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• založený v r. 1990

• záujmová organizácia združujúca 
subjekty sklárskeho priemyslu 
a príbuzných odvetví

• presadzuje zákonné práva 
a oprávnené záujmy členov

• uskutočňuje kolektívne vyjednávanie 
a uzatvára kolektívnu zmluvu vyššieho 
stupňa

Štatút



• organizuje pre členov vzdelávacie 
aktivity a poradenskú činnosť

• koordinuje činnosť členov pri riešení 
problémov sklárskeho priemyslu 

• pôsobí ako odborný poradca na 
národnej a medzinárodnej úrovni

Štatút



• vytváranie vhodných podmienok pre 
rozvoj sklárskeho priemyslu

• presadzovanie a podpora 
ekonomických, sociálnych a 
zamestnávateľských záujmov členov 
zväzu

• podpora členov pri ďalšom zvyšovaní 
ich odbornosti v oblasti sklárskeho 
priemyslu 

Ciele



• tržby: 368 mil. EUR
• export : 84 % z toho

EU: 90%
USA: 3,6%
Rusko: 1,0%
Čína:     1,0%
Ostatní: 4,4%     

• počet zamestnancov: 3113

• 12 členov:  
5 výrobných  + 1 servisná spoločnosť,
6 škôl, vzdelávacích, výskumných, 

akademických inštitúcií
a spoločností 

Zväz v číslach 

(údaje za r. 2018)
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Štruktúra tržieb ZvSP

• tržby spolu 368 mil EUR
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Štruktúra utaveného skla 

EU/SR v t v r.2018
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JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.
Trnava
- výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich

- http://www.jm.com/

Členovia ZvSP SR



KNAUF INSULATION s.r.o.
Nová Baňa
– výroba minerálnych vlákien a 

výrobkov z nich (kamenná 

minerálna vlna)
– http://www.knaufinsulation.sk/



MEDICAL GLASS a.s.

Bratislava 
– výroba sklenených ampúl a fľaštičiek 

pre farmaceutický priemysel

– http://www.ompipharma.com



RONA a.s.

Lednické Rovne

– ručná a strojová výroba a zušľachťovanie
úžitkového a  hotelového skla

– http://www.rona.sk



VETROPACK Nemšová s.r.o.

– výroba obalového skla z bielej a farebnej
skloviny pre nápoje a potraviny

– recyklácia skla

– http://www.vetropack.sk



GLASS BOOSTING TECHNOLOGY s.r.o. 
Nemšová 

– servisná organizácia

– zabezpečuje a realizuje elektrické 
príhrevy pre tavenie skla



Školy, vzdelávacie, výskumné, akademické 
inštitúcie a spoločnosti

Stredná odborná škola sklárska

Lednické Rovne

– výchova odborníkov pre stredné 
odborné a robotnícke profesie 
v sklárskom priemysle

– http://www.sossklarska.sk



Hutnícka fakulta TU Košice

Katedra keramiky

– výchova odborníkov v oblasti 

keramických materiálov, vývoj nových 

technológií  a optimalizácia v procese 

výroby keramiky

– http://web.tuke.sk/hf-kk/



Fakulta priemyselných technológií 
Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka
Púchov

– výchova odborníkov pre sklársky 
priemysel

– http://www.fpt.tnuni.sk



Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU Bratislava

Ústav anorganickej chémie, 
technológie a materiálov

Oddelenie keramiky, skla a cementu

– http://www.fchpt.stuba.sk



FUN GLASS  
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčín

- biosklá pre regeneratívnu medicínu

- nové sklá so špeciálnymi funkčnými vlastnosťami

- povrchové úpravy konvenčných skiel 

- spracovanie odpadov a ich využitie ako surovín 

- skúmanie vzťahov medzi 

zložením, štruktúrou  a 

vlastnosťami oxidových skiel

– http://www.tnuni.sk



Slovenská sklárska spoločnosť

– zabezpečuje odborné semináre,

konferencie, konzultačnú a poradenskú

činnosť, propagáciu slovenského

sklárskeho priemyslu, vedy a výskumu

doma i v zahraničí

– http://www.slovenskasklarskaspolocnost.sk



Vízia

• Nízkouhlíkové hospodárstvo, 
dekarbonizácia do 2050

• Ekologická výroba s ťažiskom na  
znižovaní emisií (SO2, COX, NOX)
a odpadov, cirkulačná ekonomika

• Výskum, inovácie, digitalizácia

• Propagácia skla a výrobkov zo skla



www.zvsp.sk


