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Ekonomický život 

 

Spoločnosť Adient vyrába sedadlá pre automobilový prie-

mysel. Chce však vstúpiť do leteckého biznisu. Spoločnosť má 

na Slovensku viaceré závody. Jeden z nich v Lozorne však za-

tvára. Dôvodom je, že závod nezískal zákazku od bratislav-

ského výrobného závodu nemeckého koncernu Volkswagen.  

Viceprezident spoločnosti Jeff Stafeil však hovorí, že cel-

kovo firma získala viac zákaziek ako stratila. Ich biznis celo-

svetovo narástol o 22 per-

cent. Aj preto spoločnosť 

na Slovensku v budúcom 

roku chystá nábor nových 

ľudí. 

„Tento úspech bude 

súvisieť nielen s tým, že 

budeme musieť otvoriť 

nielen nové závody, ale aj 

do našich závodov prijímať nových ľudí,“ povedal Jeff Stafeil. 

Adient vyrába sedadlá pre automobilový priemysel, ale 

zvažuje aj vstup do leteckého biznisu. V ktorom z týchto 

sektorov vidíte väčšiu budúcnosť? 

„Dnes vyrábame najmä sedadlá do áut. Chceme sa však roz-

širovať, keďže svoj potenciálny úspech vidíme v doprave ako 

takej. Dávnejšie sme oznámili zámer uplatniť sa v príbuzných 

sektoroch vrátane leteckého priemyslu.“ 

V leteckom sektore však budúcnosť vidíte. 

„Máme silné know-how vo výrobe automobilových sedadiel 

a som presvedčený, že túto expertízu vieme využiť aj v letec-

kom priemysle.“ 

O akých konkrétnych prepravcoch sa rozprávame? 
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„Vo všeobecnosti nehovoríme o našich zákazníkoch, vyplý-

va to z našich firemných pravidiel.“ 

Adient má minimálne dohodu so spoločnosťou Boeing. 

Ako táto dohoda vznikla? 

„Ide o zmluvu o spolupráci. Pre nás predstavuje prvý dôleži-

tý krok pre vstup do leteckého biznisu. Vďaka spolupráci s 

Boeingom môžeme prinášať hodnotu cestujúcim, výrobcom a 

leteckým spoločnostiam. 

Znamená to, že sedadlá si od vás bude objednávať le-

tecká spoločnosť? 

„Vo všeobecnosti ide o bežnú prax v leteckom priemysle. 

Okrem leteckej to môže byť aj lízingová spoločnosť. Práve se-

dadlá sú pre leteckého prepravcu strategickou časťou, respek-

tíve rozlišujúcim prvkom. V tomto sa letecký priemysel líši od 

automobilového.“ 

Čo to pre vašu firmu bude znamenať, keď sa stanete vý-

robcom takýchto sedadiel? 

„Nepochybne k určitým zmenám dôjde. Na túto výzvu sa 

však tešíme, keďže sme na to globálne pripravení. Dnes sme 

schopní vyrobiť komplexný produkt podľa požiadaviek zá-

kazníka. Naše sedadlá dominujú v komforte a ergonómii. Ako 

firma disponujeme centrami vývoja a dizajnu, riadime kom-

plexný dodávateľský reťazec a globálny výrobný program. V 

skratke, pre zákazníka vieme priniesť veľkú hodnotu.“ 

Predpokladám však, že sedadlo do auta je iné ako se-

dačka do lietadla. V čom sa líšia? 

„Základný rozdiel je v počte sedadiel, ktoré vyrobíte. Sedad-

lá do áut sa vyrábajú v tisícoch. V jednom výrobnom programe 

môžete teda vyrobiť aj milión automobilových sedačiek. Se-

dadiel do lietadiel síce vyrobíte menej, no s vyššou hodnotou.“ 

Sú rozdiely aj v komforte? Mnohí cestujúci podnikajú 

napríklad zaoceánske lety a v lietadle strávia množstvo ča-

su. 



279 
 

 „Samozrejme. Práve preto je v tomto segmente oveľa viac 

príležitostí. Pri zaoceánskych letoch sedadlá musia byť oveľa 

komfortnejšie. Je tam napríklad možnosť zmeniť sedadlo na 

posteľ a späť. To nám otvára možnosti uvažovať do budúcna o 

takýchto riešeniach aj v automobilovom sektore. Dnes to síce 

nie je možné, ale v prípade autonómnych áut takáto možnosť 

bude existovať.“ 

Kde tieto sedadlá budete vyrábať? 

„Dnes vám ešte nemôžem povedať presný výrobný závod.“ 

Znamená to, že závod v Trenčíne nie je v tejto súvislosti 

v hre? Je verejným tajomstvom, že tieto sedadlá by ste mali 

vyrábať práve tam. 

„Trenčín je pre nás potenciálne centrum, ktoré by mohlo byť 

súčasťou vývoja sedadiel pre letecký priemysel.“ 

Z toho, čo hovoríte, je veľká šanca, že sedadlá budete vy-

rábať práve v Trenčíne. 

„Nebudeme v Trenčíne tieto sedadlá pre lietadlá vyrábať, ale 

určite sa Trenčín bude zúčastňovať na vývoji.“ 

Kedy plánujete oznámiť závod, v ktorom sa tieto sedadlá 

budú vyrábať? 

„Toto rozhodnutie by malo padnúť v nadchádzajúcom kvar-

táli.“ 

Keďže sa chcete dostať do leteckého priemyslu, vidíte 

budúcnosť v lietajúcich autách? 

„Neviem, ako nazvať autá, ktoré budú lietať. Podľa mňa, 

keď auto začne lietať, už to bude lietadlo, nie?“ 

Na Slovensku však máme prototyp lietajúceho auta. 

„Sme v kontakte so spoločnosťou Aeromobil. Oslovili nás, 

či im vieme pomôcť s vývojom sedadla do tohto auta.“ 

Je to sedadlo iné, ako keď ho vyvíjate pre Škodu alebo 

Volkswagen? 

„Sedadlo musí byť ultra ľahké a ultra tenké. Práve z tohto 

dôvodu sme im ponúkli spoluprácu s našou značkou Recaro. 
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Náš výrobný program by sme totiž v tomto konkrétnom prípade 

museli prispôsobiť ich požiadavkám. Žiadnu dohodu s nimi 

nemáme. Išlo o ich úvodnú požiadavku na podporu a my sme 

im v tejto súvislosti vyhoveli.“ 

Odhliadnuc od hmotnosti je toto sedadlo ešte v niečom 

iné? 

„Musí mať menšie rozmery v porovnaní s bežným autom. 

Rovnako musí mať viac funkcionalít ako sedadlo v bežnom au-

te. Samozrejme, musí spĺňať aj právne požiadavky.“ 

Aký rozdiel cíti zákazník? 

„Ide o ťažkú otázku a možno nie som správnou osobou na 

jej zodpovedanie. Zrejme by ste sa mali opýtať inžinierov z Ae-

romobilu. Predpokladám, že aj oni si robili prieskum spokoj-

nosti zákazníkov, rovnako ako ho robíme my.“ 

Vy ste v tom aute sedeli? 

„Ešte nie. Nanešťastie, o túto príležitosť som prišiel na auto-

salóne vo Frankfurte. Ďalšiu príležitosť v roku 2018 si určite 

nenechám ujsť.“ 

Ďalšou oblasťou budúcnosti automobilového priemyslu 

sú autonómne autá. Cítiť to na trhu? 

„Nielenže to na trhu cítiť, ale to už na trhu reálne je. Au-

tonómne autá sa tes-

tujú v Nemecku, vo 

Švédsku či v USA. 

Tým, ako sa zmení 

vedenie autonómne-

ho auta, zmení sa aj 

interiér. Vnútro ta-

kýchto vozidiel 

umožní vodičovi a 

pasažierom, aby sa 

venovali aktivitám, ktoré nesúvisia so šoférovaním. Keďže auto 

Lietajúce auto. 
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je vedené počítačom, od sedadla a celého interiéru sa bude vy-

žadovať oveľa viac flexibility.“ 

Kedy očakávate spustenie autonómnych áut v reálnom 

živote? 

„Bude to závisieť od viacerých faktorov. Patria tam nielen 

technologický vývoj, ale aj právne predpisy. Akokoľvek sa vám 

dnes zdá masová výroba takýchto áut hudbou budúcnosti, 

technológie sú už pripravené.“ 

Kde vidíte ich uplatnenie? 

