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Prežili sme
netradičný rok

Vstupujeme do nového desaťročia, ktoré
bude v znamení Industry 4.0 (Štvrtej priemyselnej revolúcie). Táto oblasť sa dotkne
každej oblasti nášho každodenného života.
Moderné a smart technológie budú hrať
kľúčovú rolu v každom segmente a zmenia
aj svet mobility. Aby sme dominovali,
musíme sa nastaviť na inovatívne myslienie,
naučiť sa byť kreatívní a efektívni zároveň,
myslieť dopredu. Preto sme prvé číslo
nového Matador Expresu nasmerovali na
tému inovácii.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pokroku vo všetkých oblastiach nášho života. Inovácie

ako je už dobrým zvykom po minulé roky, rad by som

budú hnacím motorom všetkého a my chceme, aby boli

vás v prvom tohtoročnom čísle Matador Expresu po-

nosnou témou naprieč celou skupinou MATADOR.

zdravil. Dovoľte mi krátko sa poohliadnuť za uplynulým
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V roku 2021 budeme
pokračovať ďalej...

Rok 2021 bude pre nás rokom mnohých výziev a príle-

sme veľmi netradičný rok s pandémiou, ktorá zasiahla

žitosti. Už teraz pracujeme na významných projektoch

celý svet. Každý sa s ňou vyrovnával po svojom, ale ja

a rozbiehame spoluprácu s novými zákazníkmi. Hlavne

musím oceniť veľké úsilie všetkých ľudí v MATADOR

v oblasti vývoja sa posúvame dopredu a každá biznis

Group a hlavne zodpovedné a ohľaduplné správanie

entita sa snaží neustále zlepšovať a technologicky

všetkých zamestnancov. Od prvého dňa vypuknutia

zdokonaľovať. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na

pandémie sme kládli veľký dôraz na bezpečnostné

spoločenskú zodpovednosť, ktorá práve v tomto ťažkom

opatrenia, ktoré sa ukázali ako kľúčové a ochránili mno-

období predstavuje väčšiu dôležitosť. Preto chceme

hých ľudí na pracovisku. Je veľmi dôležité, že aj naša

rozbehnúť niekoľko aktivít, ktoré sa dotknú životného

výroba pokračovala v ťažkých mesiacoch a mohli sme

prostredia, technického vzdelávania, podpora športu

pracovať na projektoch pre zákazníkov, pretože tie živia

a pomoc pre sociálne slabších a znevýhodnených ľudí.

nás všetkých. Boj s Covid ochorením ešte neskončil ani
v tomto roku. Preto vás chcem požiadať, aby sme boli

Milí kolegovia, dovoľte mi poďakovať sa Vám všetkým

aj naďalej zodpovední a solidárni so svojimi kolegami na

za Vás zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu a zdra-

pracovisku.

viu našich kolegov. Prosím Vás o dodržiavanie prísnych
hygienických zásad, ale hlavne o budovanie si vlastnej

29 M A T A D O R I N D U S T R I E S

Pohľad vedúceho oddelenia
Strojná výroba na prácu nielen
jeho oddelenia
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rokom, ktorý pre každého nebol jednoduchý. Prežili

V rámci náročného roka sme sa venovali aj pozitívnej-

silnej imunity, podľa možnosti čo najviac pohybu na

ším témam akým bolo 115. výročie značky MATADOR

čerstvom vzduchu, športovaniu, doplňovanie vitamínov

Group. Okrem toho svoje výročia slávili aj MATADOR

a všetkých doporučení v rámci Bezpečného Matadoru.

Industries, ktoré ja na trhu už 25 rokov a svoju dvadsať-

Teším sa na čas, keď sa budeme viac stretávať osobne

ročnú históriu potvrdila naša vývojová spoločnosť AUF-

ako sa vidieť iba v online svete. Želám vám hlavne

EER DESIGN. Na počesť týchto výročí sme sa rozhodli

pevné zdravie a veľa spokojných dní v práci, aby sme sa

oživiť a hlavne modernizovať vizuálnu identitu značky

mohli všetci realizovať a spoločne vytvárali v MATADOR

MATADOR Group a aj značky AUFEER DESIGN. Vý-

Group hodnoty, z ktorých budú mať osoh aj ostatní.

znamne sme ju posunuli do inovatívnej roviny a nastavili
sme novú misiu celej skupiny MATADOR, ktorá má vý-

Všetko dobré!

stižný názov Innovation to win. Nie sú to len jednoduché
tri slová. Vidíme za tým omnoho viac. Vďaka inováciám

S úctou,

a s inováciami chceme zvíťaziť. Sme svedkami Štvrtej

Štefan Rosina

priemyselnej revolúcie a veľkého technologického

Prezident MATADOR Group

MATADOR expres | Časopis MATADOR Group

·

VYDÁVA: MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, Bratislava 831 04

ŠÉFREDAKTOR: Mgr. Martin Adamka | martin.adamka@matador.sk
EDITOR: Komunikačná rada MATADOR Group

·

·

GRAFIKA: GALTON BRANDS, s.r.o.

www.matador-group.eu

·

© MATADOR HOLDING, a.s.

Linkedin facebook youtube Twitter INSTAGRAM
3

PROJEKTY

MATADOR EXPRES

4 / 2021

4 / 2021

MATADOR EXPRES

PROJEKTY

Innovation
to win
Inovácie posúvajú spoločnosť vpred.
Inovácie sú našou internou hodnotou
skupiny MATADOR. Vďaka inováciám
chceme vyhrať v tom čo robíme
a vytvárame.
MARTIN ADAMKA, FOTO: MATADOR
4
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MATADOR Pegas
Innovation

I

Aby si tému inovácii osvojili všetci zamest-

covný život som sa venoval výskumno-vý-

nanci skupiny MATADOR, musia najskôr

vojovým projektom a tak sa teda práca

pochopiť čo je to inovácia a nastaviť si

spojila so záľubou.

mindset (zmýšľanie) pre inováciu. Preto sa

novujeme, lebo chceme vyhrať. Inovácie
poháňajú svet a celé ľudstvo dopredu.
Inovácie sú zdrojom najúspešnejších firiem
na svete. My ako MATADOR Group chceme
patriť medzi najúspešnejších. Naša nová misia
Innovation to win nie je iba nejaké klišé, ale
v súčasnosti je to filozofia celej skupiny MATADOR, ktorou
chceme žiť. Pretože jej veríme!
MARTIN ADAMKA

manažment skupiny MATADOR rozhodol

Inovácie chápem ako pozitívne zmeny

spustiť projekt MATADOR PEGAS INNO-

súčasného stavu, či už procesu, produktu,

VATION a práve cez tento projekt šíriť

technológie, či manažment alebo business

tému inovácie do celej skupiny MATADOR.

modelu.

Aby sme vám projekt MATADOR PEGAS

Pri inováciách som sa naučil, že vznikajú

INNOVATION viac predstavili, spravili sme

tam, kde je nadšenie, tímová práca a od-

krátky rozhovor s garantom tohto projektu

bornosť. Drvivá väčšina inovácií v histórii

a výkonným riaditeľom MATADOR In-

ľudstva vznikla v pracovných tímoch.

dustries, s Branislavom Poliakom. Vyspo-

Za každým veľkým inovátorom, ktorého

vedali sme aj školiteľa tohto projektu Jána

poznáme stál silný tím zložený z odborní-

Urigu, ktorý prezradil čo si viac o inováci-

kov z rôznych oblastí. Musíme sa sieťovať

ách a ako sa pozerať na svet inovácii.

a spájať naše vedomosti v synergických
efektoch vo výsledku. Musíme meniť staré

Novú misiu Innovaton to win sme definovali

revolúcie. Inovácie budú hrať dôležitú úlohu

Ako vnímaš inovácie? Kde vidíš

zabehané cestičky, ktoré akože fungujú roky

pri príležitosti 115. výročia značky MATA-

v každom segmente. Úspešní budú iba tí,

priestor v inováciách v strojárstve

a neprinášajú nič nové, už vôbec nie rast.

