
 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“   

Miesto realizácie projektu: Priemyselná 12,  965 01 Žiar nad Hronom 

Názov projektu: „Inovatívne 5-osé CNC vertikálne obrábacie centrum v spoločnosti Profika Sk, s.r.o..“ 

Stručný opis projektu: 

Cieľ projektu: 
Prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie zvýšiť efektívnosť výroby a 
konkurencieschopnosť spoločnosti Profika Sk, s.r.o. 
Špecifické ciele:  

• Obstaranie inovatívnej technológie určenej na opracovanie železných dielov a 
kovoobrábanie odliatkov z hliníka 

• Vytvorenie troch nových pracovných miest 
 

Východiskový stav:  
Spoločnosť Profika Sk, s.r.o. vznikla 27.06.2006 zápisom do Obchodného registra 
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro pod vložkou č. 11805/S a v súčasnosti 
pozostáva z dvoch divízií: 
-predaj a servis CNC kovoobrábacích strojov 
-divízia NARADEX zaoberajúca sa výrobou kokíl, foriem, strihadiel, kovoobrábaním 
hliníkových a oceľových odliatkov 
Výrobný závod NARADEX v Žiari nad Hronom bol spoločnosťou Profika Sk, s.r.o. 
odkúpený v decembri 2012. Pred rozšírením o túto divíziu portfólio spoločnosti zahŕňalo 
iba predaj a servis CNC kovoobrábacích strojov a návrh technológií zameraných pre 
kovoobrábanie. Dnes už portfólio zahŕňa výrobu foriem pre vysoko a nízkotlakové 
odlievanie hliníkových a zinkových zliatín, kokily pre gravitačné odlievanie hliníkových 
zliatín, nástroje na prietlačné lisovanie za tepla a za studena, strihacie nástroje 
hliníkových a zinkových odliatkov a opracovanie hliníkových odliatkov. Okrem vysokej 
kvality produkcie je pre udržanie postavenia na trhu potrebné neustále modernizovať 
strojové vybavenie a zvyšovať efektívnosť výroby za účelom znižovania nákladov, 
zvyšovania objemu výroby a plnenia čoraz náročnejších požiadaviek odberateľov na 
termíny dodávok. 
 
Stav po realizácii projektu: 
Po ukončení projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k zvýšeniu efektívnosti výroby 
súčasnej produkcie, rozšíreniu portfólia výrobkov, zvýšeniu kvality produkovaných 
výrobkov, lepšiemu plneniu požiadaviek zákazníkov a rozšíreniu odberateľskej 
základne. 
S pomocou NFP bude obstarané inovatívne 5-osé CNC vertikálne obrábacie centrum, 
ktoré bude určené predovšetkým na opracovávanie železných dielov, no tiež bude 
slúžiť na kovoobrábanie hliníkových odliatkov. Prostredníctvom zariadenia budú 
produkované formy a náradie pre zlievarne, medzi ktoré sa zaraďujú napríklad kokily a 
strihadlá. Vďaka inovatívnemu charakteru obrábacieho centra bude zvýšená kvalita 
produkcie a efektívnosť výroby foriem a kokíl, ktoré sú v súčasnosti obsiahnuté v 
produktovom portfóliu spoločnosti. Spoločnosť bude navyše schopná navrhovať 
a vyrábať zložitejšie tvary foriem, čím rozšíri svoje produktové portfólio. Tieto pozitívne 
efekty plynúce z obstarania zariadenia sa následne premietnu do zvýšenia dopytu 
súčasných zákazníkov po produkcii spoločnosti a zároveň bude možné rozšíriť 
odberateľskú základňu. 
Projektom budú vytvorené 2 pracovné miesta pre občanov do 29 rokov a 1 pracovné 
miesto pre absolventa. 

Názov a sídlo prijímateľa: Profika Sk, s.r.o.,  Bernolákova 1,  974 05 Banská Bystrica 
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