„Najmä vo väčších mestách a väčších konglomeráciách.“ 

Uvidíme ich v najbližších desiatich rokoch? 

„Áno, dávam tomu približne desať rokov. Viacerí výrobco-

via avizujú komerčné uvedenie autonómnych vozidiel do roku 

2020. To znamená, že automobilky a ich dodávatelia sa už dnes 

pripravujú na situáciu, že autonómne vozidlá budú bežnou 

realitou.“ 

V čom bude výroba oproti tej dnešnej iná? 

„Dnes sme zvyknutí na takúto situáciu – v aute sme buď 

sami, alebo v ňom máme jedného, alebo dvoch spolujazdcov. 

My sa sústreďujeme na šoférovanie a riadenie vozidla. V bu-

dúcnosti auto bude šoférovať nás. Otvorí nám to nové možnosti. 

V aute budeme môcť odpočívať ako v lietadle, budeme môcť 

pracovať či čas tráviť iným spôsobom – napríklad jesť alebo sa 

rozprávať so spolucestujúcimi. Tomuto sa budú musieť pri-

spôsobiť aj funkcionality sedadla.“ 

V aute to môže vyzerať aj ako v obývačke? Jedna z auto-

mobiliek takýto variant vo svojom prototype ukázala na 

frankfurtskom autosalóne. 

„Áno, možno to bude vyzerať tak. Ako som už spomínal – 

tak ako v lietadle v prvej triede potrebujete komfort a máte tam 

posteľ či kanceláriu, podobne to môže vyzerať aj v autách. Vo 

Frankfurte sme predstavili náš koncept AI 18, ktorý odpovedá 

na päť možných scenárov využívania interiéru autonómnych 
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vozidiel. Tie ponúknu cestujúcemu rôznorodé konfigurácie 

sedenia, priestoru a funkcií pre efektívne, komfortné a bezpečné 

cestovanie v každej situácii.” 

Sú práve autonómne autá dôvodom, prečo Adient 

kupoval spoločnosť Futuris? 

„Nie nevyhnutne. Na túto oblasť sme pozerali už v minu-

losti. Spoločnosť Futuris je v porovnaní s podnikaním Adientu 

malou súčasťou. Poskytuje niekoľko platforiem a výhod. Má 

úzky vzťah s jedným najväčších výrobcov elektromobilov, kto-

rý sa pravdepodobne bude uberať smerom k výrobe autonóm-

nych áut. Prostredníctvom spoločnosti Futuris získame väčší 

podiel na obchode v Severnej Amerike.“ 

Znamená to napríklad spoluprácu s Uberom? 

„Uber aktuálne vlastné autá nevyrába, možno v budúcnosti 

bude. My navrhujeme riešenia pre automobilky budúcnosti. 

Chceme, aby nás automobilky vnímali ako poskytovateľa rie-

šení. Myslím si, že situácia v budúcnosti bude dynamickejšia, 

ako je dnes.“ 

Ako sa pozeráte na Teslu ako výrobcu áut? 

„Ako kľúčového inovátora. Vytvorili nový štandard toho, čo 

dnes pokladáme za možné.“ 

Je Tesla teda šťukou v rybníku, ktorá rozhýbala stojaté 

vody v automobilovom priemysle? 

„Nepovedal by som, že Tesla je jedinou šťukou v rybníku a 

ostatní sú kapry. Aj ostatní značne napredujú. Tesla ich však 

možno prinútila hýbať sa rýchlejšie.“ 

Adient vyrába sedadlá pre rôzne automobilky. Rovnako 

aj tie automobilky vyrábajú rôzne autá. Či už ide o SUV, 

alebo malé mestské autá. V čom sú tie sedadlá iné? 

„Hlavné rozdiely sú v druhom a treťom rade. Predné sedadlá 

sú pomerne podobné. Keďže pri SUV aute máte oveľa viac 

funkcionalít, rovnako to platí aj pri sedačkách do týchto áut. 
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Napríklad musia byť sklápateľné, aby ste vedeli urobiť väčší 

priestor v kufri.“ 

Ktoré sedadlá radšej vyrábate – pre SUV alebo malé 

mestské autá? 

„Vo všeobecnosti nám viac sedia prémiové a luxusnejšie 

autá. Je to preto, že sú komplexnejšie. Keďže v aute je viac ob-

sahu, vieme tam dať viac pridanej hodnoty. Tento trend však 

vidíme aj pri malých mestských autách.“ 

Na Slovensku máte niekoľko závodov. Ako ich hod-

notíte? 

„Slovensko je jednoznačne kľúčové. V Bratislave máme 

biznis centrum, v Trenčíne technologické centrum. Sedadlá tu 

vyrábame just-in-time (tento koncept podniku umožňuje vyrá-

bať výrobky v určitom čase a množstve podľa požiadaviek 

zákazníka, pozn. red.). Kondícia automobilového priemyslu je 

preto pre nás veľmi dôležitá.“ 

Vyrábajú vaše závody na Slovensku sedadlá len pre 

slovenské automobilové závody? 

„Na Slovensku vyrábame poťahy, peny a kovové časti opie-

rok hlavy. V rámci konceptu just-in-time musí byť konkrétny 

závod, kde naše sedadlá finalizujeme, v tesnej blízkosti kon-

krétneho automobilového závodu.“ 

Plánujete na Slovensku stavať ďalší závod? 

„Od Johnsons Control sa Adient odčlenil iba pred necelým 

rokom. Odvtedy sa nám veľmi dobre darí. Náš biznis narástol o 

22 percent. Tento úspech bude súvisieť nielen s tým, že budeme 

musieť otvoriť nové závody, ale aj do našich závodov prijímať 

nových ľudí.“ 

Nebude v tejto súvislosti škoda, že zatvárate svoj závod v 

Lozorne? 

„V podstate áno, ale ako som vysvetlil koncept just-in-time, 

závod v Lozorne vyrábal pre jedného konkrétneho zákazníka. 

Keďže sme o tento biznis prišli, boli sme nútení tento závod 
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zatvoriť. Na druhej strane, nárast biznisu globálne je značný. 

Celkovo sme získali viac zákaziek, ako sme ich stratili. Budeme 

robiť nábor nových ľudí a pretaví sa to do novej lokality. Just-

in-time totiž znamená, že potrebujeme byť v tesnej blízkosti ku 

konečnému zákazníkovi.“ 

Nie je však vylúčené, že kontrakt s Volkswagenom, ktorý 

ste stratili, získate v budúcnosti. 

„Veríme, že áno. Ak by sme takýto kontrakt opätovne zís-

kali, znamenalo by to pre nás ďalší rast.“ 

Koľko ľudí na Slovensku chcete zamestnať? 

„Dúfam, že pochopíte, že nemôžem dať presné údaje. Mô-

žem však potvrdiť, že nábor nových ľudí plánujeme na via-

cerých miestach na Slovensku, to sa týka aj biznis centra a 

technologického centra.“ 

Jeff Stafeil 

• výkonný viceprezident a finančný riaditeľ spoločnosti 

Adient, 

• pred príchodom do Adientu pracoval vo viacerých spoloč-

nostiach - Booz Allen Hamilton, Peterson Consulting a Ernst & 

Young či Visteon, 

• je držiteľom titulu Master of Business Administration z 

Fuquy School of Business v Duke University, ako aj bakalár-

skeho titulu z účtovníctva z Indiana University. 

www.sme.sk 17.01.2018 

pomocná evidencia 025/1/2018 

 

Koncern Hella je globálne pôsobiaca spoločnosť s viac ako 

100-ročnou tradíciou, ktorá vyvíja a vyrába komponenty a sys-

témy svetelnej techniky a elektroniky. Celosvetovo zamestnáva 

37000 zamestnancov vo viac ako 125 pobočkách v 35 krajinách 

sveta. Z uvedeného počtu pobočiek sa tri výrobné závody na-

chádzajú priamo na Považí: Hella Slovakia Front-Lighting, 

http://www.sme.sk/
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s.r.o. so sídlom v Kočovciach a Hella Slovakia Signal-Lighting, 

s.r.o. so sídlom v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne. 

