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Miesto realizácie projektu:

Záriečie

Názov projektu:

Vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj služieb a produktov spoločnosti Tibor
Holčík AUTOKLINIKA.
Cieľom projektu je výrazne zlepšiť existujúce výrobné postupy s možnosťou ponuky nových
služieb a produktov na základe použitia inovatívnych moderných technológií, vytváranie a
rozširovanie kapacít pre vývoj inovatívnych služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík –
Autoklinika a s tým súvisiaci rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti.
Všetky technológie, ktoré sú predmetom projektu, sú energeticky vysoko efektívne s minimálnym
vplyvom na životné prostredie. Nová technológia tak umožní vysokú variabilitu a kvalitu
poskytovaných služieb a doplní doteraz využívané technologické zariadenia na montáž a servis
Dieselgas CNG/LPG/LNG plynových zariadení do motorov vozidiel.
Hlavným zámerom projektu je zakúpenie a inštalácia technologických zariadení, umožňujúcich
inovatívne produkty a služby v oblasti využívania alternatívnych pohonov v dopravných
prostriedkov - elektrická energia, Dieselgas, CNG, LPG, LNG (inovácia služieb). Žiadateľ ponúka
služby a produkty aj v oblasti dobíjania elektromobilov. Ide o produkty spoločnosti Wallbox, ktoré
žiadateľ plánuje upraviť a rozšíriť funkcionalitu zariadenia o diagnostické a informačné funkcie
(inovatívny produkt).

Stručný opis projektu:

Východiskový stav: Žiadateľ pôsobí v regióne postihnutom vysokou mierou nezamestnanosti od
roku 2000, keď začal 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 dieselgas, LPG, LNG a CNG zariadení do zážihových a
vznetových motorov. Veľkou devízou spoločnosti je tradícia strojárenskej výroby v regióne.
Žiadateľ sa od začiatku svojej existencie aktívne zaoberá investíciami do technológií a tým aj
rozvojom nových služieb. 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, pracovných strojov a manipulačnej techniky
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:
Projekt a s tým súvisiace zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia produkcie bude viest k zvýšeniu
všetkých ekonomických ukazovateľov firmy, ako aj k vyššej úrovni firemnej stratégie. Prínosom
projektu bude z ekonomického hľadiska dlhodobý kladný finančný dopad na firmu.
Nové technologické zariadenie bude určené na modernizáciu výrobných procesov so zameraním
na služby a produkty pre automobilový priemysel . Realizácia projektu tak vytvorí predpoklady na
značné rozšírenie produkcie s vyššou pridanou hodnotou, o ktorú je na trhu čoraz väčší záujem a
výrazne eliminuje súčasné riziká spojené so stagnáciou záujmu o pôvodný sortiment služieb v
strednodobom horizonte. Zároveň sa dovŕši proces realizácie výrobného procesu a s tým súvisiaci
rast efektívnosti, kvality výroby a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Výsledkom projektu je
dosiahnutie inovácie služieb a produktu.
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