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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

v našom druhom tohtoročnom čísle MATADOR 
EXPRES sme pre letné mesiace zvolili hlavnú tému 
udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Je to 
veľmi dôležitá téma, pretože určuje aj budúcnosť pre 
naše deti. Určite ste postrehli informácie zo sveta, že 
za uplynulý rok a pol sa v dôsledku obmedzenej mobi-
lity a ľudskej aktivity zredukovalo napríklad znečistenie 
ovzdušia vo veľkomestách, znečistenie vôd alebo, že 
sa do niektorých oblastí vrátil zvierací život. Ide síce 
o krátkodobé dopady, ale ukázali nám, že nastolené 
trendy a inovácie v oblasti obnoviteľných zdrojov ener-
gií, recyklácie alebo aj obmedzenie našej každodennej 
nadmernej spotreby majú svoje opodstatnenie. 

Preto v skupine MATADOR sa staviame k otázke 
udržateľnosti a uhlíkovej stopy zodpovedne. Aktívne 
sa zapájame do projektov, ktoré sa venujú obnovi-
teľným zdrojom energie, alternatívnym pohonom ako 
napríklad elektrobatérie alebo vodík. Na predsta-
venstve MATADOR HOLDING sme navrhli a schválili 
„zelenú“ stratégiu, ktorú sme nazvali Green Matador. 
Táto stratégia vychádza aj z interného prieskumu, do 
ktorého sa zapojilo mnoho z vás s dobrými nápadmi, 
ako napríklad redukcia spotreby kancelárskeho papiera 
digitalizáciou niektorých procesov, redukcia obalov, 
triedenie odpadu v kanceláriách. Okrem toho plánuje-
me niekoľko celoskupinových aktivít, ktoré budú mať 
ekologický charakter. Jedným z prvých projektov, do 

ktorého sme sa zapojili je projekt – Do práce na bicykli, 
kde sme vyskladali niekoľko firemných tímov. 

Nepodceňujme tému ochrany životného prostredia. 
Je na nás v akej kondícii zanecháme našu prírodu pre 
budúce generácie. 

K téme udržateľnosti chceme pristúpiť aj edukačne, 
pretože táto téma nie je pre každého zrozumiteľná. 
Vzdelávanie je významná téma v skupine MATADOR a 
pre mňa osobne zdrojom „udržateľnosti“ rozvoja našej 
skupiny. Bohužiaľ sme počas uplynulého obdobia 
museli mnohé vzdelávacie aktivity obmedziť, ale v 
jarných a letných mesiacoch sme opätovne rozbehli 
vzdelávacie školenia, zamerané na obchodné zručnosti 
a pripravujeme aj intenzívne vzdelávanie v oblasti ino-
vácii. V skupine MATADOR veríme, že investovanie do 
ľudí a do ich vzdelania je tá najlepšia možná investícia. 

Milé kolegyne, milí kolegovia, verím, že nasledujúce 
číslo sa vám s novými témami a postrehmi zo skupiny 
bude páčiť a že si v týchto letných dňoch nájdete k 
nemu cestu. 

Prajem príjemné čítanie!

S úctou, 
Katarina Lapková 
Vice – President for Legal Affairs 

Udržateľnosť  
nás baví
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Na ceste 
udržateľnosti
V MATADOR Group veríme dlhodobú 
a zdravú udržateľnosť na našej 
planéte. Preto sme pripravili aj straté-
giu Green Matador. 

MARTIN ADAMKA, FOTO: MATADOR



76

2 / 2021 2 / 2021MATADOR EXPRES MATADOR EXPRES

Na ktoré strategické kroky sa chceme zamerať  
v Green Matador? 

Separácia odpadu 
Produkcia odpadu je v každej firme na dennej báze. Je dôležité, 
aby sme robili v pracovnom priestore dôslednú separáciu odpadu, 
pretože separovanie má extrémny dopad na prírodu. Väčšina ľudí 
sa rozhodne triediť odpad, iba keď je jasné a zrejmé, ktoré od-
padky patria do ktorého koša. Preto máme na pracovisku farebne 
a značkami označené koše. Radi by sme boli, aby naši zamestnanci 
využívali práve tieto označené koše na chodbách a nehádzali všetko 
do svojho koša pri stoličke. Aj malé detaily vedia v mnohom pomôcť. 

Paper less = more digital 
Z nášho prieskum v oblasti ekologických aktivít sme detekovali ďalšie 
zlepšenie v našom každodennom živote. Žijeme čoraz viac v digitálnej 
dobe, preto je dobré využívať pri rôznych dokumentoch elektronickú 
verziu, ktorú môžete prezentovať kolegom, zákazníkov vo vašom 
notebooku, tablete alebo smartfóny. Treba si pri každom vytlačenom 
dokumente uvedomiť, či ho bolo nutné vytlačiť. 

Proaktivita v zelených projektoch 
Na Slovensku a v Česku sa organizuje niekoľko super ekologických 
aktivít, do ktorých sa môžeme zapojiť. Nezapojiť sa do ničoho by bolo 
veľkou chybou. Preto sme si vytipovali niekoľko akcií a eventov, do 
ktorých chceme zapojiť práve vás a kde môžeme prispieť k dobrej 
veci. Projekt Do Prace na Bicykli už beží v plnom prúde a vyskladali 
sme tri firemné tímy, od Bratislavy cez Dubnicu nad Váhom až po 
Vráble. Zdravá mobilita nešetrí iba životné prostredia, ale pomáha aj 
k výbornej fyzickej kondícii človeka. 

Radi by sme zorganizovali ekologický teambuilding ešte toto leto, 
kde by sme chceli ísť upratať napríklad areál nášho závodu, alebo 
breh rieky. Intenzívne komunikujeme aj s projektom Milión stromov 
pre Slovensko, kde by sme sa chceli zapojiť a vysádzať stromy tam, 
kde to príroda najviac potrebuje. Nezabúdame ani na športovcov 
v skupine MATADOR, konkrétne bežcov. V posledných rokoch pri-
budlo niekoľko maratónov, ktoré majú ušľachtilý charakter v prírode. 
Ak nám to covidová situácia dovolí, určite sa aspoň do jedného 
zapojíme s firemnou štafetou MATADOR Group. 

Veríme, že sme vám priblížili naše ambície v oblasti udržateľného 
rozvoja a ekológie. Zároveň vás chceme povzbudiť, aby ste boli 
proaktívni k týmto zeleným témam. Veď predsa nerobíme to iba 
pre imidž značky, ale hlavne pre prírodu, naše okolie a budúce 
generácie. 

MATADOR 
Group sme 
presvedčení, 
že dlhodobá 
a zdravá udr-
žateľnosť bude 
kľúčová výzva 
pre kvalitu 

nášho života. Preto sme sa rozhodli, že aj my 
v skupine MATADOR aktívnejší vstúpime na 
cestu udržateľnosti. Vďaka vašim podnetom 
v internom prieskume sme mohli vytvoriť 
zreteľnú stratégiu na niekoľko rokov, čo mô-
žeme realizovať v internom, ale aj externom 
prostredí. Celú zelenú stratégiu sme nazvali 
Green Matador a radi by sme vám tento 
dokument priblížili v nasledujúcich riadkoch. 

Čo je to udržateľnosť? 
Slovo udržateľnosť je čoraz viac používaný 
termín a skloňuje sa skoro v každom časo-
pise, alebo portáli, najmä v slovnom spojení 
trvalo udržateľný rozvoj. Ucelená definícia 
konceptu trvalo udržateľného rozvoja bola 
po prvýkrát zadefinovaná v správe Valné-
ho zhromaždenia OSN z roku 1987 „Naša 
spoločná budúcnosť“. Podľa tejto správy ide 
o rozvoj, ktorý umožňuje napĺňať potreby 
súčasných generácií bez toho, aby ohro-
zoval budúce generácie v napĺňaní svojich 
vlastných potrieb. 

Každá doba prináša nové výzvy pre každú generáciu. V súčasnom svete sa 
stáva čoraz dominantnejšou a dôležitou témou ochrana prírody a dlhodobá 
udržateľnosť. Je veľmi dôležité si uvedomiť dôležitosť tejto témy, pretože príro-
da nám môže veľmi rýchlo vystaviť faktúru za ľudské správanie sa na planéte. 

MARTIN ADAMKA

Green Matador

V

HLAVNÁ TÉMA HLAVNÁ TÉMA
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rojekt Do prá-
ce na bicykli 
je národná 
kampaň, 
ktorej hlav-
ným cieľom je 
podporiť rozvoj 

nemotorovej, predovšetkým cyklistickej 
dopravy v mestách, vyzvať samosprá-
vy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné 
podmienky pre ekologické druhy dopravy 
v meste, motivovať zamestnávateľov, 
aby budovali vo svojich sídlach vhodné 
podmienky pre zamestnancov, ktorí do-
chádzajú do práce na bicykli a motivovať 
zamestnancov, aby viac používali túto 
formu alternatívnej dopravy pri každo-
dennom cestovaní do práce. 