V Trenčíne zamestnáva Hella Slovakia 800 ľudí. Firma 

plánuje ďalej rásť a rozširovať svoje portfólio. Prečítajte si 

rozhovor s generálnym riaditeľom Hella Slovakia Signal-

Lighting - závod Trenčín Petrom Horníkom. Vraví, že pracov-

ný trh na Slovensku sa dramaticky 

zmenil. Nízka nezamestnanosť pri-

náša pre firmy nové výzvy, najmä 

pre personalistov. 

Príležitostí pre rast je podľa neho 

dnes až príliš veľa, a preto je prvo-

radou úlohou pre manažérov naplá-

novať pre spoločnosť zdravú mieru 

rastu. 

Prečo ste sa rozhodli presťaho-

vať časť výroby z Bánoviec nad Bebravou do Trenčína?  

„Hella Slovakia Signal-Lighting funguje v Bánovciach nad 

Bebravou od roku 2003, závod v Trenčíne od augusta 2014. Zá-

vod v Bánovciach nad Bebravou bol v tom čase kapacitne vy-

ťažený na sto percent a firma plánovala ďalej rásť. Do Trenčína 

sme presťahovali výrobu jednofunkčných svetiel, ako sú tretie 

brzdové svetlá, odrazky, smerovky, osvetlenie poznávacích 

značiek.“ 

Sťahovať výrobu určite nebolo jednoduché.  

„Výroba sa plynulo sťahovala približne dva roky, keďže har-

monogram musel byť detailne odsúhlasený s každým zákaz-

níkom a po presťahovaní auditovaný. Celkovo išlo o zhruba 150 

projektov a viac ako 40 rôznych zákazníkov. Som hrdý na to, 

že sme to všetko zvládli a častokrát sme si vyslúžili aj pochvalu 

spokojných zákazníkov. Firma je teraz už po skoro štyroch 

rokoch stabilizovaná, okrem projektov, ktoré sme presťahovali 

z pobočky v Bánovciach nad Bebravou, nám nabiehajú už aj 
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nové projekty. Len tento rok ich bolo vyše 20, a to pre re-

nomovaných zákazníkov ako sú Audi, BMW, Daimler, PSA a 

mnohí iní.“ 

Na čo sa v Trenčíne špecializujete? 

„Okrem základného portfólia jednofunkčných svetiel, vyrá-

bame už aj interiérové osvetlenie, spomeniem napríklad balík 

Audi C8/Q8 ambientné-

ho osvetlenia, kde je 

viac ako 60 rôznych 

svetiel. Ďalej sa špecia-

lizujeme spolu s naším 

vývojovým centrom 

v Ľubľane na výrobu 

nových typov svetlome-

tov, ako sú napríklad BMW „light carpet“ svetlá, ktoré sa 

vyrábali a stále sa vyrábajú v našom závode ako prvé svojho 

druhu na svete. Aktuálne zamestnávame viac ako 800 zamest-

nancov, vyrábame na ploche viac ako 22 tisíc metrov štvor-

cových a firma plánuje ďalej rásť a rozširovať svoje portfólio.“ 

Zmenil sa za posledné obdobie pracovný trh? 

„Určite áno a dosť dramaticky. Pôsobíme v regióne s neza-

mestnanosťou blízko dvoch percent, prináša to pre firmy úplne 

nové výzvy. To, čo v minulosti s prehľadom stačilo na obsade-

nie voľných pozícií, dnes už ani zďaleka nestačí. Úloha perso-

nálneho oddelenia sa dramaticky mení. Kvalifikácia a flexibi-

lita personálnych manažérov sa stáva kľúčovým faktorom úspe-

chu firmy. Zároveň sa mení aj postavenie ostatných manažérov, 

ktorí musia byť podstatne bližšie, ba priam sa stávajú priamo 

činnými v mnohých procesoch od náboru cez školenie až po 

vzdelávanie, motiváciu a plánovanie rozvoja zamestnancov. 

Slovensko aktuálne prechádza novými výzvami, keď na západ-

nom Slovensku čelíme akútnemu nedostatku pracovníkov, 

pričom ekonomika bude potrebovať v tomto regióne na ďalší 
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rast minimálne ďalších 20 až 30 tisíc pracovníkov. Zároveň ešte 

stále máme veľmi nízku mobilitu pracovnej sily a veľmi ne-

stabilné a neflexibilné prostredie pre zamestnávanie zahranič-

ných zamestnancov. 

Toto všetko sú výzvy, s ktorými sa musíme popasovať. Mož-

no by som to prirovnal k situácii, ktorú riešili v mnohých zá-

padných krajinách, napríklad v Nemecku, od šesťdesiatych ro-

kov, kde teraz pracu-

je a žije už viac ako 

štyri miliónov Tur-

kov, alebo k Holand-

sku, ktoré je sku-

točne multikultúrne. 

Nás čaká v ďalších 

desiatkach rokov 

určite podobný osud. 

To že u nás chcú pracovať, a neskôr hádam aj bývať obyva-

telia iných krajín, svedčí o tom, že sme úspešní a zaujímaví pre 

druhých, na čo by sme mali byť hrdí, zároveň to je pre nás však 

záväzok. Verím, že sa z nás stane úspešná a skutočne tolerantná 

multikultúrna krajina.“ 

Čím bol pre vás uplynulý rok výnimočný? 

„Tým, že sme po fáze sťahovania výroby a projektov z iných 

závodov prešli do zaujímavej fázy rozbehu vlastných nových 

projektov, ktorých len v tomto roku bolo viac než dvadsať. Do 

týchto projektov a infraštruktúry sme investovali viac než 14 

miliónov eur a narástli sme o ďalších približne 200 zamestnan-

cov. Tento obchodný rok prekročí naša firma tržby 100 milió-

nov eur a plánujeme postupne ďalší rast až k méte 200 miliónov 

eur. 

Nechceme sa však sústrediť v prvom rade na rast. Príležitostí 

rastu je dnes až príliš veľa a naša prvoradá úloha je naplánovať 

pre spoločnosť zdravú mieru rastu. Naša priorita je budovať 
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úspešnú modernú spoločnosť, kde na prvom mieste sú zamest-

nanci, stabilita a kvalita.“ 

Na čo sa plánujete sústrediť v blízkej budúcnosti? 

„Aktuálne okrem nábehu nových projektov a zavádzaniu 

úplne nových druhov svetiel sa sústredíme na modernizáciu, 

automatizáciu a lepšie, efektívnejšie využitie existujúcich kapa-

cít, a to z pohľadu výroby, ako aj logistiky. 

Z pohľadu kvality musíme dokončiť výstavbu laboratória a 

warranty centra, ktoré nám umožní kvalifikovanú a detailnú 

analýzu kvality dielov a ich životnosti, ako aj priebežnú kont-

rolu dôležitých parametrov našich výrobkov, ako je svetelnosť, 

odolnosť na otrasy, nečistoty a vlhkosť. Toto zabezpečí rých-

lejšiu reakciu na vzniknuté odchýlky, ako aj ďalšie zvyšovanie 

kvality našich dielov a kvalifikácie našich zamestnancov. 

Za projektové oddelenie bude kľúčové zlepšiť pripravenosť 

projektov pre hladký nábeh výroby a vybudovanie takzvaných 

core teamov, pre nás strategicky dôležité nové technológie, kto-

ré nám prinášajú nové druhy svetiel. Môžem spomenúť naprí-

klad technológiu MLA – Multi Lens Array, ktorá umožňuje 

premietanie rôznych obrazcov.“ 

Automobilový priemysel prechádza veľkými zmenami, 

autá jazdia bez šoférov, niektoré lietajú. Čo to prináša pre 

vašu spoločnosť? 

„Pre nás sú tieto zmeny veľkou príležitosťou. Pred pár rokmi 

bolo v aute len zopár malých interiérových svetiel, dnes sa auto 

postupne stáva obývačkou, pracovňou, ba pre niektorých do-

konca aj spálňou. Osvetlenie v interiéri sa stáva kľúčovým fak-

torom úspechu a komfortu. Zároveň sa však mení aj osvetlenie 

v exteriéri. 