DOR. Naša značka je na trhu viac ako sto-

ktorí budú pozerať do budúcnosti a budú

a ako sa v tomto segmente posúvajú

ročia a nesie v sebe silný odkaz mnohých

vedieť predvídať zákaznícke očakávanie.

technológie dopredu?

generácii. Dominantnou témou na inovácie

Zvíťazia iba tí, ktorí si vybudujú najlepšiu

jej chceme dať dôležitosť pre novú dekádu,

pozíciu na ihrisku a skórujú. A my v MATA-

Pre mňa sú inovácie, zlepšenia, či kaizeny

Managing Director,

ktorá bude v znamení Štvrtej priemyselnej

DOR Group chceme vyhrať.

celoživotnou témou a záľubou. Celý pra-

MATADOR Industries

Branislav Poliak

„Nová misia odzrkadľuje väčší
dôraz na inovácie, vďaka ktorým
chceme vyhrávať a upevňovať
svoju dlhodobú líderskú pozíciu“
Martin Kele
Generálny riaditeľ
MATADOR Group

FOTO

Prvé školenie
MATADOR PEGAS
INNOVATION sa
konalo začiatkom
roka 2020
6
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Dobrá inovácia vzniká za dvoch základných podmienok:
1. Spojenie aspoň dvoch logických
vecí, ktoré už existujú na vyriešenie
jednoznačne definovaného problému.
Napríklad: internet a telefón umožnil
vznik mobilného telefónu tzv. smartfónu
2. Tímová práca a doplnenie si mnohých
zručností
Ako školiteľa projektu MATADOR PEGAS INNOVATION sa ťa chcem spýtať,
čo sa pripravuje v tomto projekte a na
čo sa zameráme v najbližších workshopoch?
Najbližšie workshopy budú definovať
zameranie sa inovácie. Presnejšie, na čo
sa v ktorom závode budeme špecializovať.
Každý závod má svoju špecifickú pozíciu,
jedinečné know-how a zároveň výzvy. Ihneď
na to naviažeme aktivity spojené s dizajnom
inovačného procesu. Disciplína okolo jednotlivých krokov, ako sa postupuje pri tvorbe
V strojárstve sú silné inovačné trendy v oblasti 3D tlače, auto-

A čo nám to všetkým môže dať? Byť inovatívny, či kreatívny je

inovácii je vlastne hybnou silou. Kreativitu

matizácii, riešeniach Industry 4.0. Priemysel ako taký však podľa

tréningový proces. Malými každodennými kaizenmi sa môžeme

treba usmerniť.

mňa čaká aj rozvoj v inováciách business modelov, prozákazníckej

naučiť myslieť správnym spôsobom. Žiadny veľký vynález ľudstva

orientácii firemných procesov a rozvoji zamestnancov, hlavne čo

sa nezjavil len tak, padnutím jablka na hlavu. Len série malých

Kombináciu čoho je nevyhnutné mať

sa týka agility a business mindsetu. Musíme sa naučiť premýšľať

správnych krokov, správne metodiky nás naučia myslieť a tvo-

v MATADOR Group zvládnutú, aby sme

nielen v kontúrach ako čo vyrobiť, ale ako to predať a zvýšiť našu

riť. Myslím, že viac nám ku pochopeniu prečo spúšťame tento

úspešne inovovali?

pridanú hodnotu. A to všetko sa v programe Matador Pegas Inno-

program netreba dodávať. Chcieť, vedieť, môcť. Naučme sa a mô-

vation naučíme robiť, alebo sa v tom zlepšíme.

žeme meniť naše firmy a svet ku lepšiemu.

Je to o dobrom definovaní problému
a dostupnosti tých, ktorí budú zapojení do

Ako garanta projektu MATADOR PEGAS INNOVATION sa ťa
chcem spýtať, ako naši ľudia vnímajú vzdelávanie v oblasti
inovácií a čo im to môže do pracovného života dať?

Ján Uriga
školiteľ projektu
MATADOR PEGAS INNOVATION

riešenia problému. Takisto dôležitý je čas na
pilot – prototyp. Najdôležitejšia však bude
atmosféra ako nálada objavovania, mentalita víťazného bojovníka a tímová práca.

Dovolím si na prvú otázku odpovedať naplno až po skončení
programu Matador Pegas Innovation. Avšak nás všetkých čaká
čas učenia sa, zlepšovania sa a hlavne pochopenia ako vzniká

Čo pre Teba predstavujú inovácie? Ako taká inovácia, dobrý

pridaná hodnota z našej práce a hlavne z nášho prístupu ku

nápad, vznikne?

riešeniu problémov. To musí potešiť každého komu záleží na
tom, aby jeho práca mala zmysel a rozvíjal seba, tím okolo seba

Inovácia je zmena, ktorá uľahčuje a zjednodušuje život zamestnan-

a firmu, v ktorej pracuje.

covi alebo zákazníkovi a pomáha firme organicky, prirodzene rásť.

8

Projekt MATADOR PEGAS INNOVATION je momentálne odložený z dôvodu nevyhovujúcej pandemickej situácii.
Akonáhle sa situácia zlepší, projekt
bude pokračovať.
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optimalizace parametrů chodu a sledování
životnosti, management baterií a spotřeby
energie, chytré jízdní strategie až po online
diagnostiku a údržbu vedoucí k zlepšení
životnosti a bezporuchovosti včetně zlepšování provozních vlastností, organizovaný
vzdálený servis nebo desinfekce interiéru
v době nepoužívání vozidla pomocí samočistících materiálů a UV světla.
V AUFEER DESIGN máme niekoľko
biznis entít od klasického strojárstva,
cez automatizáciu až po nové smery
v mobilite. Aj Inovačné Centrum chystá
nové veci. Aké inovácie prebiehajú

ným odborným znalostem, efektivnímu

a dále ve středoevropském regionu.

v týchto biznis entitách a ktoré nové

procesu zadávání, vyhodnocování, řízení

Zpracováváme zakázky pro Čínu, Jižní

nápady chceme realizovať?

projektů a schnopnostem přesvědčivě

Koreu. Zásadním přepokladem pro účast

komunikovat a prezentovat na vysokých

na ranné fázi vzniku produktu u OEM’s je

Společným jmenovatelem pro klasické

gremiích, ideálně v anglickém a německém

fyzická blízkost jejich vývojových center

vývojové entity je přejímání komplexních

jazyce.

a tudíž je pro společnost zásadní němec-

celků od výrobců s odpovídajícím navý-

ký trh s jejich dislokovanými vývojovými

šením meziútvarové odbornosti a od-

Ktoré krajiny alebo trhy sú pre

centry po světě vč. návazných Tier1

povědnosti za výsledek, typicky předvývoj

AUFEER DESIGN stále kľúčové a na

subdodavatelů. Právě aktuální příležitostí

ktoré nové trhy sa chceme zamerať?

je plán rozvoje vývojových subdodava-

AUFEER DESIGN je skupina biznis entít,

věci, ale také na vztahy ze zákazníky,

celého vozu (Vorderwagen, Hinterwagen,

z ktorých každá sa snaží presadiť na svo-

interní procesy a jejich digitalizaci, způsoby

Kokpit, Kabina), sériový vývoj faceliftu vozu

jom trhu a vo svojom segmente. Inovácie

spolupráce v dnešním problematickém

s managementem zkoušek, simulacemi,

Historicky je pro AUFEER DESIGN klíčový

jsme v komunikaci o potřebách pro příští

hrajú takisto kľúčovú rolu v progrese spo-

světě, využívání progresivních nástrojů

tvorbou lastenheftů, výběrem a manage-

československý region v čele se Ško-

projekty s jeho šéfem vývoje Geroldem

ločnosti AUFEER DESIGN, ktorá je členom

v celém životním cyklu tvorby a uvedení

mentem sériových dodavatelů na klíč. To

dou-Auto, kde se při jejím rozvoji učíme

Bremerem. Samostatnou kapitolou se pak

skupiny MATADOR. O inováciách v AUF-

produktu, nástrojů pro motivaci, vzdělávání,

vyžaduje inovaci především ve smýšlení

a dostáváme postupně do nových oborů.

jeví z pohledu herního průmyslu zákaznický

EER DESIGN sme rozprávali s výkonným

a hlavně v interní komunikaci.

projektových managerů směrem k rošíře-

Spolupracujeme s firmami v Německu

trh ve Spojených Státech.

telů u Volkswagen Mexiko v Pueble, kde

riaditeľom Martinom Zabadalom. Rozhovor
pripravila Anastasia Akinina.

