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VITAJTE V BOJNICIACH
Dear friends, we warmly welcome you to Bojnice.

Chers amis, bienvenue à Bojnice.

Drazí přátelé, srdečně vás vítáme v Bojnicích.

Dragi prieteni, vă primim bun venit la Bojnice.

Cari amici, vi diamo il 
benvenuto a Bojnice.

Drahí priatelia, srdečne vás vítame v Bojniciach.

Liebe Freunde, 
willkommen in Bojnice.
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REGIÓN HORNEJ NITRY
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REGIÓN HORNEJ NITRY
• Región tvoria okresy Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. 

• Jadro regiónu tvorí hornonitrianska kotlina, ktorá je zo všetkých strán
obkolesená pohoriami.

• Región oplýva prírodnými zvláštnosťami a bohatstvom chránenej fauny a flóry a na teritóriu hornej 
Nitry boli vyhlásené za chránené územia (najmä CHKO Ponitrie a CHKO Strážovské vrchy).

• Vývery minerálnych a termálnych vôd v Bojniciach a Chalmovej prispeli k vzniku kúpeľov s termálnymi 
kúpaliskami.
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REGIÓN HORNEJ NITRY

• Priemysel, ktorý je v regióne vysoko koncentrovaný, produkuje 
toxické exhaláty, najmä oxid dusíka, tuhé častice a chemické látky.

• Hornonitrianska oblasť patrí medzi oblasti SR s najviac ohrozeným 
životným prostredím. Oblasť je negatívne poznamenaná 
energetickým, chemickým priemyslom a banskou činnosťou. 

• 130 km2 z celkových 1723 km2 územia sú územím s 5. stupňom 
poškodenia, t.j. prostredie silne narušené.

• V regióne hornej Nitry sa nadmerne vyskytujú nádorové ochorenia, 
cukrovka, osteoporóza, alergické, respiračné a kožné ochorenia.
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ZAMESTNANOSŤ V HORNEJ NITRE
• Z hľadiska podnikania historicky silný región s dôrazom na priemysel
• V 20. storočí veľký význam pre zamestnanosť na Slovensku
• Historicky najstaršie podniky v regióne:

Elektráreň Nováky
Tepelná elektráreň
• 1949 - Začiatok výstavby elektrárne
• 1953 - Prvý generátor uvedený do prevádzky
• Dnes závod prevádzkuje spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s.

Hornonitrianske bane Prievidza
Ťažba hnedého uhlia
• 1784 - Objavenie ložiska kamenného uhlia v Handlovej
• 1910 - Začiatok ťažby v bani Handlová
• 1996 - Vznik Hornonitrianskych baní Prievidza 
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ZAMESTNANOSŤ V HORNEJ NITRE
Novácke chemické závody
• Výroba výrobkov anorganickej a 

organickej chémie, polymérov, 
produktov spracovania PVC

• 1940 – Vznik Nováckych 
chemických závodov

• 2012 – Prevádzkovateľom 
závodu sa stal FORTISCHEM

Carpathia - Nestlé
• výroba dehydratovaných polievok
• 1875 – Založenie pálenice
• I. svetová vojna – výroba džemov 

a marmelád, výroba tehál
• 1959 – Začiatok výroby 

dehydratovaných polievok
• Dnes je súčasťou skupiny Nestlé

Tatra nábytok Pravenec
• výroba nábytku
• 1942 – Začiatok budovania 

drevárskeho komplexu v obuvníckej 
firme Baťa

• 1952 - Začiatok výroby ohýbaného 
nábytku

• v pol. 90-tych rokov rozpad fabriky
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ZAMESTNANOSŤ V HORNEJ NITRE

• Po roku 1989 príchod firiem zo zahraničia a vznik nových domácich firiem
• Postupná likvidácia firiem v obuvníckom (ZDA Partizánske),

nábytkárskom priemysle (Tatra nábytok Pravenec), znižovanie výroby 
• Pokles počtu zamestnancov v tradičných podnikoch až o 75 %
• V rokoch 2023 – 2024 pravdepodobne definitívne skončí aj dobývanie uhlia na hornej Nitre
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ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV HORNEJ NITRY
• Vznik v roku 2017 z dôvodu narastajúcej potreby jednotného presadzovania spoločných 

myšlienok a cieľov významných zamestnávateľov regiónu. 
• Poslaním združenia je spojenie síl, dohoda na spoločných projektoch, aktívna 

spolupráca a nachádzanie strategických riešení na podporu rozvoja zamestnávateľov 
hornonitrianskeho regiónu. 

