
 

Názov prijímateľa: EXPA PRINT, s.r.o. 

Sídlo prijímateľa: Vodárenská 2, 040 06 Košice 

Názov projektu: Realizácia inovácie produkčných procesov v spoločnosti EXPA PRINT, s.r.o. 

Miesto realizácie 
projektu: Rozhanovce 

Výška poskytnutého 
NFP: 417 076,00 € 

Stručný opis 
projektu: 

Cieľom projektu je realizácia inovácie produkčného procesu: 
1. rezu materiálu prostredníctvom veľkoformátovacieho plotra, pričom dôjde k inovácii 
procesov výroby. Samotný produkt je tiež podstatne inovovaný a   produkčný proces je 
pre podnik nový. Presné formátovanie dosiek (mäkčené PVC, kompozitné dosky, 
bannerov a vinylov), presné tvarové rezanie potlačených materiálov (výroba obalov) a 
pod. 
2. veľkoformátovej potlače prostredníctvom uvedenia do výroby  Veľkoformátovej 
tlačiarne s vodou riediteľnými atramentmi, ktorá umožní spracovať veľkosť materiálu 
min. 3,2 m, podľa technickej špecifikácie, prostredníctvom ktorej dôjde k inovácii 
procesu výroby potlače reklamných plachiet (banner, mesh), polepu interiérov (tapety, 
záclony, dekoračne textílie, plátno na fotoobrazy), vykladných plôch (vinyly, špeciálne 
owv fólie), dopravných prostriedkov, obalov (tenké lepenky), reklamných panelov,  
produktov POP, POS systémov a  svetelnej reklamy, fotostien. Inovatívna technológia 
umožní rôzne možnosti obalového dizajnu, textílií, čaluníckych textílií, potlač plátna pre 
fotoobrazy a pod.  
Inovovaný výrobný proces bude spĺňať moderné technické, ekonomické a ekologické 
štandardy, eliminuje vplyv na životné prostredie a celkovo prispeje k úrovni a rozvoju 
podnikania v spoločnosti EXPA PRINT s.r.o.. 
Cieľ bude realizovaný prostredníctvom obstarania technológie, ktorá svojim inovačným 
potenciálom  zabezpečí tak zvýšenie kvalitatívnych vlastností výrobkov, ako aj 
zvýšenie efektivity výrobného procesu, a markantné skrátenie doby produkcie 
výrobkov. Technológie, ktorých nákup je predmetom projektu, spĺňajú požiadavky BAT 
v danej oblasti a prispejú aj k zníženiu technologickej medzery SR. 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Rozvoj existujúceho MSP, 
ktorej výstupom bude zavedenie technológie do výroby. 
  
Výsledkom realizácie aktivity bude tiež naplnenie zvolených merateľných 
ukazovateľov: 
Počet inovovaných procesov (kód P0760):                                             2  
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (P0284) povinný:                      1 
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (kód P0091)           3 
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami 
zo znevýhodnených sociálnych skupín (kód P0869):                             1 

Fotogaléria: 

 

 



 

 
 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk 

Hypertextový odkaz 
na webové sídlo 
riadiaceho orgánu: 

https://www.mindop.sk/ 

Hypertextový odkaz 
na webové sídlo 
Centrálneho 
koordinačného 
orgánu: 

https://www.eufondy.sk/ 
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