Hlavní příležitosti v současné době vidíme
v oborech, kde se prosazují nové trendy,

Ako vníma AUFEER DESIGN inovácie

které posunují tradiční produkty a zkuše-

a v akých technológiách vidí obrovské

nosti s nimi, na praktičtější, využitelnější

príležitosti v najbližších rokoch?

a zábavnější úroveň. Příkladem jsou auta,
která nabízí vyšší funkcionalitu. Mezi jinými

AUFEER DESIGN vnímá inovace jako zák-

rozvoj komunikace a interakce s řidičem,

ladní prostředek pro fungování společnosti,

okolím, chytrými zařízeními, s cloudy, služ-

která je od počátku její existence definová-

bami, autoopravnami, s úřady a s přístupy

na jako designová a vývojová. Inovace jsou

do informačních databází.

hybnou silou všech oborů širokého portfolia AUFEER DESIGN, které je zapotřebí

Další příležitosti, na nichž zároveň pra-

k návrhu komplexního produktu, jakým je

cujeme, představuje virtuální testování,

automobil, kolejové vozidlo nebo letadlo.

predikce jízdních situací, sběr a zobrazení

Přitom je důležité, neomezovat se z po-

dynamických dat o stavu systemů pro

hledu inovací pouze na technickou stránku

okamžitá uživatelská nastavení, online

10

FOTO

Grafické vizuály
pre herný priemysel. Tematika:
povojnový Vietnam.
Vytvoril: AUFEER
DESIGN
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Matador Podcast
so Štefanom Rosinom:
Život s pandémiou
V marci tohto roka ubehol rok, čo bojuje celá zem s globálnou pandémiou a s ochorením COVID-19. Po roku sme opäť
v našom Matador Podcaste vyspovedali prezidenta spoločnosti
MATADOR Group, Štefana Rosinu. Ako hodnotí život s pandémiou? Ako zvládla skupina MATADOR náročný rok? Prečo treba
podporovať imunitu a dávať dôraz na prevenciu? To nám už
odpovie pán Prezident, Štefan Rosina.
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a pod. Naša interná politika Bezpečný Ma-

problémy, alebo iné problémy s dýchacím

ce jablká, hrušky, alebo sušené slivky. A to

tador sa osvedčila. Upravili sme pracoviská

ústrojenstvom, onkologické problémy a pod.

celé nám so zdravým pohybom a slnkom

do možnej mieri, zaviedli home office kde

Osobne si myslím, že tento vírus treba liečiť

dokáže vybudovať lepšiu imunitu. Som

to bolo možné, alebo výmenu smien, čiže

a hlavne ho treba liečiť v úvodných štádiách.

o tom presvedčený.

celý komplex vecí, ktoré boli riadené našim

Samozrejme poznám aj ľudí, ktorí nevedeli,

krízovým štábom. Ja sa chcem veľmi po-

že to ani mali, pretože ich imunitný systém

Keď sme u toho otužovania, otužujem už

ďakovať všetkým členom Krízového štábu.

veľmi dobre zafungoval. Imunitný systém

druhý rok. Ja chodím leto aj zima. Musím

Množstvo dôležitých informácii išlo aj cez

máme všetci daný nejako genetický. Ja nie

povedať, že sa to v poslednom období

vás Martin, takže ten minulý rok môžem

som lekár, ani odborník, len som to napo-

zvrhlo a stáva sa z toho módny trend.

hodnotiť v rámci tých možností pomerne

čúval a načítal. Každý ho môže podporovať

S partiou známych chodievame na Zlaté

úspešne.

nejak. Najlepšia podpora je prekysličenie

Piesky a museli sme sa túto zimu premiest-

tela a to je prirodzený pohyb. To je najmä

niť na opačný breh, lebo tam kde sme dote-

Vy ste veľký fanúšik otužovania, zdra-

šport. Na to netreba žiadne lieky, žiadne

raz boli si ľudia spravili hotový kemp: stolíky,

vého životného štýlu, podpory imunity.

veľké peniaze, stačí sa iba hýbať na voľnom

alkohol, party, tance.. to je podľa mňa proti

Nedávno sme sa rozprávali ako je dôle-

priestranstve, dýchať vzduch a okysličovať

zdravým princípom.

žitá prevencia pred samotným ocho-

si telo - to je základ. Keď krv roznáša kyslík

rením. Prečo je dôležité klásť dôraz na

po tele, tak sa roznášajú po tele okrem

Keď sme už pri tej prevencii. Musím

podporu imunity, šport a prevenciu?

kyslíka aj niektoré vitamíny do buniek.

povedať, žiaľ Bohu som prestal sledovať

Samozrejme žili sme v chladnejších mesia-

mainstremové média, lebo tam sa podsúvajú informácie. Dochádza tam k cenzuro-

MARTIN ADAMKA

vaniu informácii v globálnom meradle a ja
som z toho veľmi sklamaný. Aby som bol
Dobrý deň pán Prezident. Ako hodno-

hovorieval „Pomôž si človeče, aj pán Boh Ti

konkrétny, napríklad už toľko spomínaný

títe rok života s pandémiou? A ako ju

pomôže“. Táto stará múdrosť by mohla byť

izoprinozín a ivermektín. Neviem či o tom

zvládla celá skupina MATADOR?

aj lightmotívom pre najbližšie týždne. Každý

naši zamestnanci vedia, preto som to chcel

v prvom rade musí byť zodpovedný sám za

vniesť do debaty. To sú medikamentózne

Dobrý deň všetkým kolegom. Pamätám si

seba, za svojich blízkych a zodpovednosť

prípravky, ktoré pomáhali taktiež posilňovať

veľmi presne na prvé dni, keď sa objavili

v rodine za deti. Musíme byť viac súdržní.

imunitu a na to sú mnohé renomované štú-

prvé prípady aj napríklad v ružinovskej škôl-

Platí tu aj druhá múdrosť o troch grošoch.

die. Tak ľuďom a odborníkom, ktorý chceli

ke v Bratislave. Vtedy som bol akurát tri dni

Prvý groš je pre tých aktívnejších, ktorí

otvoriť túto tému a niečím prispieť, tak im

v Prahe. Rýchlo som došiel domov a s kole-

z toho groša živia tú rodinu. Ďalší groš je

niektoré média kritizovali a dokonca vypínali

gami v manažmente sme okamžite zvolali

pre mladých, aby mali začo študovať. Tretí

účty. To považujem za absurdné.

krízový štáb a vytvorili krízový plán. Vtedy

groš je určený pre starších, ktorí predtým

som s našou Katkou natočil prvé video

vytvárali hodnoty. Ja som zástancom tých

Posuňme sa teraz trocha ďalej, ale

z domu a snažil som sa našich zamestnan-

klasických rodinných systémov, kde si musí-

zostal by som ešte pri pandémii. Po-

cov hlavne upokojiť.

me pomáhať v rodine. Preto sme aj rodinná

zrime sa na ňu tentoraz ekonomickou

firma a sme rodina Matadorákov.

optikou. Ako sa darilo v tom segmente,

Rok života s pandémiou ušiel strašne rýchlo
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kde pôsobíme? A ako sa darilo skupine

ako voda a dúfam, že sme to všetci prežili

Úprimne sa chcem poďakovať všetkým

Ako je dobre známe táto choroba a tento

coch, kde menej svietilo slnko a príjmami

v maximálnej dávke zdravia a spokojnosti.

kolegom. Keď hodnotím ten rok koľko z nás

vírus si vyberá ťažké priebehy u ľudí, ktorí

sme menej prirodzeného vitamínu D. Keď

Určite ten rok nebol ľahký. Ako vidíme aj

bolo pozitívnych na COVID-19, tak v tom

majú popri tom nejaké iné zdravotné prob-

nie je slnko, doporučujem v tabletkách mi-

Čo sa týka ekonomickej stránky veci, keď

dnes, tá situácia kulminuje, máme tu nové

plnom zamestnaneckom pomere zhruba

lémy. Väčšina zdravých ľudí, ktorí sú naozaj

nimálne 5000 jednotiek vitamínu D denne.

beriem našu sériovú výrobu vo Vrábľoch

mutácie a musím povedať, že vtedy na jar

z 1200 ľudí sme mali približne 250 pozitív-

zdraví, tak ich vírus obchádza s nejakým

Ja osobne beriem ráno aj 100 mg zinku na

a v Nitre, tak tam vieme, že v minulom roku

už nikto neočakával ďalšiu vlnu. Bohužiaľ

nych. Chvála Bohu nemáme hlásený žiadny

ľahším priebehom, niekedy ťažkým. Je fakt

lačno. Netreba zabúdať na vitamín C, ktorý

bol ťažký výpad, najmä v marci a apríli.

pandémia tu stále je a my sa s tým musíme

ťažký priebeh a žiadne smutné udalosti.

ten, že drvivá väčšina ťažkých priebehov

sa nachádza v našich slovenských jablkách,

V apríli bol výpadok tržieb až na úrovni

naučiť žiť. Môj dedo Ondrej, ktorý sa narodil

To znamená, že sa nám oplatilo dodržiavať

mali ľudia nejaké iné sprievodné choro-

alebo hruškách. Nemusíme zháňať všelijaké

95%. Potom sa to našťastie rozbehlo, ale

ešte v Rakúsko-Uhorsku mi v detstve

naše opatrenia, hygienu, nosili sme rúška

by, či už je to cukrovka, srdcovocievne

exotické ovocie, stačí nám normálne domá-

tá výroba to už nestihla dobehnúť do konca

MATADOR z vášho pohľadu?
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roka. Firmy, ktoré budú schopné dodávať

raz sme všetci v dôležitej fáze. My musíme

Moji priatelia, múdri ľudia hovoria: chvála

lieky, ktoré doteraz boli spochybňované.