Kampane na podporu cyklistickej do-
pravy prebiehali vo viacerých mestách. 
Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť 
obyvateľov začala častejšie používať 
bicykel, zároveň tým vzrástla aj prie-
merná rýchlosť osobných automobilov. 
Zvýšením podielu cyklistickej dopravy 
pribudlo na uliciach viac voľného miesta, 
a v konečnom dôsledku to ocenili všetci 
užívatelia verejného priestoru, vrátane 
motoristov. Procesy zmien, myslenia 
a konania ľudí vo vyspelejšej časti 
Európy a nastúpený trend už viac rokov 

smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju 
miest.

Cyklistika je jedným z hlavným doprav-
ných prostriedkov nastupujúceho sa 
trendu v mikromobilite. „Ja sa snažím 
chodíť do práce na bicykli veľmi často. 
Je to skvelý reset hlavy a podporuje to 
aj kondičku. Bolo super sa s kolegami za-
pojiť do tohto pekného projektu a podpo-
riť tak udržateľnejšiu budúcnosť v našich 
mestách“, hovorí Rastislav Kruľ, finančný 
riaditeľ MATADOR Group. „V rámci stra-
tégie Green Matador máme v pláne sa 
zapájať do podobných projektov, akým je 
aj projekt Do Práce Na Bicykli. V MATA-
DOR Group veríme udržateľnú budúcnosť 
našich miest. Takéto projekty sú veľmi 
dôležité aj na budovanie firemnej kultúry 
a team spiritu medzi zamestnancami“, 
dopĺňa Martin Adamka, vedúci marketing 
oddelenia.  

Veríme, že takýchto projektov bude 
v našich mestách viac. V rámci skupiny 
Matador ich radi podporíme. 

Zamestnanci skupiny Matador sa zapojili  
do veľmi pekného projektu Do Práce na Bicykli.  
Vytvorili sme trojčlenný tím na MATADOR Holding 
a štvorčlenný tím na MATADOR Automation.  
Do súťaže sa zapojili aj kolegovia z MATADOR 
Automotive Vráble. 

MARTIN ADAMKA, FOTO: ARCHÍV

Do práce na bicykli

CSR

P
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arek začal 
spolupracovať 
s Matadorom 
už popri štúdiu 
na vysokej 
škole (2,5 
roka) a pôsobí 
na oddelení 

Vývoja ako zamestnanec len asi 2 roky. Za 
toto pomerne krátke obdobie sa z „brigá-
dy popri škole“ vypracoval na vedúceho 
oddelenia softvérového vývoja a je veľkým 
prínosom pre spoločnosť hlavne z hľadis-
ka implementácie nového informačného 
systému, ktorú zastrešoval. 

Ahoj Marek, prezraď nám, aký bol tvoj 
prvý kontakt s Matadorom? 

O Matadore som samozrejme vedel 
už v minulosti, avšak som si myslel, že 
Matador v Dubnici robí iba takú klasickú 
„strojarinu“, preto som sa o firmu bližšie 
nezaujímal, keďže som študoval na FEI 
STU priemyselnú informatiku, robotiku 
a kybernetiku. No mýlil som sa. Prvý 
kontakt s Matadorom prišiel počas môjho 
štúdia, kedy pán profesor Duchoň v roku 
2016 spoločnosť spomínal na prednáške. 
Neskôr som sa bližšie informoval o ak-
tivitách spoločnosti a rozhodol som sa 
zaslať životopis do Matadoru. Absolvoval 
som pohovor s p. Korcom, ktorý mi urobil 
exkurziu po firme. Exkurzia, vízia a práca 
v Matadore ma zaujala a veľmi ma oslovila 
práve priemyselná automatizácia v MA. 

Počas školy som tu nakoniec brigádoval 
2,5 roka a súčasne som na firme robil aj 
diplomovú prácu. 

Povedz nám, čo v spoločnosti robíš 
a za čo si zodpovedný.  

Aktuálne pracujem na pozícií vedúceho 
oddelenia softvérového vývoja. Ako som 
spomenul 2,5 roka som pracoval formou 
brigády popri štúdiu a už 2 roky som 
zamestnaný v spoločnosti MATADOR 
Automation. Môj nástup bol takpovediac 
raketový. Dostal som na starosť veľa 
zodpovedných úloh, pričom jednou z nich 
je aj implementácia nového informačného 
systému.  

Počas brigády som programoval interné 
aplikácie, makrá v Catii a v roku 2019 prišla 
veľká výzva najskôr pre firmu, potom pre 

skupinu, a to je implementácia nového 
informačného systému. Práve vďaka tej 
výzve teraz poznám všetky procesy firmy, 
viem ako to u nás funguje, keďže sme 
spolu s tímom všetky procesy v systéme 
nastavovali. Keď sme skončili v MA, tak 
som začal čiastočne spolupracovať aj 
s Aufeer Design a MATADOR Holding. Asi 
práve toto bolo takým štartérom mojej 
kariéry v MATADOR Automation.

Ako vnímaš spoločnosť MA, v ktorej 
pracuješ a skupinu MG?   

MA: vnímam možno ako lídra MG. Môžem 
povedať, či už zo skúseností z minulých 
prác, brigád, počutia a pozorovaní, že 
u nás je nasadenie a obetavosť ľudí naozaj 
vyššia ako v iných firmách. U zamest-
nancov pozorujem vysokú profesionalitu, 
lebo ťaháme za jeden povraz a aj v zlých 

Ďalším príbehom talentu je náš kolega  
z MATADOR Automation Ing. Marek Buday. 

JANA GOLEJOVÁ, FOTO: ARCHÍV

Príbeh Talentu: 
Marek Buday

M
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časoch vieme byť súdržní. MA je zdravá firma, ktorá si vie oceniť 
prácu svojich ľudí, stará sa o nich, poskytuje im benefity, ktoré vo 
veľa firmách na okolí neexistujú. Popri všetkých spomenutých as-
pektoch možno len poznamenať, že výsledky sú vo firme viditeľné.  

Ďalej by som chcel vyzdvihnúť vedenie našej spoločnosti pre ich 
úzky kontakt so zamestnancami. Už pri nástupe do MATADOR 
Automation som ich prístup vnímal pozitívne. Brali a berú nás ako 
rovnocenných a vždy si vypočujú náš názor. Keď má človek správne 
argumenty, tak nás počúvajú a v tomto máme ich obrovskú podporu.

MG:  je dlhé roky veľmi významným a stabilným hráčom na čsk 
trhu a momentálne hlavne na EU trhu. Za posledné obdobie 
vnímam predovšetkým výraznú marketingovú propagáciu a repre-
zentáciu skupiny navonok. 

Čo považuješ za hlavný prínos tvojej práce?

Môj hlavný prínos pre MA, MG bol najmä v internom vývoji softvé-
ru, ktorý začal p. Mudrák. S kolektívom v tíme, pričom z 3 ľudí je 
nás na oddelení aktuálne 12. Spoločne sa podieľame na rôznych 
vývojových projektoch pre zákazníkov, ale aj v interných proce-
soch. Najviac hrdý som na už spomínanú implementáciu nového 
informačného systému a doladenie integrácie IFS s Teamcentrom. 
IFS nám priniesol kontrolu a prehľad. Ak niekto neurobí svoju 
prácu v IFS, tak je to hneď vidieť na ďalších procesoch. Zave-
denie IFS pomohlo zamestnancom rozvinúť svoju informačnú 
gramotnosť. Veľký prínos vidím aj v tom, že z x decentralizovaných 
systémov sme urobili jeden centralizovaný. Obrovský prínos vidím 
aj v spustení elektronickej BEZvýkresovej montáže. Viacerí do-
dávatelia, ktorí ju videli, ale hlavne zákazníci, čo nás veľmi teší, ju 
označili ako jednu z najpokrokovejších vecí, ktorí videli nasadenú.  
Implementácia nového informačného systému je dlhodobý proces, 
ktorý posúva vpred spoločnosť ale aj zamestnancov.   

Čo rád robíš vo voľnom čase? 

Veľa ho nemám, keďže práca mi zaberá väčšinu času. Popri práci 
ešte robím postgraduálne štúdium na STU v Bratislave na Fakulte 
Elektrotechniky a Informatiky. Ak si však nájdem trochu voľné-
ho času, rád ho trávim turistikou, či už osobne alebo s kolegami 
z práce a dlhodobo hrávam florbal.

Čomu by si sa chcel v budúcnosti venovať? 