Okrem tradičných svetiel - predných, zadných, brzdových, 

smerovkových vznikajú úplne nové svetla ako napr. už 

spomínaný light carpet, ale aj iné nové svetlá, ktoré budú plniť 

úplne nové funkcie s ohľadom na bezpečnosť a komunikáciu 
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medzi automobilmi a ďalšími účastníkmi premávky. Už čo-

skoro budete môcť vidieť na niektorej zo značiek, neprezradím 

na ktorej, napríklad grill light alebo conturlight.“ 

Je vo vašom segmente dostatok kvalifikovaných pracov-

ných síl? 

„Žiaľ, nie je. Aj preto aktívne pracujeme na zatraktívnení 

spoločnosti pre našich domácich zamestnancov tak, aby sme 

prilákali k nám ďalších šikovných ľudí. Zároveň rozbiehame 

spoluprácu s univerzitami a strednými školami, kde je naším 

dlhodobým cieľom aktívne sa podieľať na procese výučby tak, 

aby bol aktuálny a aby zo škôl na trh práce prichádzali naozaj 

pripravení uchádzači. Zároveň sa orientujeme aj na zahranič-

ných pracovníkov, kde tvoríme dlhodobú stratégiu pre ich za-

mestnávanie. Aktuálne máme skúsenosti so zamestnancami zo 

Srbska a Maďarska.“ 

Aký máte názor na prijímanie zahraničných zamestnan-

cov? 

„Na Slovensku sa tomu už vyhnúť nedá. Je to jedna z ciest, 

ako ďalej zvyšovať 

produktivitu vo fir-

mách. Automatizácia 

je len jedna z ciest. 

Takto môžete pokryť 

10 – 20 percent pozícií, 

na mnohých pozíciách 

však lacná pracovná 

sila je a bude jediným 

ekonomickým rieše-

ním. A keďže mobilita pracovnej sily na Slovensku je stále 

naozaj nízka, jednou z ciest je hľadať ľudí v zahraničí.“ 

Spolupracujete so školami v duálnom vzdelávaní? Ako 

vnímate túto formu zaškoľovania mladých ľudí?  

http://zlavy.sme.sk/
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„Do duálneho vzdelávania je aktívne zapojený zatiaľ len náš 

druhý závod v Bánovciach nad Bebravou. U nás v Trenčíne 

plánujeme spoluprácu so strednými školami v rámci duálneho 

vzdelávania, pripravujeme sa naň a sme v aktívnom kontakte s 

odborom školstva a kultúry v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. Cieľom je a bude pripraviť pre prax kvalifikovaných od-

borníkov. Naša pozornosť sa zameriava tiež na prípravu štu-

dentov vysokých škôl.“ 

Dnes je už takmer samozrejmosťou, že zamestnávatelia 

poskytujú zamestnancom rôzne benefity. Akú stratégiu ste 

v tomto smere zvolili? 

„Okrem štandardných benefitov a programov sa sústredíme 

hlavne na skutočné vzdelávanie, plánovanie ďalšieho rozvoja a 

systém benefitov ušitý na mieru pre konkrétneho zamestnanca. 

Pre nás je dôležitá komunikácia so zamestnancom, pochopenie 

jeho skutočných potrieb a vnútornej motivácie. Dnešný svet sa 

stáva čoraz viac komplexným, a preto aj záujmy a potreby sú 

čoraz komplexnejšie. Firma musí vedieť na tieto veci flexibilne 

reagovať.“ 

Na čom si zakladáte pri vedení pobočky veľkej nadná-

rodnej firmy?  

„Mojím vkladom je jednoznačne úloha lídra, kouča a part-

nera v jednom. Staviam na stabilite a dôvere, a to vo všetkých 

aspektoch. Je bežné, že sa stretávam s kolegami z našej 

centrály, ktorí pracujú v Helle celý život. A vedia prečo. Toto 

je moja vízia. Mať takýchto zamestnancov a vedieť, že to robia 

preto, že rozumejú vízii spoločnosti, stotožňujú sa s ňou a sú v 

nej spokojní. A ako vo všetkom, tak aj v tomto začínam od 

seba.“ 

www.sme.sk 26.04.2018 

pomocná evidencia 238/1/2018 

 

http://www.sme.sk/
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Letecké opravovne Trenčín a.s. (LOTN) sú jedinou spoloč-

nosťou svojho druhu na Slovensku, ktorá sa zaoberá opravou a 

údržbou leteckej techniky. V roku 2019 oslávi 70 rokov od 

svojho založenia. Je významným zamest-

návateľom v Trenčíne. Aktuálne zamest-

náva cca 350 zamestnancov, vrátane le-

teckých mechanikov, leteckých špecia-

listov a inžinierov. Rozhovor poskytol 

predseda predstavenstva a CEO Martin 

Dušanič. 

Ako hodnotíte posledný kalendárny 

rok? 

„Rok 2017 bol pre nás všetkých nároč-

ný, avšak veľmi významný. Spoločnosť sa 

výrazne posunula v oblasti rozšírenia údržby leteckej techniky, 

ekonomických výsledkov a takisto ľudských zdrojov. LOTN v 

roku 2016 vyhrala medzinárodný tender prostredníctvom 

agentúry NATO na opravu a údržbu leteckej techniky typu Mi 

– 17. V roku 2017 spo-

ločnosť úspešne pokra-

čovala v plnení kontrak-

tu. S tým bola spojená aj 

nevyhnutnosť rozšírenia 

odborného personálu, 

hlavne leteckých špe-

cialistov z radov letec-

kých mechanikov, kon-

štruktérov, odborného personálu v oblasti kvality, podporného 

personálu. Spoločnosť v roku 2017 zaznamenala výrazný nárast 

zamestnancov, a to asi o 50, s veľmi nízkou mierou fluktuácie. 

Neustále prijímame nových zamestnancov do našich radov 

v rôznych pracovných pozíciách. Môžeme sa pochváliť, že po 



292 
 

rokoch, ktoré spoločnosť skončila v strate, za rok 2017 LOTN 

dosiahla zisk.“ 

 Pociťujete nedostatok kvalifikovaného personálu? 

„LOTN dlhodobo pociťujú nedostatok kvalifikovanej 

pracovnej sily v špecifických profesiách letecký mechanik a 

letecký elektromecha-

nik. Zamestnanci na 

uvedené pracovné 

miesta potrebujú špe-

cifické vzdelanie a 

takisto dostatočnú prax 

na výkon povolania. 

Na uvedené pracovné 

pozície sa nám poda-

rilo prijať, dovolíme si 

tvrdiť, skutočných špe-

cialistov s dlhoročnou praxou v letectve. Naša spoločnosť však 

stále potrebuje obsadiť uvedené profesie a vzhľadom na 

súčasné a predpokladané zákazky bude nevyhnutné prijať 

ďalších zamestnancov, čiže naše požiadavky v tomto smere 

budú neustále rásť.“ 

Ako sa snažíte podporovať lojalitu a motiváciu zamest-

nancov? 

„Naša spoločnosť je celoživotným zamestnávateľom pre 

väčšinu našich zamestnancov. O to sa pokúsime aj pri mladých 

nových zamestnancoch nastupujúcej generácie odborníkov. V 

oblasti mzdovej politiky sme pristúpili k výraznému navýšeniu 

miezd, zmene odmeňovacieho systému tak, aby bolo odme-

ňovanie adresnejšie, motivačnejšie a, samozrejme, finančne 

zaujímavejšie. Zaviedli sme mentorský príplatok pre zamest-

nancov, ktorí zaúčajú nových zamestnancov a vedú študentov 

na praxi. V súvislosti s komplexnou zmenou organizačnej 

štruktúry sme zaviedli pojem leader skupiny. Lídri skupín sú 
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finančne motivovaní pre efektívnejšie vedenie jednotlivých 

skupín.“ 

Ponúkate možnosť študentom stredných odborných škôl 

prax? 

„LOTN spolupracujú v odbornom vzdelávaní so Strednou 

odbornou školou letecko-

opravárenskou v Tren-

číne. Každoročne sa zú-

častní odborného vzdelá-

vania v spoločnosti cca 

20 študentov. Z nich sú 

oslovení najlepšie hod-

notení a je im ihneď 

ponúknutý trvalý pracov-

ný pomer v spoločnosti. 