tam je mála šanca na záchranu. Toľko

a nenarušia ten medzinárodný dodávateľ-

začať vytvárať nové kontrakty a musíme

Bohu, že tento rok sa vakcíny stávajú reali-

Našťastie naše ministerstvo zdravotníctva

k tomuto problému prevencie a úžitkovej

ský reťazec, tak tie firmy majú šancu do

cestovať. Preto chcem poprosiť všetkých,

tou a začínajú fungovať. My nevieme teraz

schválilo v januári použitie týchto liekov na

hodnoty niektorých liekov proti ochoreniu.

budúcnosti.

dodržiavajte naďalej všetky bezpečnostné

povedať teraz, či vírus pochádza z netopiera

humánne účely: izoprinozín ako prevencia

Má to svoju právnu stránku, ale tá humánna

predpisy. Keď chodíme k zákazníkom, oni

alebo z laboratória. To sa dozvieme možno

a posilnenie imunity a ivermektín ako liek,

stránka je v tom, že Pomáhaj si človeče, aj

majú tiež protipandemické opatrenia.

o 30 rokov. Čo je ale dôležitejšie, že ten

ktorý pomohol ľudom pri úvodných prízna-

pán Boh Ti pomôže.

vírus je tu a my musíme na neho reagovať

koch a naozaj zabránil ťažkému priebehu

Musím povedať, že výpad bol v minulom
roku 30 až 40 mil Eur do obratu, čo sme
nedobehli do konca roka, ale EBITDA bola

Takže ešte raz sa chcem poďakovať

a pripraviť sa. Moji priatelia odborníci na

ochorenia. Hlavný boj sa odohráva pred

Ďakujem za rozhovor. Prajem všetkým

pozitívna, cash flow nie úplne zlý – presné

všetkým za minulý rok. Ja som spokojný.

vírusy hovoria, že vakcinačný proces sa

nemocnicou, to celé sa odohráva v domác-

nám zdravie do maximálnej možnej miery.

výsledky upresnia moji kolegovia v ďalších

Operatívne riadenie som plne prenechal

stane dominantnou zbraňou proti COVID-19

nosti. Našim ľuďom povedali buďte doma,

Dávajte si pozor na seba. Všetko je to o na-

rozhovoroch. Poviem len taký príklad. Dobre

na iných členov predstavenstva, čiže je to

a proti jeho mutáciám. Hovoria, že budú

ale nikto im nepovedal čo treba robiť. Buďte

šich hlavách. Nikto sa z okolia nemá snahu

vieme, keby zastavíme výrobu v Nitre, vo

generálny riaditeľ, viceprezident Štefan Ro-

preventívne dve očkovania za rok, jedno na

doma s horúčkou a kašľom a liečiť sa so

postarať o cudzích ľudí. Nám záleží na vás,

Vrábľoch, alebo hocijaká dodávateľská

sina a viceprezidentka Katka Lapková. My

jar a druhé na jeseň. A takto by to malo byť

sirupom na kašeľ, to nie je ono. Musím

lebo sme tu jedna rodina, kolegovia a ro-

firma sa zastaví, tak my konkrétne by sme

s Miroslavom sa snažíme v predstavenstve

v roku 2022 a 2023. To hovoria múdri ľudia,

povedať aj z vlastnej skúsenosti, že ja som

dina Matadorákov. Chráňme sa a buďme

odstavili VW, Škodu Auto, Jaguar, Land

plniť úlohy tých vzťahov navonok. Ja osobne

ktorí sa tým zaoberajú. Návrat do normálu

si už šupol dávku ivermektínu, keď som bol

zodpovední za seba, za svoje rodiny a za

Rover, Suzuky, Porsche, Lamborghini

smerom k našej vláde spolu diskutujeme.

a totálnemu potlačeniu epidémie by malo

v kontakte s pozitívnou osobou a keď som

kolegov. Keď takto k tomu pristúpime, tak

a kopec iných našich odberateľov. Čiže to je

Teraz naposledy s ministrom Hegerom

prísť o dva až tri roky. To znamená, že my

cestoval za biznisom a nič sa mi nestalo.

to prežijeme v kľude a v zdraví. Prajem veľa

nemožné. Nejaké reči o totálnom zastavení

o Pláne obnovy, aby sme zabezpečili, že do

sa s tým musíme naučiť žiť. Ja to neberiem

Naopak bol som v psychickej pohode.

zdravia. Dovidenia.

výroby, to môže povedať iba niekto, kto je

priemyslu pôjde podpora. Chvála Bohu je

ako nejaký katastrofický scenár. Každý

Jeden môj priateľ Šugi, práve z otužovania

totálne vymetený.

tam počutie. Minister Heger patrí k ľuďom,

v hlave si musí povedať „je to nová situácia,

(inak ten pán preplával La Manche, jeden

ktorý vie vnímať tieto veci. Mojou úlohou

musím sa na ňu dobre nachystať“. To čo

z mála Slovákov) a on robí záchranára

My sa musíme s tým vírusom naučiť žiť.

je v takýchto ťažkých časoch komunikovať

som už naznačil k prevencii je jednoznačne

a vozí ľudí do nemocnice a hovorí mi že,

Pandémie určite neskončí tento rok, vírus

s jednotlivými rezortami. Miroslav má tú

pravda. Zabrať treba už pri prvých prí-

Štefan by si mi neveril, že tí ľudia neprídu

sa pravdepodobne bude vracať v etapách.

úlohu v zahraničnej politike. Našťastie on

znakoch ochorenia. Vtedy sú veľmi dobré

ani do sanitky. Sú na tom tak zle. Tí ľudia

Práve preto chceme zvolať kolegov a začať

pôsobí v Nemecku a môže tam cestovať

odozvy na ivermektín, izoprinozín a iné

chodia do nemocníc tak v zlom štádiu, že

s nimi hovoriť formou tímových coachingov,

po obchodných partneroch a nám nahrá-

akým spôsobom by sme mohli adaptovať

dza ten deficit osobného kontaktu s našimi

nové podmienky do nášho procesu, aby boli

zákazníkmi na dominantnom trhu Európy.

zachované bezpečnostné prvky, výkonnosť
a tá súdržnosť tímu – to nesmieme stratiť,

Na záver by som sa spýtal na tú budúc-

to je podstatné!

nosť čo nás čaká. Sám ste naznačil, že
tá pandémia zo dňa na deň nezmizne.

Firmy v Dubnici, hlavne automatizácia a to

Čo by sme mali spraviť ako spoločnosť

vďaka tomu tímu a riaditeľovi Čapekovi

MATADOR Group, ale aj spoločnosť vo

dopadli veľmi dobre. Dokázali sme preplniť

všeobecnosti, aby z tej pandémie odišli

plán a dokázali sme akceptovať nové

so vztýčenou hlavou?

zákazky. V oblasti Factory Automation

14

(jednoúčelových strojov) sa tiež podarilo

Znova hovorím to, čo hovorieval môj

vybookovať tento rok, čiže za to vďaka všet-

starý otec „Pomôž si človeče, pán Boh ti

kým kolegom. V oblasti nástrojov je situácia

pomôže“. Ja sa rok snažím diskutovať, čítať

trocha komplikovanejšia. Tam veríme, že sa

a hovoriť najmä s odborníkmi, ktorí tomu

práve tento rok konečne podarí ten prepad

rozumejú a nie len s politikmi. Tam je názor

z minulého roku zlomiť k pozitívnejším

asi takýto. Napríklad keď som študoval

číslam. MATADOR Industries sa nám takisto

španielsku chrípku, tiež to bolo niečo nové a

podarilo splniť si úlohy voči odberateľom

prvé prejavy hektické. Aj tento vírus je nový,

v oblasti defence. Podarilo sa nám uspokojiť

ale už tu zostane naveky, aj jeho mutácie

aj klasických zákazníkov v civilnej sfére. Te-

a bude sa objavovať v nejakej periodicite.
15
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Príbeh Talentu:
Peter Barka
Nová rubrika Príbeh Talentu ponúka zaujímavé
príbehy našich kolegov a kolegýň. V rámci budovania správnej firemnej kultúry je dôležité, aby sme
sa aj viac spoznali a určite v každej časti našej
skupiny MATADOR robia zaujímaví a talentovaní
ľudia. Tak si ich poďme spoločne predstaviť.