Vývoj softvéru by sme chceli povýšiť na vyššiu úroveň. Aktuálne 
by som chcel stále riešiť vývoj softvéru a vývoj procesov aj v rámci 
skupiny. Taktiež by som s tímom chcel ešte viac zintenzívniť spolu-

prácu s vysokými školami, nakoľko aj ja som výsledkom takejto 
spolupráce. Akonáhle si ľudí vychovávame už počas školy, tak 
po skončení štúdia sú plnohodnotnými zamestnancami. Práca so 
študentami je síce ťažká, treba im obetovať viac času, ale prínos 
a zmysel to má veľký. 

Neľutuješ rozhodnutie, že si vybral prácu v Matadore, na-
priek tomu, že si mal veľa možností napríklad v BA. 

Rozhodne neľutujem, pretože v BA je síce veľa možností, ale nie je 
tam veľa automatizačných firiem a nič nebolo pre mňa to „pravé 
orechové“, čo by som chcel robiť. V porovnaní s inými brigádami 
v BA som v Matadore mnohonásobne spokojnejší, či už v oblasti, 
v ktorej robím ako aj v tom, že sú tu priateľskejší ľudia. Zdá sa mi, 
že viac v tejto spoločnosti spolupracujeme ako „jeden tím“.

Chodíš rád do práce a ak áno, tak prečo? 

Do práce chodím samozrejme rád a je to hlavne aj preto, že sme 
tu priateľský a veľmi dobrý kolektív a vidím, že práca má zmysel. 
S kolegami sa vieme spolu zabaviť, robíme si spoločné teambuil-
dingy a tak ako vieme s plným nasadením pracovať, vieme sa  aj 
naplno vo voľnom čase spolu zabávať...
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Radi by sme vám opäť priniesli prepis z aktuálneho 
Matador Podcastu, ktorý sa odvysielal na začiatku 
leta. Hosťom bola dlhoročná tvár skupiny  
MATADOR, generálny riaditeľ Martin Kele. 

MARTIN ADAMKA

Matador Podcast  
s generálnym riaditeľom 
Martinom Kelem

Ja by som možno na začiatok začal 
takou klasickou témou dnešnej doby, 
žili sme tým intenzívne a už to trošku 
ide do úzadia, chvalabohu  - témou 
covid. Nie je to len otázka bezpečnosti 
zdravotnej, ale ako možno hodnotíte 
ten rok s tým covidom? Čo to možno 
naučilo Matador a čo nám to dalo?

Poviem úprimne, že už sa mi ani nechce 
opakovať, čo všetko sme urobili počas tej 
krízy s covidom. Vnímam to tak – ja som 
to zobral ako súčasť života, snažil som sa, 
aby to mňa osobne, rodinu ale aj firmu, aby 
to nejako nevykoľajilo a neobmedzovalo 
a myslím si, že do veľkej miery sa nám to 
podarilo, pretože ten covid je vec, ktorá je 
tu s nami a už je to mnohokrát povedané, 
ešte asi dlho tu s nami bude, čiže ja som 
presvedčený. Nie presvedčený, skôr som 
bol sklamaný tým, keď prišla druhá vlna 
a, poviem tak, tvárili sme sa prekvapene, 

že prišla. Asi akože v zime keď nasneží 
a cestári sú prekvapení, že nasnežilo a tre-
ba odhŕňať sneh. Čiže som presvedčený, 
že po tej veľkej facke, ktorú Slovensko 
dostalo po tej druhej vlne, že budeme 
na to, čo má prísť – a ono to určite príde, 
otázka je, v akej miere – že budeme lepšie 
pripravení ako štát. Naša spoločnosť, za 
nás môžem povedať, že my sme v minu-
losti urobili veľmi veľa opatrení na to, aby 
sme túto krízu zvládli bez väčších problé-
mov. Ale tak, ako som povedal úvodom, ja 
to beriem ako súčasť života a osobne ani 

nepripúšťam, že by nás to osobne malo 
nejakým spôsobom obmedzovať. A ak 
prídu nejaké obmedzenia, tak máme už 
overené riešenia na tieto obmedzenia.

Možno nadviažem ešte – nie je to len 
otázka ako keby tej zdravotnej, ako 
som už naznačil, ale zasahuje to ako 

keby aj tú ekologickú časť. Ja si pa-
mätám, možno niekedy začiatkom roka 
sme boli na meetingu a vyslovili ste 
názor, že možno tento rok bude z hľa-
diska ekonomiky náročnejší, bol ten 
covidový. Vnímate to tak, že dozvuky 
tej pandémie sú náročnejšie, alebo už 
ako keby v tomto období letnom svitá 
na lepšie časy aj z hľadiska ekonómie.

Ťažko je povedať, že do akej miery je tá 
situácia momentálne na tom trhu ovplyv-
nená covidom, pretože v tom automotive 
biznise je momentálne situácia taká, 
že do veľkej miery je vývoj automotive 
ovplyvnený vývojom cieľových komodít, do 
veľkej miery je to ovplyvnené, je to vidieť 
v každých novinách, že automobilky majú 
problémy s tými snímačmi alebo čipmi a je 
treba objektívne povedať, že aj my sme 
tvrdili preto, že to zatrasenie tou ekonomi-
kou svetovou a tou neistotou, samozrejme, 
každý okamžite začal siahať na investície, 
okamžite začal, štartoval cost savingové 
programy. My sme to v princípe urobili 
tiež a tým, že my sme v tom investič-
nom biznise, pretože dodávame hlavne 
technológie a to je o investíciách, bolo cítiť, 
že ten prepad, ten koncom minulého roka 
bol pomerne veľký. Teraz môžem povedať, 
že je vidieť mierne oživenie a nechcem sa 
dostať do pozície optimistu, ale skôr zostať 
v tej pozícii dobre informovaného realis-
tu. Ale čo je určite signifikantne vidieť, že 
ten tlak na tie ceny je extrémny, že teraz 
naozaj ešte ten biznis na tom trhu a nejaký 
tlak na tie ceny je enormný, a aj keď sa 
nám darí niekde tie ceny zdvíhať, tak zase 
na druhej strane nás to hituje na vstupov 
komodít, pretože tie, povedal by som, až 
nekontrolovateľne rastú. Čiže poviem to 
tak, že situáciu vnímame, ale sme na ňu 
do veľkej miery aj pripravený. Skupina je 
stabilná, počas tej corony sme naštartovali 
množstvo nových aktivít na to, aby sme zá-
kaznícke portfólia diverzifikovali. Rozvíjame 
nové produktové polia, čiže s toho hľadiska 

nám tá corona, alebo tá situácia, ktorú tá 
corona spôsobila, pomohla ďaleko agresív-
nejšie exekuovať niektoré stratégie. Aj keď 
ja osobne ešte vidím, že v tomto máme 
veľký priestor na to, že tu stratégiu máme 
dobre popísanú, len by sme mali byť ešte 
agresívnejší v exekúciách, konzekventnejší 
čo sa týka exekúcie tej stratégie. 

Ja prejdem na inovácie. Skupina MA-
TADOR sa aj zaviazala novým claimom 
„Inovation to win“ viac sa sústrediť na 
inovácie. Inak aj tá doba to prináša, 
už tá priemyselná revolúcia. V čom 
možno vidíte ten priestor, kde by sa 
Matador možno mohol pozicionovať 
v rámci tých nových vecí, nových sme-
rov, nových sektorov?

Tak ten „Innovation to win“, ja si myslím, 
že ono ten claim náš Matadorácky sme 
dlho hľadali ten správny. Ale teraz ho ja 
vnímam tak, že sme konečne trafili klinček 
po hlavičke, pretože inovácia... Som taký 
starší pamätník histórie Matadoru a viem, 
čo pomohlo reštartovať ten biznis, alebo 
reštartovať – naštartovať ho do extenzív-
neho rastu už v oblasti gumariny a boli 
to práve, okrem množstva iných vecí, 
ktoré samozrejme bolo treba urobiť v tom 
manažérskom živote, tak to boli hlavne 
inovácie. Bol to posun do vyšších palco-
vých rád a v princípe s týmto príbehom 

sme vstúpili aj do automotive biznisu a tá 
inovácia nás sprevádza už od začiatku. Ja 
si nepamätám obdobie, žeby sme inováci-
ám nedávali dôraz. Akurát, že teraz sa ich 
snažíme trošku systematickejšie uchopiť. 
Realizujeme teraz projekt s pánom Urigom, 
výsledkom ktorého by mala práve byť 
inovačná stratégia a snažíme sa followovať 
našich zákazníkov z hľadiska inovácií. My, 
poviem, že inovácie rozdeľujem do takých 
dvoch oblastí v rámci skupiny – jedna sú 
tie reaktívne inovácie, kedy reagujeme 
na nové trendy, ktoré prináša zákazník 
a followujeme ho v týchto inováciách, a to 
je vidieť teraz veľmi silne v Aufeer designe, 
kde ten automotive prináša množstvo no-
vých vízií v oblasti mobility, v oblasti elek-
tromobility, v oblasti autonomity, v oblasti 

konektivity a generuje množstvo nových 
príležitostí pre nás. A tam ja práve vidím, 
že ten náš nástup ešte môže byť ďaleko 
extenzívnejší a rýchlejší, aj keď sa nám darí 
vstupovať do nových smerov aj v oblasti 
Aufeer Design. Hlavne sú to oblasti elektri-
ky, oblasti digitalizácie, ale na tomto ešte 
musíme do budúcna popracovať, aby nám 
neušiel vlak. Tak ako ja vnímam, že Európe 
ušiel vlak v oblasti elektromobility a batérií, 
čiže my musíme sa ponaučiť z týchto chýb 
a musíme rozmýšľať s tým zákazníkom 
v čase, kedy on o tom uvažuje a nie až keď 
sem príde. Čiže to je tá oblasť reaktívna, 