• Združenie založili 4 členovia (HBP a.s., Unipharma a.s., Incon s.r.o a Patria I s.r.o.).
Dnes má už 7 členov. Postupne sa pridali spoločnosti Rübig Slovakia s.r.o.,
Brose Prievidza spol. s.r.o. a Slovaktual s.r.o. 
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HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA (HBP)

• Najväčšia slovenská banská spoločnosť
so 100-ročnými skúsenosťami
s podzemným dobývaním uhlia.
Ročná produkcia hnedého uhlia
dosahuje 1,5 miliónov ton.

• Súčasťou podnikateľských aktivít spoločnosti 
je banský prieskum, navrhovanie
a projektovanie baní, geológia
a hydrogeológia, ťažba uhlia, vetranie
a požiarna ochrana, podzemná degazácia
a využitie metánu na výrobu elektrickej 
energie v kogeneračných jednotkách.
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HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA (HBP)

• V Handlovej sa povrchovo kopalo uhlie pod Veľkým
a malým Gričom už v prvej polovici 19. storočia, ale 
priemyselná ťažba sa začala písať až v roku 1909.
V roku 1920 už na Bani Handlová stála prvá 
priemyselná tepelná elektráreň na území Slovenska.
V okolí Novák sa ložisko lignitu začalo otvárať štôlňami 
v roku 1940 a prvá ťažba začala fungovať v roku 1942. 
Na Bani Cígeľ sa začínalo ťažiť koncom 50-tych rokov 
20. storočia.

• V roku 1991 HBP zamestnávali 10 000 zamestnancov.
K 1.1.2020 je to už len 3 072 zamestnancov a tento 
počet bude postupne klesať každým rokom. 
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BLÍZKY VZŤAH K BANÍCTVU
• Vo štvrtok 16.10.2006 krátko pred siedmou hodinou 

ráno na mechanizovanom stenovom porube siedmeho 
ťažobného úseku Bane Nováky došlo v hĺbke 200 metrov 
k prievalu nadložných materiálov. Prístupové chodby 
začala napĺňať voda a bahno. 

• V tom čase tam bolo 11 baníkov. Siedmi stihli ujsť
a štyria zostali pod zemou. Aj keď okamžite začali 
záchranárske práce, nešťastie nemohli neprežiť. Zostali 
po nich deti.

• UNIPHARMA sa rozhodla finančne pomôcť deťom obetí 
a spolu s primátorom mesta Nováky pozvali deti
s matkami na spoločné stretnutie 26.11.2006 v 
Obradnej sieni Mestského úradu v Novákoch.
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INCON
• Spoločnosť bola založená v roku 1992, kedy začala

s výrobou okien z PVC profilov. 
• Ako jediný výrobca na slovenskom trhu ponúka

kompletné portfólio plastových, hliníkových,
drevených a drevo-hliníkových okien, ako aj služby 
súvisiace s realizáciou, výrobou či montážou. 

• Plastové okná INCON sú vyrábané na automatickej 
technológii, ktorá patrí svojimi technickými parametrami 
do svetovej špičky.

• V ponuke je tiež kompletný sortiment doplnkov k oknám, 
akými sú vonkajšie a vnútorné parapety, exteriérové 
plastové a hliníkové rolety, interiérové a exteriérové 
žalúzie alebo protihmyzové sieťky.
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INCON
• Predaj realizuje prostredníctvom vlastných 

predajných miest, vlastnými projektovými 
manažérmi a externou sieťou partnerov.

• Disponuje veľkou sieťou obchodných zastúpení 
nielen na Slovensku, ale i v Českej republike. 
Okná INCON je možné nájsť na Slovensku,
v Čechách, v Rakúsku, v Nemecku, v Belgicku,
na Ukrajine, v Rusku aj v Chorvátsku. 

• Spoločnosť zamestnáva viac ako 130 
zamestnancov a ďalších externých 
spolupracovníkov pre montáž a dopravu.
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PATRIA I
• Spoločnosť Patria I., spol. s r.o. už takmer 20 rokov nadväzuje

a úspešne rozvíja bohatú polygrafickú históriu na hornej Nitre.
V priebehu tohto obdobia sa spoločnosť stala firmou
s nadregionálnym charakterom a zaradila sa medzi stabilné
a uznávané polygrafické firmy na Slovenskom trhu.

• V objeme polygrafickej výroby sa radí do druhej pätice najväčších 
slovenských polygrafických firiem, pričom ročne spracuje
cca 2 000 ton papiera. 