P

MARCELA ŠIMONYI, FOTO: ARCHÍV

rvým príbehom

Tri roky pendlovania medzi Sloven-

Po skončení týchto prác mi súčasný maj-

talentu je náš

skom a Českom je dlhá doba, nebolo

ster pán Pavlík ponúkol funkciu predáka.

kolega Peter

to pre Teba únavné?

Zhruba tri týždne som nad tým uvažo-

Barka, ktorý

val. Bál som sa, či ma budú kolegovia

pracuje v biznis

Po tak dlhej dobe som chcel zmenu. Chcel

akceptovať. Nebolo to jednoduché. V tom

entite MATA-

som okúsiť svet a ísť niekam inam. Premýš-

čase som bol najmladší na dielni. Videl

DOR Tools.

ľal som, že zo spoločnosti odídem. Avšak

som ale podporu od majstra, čokoľvek, čo

Rozhodne pozitívne. Pracovne som sa posunul vpred. Naučil som

cov, ošípané. Mám podomácky vyrobený traktor, ktorý som zmonto-

Hoci výzorom

MATADOR Group mi ponúkol veľkú zmenu.

som potreboval, mi poskytol. A tak som

sa veľa nového. Práca nástrojára a vôbec v tomto segmente je

val s dedom. Celý skelet je z Tatry 805. Baví ma manuálna práca.

ponuku prijal.

veľmi špecifická. Som rád, že som tu a že sa zo mňa stáva odborník

stále ešte veľmi mladý kolega, pôsobí
v skupine MATADOR už niekoľko rokov.

V rámci prebierky nástrojov som chodie-

a profesionál v tom čo robím.

O tom aké mal začiatky a ako sa mu

val do Číny a Kórey, kde som kontroloval

Vnímaš po čase toto rozhodnutie pozi-

u nás pracuje porozpráva v rozhovore,

čínske a kórejské práce.

tívne alebo by si ho zobral späť?

Hlavu si vetrám na štvorkolke. Je to moja zábava. Sme partia siedAko vnímaš skupinu MATADOR ako zamestnávateľa?

ktorý s ním spravila HR kolegyňa, Marcela
Šimonyi.

Mám aj bicykel, ale ten je už päť rokov v garáži a sadá naňho prach.
mich kamarátov a robíme si výlety. Mám rád jazdu v prírode a vždy,
keď si nájdem voľný čas, rád ho využijem týmto spôsobom. No

Prácu v MATADOR Group mám rád. Spoločnosť vnímam ako dobré-

hlavne opatrne, nech sa nedolámem, aby som po voľnom dni mohol

ho zamestnávateľa. Som tu už deväť rokov a chcem zostať naďalej.

opäť nastúpiť do práce.

Ahoj Peťo, prosím povedz v skratke,

Túto spoločnosť ako zamestnávateľa som odporučil aj svojmu

kedy a ako začala Tvoja práca

bratovi a kamarátovi, ktorí tu pracujú už päť rokov. A odporučil by

v MATADOR Group?

som opäť ďalším, resp. robím tak stále.

Spoločnosť MATADOR Group robila nábor

Som rád, že som tu zostal. V súčasnej situácii na trhu sa cítim

v škole ZVS, v odbore strojný mechanik,

v MATADOR Group bezpečne, vážim si prácu a vážim si, že môžem

kde si ma vybrala. Dňa 27.8.2012 som

chodiť do práce. Všetci dobre vieme, že nie každá spoločnosť môže

nastúpil do nástrojárne a po pol roku som

v súčasnej situácii dať svojim zamestnancom istotu práce. V Mata-

bol na dielni. Ako mladé ucho ma vyslali do

dore ju pociťujem, za čo som vďačný.

ŠKODA AUTO a pod krídla si ma zobral pán
Satina. Tri roky som s ním cestoval do Ško-

Peťo, prezraď niečo z Tvojho súkromia. Ako rád relaxuješ?

da MB. Takmer všetko čo viem, ma naučil
on. Učil som sa nástrojárčine aj od skúse-

Mám rád prácu v záhrade. Pestujem ovocné stromy, najnovšie mám

nejších kolegov. Práca ma bavila, preto som

kórejskú hrušku. Z ovocných stromov si vyrábam druhý rok živý plot.

sa učil rýchlo.

Robí mi to radosť. Baví ma ešte chov domácich zvierat. Mám zaja-
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MATADOR Group
podporuje motoršport
už viac ako 30 rokov

Z

ĽUBOŠ KAŠICKÝ, FOTO: ARCHÍV

V závere marca 2021 sa teraz MATADOR, vôbec ako prvá

načka s viac

ako 2500 ľudí, pričom sa venuje vývoju,

ako 115-ročnou

inováciám a riešeniam najmä v oblasti

tradíciou mala

priemyselnej automatizácie a inžinieringu,

ho podniku F1 v Bahrajne, Porsche

série Porsche Sprint Challenge Middle East, jazdiacej sa pred

po celý čas

nielen v oblasti AUTOMOTIVE.

Sprint Challenge Middle East

pretekmi F1. Stane sa tak počas úvodného víkendu Majstrov-

• MATADOR partnerom sprievodné-

stiev sveta, ktorý otvára novú sezónu 2021 na okruhu v Bahraj-

svojej existencie blízky vzťah

slovenská spoločnosť, objaví aj na všetkých súťažných vozidlách

V rámci motoristického športu verejnosť

• desať rokov partnerstva MATA-

ne. Možnosť prezentovať značku a Slovensko na takejto vysokej

značku registruje najmä v súvislosti

DOR-u so slovenským pretekárskym

medzinárodnej úrovni je vlastne zaslúženým ovocím ostatných

pokroku a vízi-

s najúspešnejším okruhovým pretekárov

okruhom Slovakia Ring

desaťročí, počas ktorých sa MATADOR aktívnou podporou po-

ám. Motoristický šport je nositeľom tých-

v histórii Slovenska, Štofim Rosinom, no

to hodnôt a preto angažovanosť v tejto

MATADOR je oporou motoršportu v oveľa

oblasti bola MATADOR-u vždy prirodze-

širšom kontexte. Podporoval napríklad

ná. Slovenský fanúšik motoristického

majstra Európy v pretekoch automobilov

športu púchovskú značku dlho vnímal ako

do vrchu, Petra Jureňu, štvornásobného

„čiernu“ oporu podvozkov súťažných špe-

šampióna slovenskej rely Stanislava Cho-

ciálov i vozidiel bežnej produkcie. Dnes

vanca, či legendu truckracingu, Františka

však skupina MATADOR zamestnáva viac

Vojtíška.

k inováciám,

• tri roky partnerstva aj so slovenským

dieľal na rozvoji motoristického športu.

motocyklovým pretekárom Ivanom
Jakešom
• druhý ročník Digital Motorsport SK
štartuje aj s podporou MATADOR-u
• milión predaných kusov populárnej
hry Colin McRae Dirt 2, kde sa objavuje aj logo MATADOR

„Naša spoločnosť podporuje motoristický šport už
viac ako tridsať rokov. Máme však naďalej v pláne
podporovať motoristický šport, ktorý je úzko spätý
s inováciami a vývojom, čo je dnes hlavnou činnosťou skupiny Matador.“
Martin Adamka

značku MATADOR je aj jeho zobrazenie v mimoriadne úspešnej

Head of Marketing,

verzii hry Colin McRae Dirt 2, ktorej sa na celom svete predalo

MATADOR Group

už viac, ako milión kusov.
Pri zmienke o podpore motoristického športu značkou MATA-
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Pripomeňme napríklad už viac, ako desaťročnú aktívnu spo-