ROZHOVOR ROZHOVOR
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a potom je tam oblasť proaktívna, a to je prinášať naše vlastné rie-
šenia zákazníkovi a snažiť sa ich potom penetrovať na trhu. A tuná 
ja vidím silnú pozíciu aj v oblasti práve priemyselnej automatizácie 
a tej divízie jednoúčelových zariadení, faktory automation, pretože 
tam určite máme skupinu ľudí, ktorá dokáže generovať nápady, 
myšlienky. Čo je veľmi dobre, že akcionári sú ochotní investovať do 
vývoja a počkať si na ten výsledok. Máme za sebou pár aplikácií, 
prvých aplikácií, ako napríklad Matador Vision System, čo je náš 
komplexný vývoj, a práve teraz prichádza to obdobie, kedy z neho 
začínajú padať peniaze a generovať novú budúcnosť. Generuje 
to novú budúcnosť, novú produktovú radu. Čiže toto je niečo, kde 
sme sa mali postupne switchovať z toho reaktívneho viac do toho 
proaktívneho, ale ja si myslím, že tým, že sme v automotive, tak 
autmotive vnímame ako jeden z najinovatívnejších industry, že 
pokiaľ budeme mať dobrý vzťah so zákazníkom, budeme s ním 
hovoriť, budeme s ním diskutovať, tak som presvedčený o tom, že 
vieme s tým zákazníkom rásť aj v oblasti inovácií.

Ja možno len takú doplňujúcu otázku – dneska sme mali aj 
taký zaujímavý workshop ohľadne vodíka, je možno vodí-
ková technológia to, kde vidíte Matador ako dominantného 
hráča niekde na stredoeurópskom, európskom trhu? Alebo 
napríklad, spomeniem si, vlastne v Aufeer-i tiež rozbiehame 
nejaké nové veci dizajnu, renderingy, CGI aj herný priemy-
sel. Je možno toto akoby nejaká budúcnosť, ktorá by mohla 
plnohodnotne to portfólio doplniť?

Keď začnem tým Aufeer designom, tým, čo ste spomínali – rendre, 
CGI – teraz sa zrovna nachádzame v tendri práve na tieto techno-
lógie. Určite, myslím si, že ďaleko rýchlejšie tento smer digitalizá-
cie bol akcelerovaný práve tou coronou, pretože nedalo sa ces-
tovať, všetko sa začalo robiť vo virtuálnom, digitálnom prostredí. 
A tam si myslím, že sme dobre trafili klinček po hlavičke, lebo sme 
veľmi aktívne do toho vstúpili a vidíme, že ten potenciál je ďaleko 
vyšší, pretože automobilky si uvedomovať, že to je priestor, kde sa 
dá, poviem, jednak ušetriť množstvo peňazí, pretože, samozrejme, 
pracovať s tými marketingovými kampaňami v digitálnom prostredí 
je ďaleko jednoduchšie ako cestovať po celom svete ako s armá-
dou ľudí, ktorá zabezpečuje tento marketingový materiál. Čiže to 
je jedna oblasť, kde môžem povedať, že sme aktívne vstúpili a vi-
díme potenciál a našou ambíciou je do budúcna vybudovať zase 
ďalšiu novú v Aufeeri. Pracovne to voláme Aufeer Digital. Teraz 
práve prebiehajú diskusie o tom, ako by to malo byť štruktúrované, 
kde by to malo byť umiestnené a ako by to malo byť riadené tak, 
aby sme dali tomu správnu autonómiu a správnu dynamiku na 
extenzívnejší rast. 

No a čo sa týka, tá druhá časť otázky bola vodíkové veci, máme 
za sebou workshop, ste tam sedeli, ste tam sedeli. Čiže ja poviem 
tak, my momentálne máme jeden projekt na stole, ktorý z hľadiska 
vodíkových technológií riešime a pevne verím, že v blízkej dobe 
bude čas, aby sme ho predstavili. Čiže my už reálne v tomto seg-
mente sme aktívni. Nie je to úplne niečo pre nás neprebádané, ne-
poznané. Dnes z úst expertov, ktorí sa venujú vodíkovej technológii 
na Slovensku jasne zaznelo - Slovensko verzus zvyšok Európy, tej 
vyspelejšej časti Európy, hodne zaostávame za tou časťou sveta 
alebo Európy z tohto pohľadu. Čo je dobré pre nás, že sme pri 
tom a hľadáme príležitosti a ja som presvedčený, že pre skupinu 
Matador tam vieme nájsť potenciál. A nemusíme to byť vyslo-
vene len o automotive, tie vodíkové technológie ja tak vnímam 
trošku ako revolúciu. Keď som videl, aký to má široký záber na tej 
prezentácii, že sme in touch so všetkými, čo sú decision makeri 
na Slovensku, dáva nám to veľký priestor a šancu na to, aby sme, 
poviem aj v oblasti vodíku generovali nový biznis potenciál pre 
skupinu. Čiže ja som optimista v tejto oblasti.

Prejdem na vzdelávanie – z môjho pohľadu, keď som sem 
prišiel, Matador mal extrémny fokus na vzdelávanie, čo mne 
je veľmi sympatické. Prečo vlastne je taký akoby fokus na to 
vzdelávanie v celej tej skupine, do ktorej sa zapája nielen ten 
high level manažment, ale aj čoraz viac tých zamestnancov. 
Máme tento týždeň školenie na obchodné zručnosti. Prečo je 
taký dôraz na to vzdelávanie v tej skupine?

Ja si myslím, že na to je veľmi jednodu-
chá odpoveď. Inovácie a vzdelávanie, to 
sú podľa mňa dva veľmi silné driveri na 
dlhodobú udržateľnú víziu budúcnosti 
v rámci skupiny. Zase sa vrátim k tomu, 
že som pamätník a dokážem porovnávať 
gumárenský svet s tým automotive svetom 
vyslovene, a tento fokus na vzdelávanie 
a inovácie, pretože inovácie sú aj o tom, že 
máte vzdelaných ľudí, vyskillovaných ľudí, 
stále vzdelávate, aby ste tie inovácie pod-
porovali. Inovácia nie je len o inovácii pro-
duktu, ale aj o tom celom spektre činnosti, 
ktoré firma robí a každý proces musí byť 
stále inovovaný v nejakej perióde. A tuto 
sme vždy dávali veľký dôraz, a lídrom 
tohto je u nás – a pre mňa je to veľký prí-
klad – pán prezident, pretože to bolo vždy 
jeho dva piliere, na čom tú skupinu staval. 
Na tom, že ľudia musia byť stále „up to 
date“ čo sa týka nových trendov, čo sa týka 
nových technológií a na druhej strane tým 
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sa snažil práve týmto vzdelaným staffom podporovať rast inovácií 
a tým pádom rast skupiny a dávať budúcnosť tej skupiny. Čiže 
trošku sme my museli zastaviť a priznám sa, že sme skúšali počas 
toho minulého roka – a už nechcem ani spomínať, že corona krízy 
– poviem tak, že minulého roka, kedy boli nejaké limity, hlavne čo 
sa týka cestovania a stretávania sa ľudí, tak sme mali problém 
trošku s tým vzdelávaním. Skúšali sme to aj vo virtuálnom prostre-
dí, a zase vám poviem, že virtuálne prostredie ja vnímam skôr ako 
nevyhnutnosť. Preferujem osobný vzťah s ľuďmi a aj tie školenia. 

Na záver by som sa spýtal práve tú nejaké strategickú 
otázku – kde možno vidíte Matador v roku 2030 alebo o de-
sať rokov? Je to taká klišé otázka, ale v tejto dobe jednak 
dozvuky pandémie, digitalizácia čoraz vo väčšej miere, 
segmenty niektoré oslabujú, niektoré idú do popredia. Kde 
možno vidíte Matador alebo čo bude taká challenge pre ten 
Matador, aby si naďalej udržal tú pozíciu toho inovatívneho 
lídra slovenského priemyslu? 

