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Miesto realizácie projektu: Mestečko 

Názov projektu: 

Zvýšenie konkurencieschopnosti a modernizácia výrobného procesu 

spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA. 

Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu je zvýšenie kvality a modernizácia ponuky služieb spoločnosti Tibor Holčík – 

Autoklinika. 

 

Špecifické ciele: 

 Nákupom a inštaláciou výkonovej skúšobne motorov pre poľnohospodárske, lesnícke a 

pracovné stroje rozšíriť portfólio a zvýšiť kvalitu služieb. 

 Nákupom a inštaláciou odsávania výfukových plynov pre poľnohospodárske, lesnícke a 

pracovné stroje rozšíriť portfólio a zvýšiť kvalitu služieb. 

 Nákupom a inštaláciou stanice emisnej kontroly pre poľnohospodárske, lesnícke a 

pracovné stroje rozšíriť portfólio a zvýšiť kvalitu služieb.  

 

Východiskový stav: Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2000, keď začala podnikať v oblasti 

servisu elektrických častí motorov dopravných prostriedkov. V dnešnej dobe spoločnosť 

poskytuje komplexné servisné služby pre pracovné a poľnohospodárske stroje, nákladné a 

osobné autá. Ďalšou činnosťou, ktorou sa spoločnosti Tibor Holčík Autoklinika zaoberá, je 

montáž LPG a CNG zariadení do zážihových a vznetových motorov. Veľkou devízou spoločnosti je 

tradícia strojárenskej výroby v regióne. Produkcia firmy sa realizuje na viacerých pracoviskách, 

ako sú pracovisko technickej a emisnej kontroly, kontroly originality, pracovisko montáže a 

servisu plynových zariadení a pod. 

 

Žiadateľ je dlhoročným držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008. Služby zabezpečujú 

kvalifikovaní technickí pracovníci. 

 

Tlak na ekologickú prevádzku poľnohospodárskych, lesníckych a pracovných strojov prináša zo 

sebou nutnosť využívania alternatívnych pohonných hmôt. Spoločnosť plánuje rozšíriť a 

skvalitniť svoje služby v tejto oblasti zavedením moderných technológií. 

 

Stav po realizácii projektu: 

Vďaka podpore z EÚ spoločnosť značne rozšíri portfólio služieb a bude môcť vstúpiť na nové 

perspektívne trhy, čo zabezpečí stabilný nárast produkcie. Autoklinika sa stane popredným 

poskytovateľom služieb v oblasti inštalácii zariadení pre využívanie zemného plynu v pracovných 

a poľnohospodárskych strojoch. Projekt bude mať priaznivý efekt na všetky ekonomické 

ukazovatele spoločnosti a povedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy. Dôležitým efektom 

bude zvýšenie podielu moderných technológií na celkovej produkcií firmy a tým aj podielu práce 

s vyššou pridanou hodnotou, čo je jeden z kľúčových cieľov spoločnosti.  

 

Z pohľadu dosiahnutia merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu sa realizáciou projektu 

vytvoria 3 nové pracovné miesta a 1 inovovaný výrobný postup. Projekt nadväzuje na 

predchádzajúce investície spoločnosti (nákup technológie, výstavba pracovných priestorov) a 

umožní rozvoj ostatných subjektov poľnohospodárstva, lesníctva a dopravy v regióne. 

Názov a sídlo prijímateľa: Tibor Holčík AUTOKLINIKA , 02052 Záriečie 117 

Dátum začatia realizácie 

projektu: 
12/2014 



Dátum skončenie realizácie 

projektu: 
10/2015 

Logo operačného programu: 

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Odkaz na internetové stránky 

riadiaceho orgánu a daného 

operačného programu: 

www.economy.gov.skwww.opkahr.sk    www.siea.gov.sk 

Výška poskytnutého 

príspevku: 
101 778,00     € 
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výsledkov projektu (uvedené 

musí byť pravidelne 
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