• 69 zamestnancov spoločnosti sa stará o kompletný balík služieb
a workflow - od grafického návrhu až po expedíciu tovaru zákazníkovi.

• Stabilné miesto na slovenskom polygrafickom trhu dokazujú
aj zvučné mená spokojných zákazníkov, ako Panasonic, Samsung,
SND, Orange, GOLF, Atrium, NESTLÉ, NBS
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PATRIA I
• Prvá tlačiareň v Prievidzi vznikla v roku 1899 - otvoril 

ju majiteľ Gubitsch.
• V roku 1917 pribudla druhá tlačiareň majiteľa Kohna, 

nazvaná Patria. Chvíľu pôsobili vedľa seba, no po roku 
1939 spojením oboch tlačiarní vznikla tlačiareň 
s názvom Patria, ktorá na seba prevzala kompletnú 
polygrafickú výrobu v Prievidzi a okolí

• V roku 1945 tlačiareň kúpil Bedřich Kohn, a ten ju 
o dva roky predal Slovenskej akadémii vied. Tlačiareň 
vtedy vystupovala pod názvom Akadémia. 

• Od roku 1992 je tlačiareň majetkom spoločnosti 
Patria I. s r.o.
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UNIPHARMA 
• Hlavnou činnosťou Unipharmy je distribúcia liekov do lekární a zdravotníckych zariadení na 

Slovensku v trojzmennej prevádzke z troch vlastných moderných Obchodno-distribučných 
stredísk v Bojniciach, Bratislave a Prešove a logistického prekladiska v Nových Zámkoch.

• Medzi jej dcérske spoločnosti patri Apotheke Slovakia – sieť lekární, cestovná kancelária 
Pharmaeduca a zdravotnícke zariadenia uni-POLIKLINIKA v Dubnici nad Váhom či 
Unicentrum v Bojniciach a Uniklinika v Prievidzi, ktoré prevádzkuje Zdravý život. Má tiež 
vlastnú nadáciu Dar zdraviu. 

• Unipharma zamestnáva viac ako 700 zamestnancov a ďalších 380 zamestnancov v dcérskych 
spoločnostiach.
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UNIPHARMA 
• Spoločnosť Unipharma založil v roku 1992 farmaceut 

RNDr. Tomislav Jurik, CSc., s cieľom vybudovať
obchodnú spoločnosť na distribúciu liekov s účasťou 
lekárnikov – majiteľov lekární na Slovensku. Novú 
distribučnú spoločnosť začal budovať v prenajatých 
priestoroch v obci Koš pri Prievidzi.

• V roku 1994 sa Unipharma presťahovala do Prievidze
a v roku 1999 do vlastného administratívneho
a skladového centra v Bojniciach. V Bratislave
a Prešove zabezpečuje distribúciu od roku 1995.

• Dnes je akciovou spoločnosťou, ktorej majoritnými 
vlastníkmi sú lekárnici.
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RÜBIG SLOVAKIA
• Spoločnosť kováčňa RÜBIG bola založená v roku 1946 a dnes je 

materskou spoločnosťou medzinárodne úspešnej podnikovej
skupiny spoločnosti RÜBIG. Divízia kalenia a strojárstva je
odborníkom na tepelné spracovanie ocele a hliníkových
materiálov, kalenie vo vákuu či povlakovanie. Spoločnosť má 
technologické prvenstvo v oblasti plazmovej technológie s nulovými 
emisiami, ktorá bola vyvinutá v oblasti tvrdosti a technológie zariadení
a používa sa aj na kovanie. 

• Na Slovensku bol závod otvorený v roku 2005 ako 100 % dcérska 
spoločnosť rakúskeho koncernu a zamestnáva približne 60 zamestnancov.

• Dnes je skupina RÜBIG okrem iného špičkovým dodávateľom technológií 
v leteckom, automobilovom a zdravotníckom priemysle. Medzi 
zákazníkov patria Volkswagen, Fiat, Schäffler, GeWiS a ďalší.
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RÜBIG SLOVAKIA
• V roku 1946 sa v meste Wels otec Franz Rübig a synovia Herbert

a Helmut rozhodli založiť podnik pre spracovanie kovov. Prvé 
výrobky boli lisovacie a raziace dielce pre výrobu prístrojov
a medicínsku techniku. 

• Prvým vlastným výrobkom bol v roku 1952  výklopný kolík alebo 
závlačka. Začalo sa využívať ohýbanie namiesto zlomenia. 