Spoluprácu považujeme za vynikajúci proces ako vytvoriť v 

študentoch pracovné návyky, zvýšenie odbornosti, ich 

praktickej odbornosti a pre nás ako spoločnosť zdroj tých 

najkvalifikovanejších ľudských zdrojov.“ 

www.sme.sk 02.05.2018 

pomocná evidencia 264/1/2018 

 

Spoločnosť tnTEL patrí k priekopníkom v nasádzaní a im-

plementácii viacerých technológií, ktoré nám už v dnešnej dobe 

pomáhajú cítiť sa ako v budúcnosti. Ponúka komplexné služby 

v oblasti riešenia informačno-komunikačných technológií a 

bezpečnostno-informačných technológií.  

Jednou z oblastí, v ktorej sú v rámci Slovenska špičkoví je 

letecké snímkovanie s pomocou dronov. tnTEL patrí k málo fir-

mám, ktoré dokázali zvládnuť byrokratickú mašinériu povolení 

a súhlasov a už viac ako päť rokov s dronmi lietajú, fotografujú 

a natáčajú videá.  

http://www.sme.sk/
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O tom, ako môžu moderné technológie pomôcť mestám, 

firmám ale aj obyčajným ľuďom sme sa porozprávali s obchod-

ným riaditeľom spoločnosti tnTEL Tomášom Kútnym. 

Ešte pred niekoľkými rokmi sme ani netušili, že niečo 

ako dron môže existovať. Dnes tu máme rôzne špeciálne 

drony, ktoré vidia, 

ktorá časť poľa je 

úrodná, kde uniká 

teplo v rozvodoch, 

prípadne nám dovezú 

poštu a podobne. Ako 

môžu tieto technoló-

gie pomôcť mestám, 

firmám? 

„Pomáhajú najmä v 

oblasti monitorovania. Jednak bezpečnostného, ale aj monito-

rovania výstavby alebo čiernych skládok. Vo využití dronov je 

veľký potenciál v poľnohospodárstve, kde dokážu ušetriť znač-

né objemy peňazí. Poľnohospodár sa zvyčajne dozvie, že mu 

škodca napadol úrodu až v momente, keď je to už neskoro. Pre-

ventívnym lietaním a monitorovaním to drony dokážu odhaliť 

veľmi skoro a poľnohospodár tak vie veľmi efektívne a účinne 

zasiahnuť. Drony sa využívajú takisto v lesníctve alebo v les-

níckom hospodárstve či už opäť na monitorovanie priestoru 

ťažby, počítanie objemov vyťažených naskladnených alebo 

transportovaných množstiev dreviny a podobne. Významný po-

tenciál využitia je taktiež v cestovnom ruchu, marketingu a 

propagácii.“ 

Ktorý projekt s dronmi bol pre vašu spoločnosť najzau-

jímavejší? 

„Z pohľadu technického, čo sa týka samotného lietania a aj 

z pohľadu dôležitosti a významu, to bolo monitorovanie výstav-

by cestného obchvatu Bánoviec nad Bebravou. Na tomto tak-

http://zlavy.sme.sk/
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mer 10 kilometrovom úseku je viac ako 10 premostení. Na týž-

dennej báze sme monitorovali každú jednu mostnú konštrukciu 

zo štyroch statických pozícií. Na prvý pohľad to môže vyzerať 

jednoducho, ale požiadavka zadávateľa bola, aby fotky boli 

vždy z totožných pozícií. Navyše, raz mesačne sme dodávali 

video report, čiže prelet nad celým úsekom. Zadávateľ tak 

dokázal vyhodnocovať priebežnú situáciu na stavbe. Tento 

projekt trval takmer 18 mesiacov. Zažili sme všetky ročné ob-

dobia, horúčavy, sneh, projekt mal však veľký úspech.“ 

Vo svete ale aj u nás je pomerne značný rozmach dronov. 

Čo všetko potrebuje človek na to, aby mohol začať lietať s 

dronom za účelom fotografovania? Na čo si treba dávať 

pozor? 

„Prvá a zásadná vec, ktorú treba mať na zreteli, je bezpeč-

nosť. Naozaj môže prísť k veľmi nebezpečným situáciám. Naša 

spoločnosť je držiteľom všetkých licencií a oprávnení, ktoré sú 

zo zákona nevyhnutné na to, aby sa lietalo. Dnes vo vzduchu 

lietajú tisíce dronov v rámci Slovenska a len veľmi malá časť z 

nich má povolenie, licenciu, licencovaného pilota. Legislatíva 

na Slovensku je jedna z najprísnejších v rámci Európy.“ 

V Trenčíne aj tento rok organizujete svetový pohár v 

pretekoch dronov. Čím je tento závod špecifický?  

- Podujatie v Trenčíne je jedným z 12 pretekov v rámci Sve-

tového pohára. Seriál tento rok navštívi 9 rôznych krajín (Indo-

nézia, Čína, Poľsko, Južná Kórea, Portugalsko, Francúzsko, 

Brazília, Nemecko a Slovensko). Organizujeme tu už druhý 

ročník. Minulý rok sme mali premiéru, kde sme si to všetko 

vyskúšali, dnes máme oficiálne prihlásených 39 pilotov zo 

šiestich krajín. Piloti sú registrovaní v Medzinárodnej leteckej 

federácii, pretože aj títo pretekári musia mať licenciu. Sú 

združení pod medzinárodnou leteckou asociáciou.“  

Populácia na Slovensku starne, štatistici minulý rok 

vydali správu, že práve Trenčiansky kraj je najstarším v 

http://dovolenka.sme.sk/portugalsko
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/brazilia
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rámci krajiny, už štvrtý rok po sebe máme najvyšší podiel 

obyvateľov v poproduktívnom veku. S tým súvisí aj váš 

druhý projekt – núdzové tlačidlo.  

„Núdzovému tlačidlu sa venujeme už viac ako sedem rokov. 

Môžeme ho rozdeliť do viacerých oblastí. Prvá, ktorá má veľký 

súvis s mestami a obcami, je udržanie seniora v domácom 

prostredí. Tento koncept je bežný v Rakúsku, Nemecku, v 

škandinávskych krajinách aj v krajinách južnej Európy. Veľmi 

zjednodušene - ten princíp je, aby sme nemuseli presúvať 

seniora z jeho domáceho prostredia, kde to pozná, kde sa cíti 

komfortne v momente, keď ho nevieme mať 24 hodín denne 

pod kontrolou, do domovov dôchodcov, do domova sociálnych 

služieb, opatrovateľských služieb. 

Nechajme ho doma a dajme mu možnosť skontaktovať sa 24 

hodín denne, sedem dní v týždni s profesionálnym call centrom, 

kde je školený personál, ktorý ho pozná. Mesto alebo obec dá 

call centru relevantné informácie o seniorovi a špeciálne ško-

lený personál call centra dokáže zareagovať a vyriešiť akúkoľ-

vek situáciu. Či už sa jedná o potrebu seniora porozprávať sa s 

niekým alebo o situáciu, kedy má zdravotný problém. 

Demografický vývoj je neúprosný. Domovy dôchodcov a 

opatrovateľských služieb, ktoré sú v pôsobnosti štátu, sú pre-

plnené, čakacie doby sú rok, niekde aj dlhšie. Naopak súkromné 

zariadenia tohto typu sú prázdne, pretože finančný model s prí-

spevkom štátu je taký, že senior nedokáže zvládnuť neúmernú 

finančnú záťaž. Práve núdzové tlačidlo je riešenie, ktoré sa na-

prieč celou Európou uplatňuje.“ 

Núdzové tlačidlo možno využiť aj firmy, výrobné pod-

niky. Akým spôsobom? 

„Sme hrdí na to, že napr. vo Volkswagene máme 12 auto-

nómnych systémov, ktoré monitorujú linky podľa požiadaviek 

zákazníka. Minútový výpadok na takejto linke stojí zákazníka 

rádovo do niekoľko desiatok tisíc eur. Ponúkli sme im riešenie. 

http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
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Akýkoľvek alarm alebo anomália, ktorá vznikne na linke, ak 

došiel materiál na vstupe alebo vznikol technologicky problém, 

či treba mechanika alebo elektrotechnika, vieme prijať a vieme 

ho okamžite poslať konkrétnemu človeku. Klientom eliminu-

jeme časové a s tým súvisiace ekonomické straty. 