DOR je rozhodne samostatnou kapitolou Štefan Rosina. 33-roč-

luprácu so slovenským pretekárskym okruhom Slovakia Ring,

ný Slovák, ktorému nikto nepovie inak, ako Štofi, je v doterajšej

ktorá trvá od prvého ročníka 2010. Posledné tri roky MATADOR

takmer tridsaťročnej histórii slovenského motoristického športu

podporuje tiež štarty úspešného slovenského motocyklové-

jedným z našich najúspešnejších pretekárov vôbec. Dosiaľ ako

ho pretekára Ivana Jakeša, ktorého verejnosť pozná najme

jediný Slovák dokázal zvíťaziť v silných medzinárodných sériách

z jeho účinkovania na slávnej dakarskej rely. Len vlani otvorený

GT1 World Championship, International GT Open, či Porsche

slovenský šampionát v digitálnom motoršporte je zasa najčer-

Supercup. Štofi sa však netají tým, že svoju aktívnu činnosť dnes

stvejšou akvizíciou, ktorú v roku 2021 bude podporovať značka

považuje už viacmenej za skončenú. Vraví, že vlastne je už

MATADOR. Najnovšia športová disciplína v portfóliu Sloven-

len vývojový pilot a štartuje príležitostne, pričom spája činnosti

skej asociácie motoristického športu v čase protipademických

skupiny MATADOR s prémiovými výrobcami automobilov. „Naša

opatrení zaznamenáva nebývalý rozmach a najlepší simraceri sa

spoločnosť podporuje motoristický šport už viac ako tridsať ro-

na virtuálnych tratiach javia ako rovnocenní súperi aj skutočným

kov,“ potvrdzuje aj marketingový šéf skupiny MATADOR, Martin

pretekárom. Digitálny motoršport sa tak stáva skvelým tréningo-

Adamka. „Máme však naďalej v pláne podporovať motoristický

vým priestorom a perspektívou budúcnosti. V digitálnom svete

šport, ktorý je úzko spätý s inováciami a vývojom, čo je dnes

sa však logo MATADOR-u neobjavuje prvýkrát. Veľkou cťou pre

hlavnou činnosťou skupiny Matador.“
19

MATADOR EXPRES

ZRUČNOSTI

4 / 2021

Microsoft Teams,
novinka v MATADOR
Group
kde komunikujeme všetky potrebné a dôležité informácie,“ hovorí šéf marketingu,
Microsoft Teams je digitálne komunikačná

Keďže celá skupina MATADOR funguje
na IT ekosystéme od Microsoftu, apli-

Výhody platformy Microsoft
Teams

Prvým krokom k správnemu používaniu MS

káciu MS Teams máte už automaticky

Teams je nastavenie upozornení na všetky

nainštalovanú na svojich počítačoch.

nové príspevky a udalosti, ktoré nechcete

Stačí ju už len otvoriť a začať objavovať.

zmeškať.

Aplikácia v sebe skrýva mnoho užitočných funkcií, na úvod si ukážeme ako

Predvoleným nastavením je zobrazovanie

si MS Teams nastaviť tak, aby nám nič

počtu nových aktivít červeným čísielkom

neušlo a aby sme všetkému rozumeli.

• moderná online platforma

na ikone  Activity. S týmto základným

• väčšia interakcia v skupine s ostatnými

nastavením vám asi mnoho aktivít unikne,

na ikone MS Teams rozsvieti aj upozornenie

o nových príspevkoch sa dozviete až vtedy,

s červeným číslom, ktoré hovorí o počte

ako súčasť produktového balíka Microsoft

V Microsoft Teams sme vytvorili skupinu

365. Keďže celá skupina MATADOR fungu-

s názvom MATADOR Group, ktorá má slúžiť

je na IT službách Microsoftu, táto komu-

ako interná sociálna sieť pre zamestnancov.

nikačná platforma je ideálny nástroj ako

V tejto skupine už teraz nájdete najaktuál-

efektívne komunikovať. „Microsoft Teams

nejšie novinky, dôležité informácie, ankety,

• variabilnejšie publikovanie obsahu

nám umožňuje spojiť všetky biznis entity

či diskusie, do ktorých sa môžete zapojiť.

• všetky novinky na jednom mieste

nastavenie nebude stačiť.

v skupine MATADOR na jednej platforme,

ZRUČNOSTI

1. Notifikácie

Martin Adamka.

platforma vyvinutá spoločnosťou Microsoft

MATADOR EXPRES

Ako používať MS
Teams?

MONIKA KRAFČÍKOVÁ

Čo je to Microsoft Teams?

4 / 2021

užívateľmi
• dostupnosť aj na mobilných zariadeniach: tablety a smartfóny

keď sa rozhodnete aplikáciu MS Teams

Každá novinka vám zasvieti v malom okien-

otvoriť. Ak MS Teams nepoužívate na den-

ku na pracovnej ploche, odkiaľ sa môžete

nej báze, je veľmi pravdepodobné, že toto

prekliknúť priamo do skupiny.

• možnosť hodnotiť obsah smajlíkmi
• využitie interného úložiska v platforme

nových upozornení.

Upozornenia môžete dostávať aj emailom,
Odporúčame vám zmeniť nastavenie!

stačí si zvoliť interval upozornení na novinky,

Po kliknutí na 3 bodky (...) sa v  Channel

aby sa nám nezahltila emailová schránka.

notifications rozbalia 3 možnosti. Ak chcete
mať dokonalý prehľad o nových príspevkoch, či diskusiách pod nimi, prepnite si
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nastavenie na All Activity, ako je na obrázku.

Ak si vyskočenie malého okienka nevšim-

Takto vám nič neunikne.

nete, na spodnej lište vašich obrazoviek sa

21

MATADOR EXPRES

ZRUČNOSTI

4 / 2021

4 / 2021

MATADOR EXPRES

PODPORA IMUNITY

2. Jazykové okienko
Nevyhovuje vám angličtina? MS Teams
je prednastavený na americkú angličtinu,
viete to jednoducho zmeniť na na slovenči-

Innovation
to win

nu alebo češtinu, prípadne iný preferovaný
jazyk z ponuky. Zmenu jazyka urobíte
nasledovne: Vľavo hore kliknutím na
Activity, napravo od toho nájdete ozubené
koliesko , ktoré otvorí vaše osobné nastavenia, vrátanie nastavení jazyka na prvej
karte (General). Po výbere nového jazyka
z ponuky si nezabudnite nastavenie uložiť

www.aufeerdesign.cz

(Save and restart).
Okrem tejto funkcie to potiahol MS Teams
ešte ďalej a umožňuje preklad akéhokoľvek textu v aplikácii do svojho preferovaného jazyka.

3. Automatické spustenie aplikácie
Keď už máte nastavený svoj preferovaný jazyk, zakliknite si v rov-

Pripravili sme pre vás aj krátke inštruktážne

nakom okne nastavení aj okienko “Auto-start application” (prvá

video, ktoré nájdete na:

možnosť Settings - General) aj dve okienka pod tým. Vďaka spuste-

www.youtube.com/watch?v=tZ-SGmBl_Ps

nej aplikácii dáte vedieť ostatným, či ste alebo nie ste online, či máte

alebo načítaním QR kódu:

v tom čase video hovor, alebo ste na odskočili na obed. Zároveň ste
si takto zabezpečili, že vám už naozaj nič nemôže v prostredí MS
Teams uniknúť.
22
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Spoločenská
zodpovednosť:
Téma vzdelávanie

Matúš (4. A)

na sústruhu a fréze, základy na brúske a vŕt-

Mechanik nastavovač

ačke, ale z praxe na CNC je to veľmi málo.
Väčšinu praxe s programovaním a prácou

Jedna z kľúčových tém v rámci spoločenskej zodpovednosti je podpora vzdelávania. Naša spoločnosť MATADOR Group kladie dôraz na technické
vzdelávanie a podporiť mladých študentov v technických zručnostiach. V rámci duálneho vzdelávanie praxuje u nás niekoľko šikovných študentov.
Naša HR manažérka Zuzana Hanusková vyspovedala týchto študentov, prečo študujú práve v systéme Duálneho vzdelávania a čo im to prinieslo.

Prečo študuješ v systéme Duálneho

na CNC nám dala prax na škole, žiaľ vo

vzdelávania?

firme nemáme vyhradené CNC na vzdelá-

V systéme duálneho vzdelávania študujem,

vanie žiakov. Preto si myslím, že najlepším

aby bola prepojená teória s praxou. Vedel

riešením tohto problému by bolo zakúpenie/

som, že škola nás teóriu naučí, ale keďže

vyhradenie CNC stroja pre žiakov duálneho

mechanik-nastavovač je technicky smer,

vzdelávania. Verím že by to posunulo moti-

je dôležité získať popri štúdiu aj prax v tom

váciu žiakov a kvalitu duálneho vzdelávania

čo robíme. Myslím si, že výber duálneho

vo firme Matador o úroveň vyššie.

vzdelávania bola správna voľba.
Prečo by mali ísť študenti študovať
Čo Ti štúdium v systéme Duálneho
vzdelávania prinieslo?

v systéme Duálneho vzdelávania?
Budúcim študentom duálneho vzdelávania

Musím povedať že prínos tam je, ale

by som tento systém štúdia odporučil.

popravde menší ako boli očakávania. Prax

Naučí ich to určité pracovné návyky do

Erik (4. A)

konkrétne vo firme Matador ma naučila

budúcna a dodá im to potrebnú prax popri

Mechanik nastavovač

zodpovednosti, chodiť do práce v čas, robiť

teórii zo školy.

Prečo študuješ v systéme Duálneho
vzdelávania?