• Helmut Rübig v roku 1979 zakúpil vodnú elektráreň a položil tak 
základy pre ďalší podnik, kaliareň RÜBIG.

• V roku 1986 Helmut Rübig a jeho syn DI Günter Rübig otvorili 
prvú vákuovú kaliareň v Hornom Rakúsku.

• V roku 2005 bol otvorený závod na Slovensku. Sídlo v Novákoch 
vyrába surové komponenty pre zariadenia a koordinuje všetky 
odbytové aktivity na východe Slovenska.
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SLOVAKTUAL
• Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. vyrába plastové a hliníkové okná 

a dvere. V Pravenci disponuje 5 výrobnými halami na výrobu 
okien a dverí a 1 výrobnou halou na výrobu izolačného skla.
Na Slovensku je v oblasti plastových okien najväčším
výrobcom na trhu. 

• Hlavnými trhmi sú Slovensko, Švajčiarsko,
Česká republika, Rakúsko a Nemecko.

• Na Slovensku a na niektorých exportných trhoch, ako je
Česko a Rakúsko, disponuje vlastnou, predajcami podporovanou 
organizáciou odbytu. Sieť zmluvných predajcov predstavuje 
približne 150 vzorkových predajní.

• Zamestnáva približne 650 interných zamestnancov.
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SLOVAKTUAL
• Spoločnosť bola založená v roku 1990. Keď sa v tomto 

roku Marián Krč vrátil z emigrácie na rodné Slovensko, bol 
už skúseným montážnikom plastových okien. Rozhodol sa 
založiť firmu, dovážať plastové okná a spolu s partiou ich 
montovať. Medzi prvými zákazkami boli aj okná pre 
Nemocnicu v Bojniciach.

• V roku 1993 sa KRČ spol. s r.o. premenovala na 
SLOVAKTUAL s.r.o., a v rodinnom dome s 10-árovým 
pozemkom v Nitrianskom Pravne začala s vlastnou 
výrobou plastových okien.

• Od roku 2008 je SLOVAKTUAL súčasťou švajčiarskeho  
priemyselného holdingu AFG Arbonia-Forster-Holding AG.
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BROSE PRIEVIDZA
• Popredný spolutvorca budúcnosti automobilového 

priemyslu. Výrobky Brose zvyšujú komfort, bezpečnosť 
a hospodárnosť vo vozidle. 

• V 64 lokalitách v 24 krajinách produkuje ľahké 
konštrukcie, elektronicky komutované motory alebo 
dverové a sedacie systémy. V Prievidzi sa venuje výrobe 
zdvíhačov okien, motorov pre zdvíhače okien a pohonov 
pre zdvíhanie zadných dverí.

• Spoločnosť zamestnáva takmer 1 000 zamestnancov. 
Aktuálne stavia tretiu výrobnú halu, kde by malo byť 
zamestnaných do 200 ľudí. V konečnej fáze má v pláne 
zamestnávať do 2 000 ľudí.
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BROSE PRIEVIDZA
• V roku 1908 len 24-ročný Max Brose založil v Berlíne spoločnosť, 

ktorá sa venovala predaju automobilových doplnkov. Prevádzkoval 
ju až do I. svetovej vojny a potom v roku 1919 spolu s Ernstom
Jühlingom založili spoločnosť, ktorá vyrábala a predávala kovové 
komponenty do automobilov a lietadiel. 

• V októbri 1926 si spoločnosť patentovala kľukový mechanizmus pre 
otváranie okien a od roku 1928 začala s masovou výrobou 
zdvíhačov okien. 

• Následne bolo v ďalších rokoch výrobné portfólio doplnené
o elektrické zdvíhače, strešné okná, navíjač bezpečnostných pásov, 
sedacie systémy či pohony pre zdvíhanie zadných dverí a ďalšie.

• Dnes je každé tretie auto vybavené aspoň jedným Brose výrobkom.
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ZÁVER
Práve útlm baníctva a vytváranie nových pracovných príležitostí je hlavným 

dôvodom, prečo vzniklo Združenie zamestnávateľov hornej Nitry. 
Všetci siedmi členovia združenia a v  budúcnosti i noví členovia sú pripravení veľmi 

konštruktívne sa podieľať na rozvoji nášho regiónu. 
Zahraničným účastníkom by som rád poprial príjemný pobyt

v regióne hornej Nitry. 
Ďakujem za Vašu pozornosť, rád zodpoviem prípadné otázky. 


