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Obchodné meno:  Embraco Slovakia s.r.o.

Sídlo: Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum založenia:  24. 11. 1997

Dátum vzniku: 5. 12. 1997

IČO:  35 734 132

Obchodný register:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: 

Sro, vložka číslo: 10327/V

Zameranie výroby: strojársky priemysel, výroba kompresorov 

a kondenzačných jednotiek pre komerčné a domáce chladenie

Spoločníci: 

- NIDEC EUROPE B.V., P.J. Oudweg 4, Almere 1314 CH, Holandské 

kráľovstvo

- NIDEC CORPORATION, Tonoshiro-cho 338, Kuze, Minami-ku, 

Kyoto 601-8205, Japonsko

O nás
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Sme Nidec Global 
Appliance, globálny partner 
pre priemysel domácich                          
a komerčných spotrebičov

Centrály: Joinville (Brazília) 
a Pordenone (Taliansko).

15,000+
zamestnancov.

80+ krajín 
zásobovaných 
našimi výrobkami.

Celková ročná 
výrobná kapacita
75 miliónov motorov 
a kompresorov.

16 výrobných závodov
a 4 obchodné kancelárie 
v 9 krajinách.

9 R&D centier
na celom svete a  
600+ inžinierov.
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O nás

Riešenia pre chladničky, práčky, 
umývačky riadu a sušičky.

Kompresory a kondenzačné 
jednotky pre chladničky                       

a chladiace systémy.

Motory a komponenty pre 
vykurovacie, ventilačné, klimatizačné 

a chladiace systémy.

 Domáce spotrebiče Komerčné spotrebiče HVAC



5

O nás

Náš účel: Prečo existujeme
Vdýchnuť život nenahraditeľným 
spotrebičom a premeniť každodenný život 
ľudí na zdravší a príjemnejší zážitok.

Naša vízia: Na čo sa zameriavame
Byť do roku 2025 preferovaným partnerom 
vo výrobe domácich a komerčných 
spotrebičov a klimatizácií.

Naša kultúra: Ako to robíme každý deň

Znižovať 
náklady                 
a rásť pre 
budúcnosť

Spolupracovať 
bez bariér

Konať 
pohotovo                 
a správne

Inovovať 
samých seba 
pre odlíšenie sa

Aktívne 
pristupovať     
k učeniu                
a rozvoju



24 ROKOV
V SRDCI 
EURÓPY

5. december 1997 zápis do obchodného registra, 
marec 1998 spustenie výroby. 
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O nás

Umiestnenie 
medzi najväčšími 

výrobnými                                   
a strojárskymi 

podnikmi
na Slovensku

Jeden                                                        
z najväčších 
exportérov                         

na Slovensku

Výroba
zameraná

na domáce
a komerčné
chladenie

Investície na 
Slovensku vyše 
220 mil. Eur

 DLHOROČNÝ, STABILNÝ A NAJVÄČŠÍ zamestnávateľ
 

v Spišskej Novej Vsi a v regióne dolného Spiša,
výrobca hermetických kompresorov a kondenzačných jednotiek.
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Kompresory pre domáce spotrebiče

▪ Inovatívna technológia vyvinutá počas 50-ročnej 

cesty

▪ Vysoká kvalita a vysoký výkon

▪ Efektívnosť vďaka neustálej inovácii 

▪ Nízka hlučnosť a viac vnútorného priestoru                    

v domácich spotrebičoch

▪ Nákladovo konkurencieschopné 

O nás
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Kompresory a systémy pre 
komerčné spotrebiče

▪ Široké a efektívne portfólio, ktoré zahŕňa 

kompletný komerčný chladiaci reťazec, od služieb 

v potravinách po maloobchod s potravinami, 

obchodníkov a špeciálne aplikácie

▪ Vysoká kvalita a vysoký výkon

▪ Nízka spotreba energie 

▪ Riešenia šité na mieru

O nás
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3 % zisku pre R&D.
Priekopník v používaní prírodných chladív.

VÝSKUM & VÝVOJ

Jedno z najväčších R&D centier na Slovensku 
a 8 moderných laboratórií.

O nás 

VÝROBA

4 výrobné linky - kompresory
1 výrobná linka - kondenzačné jednotky

INOVÁCIE
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GLOBAL BUSINESS 
SUPPORT

K 31. marcu 2021 
pracovalo v GBS
100 administratívnych 
zamestnancov.

