
 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“   

Miesto realizácie projektu: Ulica 1. Mája 882/46, Púchov 

Názov projektu: 
 
Nákup zváracieho zariadenia 
 

Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu je: rast konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom technologických 
inovácií 
 
Špecifické ciele: 

• rozšírenie využívania moderných technológií vo 
• zvýšenie objemu výroby a tržieb 
• vytvorenie technologických podmienok pre poskytovanie komplexných služieb 

priemyselnej povahy 
• rast pridanej hodnoty činnosti firmy 
• upevnenie pozície firmy na stávajúcich trhoch a prienik na nové trhy 
• upevnenie súčasných pracovných pozícií a ich rast 
 

 
 
Východiskový stav: Naša firma sa zaoberá predovšetkým kovoobrábaním a výrobou a opravou 
foriem pre gumárenský priemysel. Zamestnáva 13 pracovníkov, ktorí pracujú v troch divíziách 
(kovoobrábanie, zámočníctvo, obchod). Takmer celá produkcia je umiestňovaná na domácom 
trhu. Technologické zariadenia zvárania sú manuálne a fyzicky a morálne zastarané, neumožňujú 
realizovať kvalitné, rýchle a presné zváranie. Výrobný postup zvárania je aj z dôvodu vysokej 
prácnosti relatívne nízko efektívny. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo aspoň 
čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä „subdodávkovanie kvalitného 
zvárania“ a „chýbajúca technológia automatizácie zvárania“.  
 

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ firma obstarala zváracie zariadenie. Po 
ukončení realizácie projektu máme k dispozícií vysoko inovatívnu výrobnú technológiu zvárania, 
ktorá umožní firme rast kvality, kvantity a najme flexibility výroby, ktorú si vyžaduje náročné 
trhové prostredie. Firma tým dosiahne značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude dlhodobo 
udržateľná. Vďaka projektu firma vytvorila 1 nové pracovné miesto pre mladého 
nezamestnaného ešte počas realizácie projektu a 1 ďalšie vytvorí  v období 3 rokov po ukončení 
projektu. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán 
rozvoja firmy.  
 

 

Názov a sídlo prijímateľa: 
 

JA	  servis,	  s.	  r.	  o.,	  Mestečko	  178,	  020	  52	  Mestečko 

Dátum začatia realizácie 
projektu: 

30.04.2015 

Dátum skončenie realizácie 
projektu: 

31.07.2015  



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: 

68 281,20 € 

Fotodokumentácia alebo 
vizualizácia realizácie aktivít 
výsledkov projektu (uvedené 
musí byť pravidelne 
aktualizované). 
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