávok kovových 
obrobkov – podskupín pre komorové kalolisy (dlhé klapky, priečne rámy ap.) pre existujúceho 
hlavného odberateľa ako aj zákazkovú výrobu kusových kovových výrobkov (obrobky, zvarence) 
pre nových odberateľov. Existujúce strojné vybavenie je umiestnené v objekte výrobnej haly 1 a 
pozostáva zo starších obrábacích strojov, nedostatočne presných zváracích platní, starších 
zváracích agregátov s manuálnou obsluhou, bez centrálneho odsávania a filtrácie splodín                  
zo zvárania. 
 
Stav po realizácii projektu: 
Vďaka príspevku z fondov Európskej únie spoločnosť AGA priemyselný park s.r.o. realizovala 
projekt s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku cestou zvýšenia efektívnosti výroby 
zavedením modernej, presnej a výkonnej obrábacej, zváracej a tvárniacej technológie. 
Realizáciou projektu sa uskutočnila inovácia a rozšírenie troch technologických pracovísk - 
pracoviska pre výrobné operácie obrábania materiálu, pracoviska pre operácie zvárania 
a zriadenie inovovaného pracoviska pre operácie tvárnenia materiálu, ktoré významnou mierou 
posilnili výrobné kapacity a výstupnú kvalitu strojárskej výroby dielov a komponentov. Projektom 
sa obstaralo 10 druhov výrobných strojných zariadení s príslušenstvom a do výroby bolo 
zavedených 6 inovovaných výrobných postupov a to: 
- inovovaný postup technológií zvárania, 
- inovovaný postup ustavovania zváraných častí (dielov), 
- inovovaný postup priestorového tvárnenia zakružovaním a ohraňovaním, 
- inovovaný postup trieskového obrábania materiálu, 
- inovovaný postup manipulácie s obrobkami, 
- inovovaný postup filtrácie a rekuperácie vzduchu zo zvarovne a vykurovania 

 
Účelom navrhovanej modernizácie bolo zvýšenie predovšetkým konkurencieschopnosti 
spoločnosti, pomocou zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií: viac-operačné obrábanie                            
na obrábacom centre, nasadenie CNC sústruhu, rozšírenie výroby o tvárniace operácie, inštalácia 
centrálneho odsávania a filtrácie splodín zo zvárania, s vytvorením trvalo udržateľného prostredia 
na zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti v rámci pôsobenia v strojárskom priemysle 
a následne aj zvýšenie počtu pracovníkov.  



Názov a sídlo prijímateľa: 
AGA priemyselný park s.r.o. 
Radlinského 23, 
052 01 Spišská Nová Ves 

Dátum začatia realizácie 
projektu: 

22.09.2014 

Dátum skončenia realizácie 
projektu: 

29.04.2015 

Logo operačného programu: 

   

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Odkaz na internetové stránky 
riadiaceho orgánu a daného 
operačného programu: 

www.economy.gov.sk        www.opkahr.sk         www.siea.gov.sk 

Výška poskytnutého 
príspevku: 

204 638,50 EUR 

Fotodokumentácia: 

Pracovisko zvárania: Pracoviská s pôvodnými starými zváračkami boli vymenené za nové 
výkonné a doplnené novým zváracím stolom na presné ustavenie dielcov. Pracovisko zvarovne 
bolo vybavené novým odsávacím filtračným zariadením s rekuperáciou. Pre zlepšenie 
manipulácie s obrobkami bol inštalovaný nový  mostový žeriav s nosnosťou do 5 ton a otočný 
žeriav s nosnosťou do 500 kg. Pracovisko obrábania: Pôvodné nízko výkonné a nepresné stroje 
boli nahradené novými obrábacími CNC strojmi. Pracovisko tvárnenia a spracovanie plechu: 
Pôvodné staré stroje boli doplnené novými výkonnými presným tvárniacimi CNC strojmi. 

Východiskový stav: 

      
            
 
Súčasný stav: 

 
 

 
 

 