Toto sú vždy veľmi ťažké otázky pre mňa, že kde sa vidím aj ja 
o päť rokov, o desať rokov a kde vidím Matador o tridsať rokov 
alebo v roku 2030, to je v princípe jedno. Ja si myslím, že Matador 
má jasnú stratégiu. Má dobre našliapnuté, tá skupina je dobre 
nasetupovaná, je zdravá finančne. Myslím si, som presvedčený, že 
máme aj dobrý manažment tím okolo seba, že máme ľudí, ktorí 
zdieľajú hodnoty skupiny Matador na tých kľúčových pozíciách. 
Máme kreatívnych ľudí a tá stratégia je jasná – generovať čím viac 
pridanej hodnoty s tou skupinou, z môjho pohľadu práve z týchto 
inovatívnych riešení a činností. Ja osobne budem spokojný vtedy – 
za seba hovorím – pokiaľ Matador bude vnímaný ako líder v oblas-
ti inovácií, nielen v rámci Slovenska, tak ako to je aj teraz, ale bolo 
by pre mňa veľmi príjemné, keby v rámci toho stredoeurópskeho 
priestoru sa o nás hovorilo tak, ako sa hovorí teraz – že Matador je 
líder v oblasti inovácií a budeme, poviem tak, pre toho zákazníka 
prirodzený partner práve pre tieto inovačné riešenia, pretože teraz 
často ešte je cítiť, že na to isté know-how zo západnej Európy má 
väčšiu hodnotu, ako to isté know-how z východnej Európy a my 
by sme, do budúcna je určite našim cieľom, aby bol ten Matador 
vnímaný ako štandardná svetová značka, ktorá v inováciách má 
svoje pevné miesto.

Celé interview si môžete pozrieť na linku: 
www.youtube.com/watch?v=AMBuNulcLU0 
alebo načítaním QR kódu:
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Veríme, že si každý z vás nájde svoju oblasť 
v ktorej vidí zmysel pre zlepšenie a svojou 
aktivitou pomôže vytvoriť pridanú hodno-
tu pre svojich kolegov, spoločnosť, alebo 
komunitu a verejnosť. Už teraz sa tešíme na 
podnety a ich realizácie. Víťazov v každej 
kategórii odmeníme na konci kalendárneho 
roka. Staňte sa hviezdou Matadoru! 

Ocenenie za mimoriadny: humanitný, 
ekologický, spoločenský čin, ktorý má 
pozitívny účinok (dopad) na spoločnosť, 
komunitu, alebo verejnosť. 

Kto navrhuje 
Zamestnanec skupiny MATADOR

Kto nominuje 
riaditeľ SBU

Proces

1. Kandidáta môže navrhnúť každý 
zamestnanec skupiny MATADOR do 
31.10. príslušného roka na svoje HR od-
delenie a príslušnú nomináciu písomne 
zdôvodní. 

2. Riaditeľ SBU a vedenie SBU vyhod-
notia kandidátov a nominujú finálneho 
kandidáta s príslušným zdôvodnením 
na ocenenie do 15.11. príslušného roka 
na centrálne HR oddelenie MATADOR 
Group 

3. Na základe nominácií posúdi komisia 
Matador Stars všetky nominácie a vy-
berie víťaza v kategórii MIMORIADNE 
OCENENIE za daný kalendárny rok. 

Kritéria

Kandidát na víťaza zrealizoval danú akti-
vitu, ktorá mala humanitný prínos, alebo 
spoločenský prínos, alebo ekologický 
prínos, ktorý mal aj pozitívny dopad na 
komunitu, organizáciu alebo verejnosť. 

Komisia Matador Stars 
Predstavenstvo skupiny MATADOR

Ocenenie 
Finančná ohodnotenie + cenný dar

Ocenenie je za najlepší technologický 
zlepšovateľský návrh, výrobné zlep-
šenie, vytvorenie bezpečnostného 
opatrenia, alebo zefektívnenie procesu 
v skupine MATADOR.  

Kto navrhuje 
Vedúci zamestnanci, manažér kvality, lean 
manažér BOZP

Kto nominuje 
riaditeľ SBU

Proces

1. Vedúci zamestnanec oddelenia, alebo 
manažér kvality, alebo lean manažér 
BOZP navrhne kandidáta na kategóriu 
MATADOR INOVÁTOR s príslušným 
písomným zdôvodnením (môže byť aj 
fotodokumentácia) na HR oddelenie 
danej SBU do 31.10 kalendárneho roku. 

2. Finančné oddelenie SBU posúdi nápa-
dy finálnych kandidátov z ekonomic-
kého hľadiska za použitia aktuálne 
platnej metodiky vyhodnotenia prí-
nosu podľa Capital Request (zahŕňa: 
úspora nákladov alebo dodatočný 
zisk, ktorý generuje daný nápad). 
Daná metodika Capital Request je 
súčasťou Smernice Controllingu.

3. Riaditeľ SBU a vedenie SBU vyhod-
notia kandidátov a nominujú finálneho 
kandidáta s príslušným zdôvodnením 
(s celou dokumentáciou) na ocenenie 
do 15.11. príslušného roka na centrálne 
HR oddelenie MATADOR Group 

4. Na základe nominácií a finančného 
reportu posúdi komisia Matador Stars 
všetky nominácie a vyberie víťaza v ka-
tegórii MATADOR INOVÁTOR za daný 
kalendárny rok. 

MATADOR STARS
Milí kolegovia, predstavenstvo značky MATADOR 
Group sa rozhodlo obnoviť náš dlhoročný projekt 
Matador Stars. Tento projekt vytvára ideálny 
priestor pre budovanie firemnej kultúry a podpo-
ruje u našich zamestnancov angažovanosť a pro-
aktivitu v oblastiach životného prostredia, inovácii 
a BOZP. 

MARTIN ADAMKA

„Hlavný cieľ obnovy tohto pek-
ného projektu je budovanie 
firemnej kultúry, ktorá oceňuje 
výkon a angažovanosť svojich 
zamestnancov, zlepšenie imidžu 
spoločnosti a podnecuje príjemné 
pracovné prostredie v skupine 
MATADOR.“ 

Katarína Lapková  
Viceprezidentka  
pre Legal & Affairs

Kategória 
MIMORIADNE OCENENIE 

Kategória 
MATADOR INOVÁTOR 

PROJEKT PROJEKT
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Zo života 
firmy
MATADOR Group sa skladá z niek-
torých biznis entít a v každej z nich 
pulzuje zaujimavý život. Na nasledu-
júcich stranách uvidíte hlavné údalosti 
predošlého kvartálu.

KOMUNIKAČNÁ RADA, FOTO: MATADOR
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ANASTASIA AKININA, AUFEER DESIGN

AUFEER DESIGN 
s novým štúdiom 
v Prahe

AUFEER DESIGN AUFEER DESIGN

Vystudoval grafický design na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně a UMPRUM 
v Praze. Již během studií (2010) založil 
kulturně orientované studio Deep 
Throat (JAMU, Dům umění města 
Brna, GHMP, Arbor vitae) a přednášel 
na univerzitách UMPRUM, FaVU VUT 
či Bauhaus Wiemar. Následně v roce 
2013 založil projekt Studio123, které 
se zaměřuje na tvorbu custom online 
softwarových výstupů (IKEA, W-Archi-
tecture, Rockefeller Foundation, ČVUT) 
a od roku 2017 je i stálým kantorem na 
UMPRUM v Praze. Nyní ve společnosti 
Aufeer Design vede nový pražský tým 
zaměřený na nové technologie a di-
gitálně orientované výtvarné výstupy 
s cílem posilnit portfolio celé skupiny. 

Zdeněk Kvasnica

Ahoj Zdeňku, byl jsi u začátku zalo-
žení nového studia a nedavno jsi pře-
vzal jeho vedení. Jaká je tvoje vize? 

Cílem založení nového studia v Praze je 
vybudovat prostor věnující se aktivitám 
zaměřeným na digitální výtvarné výstupy, 
které jdou od základního vývoje softwaru 
přes koncepci a architekturu softwaru, 
UX design, UI design, testing, front end 
development, výtvarné výstupy – sketch, 
3D modeling, texturing, technický design, 
až po CGI výstupy a VFX pro zábavní 
průmysl. Studio formálně spadá pod ino-
vační centrum v Mladé Boleslavi.

Věříš, že pražské studio má velký 
potenciál?

Při budování nového studia se jedná 
hlavně o rozšíření kompetencí AUFEER 
DESIGN. Pracovali jsme s myšlenkou 
toho, jak firma funguje teď a jak můžeme 
doplnit aktuální portfolio. Máme k dispo-

zici velké spektrum talentu a aktivit, které 
jsou fokusované na automotive, na to 
navazujeme a rozšiřujeme portfolio dal.

Jaký to je – byt úplně nový hráč na 
trhu?

Vnímám to jako slabou stránku. Když jsi 
teprve na startu tak nikdy nemáš silnou 
pozici, je to těžký. Vyžaduje to hodně pře-
svědčováni, budovaní kompetencí. Rozjet 
něco nového vždy znamená riziko, je to 
vždy velká výzva.

