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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO 
PROJEKTU 

 

Názov projektu Modernizácia výrobného procesu eurookien 
prostredníctvom inovatívnych technológií 

Kód ITMS NFP 25110120142 

Prijímate ľ  
Názov Ing.Jozef Mintál – Mintal Interiér 

Sídlo Gaštanová 2, 974 01 Banská Bystrica 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os Inovácie  a rast konkurencieschopnosti 

Opatrenie Inovácie a technologické transfery 

 
1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 
Zvolen  Sielnica  414 

 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie 
projektu (MM/RRRR) 

Začiatok realizácie aktivít 
projektu 

Ukončenie realizácie 
aktivít projektu 

01/2009 06/2009 

Výdavky projektu v EUR 
Celkové oprávnené výdavky 826.215,82 EUR 

Z toho 
NFP 408 976,83 EUR 

Vlastné zdroje 417 238,99 EUR 

 
3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu 

Hlavným cieľom projektu bola modernizácia a zefektívnenie 
výrobného procesu eurookien. Prostredníctvom 
modernizácie strojového vybavenia zároveň došlo k rastu 
tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti. Inovácia 
technologického postupu vo výrobnom procese bola 
kľúčovým prvkom pre ďalší rozvoj spoločnosti a podchytenie 
trendov na trhu eurookien v záujme zachovania 
konkurencieschopnosti výrobkov na trhu. Obstaraná 
technológia patrí medzi najmodernejšie na trhu a jej 
zavedenie prispelo výraznou mierou k rastu produktivity 
práce, zvýšeniu výrobných kapacít i pridanej hodnoty. 

Dosiahnuté výsledky 
projektu vrátane 
merate ľných 
ukazovate ľov 

Realizáciou projektu získala spoločnosť inovatívne 
technologické vybavenie ktoré umožnilo výrobu väčšieho 
objemu produkcie s vyššou pridanou hodnotou a skrátenie 
procesu výroby. Po ukončení aktivít projektu sa prijímateľovi 
vytvoril priestor na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti  
na trhu. Výsledkom realizácie projektu je zakúpenie piatich 
inovatívnych technológii ktoré v horizonte piatich rokov po 
ukončení realizácie projektu prinesú vytvorenie 3 nových 
pracovných miest a zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty. 
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FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Fotodokumentácia pred za čiatkom realizácie aktivít projektu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Investícia do vašej budúcnosti 
 
 

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov ERDF/ESF 

 
Fotodokumentácia po ukon čení realizácie aktivít projektu: 

 