V prípade požiadavky zákazníka sme schopní zabezpečiť 

zákonom stanovenú požiadavku na monitorovanie osamote pra-

cujúcich zamestnancov. Tu už dochádza ku kombinácii využitia 

systému na ochranu zdravia zamestnancov a zároveň na moni-

torovanie technologického procesu. Teší nás, že stále viac zá-

kazníkov v tejto oblasti prichádza práve z odvetvia priemysel-

nej výroby. Vo výrobnej sfére vidíme obrovský potenciál vy-

užitia.“ 

www.sme.sk 28.05.2018 

pomocná evidencia 334/1/2018 

 

Úroda tento rok dozrieva rekordne rýchlo. Jej predčasný 

zber urýchľuje nielen teplé počasie, ale aj výdatné májové 

zrážky. Poľnohospodári 

hovoria, že viaceré plo-

diny dozreli o dva až tri 

týždne skôr ako zvy-

čajne. V niektorých ok-

resoch už dokonca za-

čína žatva. 

V jednom z najväč-

ších poľnohospodár-

skych družstiev v Tren-

čianskom kraji v Čach-

ticiach pri Novom Meste nad Váhom pestujú viac ako 20 

druhov plodín, majú tu rôzne ovocné sady, chmeľnicu, vinice, 

ale aj živočíšnu výrobu. 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/bb/elektrotechnika.php
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/pocasie/
http://reality.sme.sk/predaj/vinica-chmelnica/
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Predseda družstva Jozef Čarada potvrdil, že v porovnaní s 

minulým rokom začali so zberom úrody skôr. 

„Samozber jahôd začal o dva týždne skôr, teraz nás čaká zber 

marhúľ, ktoré budú oproti minulému roku skôr o desať dní. Čo 

sa týka poľných kultúr – repky olejky a jarného jačmeňa, aj tu 

to vyzerá, že budeme žať úrodu o týždeň skôr,“ skonštatoval 

Jozef Čarada. 

Poľnohospodárov trápil v apríli nedostatok vlahy, čo si 

podľa neho odniesla najmä úroda repky. 

„Keďže bolo sucho a vysoké teploty, rastliny zažili šok. 

Naopak, máj bol pre nás prajný, čo sa týka vlahy, môžeme po-

vedať, že ten šok trochu napravil a v júni je zatiaľ vlahy do-

statok. Vzhľadom na to , že sa v súčasnosti ochladilo, je možné, 

že nebudeme až tak citeľne cítiť výkyvy v úrode,“ povedal 

predseda čachtického družstva. 

Štandardnú úrodu očakávajú pri kukurici alebo cukrovej 

repe. 

„Poľnohospodár ale nemôže nikdy hovoriť, že bude dobrá 

úroda, pokiaľ ju nemá pod strechou. Ak ale budú štandardné 

podmienky a nebudú katastrofy ako ľadovec či nepredvídané 

prírodné udalosti, tak bude veľmi dobrá,“ dodal Jozef Čarada. 

František Luciak, predseda okresného výboru Slovenského 

zväzu záhradkárov v Trenčíne, potvrdil, že aj menší záhradkári 

hovoria o skoršom zbere úrody. 

„V priemere môže ísť o urýchlenie jeden až dva týždne. 

Záleží aj na lokalite a tiež na tom, či majú planty vysadené na 

voľnom priestranstve, či je to slnečná záhrada, či je to východná 

časť, severná, či je to v rokline, alebo či majú skleníky,“ pove-

dal František Luciak. 

Záhradkári sa podľa neho aktuálnemu stavu prispôsobili. 

„Vôbec to nevadí, berú to prirodzene. Počasiu sa rozkázať nedá 

a keď jar pomaly už neexistuje, je prechod zima – leto a je to 

http://reality.sme.sk/predaj/zahrada/
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urýchlené všeobecne, tak berú to ako realitu,“ uviedol František 

Luciak. 

Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 

komory Jana Holéciová hovorí, že v niektorých častiach Slo-

venska sa už začína žatva. 

„Pre suché počasie počas celej jari a najmä počas apríla, keď 

dokonca SHMÚ vyhlásil apríl za najteplejší mesiac v histórii 

merania, sa kombinácia sucho a veľmi vysoké teploty podpísala 

pod stavy poľnohospodárskych plodín. Vegetácia na Slovensku 

je posunutá o minimálne dva týždne,“ skonštatovala. 

Podľa nej sú tu následky atypického počasia na jar, teda 

kombinácie veľkého sucha, veľkého nedostatku zrážok a vy-

sokých teplôt. 

Viacerí pestovatelia podľa nej tvrdia, že na pulty predajní 

dodávajú zeleninu s niekoľko týždňovým predstihom. 

„Napríklad skoré odrody zemiakov, pričom keď je bežný 

rok, robia tak až o týždeň neskôr. Pestovatelia jahôd hovorili, 

že kým v tomto období oberačka bývala len v strede, dnes už 

majú v niektorých oblastiach úrodu dávno pozberanú,“ pove-

dala Jana Holéciová. 

www.sme.sk 01.07.2018 

pomocná evidencia 436/1/2018 

 

Nezamestnaných je najmenej Slovákov v histórii. V ktorom 

okrese je najľahšie zohnať prácu a kde najťažšie? Ako sa zmenil 

trh práce za 20 rokov? Ako hodnotia súčasnú situáciu na trhu 

práce personalisti? Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v 

29 okresoch, v ktorých bola vlani priemerná miera evidovanej 

nezamestnanosti nižšia ako 5 percent. 

Po osem takýchto okresov sa nachádza v Bratislavskom a 

Trenčianskom kraji, šesť okresov v Trnavskom kraji, štyri okre-

http://www.sme.sk/
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sy v Nitrianskom kraji, dva okresy v Žilinskom kraji a v Ban-

skobystrickom kraji len okres Banská Bystrica. 

V Trenčianskom kraji je vo všetkých okresoch celkovo 36 

nedostatkových profesií. Firmám chýbajú montážni pracovníci, 

mechanici, operátori, ale aj vodiči, murári či lekári. 

Nedostatkové pozície v kraji: Lekár bez špecializácie, zdra-

votná sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom 

lekárstve, špecialist-

ka v odbore chirur-

gie, zdravotná sestra 

bez špecializácie, na-

stavovač zariadenia 

pre spracovanie po-

lymérov, zlievaren-

ský technik metalurg, 

chovateľ hovädzieho 

dobytka, oviec a kôz, 

murár, železiar v stavebníctve, operátor povrchových úprav 

(výroba motorových vozidiel), zlievač – formovač, zvárač ko-

vov, kováč pre strojné kovanie, strojný zámočník, nastavovač 

priemyselných robotov, obsluha strojov a zariadení-operátor, 

mechanik nastavovač, leštič, brúsič a ostrič kovov a nástrojov, 

mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení, pracovník 

opravy a údržby lietadiel, mechanik, opravár poľnohospo-

dárskych strojov a zariadení, výrobca a opravár presných prí-

strojov inde neuvedený, sklár, porážač, vykosťovač, mäsiar 

údenár, pekár, spracovateľ mäsa a rýb, šička v kožiarskej a 

obuvníckej výrobe, kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe, 

operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, operátor zaria-

denia na výrobu cukru, montážny pracovník (operátor) elektro-

nických zariadení, montážny pracovník (operátor) v strojárskej 

výrobe, vodič kamiónu, vodič nákladného motorového vozidla, 

http://bystrica.sme.sk/
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operátor vysokozdvižného vozíka, pomocný pracovník v stro-

járskej (automobilovej) výrobe. 

Zaujímavosťou sú chýbajúci chovatelia dobytka, kôz a oviec 

alebo porážači a vykosťovači. V regióne je aktuálne voľných 

približne 1800 pracovných miest, nezamestnaných je okolo 

2700 ľudí. Medzi nezamestnanými je podľa riaditeľa tren-

čianskeho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Gramatu 

pomerne veľká obrátkovosť. 

„Mesačne zamestnáme približne 400 ľudí, ale veľa ich zase 

pribudne – či už zo zahraničia, alebo z iných regiónov, vyso-

koškoláci, absolventi,“ povedal. 

Od mája tohto roka sa zjednodušili podmienky zamest-

návania štátnych príslušníkov z tretích krajín, teda z krajín 

mimo Európskej únie. V minulosti museli zamestnávatelia na-

hlásiť voľné pracovné miesto na úrad práce 30 dní pred 

podaním žiadosti o zamestnanie cudzinca a čakať, kým úradníci 

urobia výberové konania medzi nezamestnanými Slovákmi. 