Zdeňku, jak bys popsal nové studio?

Studio se nachází v pražských Holešo-
vicích, v lokalitě, kde to žije, navíc je to 
u řeky a u řeky a to okolí je moc příjemné. 
Praha je srdce Evropy, kde se psali dějiny 
a vnímáme to jako velkou výhodu, že tu 
můžeme fungovat. 

Jaký máš po ruce tým?

Zčásti přijímáme lidi z Design tymu, zčásti 
nove kolegy. Tým se stabilizoval na 8 lidi, 
budeme se dal rozvíjet a růst. Zaměřeni 
většiny lidí je hlavně PC grafika, 3D grafi-
ka, výtvarný a technický talent, kolegové 
zvládají retušovat, zvládají i postprodukční 
aktivity se statickým obrazem a s videem.

Jak dlouho studio existuje?

Od února 2021, takže dohromady teprve 
4 měsíce.

Co jsou vaše první úspěchy?

Za hlavni úspěch považuji to, že se to 
rozběhlo. Vytváříme první výstupy, našli se 
správní lidi do týmu, naladili první pracovní 
postupy, rozebíhá se produkce. Další 
úspěch nás teprve čeká. V tuto chvíli se 
chci soustředit ne to, abychom to udrželi. 

V rámci rozšíření týmu plánujete nabí-
rat i čerstvé absolventy?

Plánujeme nabírat hodně lidí. Hlavní kri-
térium pro nás je lidskost, ta je nejdůle-
žitější, zbytek se dá naučit. Záleží nám 
na tom, aby ten člověk nám sedl lidsky, 
zvládl tu práci po technické stránce a do 
výstupů se promítl jeho talent.

Zdeňku, prozraď nám, na které velké 
hráče cílíte?

Cílem nejsou jednotlivce, spíš je to o tom, 
etablovat se na scéně výtvarného uměni, 
především kvalitou a osobitými výstupy.

Pokud se člověk zaměří na konkrétní firmu 
nebo získaní zakázky, vždy pohoří. Máme 

za cíl stát se kvalitním dodavatelem digi-
tálních výstupu. Můžu říct, že každý klient 
u nás dostane maximální péči. 

Na závěr odkaz

Do studia v ul. Jankovcová se muže přijít 
podívat kdokoliv ze zaměstnanců.

Je to prostor, který je o zábavě a o tom, 
že nás baví tvořit výstupy. Kdykoliv bude-
te mi zájem se podívat – můžete k nám 
zavítat. 
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portfóliu našej 
spoločnosti 
MATADOR 
Industries 
máme niekoľko 
zákazníkov, 
z rôznych od-

vetví, s rôznym zameraním. Nájdu sa aj zá-
kazníci, ktorých môžeme nazvať aj „zelený“ 
zákazník. Takéto označenie si zaslúži náš 
zákazník, spoločnosť Vecoplan AG. 

Vecoplan AG je medzinárodným lídrom 
a špecialistom pre vývoj, výrobu strojov 

a zariadení pre spracovanie a zhodnote-
nie surovín, odpadových surovín na drevo 
a biomasu, umelé hmoty, papier, náhradné 
palivá, domové a priemyselné odpady.

Vecoplan AG má dcérske spoločnosti 
v USA, Anglicku, Rakúsku, Poľsku a Španiel-
sku a početné odbytové a servisné miesta.

Obchodný úsek MATADOR Industires začal 
spolupracovať so spoločnosťou Vecoplan 
v prvom kvartáli 2021 a uzavreli s touto 

spoločnosťou prvé kontrakty.

Ide o 3 typy výrobkov :

Keďže sa jedná o nového zákazníka i nové výrobky, aj v tom-
to prípade sa snažíme inovatívnym prístupom vyriešiť každú 
požiadavku. Každý projekt je uskutočnený so špičkovou presnos-
ťou a naplní aj tie najnáročnejšie požiadavky. Máme vynikajúce 
know-how. Moderné strojové vybavenie našej spoločnosti nám 
umožňuje pracovať na zákazkách z rôznych materiálov, zloži-
tých tvarov a veľkostí. Intenzívne sme popracovali na technológii 
nových výrobkov. Vždy je to pre nás nová výzva.

Výrobok posúvač bol pre nás skutočne náročná výzva. Ide 
o technologicky zložitý zváraný diel, ktorý má množstvo vnú-
torných zvarov. Taktiež bol potrebný prípravok pre dodržanie 
súosovosti otvorov na posúvači. Dielec sme vyrobili v potrebných 
toleranciách a preto by sa mohol stať opakovaným dielcom do 
budúcna.

Výrobok traverse je veľmi vhodný typ výrobku, ktorý sme vyrobili 
v potrebnej kvalite. Radi by sme ho zaradili do portfólia výrobkov, 
ktoré by MATADOR Industries mohol v budúcnosti opakovane 
vyrábať.

Pri výrobku plniaca násypka bolo potrebné pri zváraní dávať 
veľký pozor, aby sme neprehriali zvárané miesta a tým nevznikli 
vypukliny alebo priehlbiny na zváraných plochách. Kvalita pod-
skupín po zvarení bola veľmi dobrá, čo nám potvrdil zákazník. 
Vecoplan AG vyslovil spokojnosť s prevedením zvarov i dodrža-
ním rovinnosti plechov. V tomto prípade sme vyrobili najväčšiu 
násypku, ktorú 

Vecoplan AG má vo svojom portfóliu výrobkov. Ostatné násypky, 
ktoré vyrábajú sú menšieho rozmeru.

Pri posúvači a traverse sme obdržali rámcové zmluvy na viacero 
kusov.

Pozitívne vnímam to, že sme schopní byť dodávateľom týchto 
dielov pre Vecoplan AG. Osobne ma teší veľmi dobrá a korektná 
komunikácia z oboch strán. Ako veľmi dobrý výrobok z pohľadu 
rentability považujem traverse, pokiaľ budú zohľadnené aktuálne 
materiálové náklady. Taktiež pri násypkách menších rozmerov 
máme šancu stať sa pravidelným dodávateľom pre Vecoplan AG. 

Celkovo vnímam zákazníka Vecoplan AG s veľkým potenciálom 
rozvoja spolupráce a zvyšovania objemu tržieb do budúcna. Je 
to zákazník s ktorým MATADOR Industries chce rozvíjať spo-
luprácu a stať sa pravidelným dodávateľom dielov, neskôr aj 
montážnych podskupín. 

Recyklačné technológie sú veľmi dôležité hlavne v dnešnej dobe 
s ohľadom na životné prostredie. Pretože veríme zásadám udr-
žateľnej budúcnosti.

ZUZANA HANUSKOVÁ

MATADOR Industries  
a jeho „zelený“ zákazník

V

MATADOR INDUSTRIESMATADOR INDUSTRIES

POSÚVAČ                                                TRAVERZA                                                 PLNIACA NÁSYPKA
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ATADOR 
Group patrí 
medzi najtra-
dičnejších pod-
porovateľov 
slovenských 
olympioni-
kov. Tradičná 

slovenská značka so 116-ročnou tradíciou 
podporuje účasť športovcov zo Sloven-
ska nielen na olympijských hrách, ale aj 
ďalších významných podujatiach (OH 
mládeže, Európske hry, Európske olym-
pijské festivaly mládeže), na ktoré vysiela 
výpravy SOŠV. 

„SOŠV i MATADOR Group sú dlhodobo 
výborne etablované spoločnosti nielen 
doma, ale aj v zahraničí. Sme radi, že sa 
môžeme spájať s úspešnými domácimi 
firmami, ktoré majú dlhoročnú tradíciu. 
Predĺžením doterajšej spolupráce vysiela 
MATADOR Group z nášho pohľadu aj jas-
ný signál verejnosti o jeho vnímaní športu 
a spoločenskej zodpovednosti,“ povedal 
prezident SOŠV Anton Siekel. 

Olympijské hnutie v minulosti ocenilo 
význam prínosu spoločnosti MATADOR 

Group pre slovenský šport aj udelením 
Bronzových kruhov SOV najvyšším pred-
staviteľom firmy – prezidentovi Štefanovi 
Rosinovi a viceprezidentovi Miroslavovi 
Rosinovi. Aj udelenie tohto vyznamena-
nia ukázalo, akú dôležitú úlohu hrá firma 
v podpore slovenských olympionikov. 

„MATADOR Group je tradičný partner 
SOŠV. Filozofia našej značky sa v mnohom 
zhoduje s olympijskými hodnotami i so 

zmyslom fair-play. Rovnako ako športovci 
sa snažíme neustále zdokonaľovať a zlep-
šovať. Naďalej chceme spájať našu značku 
s tými najlepšími a prispievať k jej identifi-
kácii ako významného dodávateľa najmä 
pre automobilový priemysel,“ uviedol prezi-
dent MATADOR Group Štefan Rosina. 

