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 Správa pre médiá 
 
 

Oerlikon Balzers otvára na Slovensku svoje prvé 
európske centrum excelentnosti pre povrchové 
úpravy v automobilovom priemysle  
 
Veľká Ida / Balzers, Lichtenštajnsko, 22. september 2015 - Spoločnosť Oerlikon Balzers dnes slávnostne 
otvorila svoje prvé európske centrum excelentnosti pre povrchové úpravy v automobilovom 
priemysle vo Veľkej Ide, neďaleko Košíc. Veľkolepej otváracej ceremónie sa zúčastnili viacerí čestní 
hostia a významní zákazníci spoločnosti. Pre globálneho hráča so sídlom v Lichtenštajnsku je to          
v danom regióne dlhodobá investícia, ktorá je  súčasťou stratégie spoločnosti na svetovom 
automobilovom trhu. 
 
Závod vo Veľkej Ide je najmodernejším a jedným z najväčších závodov spoločnosti Oerlikon Balzers. Okrem 
najnovších systémov na povrchovú úpravu sú v ňom aj plne automatizované testovacie a nabíjacie systémy 
pre komponenty, moderné technológie na odstraňovanie povlaku na účely údržby šarží a dielov a umývacie 
zariadenia.Všetky tieto systémy zodpovedajú najnovšiemu vývoju. K dispozícii je tiež vysokoregálový sklad 
podporovaný informačnými technológiami na uchovávanie surovín a hotových produktov. Projekt postupuje 
presne podľa plánu a výroba začala s prvými 37 zamestnancami. Spoločnosť plánuje vytvoriť celkovo 100 
pracovných miest, a to najmä pre kvalifikovaných pracovníkov v oblasti spracovania kovu a mechatroniky, 
ako aj pre inžinierske profesie v oblasti strojárstva a kvality so skúsenosťami v automobilovom priemysle. 
Druhá fáza výstavby je plánovaná na roky 2017 až 2018. Výrazný nárast príjmov sa predpokladá už             
pre tento rok. Cieľom Oerlikon Balzers je realizovať v novom zariadení do roku 2018 pre európsky 
automobilový priemysel povrchovú úpravu ešte väčšieho počtu motorových dielov za rok. 
 
So závodom vo Veľkej Ide spoločnosť Oerlikon Balzers spája ponuku služieb pre európsky automobilový 
priemysel v ďalšom ústrednom mieste v Európe. „Z Veľkej Idy budeme schopní zásobovať všetky veľké 
automobilky a dodávateľov v Európe. Lokalita je priemyselne dobre vyvinutá, pričom región má vysoko 
kvalifikovanú pracovnú silu, dobré dopravné spojenie a ponúka viaceré príležitosti na vzdelávanie“, hovorí 
Bernd Fischer, riaditeľ spoločnosti Oerlikon Balzers. 
 
Osobitnú úlohu zohráva nový závod v celkovej stratégii Oerlikon Balzers na globálnom trhu automobilového 
priemyslu. Spoločnosť plánuje vybudovať dve ďalšie kompetenčné centrá pre automobilový priemysel              
v Spojených štátoch amerických a v Číne. „Na zníženie plánovacích nákladov budú vytvorené aj ďalšie 
lokality pre automobilové odvetvie, podobné tej vo Veľkej Ide,“ hovorí Bernd Fischer. 
 
Zníženie trenia a opotrebovania vďaka povrchovej úprave 

Na riešenia povrchovej úpravy od spoločnosti Oerlikon Balzers sa spoliehajú renomovaní výrobcovia 
automobilov a ich dodávatelia na celom svete. „Či už ide o motor alebo hnacie ústrojenstvo, olejové čerpadlo 
alebo brzdy, svetlomety alebo ráfiky, karosériu alebo interiér - v moderných motorových vozidlách nie je 
takmer nič, čo by počas výroby alebo prevádzky neprichádzalo do styku s riešeniami povrchovej úpravy         
od spoločnosti Oerlikon Balzers,“ hovorí Bernd Fischer. 



 
 

“Názov Správa pre médiá”, 22. september 2015   2/3 
 

Najväčšími výzvami v automobilovom priemysle, na ktorých výrobcom záleží, sú trenie, opotrebovanie a 
absolútna presnosť. Menej trenia znamená vyšší výkon s nižšími emisiami. Menšie opotrebenie znamená 
väčšiu kapacitu a dlhšiu životnosť komponentov za vyššej bezpečnosti a spoľahlivosti. A dodržiavanie 
najprísnejších tolerancií znamená väčšiu efektivitu. 

