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Miesto realizácie projektu:

Toolshed Slovakia, spol. s r.o., Max Brose II.1917, 971 01 Prievidza

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti Toolshed Slovakia, spol. s r.o. inováciou výrobného
procesu

Cieľom projektu
Cieľom projektu je rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Toolshed Slovakia,
spol. s r.o. a to inováciou výrobných možností prostredníctvom obstarania nového
technologického zariadenia CNC sústruhu.
Špecifické ciele (výsledky projektu):
Za účelom dosiahnutia vyššie uvedeného strategického cieľa projektu a jednotlivých výsledkov
projektu, si firma vytýčila nasledovné špecifické ciele:
• zvýšenie efektivity celého výrobného procesu
• zvýšenie kvality výrobných operácií obrábania kovov
• upevnenie pozície na domácom a zvýšenie podielu na zahraničných trhoch - Nemecko,
Anglicko, Slovensko
• udržanie súčasných pracovných pozícií

Stručný opis projektu:

Východiskový stav:
Spoločnosť Toolshed Slovakia, spol. s r.o. je dynamicky rozvíjajúca sa výrobno-obchodná
spoločnosť, ktorá úspešne pôsobí na trhu od roku 2012. Hlavným výrobným programom
spoločnosti je trieskové obrábanie kovov, výroba dielcov a zariadení pre strojársky, automobilový
priemysel, energetický, banský panský a iné odvetvia hospodárstva.
Spoločnosť má sídlo vo Zvolene, ale svoju činnosť realizuje vo svojej prevádzke v meste
Prievidza, kde miera evidovanej nezamestnanosti dosiala úroveň 8,84%.
V súčasnom období je výroba zabezpečovaná staršími technológiami, s nižšími technickými
parametrami, zároveň je náročnejšia na náklady spojené s nákupom potrebných nástrojov,
náradia a ďalších iných prevádzkových nákladov. Tiež sú potrebné pomerne vysoké normočasy
na prípravu pracoviska a nastavenie zariadení. V súčasnosti nie je možné realizovať viacstrojovú
obsluhu, a tým zvýšiť produktivitu práce a následne aj konkurencieschopnosť trhoch s výrobou a
dodávok súčiastok s náročným opracovaním.
Stav po realizácii projektu:
Výsledkom realizácie projektu bude komplexný proces obrábania kovov. Spoločnosť sa orientuje
na sériovú výrobu spojenú s vysokou kvalitou, ale vyrába i výrobky vychádzajúce z
individuálnych požiadaviek zákazníkov. Nová technológia bude mať niekoľko pozitívnych vplyvov
na našu konkurencieschopnosť, predovšetkým umožnenie opracovania tvarovo a rozmerovo
náročnejších dielcov, zníženie spotreby energie vo výrobnom procese o cca 2%, skrátenie času
výroby, zníženie prašnosti výroby, najmä pri delení materiálu, zníženie hlučnosti výroby a
zvýšenie bezpečnosti práce, najmä pri delení materiálu.
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