 „Firma, ktorá nezamestnáva viac ako 30 percent cudzincov, 

môže okamžite, keď nahlási voľné pracovné miesto a má všetky 

potrebné povolenia, cudzincov doviezť a zamestnať,“ informo-

val Ján Gramata. Týka sa to len profesií, v ktorých je preu-

kázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s 

priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako päť 

percent. 

Nezamestnaných je najmenej Slovákov v histórii. V ktorom 

okrese je najľahšie zohnať prácu a kde najťažšie? Počet 

nezamestnaných Slovákov je na historickom minime. Miera 

evidovanej nezamestnanosti predstavovala tento rok v máji 

5,37 percenta. 

Disponibilných uchádzačov o prácu bolo podľa Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny len 148 tisíc. Celkovo bolo na 

úradoch práce evidovaných 181,5 tisíca ľudí, teda o 55 440 

menej ako vlani v máji. V devätnástich okresoch dokonca klesla 
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miera nezamestnanosti pod tri percentá – miesto si tam tak 

hľadá len jeden človek z každých tridsiatich troch práce-

schopných. 

Napriek tomu ale stále pretrvávajú výrazné regionálne 

rozdiely. Zatiaľ čo v najlepšom okrese Galanta predstavovala 

miera evidovanej nezamestnanosti 1,9 percenta, v najhoršom 

okrese Rimavská Sobota to bolo 17,87 percenta. Čo to kon-

krétne znamená? Že z tamojších 40 tisíc ekonomicky aktívnych 

obyvateľov nemalo prácu 8,5 tisíca. Slovensko je vlastne 

rozdelené na dve časti. Takmer kompletný západ krajiny hlási 

podpriemernú nezamestnanosť, na východe sú zelené iba 

Košice. 

Už raz sa z pohľadu pracujúcich darilo Slovensku podobne 

dobre, a to tesne pred svetovou finančnou krízou v roku 2008. 

Miera nezamestnanosti vtedy predstavovala 7,44 percenta. A 

napríklad pod spomínanými tromi percentami bola vtedy v 

deviatich okresoch Slovenska. 

Lenže po vypuknutí americkej hypotekárnej krízy, ktorej 

následky sa rozliali do celého sveta, začal rásť aj počet ľudí bez 

práce na Slovensku. V máji 2009 už miera evidovanej neza-

mestnanosti vystrelila na 11,39 percenta. Najhoršia situácia na 

slovenskom trhu práce panovala v roku 2000. To miera neza-

mestnanosti predstavovala 18,59 percenta. 

www.sme.sk 16.07.2018 

pomocná evidencia 471/1/2018 

 

Trenčiansky odštepný závod spoločnosti Leoni Slovakia 

získal už tretí rok po sebe ocenenie pre najlepší dodávateľský 

závod spoločnosti Groupe PSA (Peugeot – Citroën). Spoloč-

nosť vyrába adaptérové káble pre snímače rýchlosti vozidla a 

CD nabíjačky určené pre vozidlá s vyšším vybavením.  

Podľa manažérky pre komunikáciu spoločnosti Leoni Ra-

mony Raicu tímy technických inžinierov z centrálneho odde-

http://www.sme.sk/
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lenia Leoni v Nemecku pracovali v posledných rokoch na vý-

voji novej a výkonnejšej technológie nazývanej vstrekovanie 

priechodiek, čo výrazne zlepšilo kvalitu finálneho výrobku. 

Leoni Slovakia v Trenčíne vyrába adaptérové káble, ktoré sú 

integrované do káblových zväzkov automobilov ako Opel 

Insignia, Buick Regal a Chevrolet Malibu. Ročne vyprodukuje 

približne 20 tisíc adaptérových káblov. 

Spoločnosť spolupracuje na Slovensku s Groupe PSA od 

roku 2004. Tím približne 25 ľudí sa venuje zákazníckym 

projektom, od operá-

torov a technikov až 

po manažérov kvality, 

či výrobných a plá-

novacích technických 

inžinierov.  

„Som hrdý na nad-

šených a zanietených 

členov tímu v Trenčíne, ktorí každý deň produkujú kvalitné 

výrobky,“ uviedol riaditeľ závodu v Trenčíne Miroslav Šulek. 

Spoločnosť Leoni je globálny poskytovateľ produktov, rie-

šení a služieb pre správu energií a dát v automobilovom sektore 

a iných odvetviach. Produktový reťazec zahŕňa drôty, optické 

vlákna, štandardizované káble, špeciálne káble a zostavy káblo-

vých systémov, ako aj inteligentné produkty a služby. Skupina 

spoločností zamestnáva viac ako 87 tisíc ľudí v 31 krajinách a 

v roku 2017 dosiahla konsolidovaný predaj vo výške 4,9 miliar-

dy eur. 

Leoni Slovakia pokrýva na Slovensku dve divízie (Wiring 

Systems Division a Wire & Cable Solutions) a štyri odštepné 

závody v Trenčíne, Trenčianskej Teplej, Starej Turej a 

Jaklovciach. Leoni Slovakia zamestnáva približne 2500 ľudí. 

www.teraz.sk 17.07.2018 

pomocná evidencia 472/1/2018 

http://www.mah.sk/model/opel-insignia/
http://www.mah.sk/model/opel-insignia/
http://www.teraz.sk/
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Letecké opravovne v Trenčíne získali kontrakt na generálne 

opravy afganských vrtuľníkov v roku 2016, keď uspeli vo 

verejnej súťaži. In-

formovala o tom ho-

vorkyňa Ministerstva 

obrany SR Danka 

Capáková. 

Pri tejto oprave 

pritom išlo o vôbec 

prvú v priestore Eu-

rópskej únie či Se-

veroatlantickej alian-

cie (NATO). Letecké 

opravovne v Trenčíne budú ďalej opravovať vrtuľníky Mi-

17V5 pod dohľadom medzinárodnej agentúry NSPA (NATO 

Support and Procurement Agency). 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Leteckých 

opravovní Trenčín Martin Dušanič hovorí, že išlo o vôbec 

prvú generálnu opravu vrtuľníka typu Mi-17V5 v priestore EÚ 

a NATO. „Chcem preto úprimne oceniť precíznu a expertnú 

prácu personálu Leteckých opravovní Trenčín. Výsledok ich 

práce je dôkazom toho, že náš podnik má vo svojej oblasti neza-

stupiteľné miesto na trhu a dokáže uspieť aj v medzinárodnej 

konkurencii,“ zdôraznil Martin Dušanič. 

Vrtuľník Mi-17V5 po generálnej oprave absolvoval prvý 

kontrolný zálet na Slovensku ako súčasť prvej z dvoch častí 

procesu odovzdania. Zvyšná časť sa uskutočnila v Afganistane. 

Letecké opravovne Trenčín budú aj naďalej pokračovať v 

plnení kontraktu, ktorého realizácia je pravidelne kontrolovaná 

z agentúry NSPA.  

www.webnoviny.sk 02.08.2018 

pomocná evidencia 521/1/2018 

http://trencin.sme.sk/
http://www.webnoviny.sk/
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Letecké opravovne Trenčín (LOTN) budú na Slovensku 

„strategickým partnerom“ americkej spoločnosti Lockheed 

Martin v projekte dodania 14 stíhacích lietadiel F-16C Block 70 

pre slovenskú armádu. Na stretnutí s novinármi v Bratislave o 

tom v stredu informoval Mike Kelley, vedúci kampane F-16 

pre SR z americkej spoločnosti Lockheed Martin. 

Spoločnosť Lockheed Martin zostavila program spolupráce 

so slovenskými firmami. Päť projektov súvisí s bezpečnosťou 

dodávok podľa požiadaviek slovenského ministerstva obrany a 

dva projekty sa týkajú dlhodobej spolupráce, uviedol zástupca 

americkej firmy. 

Letecké opravovne Trenčín majú podľa Kellyho vhodné ka-

pacity na vykonávanie údržby, servisných aj generálnych opráv 

F-16. Ak sa pre stíhačky F-16 vrátane ich podtypov rozhodnú 

aj iné európske krajiny, vzniknú tým ďalšie príležitosti pre 

trenčiansku firmu, poznamenal Mike Kelly. 