ZUZANA HANUSKOVÁ

Pretože je to podľa mňa lepšia možnosť sa

Anton (3. A)

Peter (3. A)

Pavol (2. A)

naučiť pracovať pri jednotlivých strojoch,

Mechanik nastavovač

Mechanik nastavovač

Mechanik nastavovač

keďže máme týždeň školu-týždeň prax
a sme priamo vo firme. Je to lepšie ako

Prečo študuješ v systéme Duálneho

Prečo študuješ v systéme Duálneho

Prečo študuješ v systéme Duálneho

keby máme sedieť vkuse v škole a mať

vzdelávania?

vzdelávania?

vzdelávania?

3 hodiny praxe za týždeň.

Hlavne kvôli zvýšenému množstvu hodín

Vybral som si ho preto, lebo podľa mňa

V systéme duálneho vzdelávania študujem

praxe.

je lepšie mať teóriu a potom si to môžem

preto, lebo môžem spojiť teóriu s praxou

Čo Ti štúdium v systéme Duálneho

vyskúšať rovno na praxi.

priamo vo firme a som motivovaný štipen-

vzdelávania prinieslo?

diom od zamestnávateľa.

Čo Ti štúdium v systéme Duálneho
vzdelávania prinieslo?
Viac vedomostí a skúseností ohľadne praktickej časti odboru.
Prečo by mali ísť študenti študovať

vzdelávania prinieslo?

Čo Ti štúdium v systéme Duálneho

na strojoch, takisto aj štipendium čo je tiež

vzdelávania prinieslo?

jedna z výhod. Naopak, očakával som že

Marek (1. A)

Čo Ti štúdium v systéme Duálneho

Mechanik nastavovač

vzdelávania prinieslo?

ktoré by som inak musel získavať v práci po

Štúdium v systéme Duálneho vzdelávania

dostaneme ešte viac priestoru pri CNC

ukončení školy bez duálneho vzdelávania.

mi prinieslo získanie pracovných návykov

strojoch.

hneď od 1.ročníka. Zaujalo ma sledovať

v systéme Duálneho vzdelávania?
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práce, či už manuálne (zámočnícke) alebo

Čo Ti štúdium v systéme Duálneho
Prinieslo mi to hlavne skúsenosti a prax,

Pomohlo mi lepšie si osvojiť jednotlivé

Pretože prax je niečo čo sa nedá vynahra-

Prečo by mali ísť študenti študovať

a učiť sa ovládanie strojov a ich riadenie.

Prečo by mali ísť študenti študovať

diť väčším množstvom teórie takmer vždy

v systéme Duálneho vzdelávania?

Som v kontakte s najnovšími technológiami

v systéme Duálneho vzdelávania?

sa lepšie učí keď máte tú vec o ktorej sa

Pokiaľ si chcú študenti privyrobiť nejaké

učíte pred sebou a môžete vidieť čo to robí

peniaze a získať prax ešte predtým ako

a ako sa s tým pracuje namiesto toho aby

pôjdu do práce, tak im odporúčam ísť do

Študenti by mali ísť študovať v systéme

to učiteľ vysvetľoval dopodrobna v učebni

duálneho vzdelávania.

Pár poznatkov ako napr. na čo slúžia niePrečo študuješ v systéme Duálneho

ktoré meradlá, ako sa má rezať, pilníkovať...,

vzdelávania?

síce to by som sa naučil aj v škole ale v pra-

Má to viac dôvodov: kvôli skúsenostiam

xi tie predmety aj vidím naživo a môžem

Podľa mňa sa človek oveľa viac naučí keď

v praxi, takže keď si nájdem prácu tak bu-

s nimi aj robiť (čo by sa v škole nedalo).

je takto priamo s chlapmi vo firme ako my,

dem veľa vecí už ovládať ( a nie len teóriu),

môže čo to obkukať od nich a priučiť sa

kvôli menšiemu zárobku a kvôli tomu že

Prečo by mali ísť študenti študovať

Duálneho vzdelávania preto, lebo budú

kopu vecí čo určite raz využije ak sa rozhod-

nemusím furt chodiť do školy lebo by to

v systéme Duálneho vzdelávania?

a učil len pomocou obrázkov a návodov

priamo vo firme pripravení na svoj študijný

ne pracovať v obore, ktorý študuje. Taktiež

bola nuda.

na používanie. Taktiež štipendium je veľmi

odbor a rovno po skončení štúdia sa im črtá

sú žiaci finančne ohodnotení čo je za mňa

dobrá motivácia o to snažiť sa v škole.

perspektívne zamestnanie vo firme.

veľké + a motivácia.

a procesmi vo firme.

Pretože by sa tam naučili veľa vecí z praktickej stránky a nie len z teoretickej.
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Zo života
firmy
MATADOR Group sa skladá z niektorých biznis entít a v každej z nich
pulzuje zaujimavý život. Na nasledujúcich stranách uvidíte hlavné údalosti
predošlého kvartálu.
KOMUNIKAČNÁ RADA, FOTO: MATADOR
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V roku
2021 budeme
pokračovať ďalej...

Z
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MATADOR TOOLS

Pohľad vedúceho oddelenia
Strojná výroba na prácu nielen
jeho oddelenia

ZUZANA HANUSKOVÁ

MARCELA ŠIMONYI

ačiatok roka

Jednou zo spomínaných aktivít v roku 2020

ním Mareka Hatnančíka , na druhom mieste

Pohľad na výrobu lisovacieho náradia od CNC fréz je pohľad akoby

Aktuálne v Tools pracujeme na zákazkách pre stabilných partneroch

býva tradične

bolo zavedenie Ligy tímovej práce (LTP),

sa umiestnil tím Technický Rozvoj a Údržba

zo stredu procesu.

ako je Škoda Auto, Audi, Porsche. Sú to zákazníci, o ktorých vieme,

obdobím, kedy

v ktorej medzi sebou súťažilo 9 výrobných

majetku pod vedením Tomáša Vavríka a na

sa sumarizujú

a nevýrobných tímov. Hodnotiacimi kritéria-

treťom mieste tím Montáže a Povrchových

Vidíte modely u kolegov v konštrukcii, na technológii a programo-

dzajú noví zákazníci ako Scania, Volvo, Magna. Počas procesu sa

dosiahnuté

mi boli výsledky auditu na Implementáciu

úprav , ktorý riadi František Beňo. Jednot-

vaní. Vidíte veci, ktoré o krátky čas „pristanú“ na stoloch obrábacích

zoznamujeme s ich požiadavkami, ako oni chápu kvalitný výsledok,

výsledky za

a dodržiavania pravidiel BOZP, 5S, čistoty,

livé tímy dostali za umiestnenie finančnú

centier. A po vás vidíte, ako putujú k nástrojárom, do lisov a vyťahujú

ako majú oni nastavenú komunikáciu s dodávateľmi.

predchádzajúce

stavu meradiel a poriadku na pracoviskách

odmenu, ktorú prerozdelil vedúci tímu. A aj

sa z nich časti karosérii, ktoré opäť o istý čas uvidíte na cestách, prí-

obdobie. V Ma-

tímov a Zlepšovateľské hnutie - počet

touto cestou im srdečne blahoželáme.

padne budete v niektorom z nich jazdiť. A v tom je čaro tejto výroby,

Musíme byť neustále pripravení dodať kvalitu na požadovanej úrovni

dosiahnuteľnosť akoby na každú časť procesu.

a v adekvátnom termíne. Sú to náročné, ale splniteľné úlohy. Ako

tador Industries, a.s. bolo v roku 2020 spus-

schválených drobných zlepšení a zlepšova-

tených do praxe niekoľko aktivít, cieľom

cích návrhov, ktoré príslušný tím podal.

ktorých je zlepšenie pracovného prostredia

aké majú predstavy o výsledku, čo od nás očakávajú. Potom prichá-

Liga tímovej práce bude pokračovať aj

sa vo svete zvyšuje konkurencia, zrýchľujú procesy, prichádza tlak

v roku 2021, no v porovnaní s rokom 2011

na ceny, musíme byť schopní nielen udržiavať to, čo už vieme, ale
neustále, naozaj neustále hľadať spôsoby ako byť o krok vpred.

našich zamestnancov, zvýšenie produktivity

Za 4. kvartál 2020 roku sa víťazom LTP stal

nastalo niekoľko zmien. Audity jednotli-

práce a kvality vyrábanej produkcie.

tím Riadenie Kvality a Metrológie po vede-

vých tímov bude viac smerované do ich
kľúčových oblastí s cieľom zlepšiť pracovné

Sledovať trendy nestačí, ciest a možností je vždy viac. Obrábať jed-

prostredie na pracoviskách a zvýšiť spokoj-

nu sadu jednou novinkou, druhú inou, by bolo finančne príliš náročné

nosť zamestnancov.

a technologicky meniť smer výroby každú chvíľu nemožné. Jediná
cesta sú otvorené oči, kalkulačka po ruke, ochota byť otvorení aj

Ing. Radomír Sluk

tomu, čo nás prinúti zdvihnúť zadok zo stoličky a zabrať. Počúvať

Priemyselný inžinier

intuíciu a nevzdávať sa. A nezastaviť sa ani vtedy, keď dosiahneme

Matador Industries, a.s.

