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Názov projektu: „Inovatívna technológia na výrobu a spracovanie polyuretánu v spoločnosti SLOVRES a. s.“ 

Stručný opis projektu: 

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SLOVRES a.s. 
prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie na výrobu a spracovanie polyuretánu. 
 
Špecifické ciele: 

 zavedením novej technológie rozšíriť portfólio výrobkov a služieb pri výrobe a 
spracovaní polyuretánu, 

 vytvorenie jedného pracovného miesta na pozíciu operátor výroby a spracovania 
polyuretánu pre uchádzača o zamestnanie vo veku 15-29 rokov. 

 
Sídlo spoločnosti SLOVRES a.s. sa nachádza v meste Košice. Z hľadiska sily ekonomického 
potenciálu je KSK druhým najvýznamnejším krajom Slovenskej republiky vzhľadom na exportnú 
výkonnosť a produkciu HDP na jedného obyvateľa. Aj napriek tomuto ekonomickému 
potenciálu však KSK zaostáva za ostatnými krajmi vo viacerých oblastiach: 

 nízka miera využitia pracovných síl, prevažne sa jedná o absolventov, 
 kritická miera dlhodobej nezamestnanosti v niektorých mikroregiónoch, 
 odchod vzdelaných pracovných síl za prácou do iných regiónov a mimo SR, 
 koncentrácia obyvateľstva s nízkym sociálnymi statusom v kraji, ktorá sa týka 

predovšetkým oblastí mimo krajského mesta Košice, 
 neuspokojivý stav životného prostredia a nedoriešené staré environmentálne záťaže, 
 nízka produktivita práce v priemysle, 
 nižší podiel výroby s vysokou pridanou hodnotou, 
 málo inovácií zavádzaných do výrobných procesov. 

 
Z hľadiska ďalšieho rozvoja kraja je preto nevyhnutné modernizovať priemyselnú základňu a 
zvyšovať konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania. Takéto zrealizované aktivity 
viedli a  budú viesť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti celého regiónu a zároveň znižovaniu 
vysokej nezamestnanosti prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest. Realizácia 
projektu preto prispela k napĺňaniu aktuálnych potrieb Košického kraja. 
 
Spoločnosť SLOVRES a.s. vznikla 30.6.1997 zápisom do obchodného registra Okresného súdu 
Košice I. Spoločnosť má široký záber činností, čo vytvára predpoklad pre diverzifikáciu rizík 
spojených s výrobou a odbytom produkcie. Obchodným partnerom poskytovala a poskytuje 
široké spektrum služieb a činností, vrátane operatívneho servisu a kvalifikovaného poradenstva. 
Vo svojej práci spoločnosť využíva najnovšie poznatky vedy a techniky a zavádza 
najmodernejšie technologické postupy výroby. Výrobným programom je malosériová a kusová 
výroba rôznych modifikácií elektromotorov, generátorov a špeciálnych pohonov spĺňajúcich 
náročné požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a technické riešenie. 
 
 



V dôsledku obstarania inovatívnej technológie mohla spoločnosť SLOVRES a.s. rozšíriť 
parametre a rozsah v súčasnosti produkovaných výrobkov a služieb s cieľom nahradenia 
výpadku produkcie pre východné trhy, na ktoré dodávala v minulosti cca 80% svojej 
produkčnej kapacity. Došlo k zaradeniu nových výrobkov a služieb do produktového portfólia 
a tieto boli a sú ponúkané novým odberateľom. Diverzifikácia produktového portfólia a 
odberateľskej základne vytvorila predpoklad na nárast tržieb spoločnosti.  
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