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Návšteva študentov v závode Sládkovičovo   
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Študenti na  návšteve  firmy  BEKAERT 
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Bekaert at a glance

- Založený v 1880 Leo Leander Bekaert-om

- Zákazníci v 120 krajinách a diverzifikácia v rôznych odvetviach 

priemyslu 

- Globálna výrobná platforma

- 30 000 zamestnancov po celom svete 

- Kombinovaný predaj 4 miliardy Euro ( 2014 ) 

- Konsolidovaný predaj 3.2 miliardy Euro ( 2014 )

- Zapísaný na Euronext® Brussels – BEL20®

Bekaert v stručnosti – úspešná firma  s dlhou históriou   

Vlastníctvo NV Bekaert SA



Vedúce postavenie v technológiách

Zameranie na inovácie

− 62 mil. euro investovaných do R&D (2013*)

− Medzinárodný vývojový tím v oblasti R&D v Belgicku

− R & D tím v Číne 

− 1500 patentových práv 

- So správnymi partnermi a prioritami:
• Zameranie na zákazníkov a spoločný  vývoj 
• Pozornosť na high-tech produkty, systémy a riešenia
• Orientácia smerom von

• Internacionalizacia technológov
• Spolupráca  srenomovanými  R & D centrami & univerzitami
• venture capital and R&D partnerships

• Zabezpečujeme ochranu intelektuálnych práv 



Vlastníctvo NV Bekaert SA
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Moderné materiály 
a povrchy

Jedinečnosť spoločnosti Bekaert   =

Moderné 
spracovanie kovu

���� ����

Od valcovaného drôtu po 
moderné produkty z drôtu

�

Od ultra tenkých 
vlákien po 
moderné materiály

�

Od tradičných 
povrchov k 
moderným 
povrchom

�

Bekaert je technologickým lídrom

91%

Moderné 
materiály

4%

Moderné 
povrchy

5%

Moderné spracovanie kovov  +  Povrchová úprava
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Možno ste toto o produktoch firmy  Bekaert nevedeli … 

� Viac ako 8 000 000 domácností a priemyselnej  infraštruktury    
v Európe je  vykurovaných cez Bekaert plynové horáky ...

� Jedna  zo štyroch pneumatík vo svete je  vystužená 
Bekaert pneumatikovým kordom...

� Každý rok vyše 5 000 000 m³ betónu  je vystužených 
Dramix® oceľovými  vláknami  vyvinutými fy Bekaert..

� Zákazníci Bekaert ročne použijú 3 500 000 km drôtu  na 
viazanie kníh  ...

� Každý rok 500 000 000 fľašiek šampanského je 
„otvorených „  po utrhnutí Bekaert drôtu ...
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Vedeli ste  že v aute sú tieto Bekaert produkty  …

Výstuže do sedadiel 
Vyhrievacie drôty sedadiel
Opierky hlavy – komponenty 
Bezpečnostné pásy – napínacie drôty

Kovové  filtračné  prvky 
pre dieslové  výpary 
Držiaky výfukov 

Pružinky do zámkov
Dverové výstuže 
Laná na posuv okien
Pružinové drôty 

Brzdné komponenty
Pružiny
Vyvažovacie pliešky
Pneumatikové kordy
Pätkový drôt 

Ramená stieračov
Výstuhy 

Material pre GPS systemy

Slnečné fólie
Rám okien

Hybridné výstuhy
nárazníkov

Interiér

Výfuky

Dvere

Motor & pohonné jednotky

Interiér

Kolesá

Okná

Všeobecné komponenty

Pružinové aplikácie

Vlákna do filtrácie v airbagoch
Profilové drôty do radenia
Armatúry  riadenia 
Bezpečnostný výstuhový hriadeľ

Vlákna a pružiny do vstrekovania 
Dverové zámky 
Drôty, komponenty do olejových rozvodov
Kordy do rozvodových  remeňov
Drôty flexibilných hriadeľov 
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� Život bez Bekaert-u  by bol menej „ pohodlný „ …

Aký by bol život bez Bekaert-u ?

Vyhrievanie sedačiek 

Tlmiče Pružiny v matracoch 

Výťahové káble 
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� Život bez Bekaert-u by bol  menej „ zelený „ …

Environmental-friendly 
plynové horáky 

Filtre  do diesel motorov

Horáky do spaľovni odpadu Rezací  drôt  pre solárne panely

Aký by bol život bez Bekaert-u ?
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� Život bez Bekaert-u by bol  menej „štýlový „ …

Nerezové droty v stoličkách Drot do podprseniek Drot  na  štuple  šampanského e

Sieťky na  recykláciu Povrchovo upravený drôt Hrebene v tkacích strojoch 

Aký by bol život bez Bekaert-u ?
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� Život bez Bekaert-u by bol pre stavby menej „kreatívny„ …

Bekaert Bekinox® Color Dramix® steel fibers

(Bekaert Murfor®) Stucanet®

Aký by bol život bez Bekaert-u ?
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� Život bez Bekaert-u by bol rozhodne menej „ bezpečný „ …

- …

Banské výstuhy Pneumatikové výstuhy Oceľové  zábradlia / laná 

Ochranné pracovné oblečenia Hybridné výstuhy Cestné výstuhyVýstuhy stieračov 

Bezpečnostné výťahy 

Aký by bol život bez Bekaert-u ?