Spoločnosť sa zapojí do viacerých aktivít 
a projektov, ktoré pripravil v roku 2021 
Slovenský olympijský a športový výbor. Za-

Dve etablované 
spoločnosti pokračujú  
v dlhoročnej spolupráci

M

SPONZORING SPONZORING

merané sú na podporu myšlienok olympizmu, propagáciu fair play 
a rozvoj pohybových a športových aktivít predovšetkým u mladej 
generácie a rodín s deťmi. 

„V spoločnosti MATADOR Group vidíme významného podpo-
rovateľa športu na Slovensku i za jeho hranicami. Sme radi, že 
aj v dnešných náročných časoch, v ktorých koronakríza ovplyv-
nila každé hospodárske odvetvie, stojí pri nás a pokračujeme 
v spolupráci. V jej rámci bude MATADOR Group pomáhať 
nielen vrcholovým športovcom a športu na najvyššej úrovni, ale 
významne podporí aj naše projekty, ktorými chceme pomôcť pri 
zvýšení fyzických zdatností detí a mládeže,“ prezradila marke-
tingová riaditeľka SOŠV Kristína Czuczová. 

Nezávislá priemyselno-investičná skupina MATADOR Group, 
pôsobiaca v Európe i na mimoeurópskych trhoch, sa zameriava 
na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou a inovácie v oblasti 
automobilového priemyslu a celkovej globálnej mobility. Patrí 
medzi popredných dodávateľov komponentov pre automobilový 
priemysel, ako aj iné priemyselné odvetvia. Zaoberá sa vývojom, 

dizajnom, inováciami, konštrukciou a sériovou výrobou lisova-
ných a zváraných komponentov a zostáv, ako aj strojárskou 
zákazkovou výrobou, návrhmi a riešeniami v oblasti priemyselnej 
automatizácie a robotizácie. 

„Zmysel nášho angažovania 
v športe vidíme nielen z marke-
tingového, ale aj zo sociálneho 
aspektu. Bez podpory partnerov 
by viacerí talentovaní športovci 
pravdepodobne neuspeli. Uvedo-
mujeme si tento rozmer a veľmi 
aktívne sa zapájame do sponzor-
ských aktivít a podpory sloven-
ského športu a jeho športových 
talentov. Aktivity Slovenského 
olympijského a športového výbo-
ru vnímame ako veľmi významné 
v kontexte slovenského športu.“ 

Martin Adamka  
Head of Marketing, 
MATADOR Group

Úspešná spolupráca medzi Slovenským olympi-
jským a športovým výborom (SOŠV) a spoloč- 
nosťou MATADOR Group vstupuje už do piateho 
olympijského cyklu. Obe významné značky predĺžili 
doterajšie partnerstvo, ktoré trvá už od roku 2005. 

MARTIN ADAMKA, FOTO: ARCHÍV



27

2 / 2021 MATADOR EXPRES

26

2 / 2021MATADOR EXPRES AUFEER DESIGN

Druhý kvartál roka 2021 priniesol ďalšie pekné 
jubileá našich kolegov v Dubnici nad Váhom. 
Aj v našom Matador Exprese by sme si radi 
spomenuli a ocenili pekné jubileum našich kole-
gov, ktorí sú dlhodobo verný k značke MATADOR 
Group. Lojalita k jednej firme je v týchto časoch 
už vzácnosť, preto si nesmierne vážime ich prácu 
a ochotu vytvárať hodnoty v našich spoločnostiach 
v skupine MATADOR. 

Oslavuje sa aj u našich českých susedov, ktorí 
majú tiež niekoľko pekných jubileí. Kolegom 
v Čechách srdečne gratulujeme. Ďakujeme im za 
ich vernosť a prácu v službách AUFEER DESIGN, 
ktorú odvádzajú na svojich oddeleniach. Srdečne 
gratulujeme! 

Jubileá 
MATADOR Group

Jubileá  
AUFEER DESIGN

MATADOR Tools

Pán Peter Klobučník a pani Ing. Mária Zaťková oslavujú v spo-
ločnosti MATADOR Tools pracovné jubileum 10 rokov. Aj touto 
cestou im chceme poďakovať za odvedenú prácu a lojalitu k značke 
MATADOR Group. 

MATADOR Industries

V rámci MATADOR Industries máme hneď niekoľko jubileí v tomto 
kvartáli. Niektorí kolegovia sú v spoločnosti už úctyhodných 45 ro-
kov. Nesmierne si vážime vašu lojalitu a zodpovednú prácu, ktorú 
každodenne vykonávate v skupine MATADOR. Srdečne gratuluje-
me týmto našim kolegom. 

Meno zamestnanca Celková prax

Čerňanská Zuzana 10 r.

Bielik Milan 45 r.

Cíbik Vladimír 45 r.

Sedláček Marián 45 r.

Teplanský Jozef 45 r.

Jelínek Richard, Ing. 15 r.

Hrubý Miroslav, Ing. 40 r.

Květen 2021

Miloslav Botka - 2.5.2021 oslavil 20 leté výročí, vedoucí oddělení 
Lisovacích nástrojů. Celou svou profesní kariéru zasvětil oddělení 
Lisovacích nástrojů, kde začínal jako konstruktér, projektový vedo-
ucí, zástupce vedoucího oddělení a jeho současná pozice vedoucí 
Lisovacích nástrojů. 

Petr Šíma - 2.5.2021 oslavil 20 leté výročí na pozici konstruktéra 
Lisovacích nástrojů. Svou profesní kariéru obohatil také o projekto-
vého vedoucího ale jeho hlavním oborem je konstrukce. 

Červenec 2021

Jozef Pavla - 1.7.2021 oslavil 5 leté výročí na pozici 3D modeláře.

Štěpán Rejhon - 7.7.2021 oslavil 5.leté výročí na pozici konstruktéra 
na oddělení Karoserie.

Duben 2021

David Červeň - 1.4.2021 oslavil 10 leté výročí, ředitel vývoje a ve-
doucí oddělení agregátů, Svou profesní kariéru začal ve společ-
nosti na pozici Projektového vedoucího, následně přešel na pozici 
vedoucího plastů a poté na současné pozice.

Tomáš Kvapil - 4.4.2021 oslavil 5 leté výročí na pozici Designera.

Červen 2021

Roman Helma - 1.6.2021 oslavil 5 leté výročí na pozici konstrukté-
ra na oddělení Agregátů.

Kateřina Holá - 1.6.2021 oslavila 5 leté výročí na pozici administra-
tivně -technické podpory na oddělení Světel.

Hynek Procházka - 1.6.2021 oslavil 5 leté výročí na pozici vedoucí-
ho Karoseri.

MATADOR INDUSTRIES
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eď vegán/ka 
obeduje medzi 
nevegánmi, je 
častým javom, 
že vegánsky 
chod bude 
na nejaký čas 
stredom pozor-

nosti. Vegáni sa stravujú odlišne a ľudia sú 
prirodzene zvedaví a všímaví, čo platí aj pre 
zamestnancov MATADOR Group. V tomto 
článku zodpoviem na vaše otázky, ktoré ste 
mi ako vegánke položili a ako bonus, v zá-
vere nájdete zdroje na ďalšie štúdium.

A čo je to “vegánstvo”?

Britská „Vegan Society” ho v roku 1944 de-
finovala ako „filozofiu a štýl života, ktorého 
snahou je v čo najvyššej možnej miere vylú-
čiť všetky formy využívania zvierat a krutostí 
páchaných na zvieratách kvôli potrave, 
oblečeniu, alebo inému účelu. Zároveň je to 
myšlienka rozvoja a vyžívania “animal-free” 
alternatív pre benefit zvierat a životného 
prostredia.” 

V skratke vegán vylúči zo stravy mäso, 
vajcia, mliečne produkty a med. Nekupuje si 
oblečenie z kože alebo vlny, ani kozmetiku 
so živočíšnymi zložkami, či tú testovanú na 
zvieratách.

Prečo je vegánstvo v posledných ro-
koch trendom? 

Dnes existuje veľa možností, alternatív po-
travín aj oblečenia, či kozmetiky, ktoré nám 
dovoľujú žiť aj bez utrpenia zvierat. Druhým 
dôvodom je, že čoraz viac ľudí sa zaujíma 
o dopad na životné prostredie. Vďaka 
internetu a dokumentaristom, aktivistom, 
vedcom, športovcom, ale aj slávnym osob-
nostiam máme ľahko dostupné informácie 

Žijeme zdravo
Vegánstvo: trend  
či životný štýl?

K
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o tom ako vieme svojim správaním zmeniť 
globálnu ekologickú krízu. Zároveň sa do-
zvedáme aj o iných benefitoch vegánstva. 
Ak si teda zvážime, čo všetko je potrebné, 
aby sa mäso, vajíčka či syry dostali na náš 
tanier, niekedy zvolíme zdravšiu a menej 
bolestnú variantu.

