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Miesto realizácie projektu:

Názov projektu:

Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava

Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZGH Myjava
Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti výrobnej prevádzky ZGH Myjava
prostredníctvom inovácií a technologických transferov
Špecifické ciele:
 Modernizácia strojného vybavenia výrobnej prevádzky ZGH Myjava Zvyšovanie
efektívnosti výroby zavedením modernej inovatívnej technológie
 Rozšírenie výroby zavedením nových technológií s následným vytvorením nových
pracovných miest

Stručný opis projektu:

Východiskový stav: Spoločnosť ZGH s.r.o. bola založená v roku 2000. Prevádzka sídli v areáli
bývalej Slovenskej armatúrky Myjava, po ktorej spoločnosť prevzala dlhoročnú tradíciu vo výrobe
neželezných kovov. Zlievareň sa zameriava hlavne na výrobu tlakových odliatkov z hliníkových
zliatin a stokilových odliatkov z mosadze. Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality
ISO 9001:2000. Slabým miestom technologickej zostavy prevádzky je morálna a technická
zastaranosť výrobných zariadení, ktoré majú vysokú spotrebu energií a zložitejšie nastavovanie
parametrov ako moderné stroje, čo spôsobuje vyššiu spotrebu surovín. Výrobe tiež chýba tlakový
lejací stroj strednej kapacity. Zásadnou otázkou rozvoja firmy je teda inštalovanie moderných
výrobných technológií, ktoré žiadateľovi chýbajú, čo umožní skompletizovanie výrobných
procesov a získanie konkurenčnej výhody. Hlavným zákazníkom žiadateľa je spoločnosť LINET
s.r.o., vyrábajúca kovové nemocničné postele. Žiadateľ nedokáže v súčasnosti kapacitne naplniť
objednávky zákazníka, a aj z tohto dôvodu je rozšírenie kapacít nevyhnutné. Po realizácii
projektu bude mať žiadateľ technologicky zabezpečenú výrobu a môže realizovať aj objednávky
tohto charakteru. Predpokladaný nárast tržieb po realizácii projektu je 15 %.
Stav po realizácii projektu:
Projektom sa obstarala modernejšia technológia, rozšírila sa kapacita výroby odliatkov
zakúpením nového tlakového lejacieho stroja. Nová technológia rozšírila výrobné možnosti firmy.
Firma, ako jeden z mála producentov v regióne, teraz produkuje výrobky presne zhotovené
podľa požiadaviek zákazníka na strojoch s nízkou spotrebou energie, jednoduchým
programovaním úloh a vysokou presnosťou výroby s minimálnym podielom nepodarkov.
Predpokladom úspešnej realizácie bolo osadenie technológie do vopred upraveného priestoru vo
výrobných priestoroch prijímateľa. Takto pripravený priestor plne vyhovuje ako priestorovo, tak
aj kapacitne pre plánovanú výrobu. Po spustení prevádzky strojov výroba prebieha plne
automaticky a s jednoduchou obsluhou. V nadväznosti na sledované ukazovatele výsledkov a
dopadu by malo dôjsť k nárastu tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti, vznikol jeden inovovaný
(nový) výrobný postup (odlievanie odliatkov z neželezných kovov a zliatin pod tlakom) a vytvorili
sa dve pracovné miesta pre mladého človeka vo veku 15-29 rokov, čím sa splnili ciele pomoci.

Názov a sídlo prijímateľa:

ZGH, s.r.o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava - Ružinov
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