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ID Projektu: 43439 

Obchodný sektor: Automobilový priemysel 

Verejný/Súkromný: Súkromný sektor 

Dátum predstavenstva: 26. júna 2012 

Status:  Schválené predstavenstvom  

Dátum zverejnenia PSD: 
Dátum aktualizácie PSD: 

Vyplňuje editor PSD v oddelení Komunikácie 

Opis a ciele projektu: 

 

EBRD uvažuje o poskytnutí prioritnej pôžičky do výšky 50 
miliónov EUR spoločnosti GETRAG FORD Transmissions 
Slovensko na rozšírenie kapacity a s tým súvisiace náklady na 
výskum a vývoj (spúšťacie náklady, zdokonalenie výroby,  
zavádzanie výskumu a vývoja do praxe) v závode Kechnec, 
týkajúce sa presunu know-how z inovačného centra GFT  v 
Kolíne nad Rýnom v spojitosti s prebiehajúcim vylepšovaním a 
prispôsobovaním dvojspojkových prevodoviek (DCT). 
 

Poskytnutím pôžičky EBRD umožní GFT zvýšiť svoju kapacitu v 
závode Kechnec zo súčasných 230 tisíc kusov na 285 tisíc 
kusov dvojspokových prevodoviek, s cieľom uspokojiť rastúci 
dopyt Fordu a iných klientov (Renault) a optimalizovať 
využívanie kapacity, ktoré sa v súčasnosti približuje k 100%.  

Vplyv na prechod k trhovému 
hospodárstvu: 

Vplyv na prechod k trhovému hospodárstvu bude vychádzať 
z nasledujúcichzdrojov: 
• Trhová expanzia prostredníctvom väzieb na miestnych 
dodávateľov: Banka bude podporovať čoraz intenzívnejšiu 
spoluprácu pri výskume a vývoji medzi vývojovým centrom v 
Kolíne nad Rýnom a inžinierskym tímom v Kechneci, keďže 
investícia v Kechneci súvisí  so širším výskumom a vývojom 
dvojspojkových prevodoviek (DCT), ktorý uskutočňuje GFT.  
 
• Prenos technológie a skúseností: Dobrá a spoľahlivá 
spolupráca s kvalitnými dodávateľmi bola odskúšaná a je 
pripravená na ďalší rozvoj. Jedným z hlavných cieľov 
manažmentu je zvýšiť trhový podiel miestnych dodávateľov ako 
aj dodávateľov zo susedných krajín. 

•  

Klient: GETRAG FORD Transmissions Slovakia, spoločnosť s ručením 
obmedzeným, je 100 percentnou dcérskou spoločnosťou 
GETRAG FORD Transmissions GmbH. GFT Slovensko, 
nachádzajúca sa v obci Kechnec, v priemyselnom parku 
vzdialenom len 30 km južne od Košíc, je jedinou továrňou v 
rámci Skupiny GFT, ktorá vyrába dvojspojkové prevodovky.  

Financovanie EBRD: Prioritná pôžička do 50 miliónov EUR  
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Celkové náklady projektu: 402.500.000 EUR   

Environmentálna a sociálna 
kategorizácia, dopad a zmierňovanie: 

Tento projekt bol zaradený do kategórie  B v súlade 
s Environmentálnou politikou EBRD. Nezávislé hodnotenie 
potvrdilo, že environmentálne a sociálne dôsledky sú vo svojej 
podstate len obmedzené a vzťahujú sa len na danú továreň. 
Drobné nezrovnalosti boli rýchlo identifikované a odstránené 
prostredníctvom zmierňujúcich opatrení. 
 
EBRD najala nezávislého konzultanta, aby vykonal detailné 
hodnotenie, ktoré sa skladalo z kontroly dokumentov, 
rozhovorov s manažmentom a návštevy samotnej továrne. Zatiaľ 
čo s rozsiahlou výrobou automobilových dielov sa často spája 
počet prípadných enviromentálnych a sociálnych rizík, táto 
továreň bola dostavaná relatívne nedávno (2007). Nachádza sa 
v členskom štáte EÚ a vykonáva svoju činnosť v súlade s 
požiadavkami EÚ. Vek a umiestnenie zariadenia a schopnosť 
materskej spoločnosti aktívne riadiť environmentálne a sociálne 
riziká vyústili do  pozitívneho výsledku hodnotenia 
enviromentálnych a sociálnych rizík spojených s týmto 
projektom. 
  
V nadväznosti na hodnotenie vplyvov nezávislý konzultant 
vyvinul enviromentálny a sociálny akčný plán (ESAP), ktorý bol 
schválený klientom a rieši niekoľko drobných nezrovnalostí 
identifikovných počas nezávislého hodnotenia. Vzhľadom 
k dobre fungujúcej prevádzke spoločnosti, ESAP položky  sú 
obmedzené na potvrdenie, že všetky podklady týkajúce sa 
rozšírenia výroby boli získané a zachované, že nastane 
rozšírenie existujúceho vnútorného mechanizmu sťažností a že 
klient implementuje konzultantmi pripravený Plán zapojenia 
zainteresovaných strán. 
 
Monitorovanie projektov sa vykonáva v súlade s načasovaním 
zadefinovaným v rámci ESAP a vzhľadom k rizikovému profilu 
projektu by malo byť postavené na výročných správach 
a príslušných komentároch, ktoré bude poskytovať klient. 

  

  

Technická spolupráca: Žiadna.  

Pre informácie o možnostiach pre konzulatntov pri projektoch 
financovaných fondmi technickej spolupráce, kliknite na 
procurement of consultants. 

Kontakt spoločnosti: GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. 

Perínska cesta 282 

044 58 Kechnec, Slovenská republika 

Web: www.getrag.com 

GETRAG FORD Transmissions GmBH 

Scarletalle 2 

50735 Cologne, Germany 

Tel: +49 221 5897-0 

http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/main.htm
http://www.getrag.com/
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Email: sgrozea@getrag-ford.com  

Web: www.getrag.com  

Podnikateľské príležitosti: Ohľadom podnikateľských príležitostí alebo obstarávania, 
kontaktujte spoločnosť klienta. 

Všeobecné otázky: Otázky na projekt EBRD nesúvisiace s obstarávaním: 
 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Politika informovania verejnosti  (PIP) PIP stanovuje ako EBRD uverejňuje informácie a konzultuje so 
svojimi akcionármi ako lepšie podporovať povedomie a chápanie 
svojich stratégií, politík a operácií.  

Text PIP možno nájsť na: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Mechanizmus Podávania Sťažností na 
Projekty (PCM) 

 

 

EBRD zaviedla mechanizmus podávania sťažností na projekty 
(PCM), aby tým poskytla možnosť nezávislého preskúmania 
sťažností, od jednotlivcom alebo organizácií, ktoré sa týkajú 
projektov financovaných EBRD, ktoré údajne spôsobili alebo je 
predpoklad, že spôsobia nejakú škodu.  
 

Pravidlá PCM môžete nájsť na: 

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf 

ruská verzia je dostupná na:  

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

Všetky sťažnosti v rámci PCM musia byť podané najneskôr 12 
mesiacov od vyčerpani posledých prostriedkov poskytnutých 
EBRD v rámci daného projektu. Ak si nie ste istý časovým 
úsekom, počas ktorého možno podávať sťažnosti, kontaktujte 
prosím Vás pracovníka PCM respektíve kontaktujte EBRD 
kanceláriu v príslušnej krajine.  
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