K rastu počtu vegánov prispeli aj vegánske 
výzvy “30 dní vegán”, ktoré ľudí informujú 
o benefitoch vegánstva ale ich aj povzbu-
dzujú receptami a ďalšími užitočnými tipmi. 
V USA sa výzva volá Veganuary (z r. 2014) 
a je ideálne nastavená na čas novoročných 
predsavzatí. Veľa krajín sa pridalo: na Slo-
vensku máme Rastlinnú výzvu v Čechách 
Vegánsku výzvu, pridajte sa.

Aké osobnosti a športovci sú vegáni? 

Napríklad Joaquin Pheonix, Moby, Stevie 
Wonder, herec a environmentalista Leo-
nardo DiCaprio s vyše 37 mil. fanúšikov na 
sociálnych sieťach, ktorý točí dokumenty, 
pomáha a investuje do vývoja vegánskych 
značiek potravín a oblečenia. Ďalej hokejista 
Zdeno Chára, UFC Fighter Nate Diaz, 
najsilnejší muž Nemecka roku 2011 Patrick 
Baboumian, ultramaratónec Scott Jurek, 
sestry Williamsové alebo Novak Djokovic 
s vlastnou vegánskou reštauráciou v Monte 
Carlo, kde boli natočené aj niektoré časti 
z dokumentu “The Game Changers” spolu 
s osobnosťami ako Arnold Schwarzenegger, 
Lewis Hamilton a inými vegan atlétmi. 

Prečo si sa stala vegánkou?

V roku 2016 som videla dokument “Cowspi-
racy”, ktorý ukazuje krutú pravdu o chove 
hovädzieho dobytka a jeho dopade na 
spotrebu vody, odlesňovanie a tvorbu skle-
níkových plynov. Metán je vážny problém 
keďže je približne 25-krát účinnejší pri zadr-
žiavaní tepla v zemskej atmosfére ako CO2. 
Vedci sa snažia nájsť spôsoby, ako výrazne 
obmedziť množstvo metánových plynov, 
ktoré pochádzajú z trávenia dobytka. 

Najlepším spôsobom je prestať hovädzie 
mäso jesť. Odlesňovanie pralesov z dôvodu 
pestovania plodín pre chov týchto zvierat je 
ďalší problém, plus nepriaznivé podmienky 
ako opakované množenie kráv, odňatie 
ich mláďat krátko po narodení, neustále 
dojenie a dopovanie antibiotikami … a všetci 
vieme, aký je ich záver. Ľudí a zvieratá berú 
vegáni rovnocenne. Síce máme na Zemi iné 
úlohy, všetci máme rovnaké právo na život 
a slobodu. 

Čo jedávaš na raňajky? 

Výživnú vegánsku stravu tvorí zelenina, ovo-
cie, strukoviny, celozrnné obilniny, orechy 
a semená + olej a soľ. Ja mávam celozrnnú 
kašu s ovocím a orechmi. Ak mám slané ra-
ňajky, tak pečivo so strukovinovou nátierkou 
(sójová/z cíceru- hummus/…), na vrch napr. 
rajčina, rukola, korenie, soľ, olej, bylinky + 
čerstvý zeleninový šalát so semiačkami. Ako 
dezert ovocie alebo lyžičku arašidového 
masla.

Nechýbajú vegánom vitamíny a živiny? 

Vitamín B12 je jediný vitamín, ktorý vegáni 
v strave nemajú. Ak ho dopĺňajú a majú 
svoju stravu celistvú a vyváženú, zdravotníc-
ke organizácie (napr. NHS) tvrdia, že môžu 
tento štýl stravy praktikovať v akomkoľvek 
veku a nebudú im chýbať žiadne zložky. Ak 

vaša strava vyvážená a celistvá nebude, 
nedostanete teda odporúčaný príjem všet-
kých živín, vitamínov a minerálov, môžete 
mať napr. málo železa, vápnika, omega 3 
mastných kyselín alebo vitamínov B12 a D. 
Vápnik sa z dôvodu slabého využitia z rast-
lín pridáva aj do rastlinných “mliek” ako sú 
sójové, ovsené alebo mandľové, ktoré kúpi-
te bežne v obchode. Zo začiatku si stravu 
treba sledovať, prípadne sa je lepšie poradiť 
aj s lekárom/poradcom na výživu a po čase 
a pár hodinách štúdia potravín budete ve-
dieť, čo na týždeň nakúpiť. Vegánstvo sa tak 
stane objavovaním a kreatívnym vymýšľa-
ním nových receptov a produktov. 

Aké sú zdravotné benefity? Existuje mnoho 
vedeckých prepojení rastlinnej stravy na 
liečbu obezity, vysokého cholesterolu a srd-
covo-cievnych ochorení či cukrovky typu 2.  
Vegánska strava spomaľuje predčasné 
starnutie a dokonca aj progres niektorých 
onkologických ochorení. Športovci si na 
vegánskej strave pochvaľujú lepšiu výdrž 
a rýchlejšiu regeneráciu ako predtým, keď 
jedli mäso.

Čo jednoduché a chutné by si nám od-
poručila, aby sme si spravili na večeru?

Ak chceš večer niečo rýchle, odporúčam 
burrito: kukuričná/pšeničná placka, fazuľa, 
hummus, šalát a zelenina (rajčiny, olivy, 
cibuľa, avokádo..), ryža, vegan syr (ak máš), 
zrolovať, zohriať, jesť.

Linky a ďalšie zdroje:

Cowspiracy, The Game Changers, Before 
the Flood, Seaspiracy

jemprezem.sk/rastlinna-vyzva/ 
veganskavyzva.cz 
veganskaspolocnost.sk 
www.vegansociety.com 
veganstvo.org  
www.dcerka.sk  
www.nhs.uk/live-well

Rastlinná strava alebo inak povedané “vegánstvo” 
je voľbou pre stále väčšie množstvo ľudí. Okrem 
zdraviu prospešnej stravy sú to etické a ekologické 
príčiny, ktoré vedú ľudí k tejto zmene. Prečo sa 
stať vegánom, na čom im záleží a čo okrem šalátu 
a tofu vlastne jedia?

MONIKA KRAFČÍKOVÁ, FOTO: UNSPLASH
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OBRÁZOK 
Ema K. 2.roky, - 
třídění odpadu

MAĽBA 
Filip F. 9.let - elek-
troautomobil

MAĽBA 
Eleni

MAĽBA 
Simon

OBRÁZOK 
Anička B. 3 roky, - 
ekologické auto  
s básničkou:

Auto „prdí“ kytičky, 
pro ty naše 
včeličky, aby nám 
med udělali a my si 
na něm pochutnali. 

Soutěž pro děti našich zaměstnanců 
skupiny MATADOR je ukončena.

VĚRA BRABCOVÁ, AUFEER DESIGN

Soutěž pro děti našich 
zaměstnanců skupiny 
MATADOR

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili. 

Za všechny krásné obrázky i výtvory Vám všem moc děkujeme, 
vidíme, že fantasii na téma 

“Zachraňme přírodu kolem nás, aneb ekologie je součástí našeho 
života” se meze nekladou. 

Všechny Vaše obrázky byly moc krásné, a proto bylo pro nás velmi 
složité vybrat 5 nejlepších, které jsme vystavili v našem časopise. 

Pro nás jste výherci všichni, a proto bychom Vás rádi odměnili ma-
lým dárečkem, který si můžete vyzvednout na Vašem personálním 
oddělení od srpna/augusta.  

Všem zúčastněným moc děkujeme!

SÚŤAŽ

Získaný projekt je na dve sady nástrojov pre 
dielce na VW Tiguan – zadný priečnik stre-
chy a výstuha zámku dverí. V kompetencii 
MATADOR Tools, s.r.o. bude okrem výroby 
nástrojov aj kompletná konštrukcia vrátane 
metódy lisovania a simulácie. 

Na základe spomínaného úspešného projek-
tu pre AUDI AG sme získali v tejto spoloč-
nosti ďalší projekt na tri sady nástrojov.

Veľká vďaka patrí každému členovi tímu 
spoločnosti MATADOR Tools, ktorý participo-
val na týchto úspechoch. 

Spoločnosť MATADOR Tools s.r.o. čakajú  
ďalšie veľké úspechy, o ktorých Vás bude-
me informovať aj v ďalšom čísle Matador 
Expresu.

Ing. Lukáš Zubo 
Vedúci oddelenia Obchodu 
a projektového manažmentu

Čo nové v MATADOR Tools? 
Úspešný projekt pred nami.  
Spoločnosť MATADOR Tools, s.r.o. po niekoľkoročnom snažení 
sa získala projekt priamo od spoločnosti Volkswagen AG Wolfs-
burg. Na základe úspešného priebehu projektu pre AUDI AG 
nás táto spoločnosť odporučila priamo Volkswagen-u AG. 

MARCELA ŠIMONYI

MATADOR TOOLS
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