Experti v GBS v Košiciach zabezpečujú 
služby ostatným závodom divízie Nidec GA.

O nás 
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ANDRE E.
Bublitz

  Manažér
Výroby

DANIEL
 Bekeš

 Manažér 
Financií 

& Kontrolingu 

ANEŽKA
Dorušincová

 Manažér 
Zabezpečenia 

kvality

RADÚZ 
Toporcer
 Manažér

 Integrovanej
 logistiky 

VERONICA
R. Ignelzi
Manažér

Výskumu & Vývoja

TOMÁŠ Kandra
Generálny riaditeľ

Organizačná štruktúra
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Zhrnutie obdobia 

Po turbulentnom roku 2020 vidíme 
v prvých mesiacoch roka 2021 silný 
dopyt po našich produktoch od 
zákazníkov a teda odhadujeme aj 
vysoké výrobné objemy na ďalšie 
obdobie. 

Naďalej však, tak ako aj mnoho iných 
firiem a odvetví, čelíme obrovoským 
výkyvom kvôli svetovej logistike a 
chýbajúcemu materiálu. 

Za to, že sme v prvých troch mesiacoch 
nemuseli prerušovať výrobu môžeme vďačiť 
globálnej prítomnosti a sile našej skupiny. 
Napríklad začiatkom roka sme v Spišskej 
Novej Vsi vyrábali kompresory z ocele 
pôvodne určenej pre Mexiko, keďže tamojší 
závod bol ešte kvôli lockdownu v 
obmedzenom režime. 

Zároveň začal spišský závod rok 2021
s novým vedením. Na pozíciu generálneho 
riaditeľa nastúpil od prvého januára Tomáš 
Kandra, dovtedy senior manažér pre 
oddelenie Kvality a neskôr Výroby. 
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Zhrnutie obdobia

* Údaj platný k 31. marcu 2021.
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Zhrnutie obdobia

* Údaj platný k 31. marcu 2021.

ženy

muži
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Zhrnutie obdobia 

Spoločnosť aj k 31. marcu 2021 
realizovala 

Výskumno-vývojové  
projekty 

a uplatňuje si odpočet 
výdavkov (nákladov) 

na výskum a vývoj 
podľa § 30c zákona 

č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov 

v znení neskorších 
predpisov.
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9 kôl testovaní zamestnancov antigénovými COVID 
testami na dobrovoľnej báze

13 podporených projektov pre deti a mládež z regiónu v 
mesiacoch január až marec v celkovej výške 12 800€

Darovanie balíčkov zamestnancom v prvej línii na COVID 
oddelení a zamestnancom domova dôchodcov v Spišskej 
Novej Vsi

Vyše 600 balíčkov pre potešenie zamestnankýň 
spoločnosti k MDŽ

Sme súčasťou komunity
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Predpokladaný budúci vývoj

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
 sú popísané v účtovnej závierke. 

Spoločnosť mení účtovné obdobie z kalendárneho roka na rok fiškálný začínajúc 1. apríla  a 
končiac 31. marca. 

Spoločnosť prispôsobila svoje účtovné obdobie, účtovnému obdobiu materskej spoločnosti 
Nidec Europe B.V . Zmena účtovného obdobia bola schválená rozhodnutím spoločníkov 

Spoločnosti zo dňa 16.10.2020.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2021 bola zostavena ako riadna účtovná závierka 
podľa § 17 ods.6 Zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(„zákona o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. marca 2021.
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Spoločnosť v roku 2021 očakáva nárast v objeme výroby oproti roku 2020.  

Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenia vírusu COVID-19 ako udalosť po konci 
účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky. 

 Po 31. marci 2021 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali úpravy 
alebo zverejnenie v účtovnej závierke.
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Informačná povinnosť

Spoločnosť v období január – marec 2021 nenadobudla 
vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, 
dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej 

jednotky.

Spoločnosť má dcérsku spoločnosť Embraco RUS LLC 
(99,99%) so sídlom Odesskaya 2A, off.13, 117 638 

Moskva, Ruská federácia.
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Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločníci navrhujú, že finančný výsledok spoločnosti 
za obdobie január – marec 2021, potvrdený auditom,  bude využitý 

tak, že si ho spoločnosť ponechá v plnej výške ako nerozdelený 
zisk.
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Embraco Slovakia s.r.o.
Odorínska cesta 2

052 01 Spišská Nová Ves
053/41 72 181

www.embraco.com


