
„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“    

Miesto realizácie projektu: Priemyselná 12, Žiar nad Hronom  

Názov projektu: Remeslo strojal, s.r.o. - moderné CNC technológie 

Stručný opis projektu: 

Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom modernizácie 
strojárskej technológie výroby 

Špecifické ciele:  
 rozšírenie využívania moderných CNC technológií vo výrobnom procese, 
 zefektívnenie výrobného procesu zavedením 2 inovatívnych CNC technológií, 
 podpora ekologickej výroby zavedením 2 inovatívnych CNC technológií s cieľom 

znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie, 
 vytvorenie 7 nových pracovných miest. 

 
Východiskový stav: Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a 
má bohaté skúsenosti v strojárskej výrobe. Snahou spoločnosti je neustále napredovať vo svojej 
činnosti a ponúkať tak odberateľom vysoko kvalitné výrobky. Rozvoj a vývoj trhu núti spoločnosť 
neustále sa prispôsobovať a uspokojovať zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produkcie a 
poskytovanie špecifických a komplexných riešení pre zákazníka. Výrobný proces spoločnosti 
potrebuje doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu, zvýšiť 
kvalitu a kvantitu vyrábanej produkcie, znížiť materiálovú náročnosť ako aj optimalizovať 
štruktúru technologického vybavenia, čím sa zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti. 
 
Stav po realizácii projektu: 
Vyspelá technológia, ktorú spoločnosť obstarala vďaka príspevku z fondov Európskej únie jej 
prinesie dlhodobú investíciu, ktorá sa prejaví vo zvýšení konkurencieschopnosti, v náraste tržieb 
a pridanej hodnoty, vo zvýšení kvality a kvantity vyrábanej produkcie, v uspokojovaní širokého 
okruhu spotrebiteľov a tiež možným preniknutím na nové trhy. 

Názov a sídlo prijímateľa: Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom 

Dátum začatia realizácie 
projektu: 25.07.2014 

Dátum skončenie realizácie 
projektu: 02.06.2015 

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: 681 850,00 € 

Fotodokumentácia: 

                                                                                         

· CNC horizontálna dosková vyvrtávačka               · CNC stolová horizontálna vyvrtávačka 
  WF-13R CNC                                                           WFC-10 CNC 

 