Bekaert na Slovensku 2001 - 2015
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Čo vyrábame na Slovensku ?  

Produkty pre automotive sektor

Produkty pre energetický sektor:

Produkty spotrebného sektora 

Produkty do stavebníctva 

Produkty pre  verejnú infraštruktúru

Produkty na ochranu zosuvu skál, zábradlia 
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Bekaert na Slovensku : 2 závody Hlohovec a Sládkovičovo

BEKAERT  zamestnáva na Slovensku vyše 2200 ľudí  

Sládkovičovo

Hlohovec

Vlastníctvo NV Bekaert SA

Závod v Sládkovičove 
Vyrába kordy  do pneumatík a
zamestnáva 640 ľudí a stále rastie  ! 



Návšteva  v modernom  závode firmy BEKAERT   

Sládkovičovo , Veľkoúľanská  cesta  1332 
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Momentky  z návštevy  v modernom  závode firmy BEKAERT SLÁDKOVIČOVO   

Privítanie manažérom firmy        Prehliadka areálu                   Prehliadka  výroby   

Prehliadka výroby kordov          Prehliadka  výroby kordov     Stretnutie so zamestnancami 

Vo firme  BEKAERT  sa absolventi  SŠ PUŠ Galanta uplatnili ako operátori a technici    
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Uplatnenie v  praxi ako výrobný operátor 

Všeobecné povinnosti samostatného výrobného operátora

Obsluha skupiny 
výrobných strojov a 
prídavných 
zariadení podľa 
denného plánu 

(ťahacie, spletacie a 
prevíjacie stroje)

Výkon drobných 
údržbárskych prác.

Kontrola a 
zaskladnenie 
produktu.

Príprava dennej 
správy o odvedenej 
práci 

Najlepší  z operátorov  sa postupne vedia  vypracovať 

aj na úroveň špecialistov  - technikov  
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Pracovná doba

Práca v nepretržitej prevádzke

Denná zmena Nočná zmena

07:00 - 19:00 19:00 – 07:00

R N R N
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Štruktúra mzdy – Výrobný operátor

PRÍPLATKY

- prostredie 0,46 €
- práca vo sviatok 100%
- práca v noci 20%
- práca na nadčas 35%

MESAČNÁ MZDA

Nástupná mzda
(v tréningu a po zaškolení)   

Basic = 577 EUR

Postupný nárast

Podľa interných kritérií

Tarifa L1=665 EUR

Tarifa L2 =757 EUR

BONUS 

v priemere 15% zo 
základného platu

(tímová časť – 7,5%, 
individuálna časť – 7,5%)

Hodnotené 
kritéria : 
• Bezpečnosť 
• Kvalita 
• Výkon 
• Osobný 

prístup 

Sledované kritéria:
• Dochádzka
• Prístup k práci
• Zručnosť na strojoch
• Výkon 
• Samostatnosť

+ +



Ponúkame benefity a ...

� Prácu v dynamickom, medzinárodne sa 
rozvíjajúcom prostredí

� Zázemie stabilnej zahraničnej spoločnosti

� Tréningy a školenia

� Možnosť profesionálneho a odborného rastu

� 13. plat

� Pracovné oblečenie

� Zaškolenie každého prijatého zamestnanca

� Finančná podpora pôžičiek (príspevok na 
splácanie úrokov)

� Odmena za odpracované roky 

� Nástup možný ihneď

21
Vlastníctvo NV Bekaert SA



22

... bohatý sociálny program 

� zabezpečené stravovanie a pitný režim

� darčekové poukážky vydávané 2x ročne

� finančné príspevky pri narodení dieťaťa zamestnanca

� príspevok na dôchodkové sporenie (III.pilier DDS)

� sociálna výpomoc v prípade mimoriadnej ťažkej 
sociálnej situácii a v prípade úmrtia rodinného 
príslušníka

� aktivity na posilnenie tímového ducha zamestnancov: 
Vianočné dni, Deň otvorených dverí, Športový deň, 
hokejový turnaj a futbalový turnaj ...

Vlastníctvo NV Bekaert SA

AK MÁTE ZÁUJEM O VIAC  INFORMÁCIÍ, 
ALEBO  O PRÁCU  PRE  VÁS , ALEBO PRE  VAŠICH  ZNÁMYCH    

• ZAVOLAJTE  NA :  0904 161 161
• ALEBO NAVŠTÍVTE STRÁNKU : www.bekaert.jobs
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Každý rok  organizujeme 29.8. Deň otvorených dverí  
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ĎAKUJEME  ZA NÁVŠTEVU, A TEŠÍME SA NA ĎALŠIE STRETNUTIA !  

Záver 
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better together

www.bekaert.com