Na jar tohto roka napríklad rozhodla chorvátska vláda o za-

kúpení 12 použitých lietadiel F-16 od Izraela, pričom Bulharsko 

sa v súčasnosti rozhoduje medzi viacerými typmi stíhačiek 

vrátane F-16. Stíhačky F-16 sú zároveň v hre aj v iných európ-

skych krajinách, povedal zástupca americkej firmy. V koneč-

nom dôsledku by to mohlo pre Slovensko znamenať zníženie 

úhrnnej ceny za stíhačky, keďže pri väčších objemoch produk-

cie zároveň klesá cena strojov, dodal Mike Kelly. 

Dohody o podmienkach predaja 14 amerických stíhačiek F-

16 slovenskej armáde v celkovej hodnote 1,86 miliardy USD 

(1,59 miliardy eur) budú pravdepodobne podpísané do konca 

tohto roka, pričom prvé lietadlo pre Slovensko by malo byť 

vyrobené v septembri 2022. 

Podľa harmonogramu by malo k podpisu medzivládnych do-

hôd prísť v januári 2019, avšak americká vláda, slovenské mi-

nisterstvo obrany aj výrobca lietadiel pracujú na urýchlení 
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procesu, aby mohli stroje prísť na Slovensko čo najskôr, 

informoval Mike Kelly. Po podpise dohôd medzi SR a USA 

uzavrú americké vzdušné sily zmluvu na výrobu lietadiel F-16C 

Block 70 priamo s vý-

robcom.  

Prvé štyri lietadlá by 

mali byť dodané postupne 

od septembra do decem-

bra 2022, pričom prvé 

dva stroje sú určené na 

výcvik slovenského vo-

jenského personálu v 

USA. Zvyšných desať zo 14 stíhačiek by mali v Greenville v 

Južnej Karolíne postupne vyrobiť do augusta 2023. 

Prílet prvých štyroch lietadiel F-16 vyrobených pre SR na 

vojenskú základňu Sliač je naplánovaný na apríl 2023. Na Slo-

vensko by mali priletieť všetky lietadlá do októbra. 

Slovensko je po Bahrajne iba druhou krajinou na svete a 

prvou v NATO, ktorej do výzbroje pribudnú stíhačky F-16C 

Block 70, pripomenul Mike Kelly. Životnosť konštrukcie tých-

to stíhačiek v podmienkach používania na Slovensku sa 

odhaduje na 60 rokov, dodal. 

Podľa dohody budú na Sliači zástupcovia výrobcu lietadiel 

aj producenta motorov poskytovať technickú podporu a výcvik 

slovenským vzdušným silám v rámci dvojročného úvodného 

logistického zabezpečenia. Podmienky programu dlhodobej 

podpory budú potom závisieť od dohody s vládou SR. Tá podľa 

Kellyho bežne trvá päť rokov. 

„Niektoré krajiny však chcú mať u seba zástupcu technickej 

podpory aj na 35 rokov, iné povedia, že ho už nepotrebujú,“ 

skonštatoval Mike Kelly. 

www.teraz.sk 15.08.2018 

pomocná evidencia 548/1/2018 

http://www.teraz.sk/
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Ešte v roku 2015 sa exminister obrany Martin Glváč zo 

Smeru snažil prenajať štátne Letecké opravovne Trenčín na 20 

rokov súkromníkovi. Po tom, ako zámer pre slabé ponuky pa-

dol, sa práve trenčiansky podnik stane kľúčovým pre 1,6-

miliardový nákup nových armádnych stíhačiek F-16. 

Opravovne sa totiž majú stať strategickým partnerom ame-

rického výrobcu lietadiel Lockheed Martin, avizoval v rozho-

vore pre SME viceprezident spoločnosti Orlando Carvalho. 

 „V období 2020 až 2025 vybudujeme všetko potrebné zá-

zemie, aby zodpovednosť za podporu slovenských stíhačiek 

mohla prejsť na nich,“ vysvetlil Orlando Carvalho. Znamená to, 

že v budúcnosti by mali nové slovenské stíhačky dostávať v 

Trenčíne servis, ale aj údržbu či generálne opravy. 

Američania i ministerstvo obrany tak od kontraktu očakáva-

jú, že prinesie nové pracovné miesta. Šéf rezortu Peter Gajdoš 

z SNS to avizoval vláde ešte pri schvaľovaní celého nákupu 

nových stíhačiek v júli. Jeho analýza okrem iného hovorila, že 

miliardový obchod s Američanmi „dáva predpoklad naplnenia 

výrobného programu štátnej akciovej spoločnosti, stabilizáciu 

a rozvoj personálu a udržania pracovných miest“. 

Dnes ministerstvo obrany hovorí, že zatiaľ sa len pripravuje 

zmluva o priemyselnej spolupráci. Podľa hovorkyne rezortu 

Danky Capákovej je snahou, aby boli opravovne v Trenčíne 

generálnym partnerom amerického výrobcu už počas prvých 

dvoch rokoch po dodaní stíhačiek. V tomto období majú byť za 

servis podľa zmluvy o nákupe lietadiel zodpovední ešte Ame-

ričania. 

Koľko nových pracovných miest by to mohlo priniesť alebo 

koľko bude stáť príprava spoločnosti na takúto činnosť, nepo-

vedala. 

„O detailoch spolupráce by bolo v súčasnosti predčasné ho-

voriť,“ reagovala Danka Capáková. Štátna akciovka v Trenčíne 
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v súčasnosti zamestnáva asi 350 ľudí. Po rokoch v strate sa 

vlani dostala do zisku 324 tisíc eur vďaka novej zákazke na 

opravy bojových vrtuľníkov Mi-17 ruskej výroby pre NATO. 

Predseda predstavenstva Martin Dušanič v máji povedal, že 

už pri tejto zákazke firma narazila na nedostatok ľudí. 

„Letecké opravovne Trenčín dlhodobo pociťujú nedostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily v špecifických profesiách, ako sú 

letecký mechanik a 

letecký elektrome-

chanik,“ povedal 

Martin Dušanič s 

tým, že firma má 

niektoré pozície pre 

tento problém neob-

sadené.  

O tom, či nájdu 

pre servis a opravy F-

16 dostatok ľudí, opravovne zatiaľ nehovoria. Aby to mohli 

robiť, budú musieť získať najprv aj potrebné certifikáty a 

povolenia na takúto činnosť. S tým majú problém už v súčas-

nosti pri vrtuľníkoch Black Hawk, ktoré armáda kúpila ešte za 

exministra obrany Martin Glváča zo Smeru. 

Hoci prvé stroje, takisto od firmy Lockheed Martin, prišli na 

Slovensko ešte minulý rok v lete, dohodu o ich údržbe v Tren-

číne sa kvôli potrebným certifikátom dodnes nepodarilo 

podpísať. Práve od schopnosti štátnych opravovní postarať sa o 

stíhačky F-16 pritom bude závisieť, či sa zo Slovenska stane v 

budúcnosti centrum podpory stíhačiek pre celý región, avizujú 

Američania. 

 „S Leteckými opravovňami Trenčín a ďalšími miestnymi 

firmami zisťujeme aj prípadné možnosti služieb pre celý re-

gión,“ povedal Orlando Carvalho. 

https://mytrencin.sme.sk/c/20816753/letecke-opravovne-trencin-su-stale-vyznamnym-zamestnavatelom.html
https://mytrencin.sme.sk/c/20816753/letecke-opravovne-trencin-su-stale-vyznamnym-zamestnavatelom.html
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Ktorých ďalších firiem by sa mali zákazky týkať, minis-

terstvo obrany zatiaľ nespresnilo. Jednou z nich však má byť 

trenčianska firma VRM Services, ktorá by mala mať na starosti 

tréningové zariadenia k stíhačkám. 

„O detailoch spolupráce ešte rokujeme, a preto nevieme po-

vedať nejaké bližšie informácie,“ reagoval konateľ spoločnosti 

Josef Rapant. 

Minister obrany Peter Gajdoš len vo štvrtok 13. septembra 

oznámil, že vďaka iným obranným nákupom, a to obrnených 

vozidiel 8 x 8 a húfnic Zuzana 2, by malo vzniknúť osemsto 

nových pracovných miest. Asi 150 až 300 z toho by malo byť v 

štátnych zbrojovkách na Považí združených v skupine DMD 

Group. 

www.sme.sk 13.09.2018 

pomocná evidencia 619/1/2018 
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