Bernd Fischer vysvetľuje: „V praxi to znamená, že niektoré diely motorov by bez povrchovej úpravy fungovali 
len jeden deň a s naším riešením fungujú celý život. Takéto moderné technológie povrchovej úpravy sú 
investíciou do budúcnosti, pretože efektívnejšie fungujúce motory spotrebujú menej paliva a zdrojov - a to je 
veľmi dôležitým aspektom našej práce.“ 

 
 
 

Zľava do prava: Ulrich Urban – projektový manažér a výkonný riaditeľ 
spoločnosti na Slovensku, Bernd Fischer – riaditeľ spoločnosti Oer-
likon Balzers, Etienne van der Muren – zodpovedný za kontroling a 
výkonný riaditeľ spoločnosti na Slovensku. 

 
 
 
 
 

Novovybudovaný závod spoločnosti Oerlikon Balzers vo Veľkej Ide.  

  

 

Pohľad do výrobnej časti s tromi zariadeniami spoločnosti Oerlikon 
Balzers na povrchovú úpravu, ktoré zodpovedajú najnovšiemu vývoju.  

 
 
Ohľadom ďalších informácií prosím kontaktujte: 
 
Alessandra Doëll 
vedúca komunikácie Oerlikon Balzers 
T +423 388 7500 
F +423 388 5419 
alessandra.doell@oerlikon.com 
www.oerlikon.com/balzers 

  

http://www.oerlikon.com/balzers


 
 

“Názov Správa pre médiá”, 22. september 2015   3/3 
 

 
O spoločnosti Oerlikon Balzers 
Spoločnosť Oerlikon Balzers je jedným z popredných svetových dodávateľov technológií povrchových úprav, 
ktoré významne zlepšujú výkon a trvanlivosť presných dielov a nástrojov v priemyselných odvetviach na 
spracovanie kovov a plastov. Extrémne tenké a výnimočne tvrdé povlaky uvedené na trh pod značkou 
BALINIT a BALIQ znižujú trenie a opotrebovanie. Spoločnosť pod technologickou značkou ePD vyvíja 
integrované služby a riešenia na pokovovanie plastov s chrómovým efektom. Spoločnosť Oerlikon Balzers 
prevádzkuje dynamicky rastúcu sieť, ktorá má v súčasnosti 107 centier na povrchovú úpravu v 35 krajinách  
v Európe, Amerike a Ázii. Spoločnosť Oerlikon Balzers je spolu s Oerlikon Metco súčasťou segmentu         
pre riešenia povrchových úprav skupiny Oerlikon Group so sídlom vo Švajčiarsku (SIX: OERL). 
 
O segmente riešení pre povrchové úpravy 
Segment spoločnosti Oerlikon, zameraný na riešenia povrchových úprav, zahŕňa dve značky Oerlikon 
Balzers a Oerlikon Metco. Spoločnosť Oerlikon Balzers je jedným z popredných svetových dodávateľov 
technológií povrchových úprav, ktoré významne zlepšujú výkon a trvanlivosť presných dielov a nástrojov         
v priemyselných odvetviach na spracovanie kovov a plastov. Extrémne tenké a výnimočne tvrdé povlaky 
znižujú trenie a opotrebovanie. Spoločnosť pod technologickou značkou ePD vyvíja integrované služby a 
riešenia na pokovovanie plastov s chrómovým efektom. Oerlikon Metco vylepšuje povrchy pomocou riešení 
a zariadení na povrchovú úpravu. Zákazníci ťažia z jedinečne širokého spektra technológií, riešení, 
zariadení, materiálov, služieb a špecializovaných obrábacích služieb a komponentov na povlakovanie a iné 
povrchové úpravy. Inovatívne riešenia zlepšujú výkonnosť a zvyšujú účinnosť a spoľahlivosť. Oerlikon Metco 
obsluhuje odvetvia ako sú energetika, letectvo, automobilový priemysel a ďalšie špecializované trhy. 
Segment riešení pre povrchové úpravy prevádzkuje dynamicky rastúcu sieť, ktorá má v súčasnosti 145 
zariadení s vyše 140 centrami na povrchovú úpravu v 36 krajinách v Európe, Amerike a Ázii, pričom 
zamestnáva vyše 6 000 ľudí. Segment riešení pre povrchové úpravy je súčasťou skupiny Oerlikon Group           
so sídlom vo Švajčiarsku (SIX: OERL). 
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