úspech.
V MATADOR Tools sa môžeme zameriavať na výsledky, byť pripravení pracovať s vysokým nasadením hlavne kvôli kolektívu, ktorý je
kostrou celej výroby.
Každá zákazka začína tým, že spojíme hlavy dohromady a nastavíme proces podrobne so zameraním sa na malé detaily i veľké
kroky. Manažérsky dohľad nad ustanoveným harmonogramom je
absolútne samozrejmá vec. Otvorená komunikácia naprieč firmou
iba pomáha tomu, aby sa konečný výsledok zhodoval s tým, aký si
predstavuje zákazník. A v čase, kedy si to určil.
A v tom je naša sila. Toto dokážeme. V tom sme nadpriemerní.
S pokorou môžeme napísať, že občas excelentní.
Štefan Gábor
Vedúci oddelenia Strojná výroba
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Oslavujeme jubileá
v AUFEER DESIGN

Jubileá oslavujeme
aj vo fabrike v Dubnici

Našich kolegov si vážime a radi oslávime dlhoročné pôsobenie našich kolegov vo farbách
AUFEER DESIGN. Ceníme si ich prístup a dôveru
k našej značke.

Prvý kvartál roka 2021 priniesol aj niekoľko
pekných jubileí našim kolegom v Dubnici nad
Váhom. Aj v našom Matador Exprese by sme si
radi spomenuli a ocenili pekné jubileum našich kolegov, 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.

VĚRA BRABCOVÁ, AUFEER DESIGN

Leden 2021

Březen 2021

Martin Novák - 1.1.2021 oslavil 10-ti leté

Lukáš Boskovic - 1.3.2021 oslavil 5-ti leté

výročí Vedoucí oddělení světel. Svou

výročí Konstruktér v oddělení Konstrukce

profesní kariéru v AUFEER DESIGN začal

lisovacího nářadí. Lukáš do společnosti na-

na pozici Konstruktéra světel, kdy oblast

stoupil již v roce 2011, působil u nás do za-

vývoje světel byla součástí oddělení Plastů.

čátku roku 2015 a zpět se po delší pauze

Martinovi se však podařilo v roce 2017

vrátil zpět v roce 2016. Celou svou činnost

Konkrétne naši kolegovia oslavujú krásnych

vybudovat samostatné oddělení zabývající

ve společnosti směřoval a stále směřuje

10 rokov v službách skupiny MATADOR.

se vývojem světlometů, které aktuálně čítá

v oblasti konstrukce lisovacích nástrojů.

Zo srdcia ich blahoželáme a želáme veľa

21 zaměstnanců.
Ing.Ivan Grajciar,PhD - 1.3.2021 oslavil 5-ti

JANA GOLEJOVÁ A ZUZANA HANUSKOVÁ

v oblasti numerických simulací od samého

Veľmi si to vážime a gratulujeme k tomuto
peknému pracovnému míľniku práve týmto
kolegom:

zdravia a spokojnosť v našich farbách.

V našej spoločnosti MATADOR Industries

Ďakujeme!

dovŕšilo 10 rokov vo farbách Matadoru hneď

• Ing. Dušan Molnár

niekoľko kolegov. Úprimne sme veľmi radi,

• Stanislav Katerinec

že u mnohých z vás vidíme lojalitu k firme

• Miroslav Jančo

a k značne MATADOR Group.

• Jaroslav Máček

leté výročí Senior FEM výpočtář z oddělení Karoserie/FEM. Své letité zkušenosti

10 rokov v službách MATADOR
Industries

10 rokov v službách MATADOR
Automation

začátku úspěšně uplatnil v projektu pev-

• Miroslav Gregor

nostní analýzy stěračového systému a při

Ing. Martin Suchý - Za prvý kvartál v roku

vývoji nové FABIE v oddělení aerodynamiky

2021 gratulujeme nášmu kolegovi k 10.

v ŠKODA AUTO.

výročiu v službách MATADOR Automation.
V súčasnosti vedúci oddelenia technológie
je dôležitou súčasťou nášho tímu a aj touto
cestou by sme sa nášmu kolegovi chceli
poďakovať a popriať mu všetko dobré.
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Za prísnych bezpečnostných podmienok sa začiatkom roka konala svetová výstava IDEX 2021
v Abu Dhabi. Táto výstava je jedna z najväčších
svojho druhu a špecializuje sa na technológie
v leteckom a defense priemysle.
Výstava IDEX sa koná každé dva roky v Abu

Ministerstva obrany SR sme predstavili

Dhabi a hostí stovky vystavovateľov a naj-

naše kompetencie v oblasti dizajnu, vývoja,

väčšie spoločnosti sveta. Premiérovú účasť

strojárenskej výroby a automatizácie, ale aj

si odbila na výstave aj delegácia skupiny

tvorbu technických publikácii pre defense

MATADOR. Pre súčasnú bezpečnostnú

priemysel. Našu výpravu tvorili: Štefan

situáciu s ochorením COVID-19, bol priebeh

Rosina, Martin Kele, Juraj Čapek, Branislav

tohtoročného ročníka veľtrhu odlišný.

Poliak, Viliam Dubovický, Jozef Kubena

Prezentácie a veľkosť stánkov boli prispôso-

a Petr Desort.

bené najmú epidemiologickým opatreniam,

S

ale na kvalite samotnej výstavy to neubralo.

„Účasť na výstave IDEX 2021 hodnotíme

Absolútne novinky výstavy IDEX 2021 sa

veľmi pozitívne. Získali sme dobré skúse-

týkali hlavne bezpilotných lietadiel a dronov.

nosti, rozhľad v danom odvetví a množstvo
kontaktov, s ktorými môžu naši obchod-

Naša MATADOR výprava aj za účasti našich

níci pracovať v nasledujúcich týždňoch“,

kolegov z AUFEER TRANSPORTATION

zhodnotil Branislav Poliak, výkonný riaditeľ

sa zúčastnila tejto výstavy po prvýkrát.

MATADOR Industries.

V slovenskej časti pavilónu a pod záštitou

Skupina MATADOR
navštívila Abu Dhabi
MARTIN ADAMKA
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Žijeme zdravo:
Cyklistika
V novej rubrike Žijeme Zdravo vám chceme priniesť užitočné
informácie, ako udržať svoje telo a psychiku v dobrej kondície.
Je dôležité, aby sme nerozvíjali iba naše vedomosti a zručnosti,
ale mysleli aj na fyzickú a psychickú kondíciu nášho tela. Zvlášť
v tomto období globálnej pandémie je pohyb a zdravotný životný štýl kľúčovou hodnotou pre náš život.

4 / 2021
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Soutěž pro děti našich
zaměstnanců skupiny
MATADOR
Máte doma malého uličníka, či uličnici, které
potřebujete zabavit? Nebo už školáka či školačku,
které nemůžete odtrhnout od online světa?
VĚRA BRABCOVÁ, AUFEER DESIGN

My Vám s tím pomůžeme...

MARTIN ADAMKA

SÚŤAŽ

Své výtvory můžete zaslat online na
marketing@matador-group.eu

V prvom dieli vám prinášame pohybovú
aktivitu, ktorá je typická pre ročné obdobie
a začiatok jari. Týmto športom je cyklistika.
Vďaka nášmu „Tourminátorovi“ Petrovi
Saganovi sa stala cyklistika veľmi populárna
a získali si aj mládež. Cyklistika je jedným
zo športov, ktoré sú zamerané najmä na

Pojďte si s námi zasoutěžit a nakreslete

mailovou adresu, či přinést na Vaše perso-

obrázek na téma:

nální oddělení.

„Zachraňme přírodu kolem nás, aneb

5 nejkrásnějších obrázků bude odměněno

ekologie je součástí našeho života“

a vystaveno v dalších časopise.

Fantazii se meze nekladou, soutěžit mohou

K zaslanému obrázku nezapomeňte napsat

chlapci i děvčaty jakéhokoli věku.

jméno a věk.

kondičné precvičenie nášho tela. Ak tomuto
koníčku podľahnete a začnete pravidelne
bicyklovať, tak si zlepšujete kapacitu vašich
pľúc a taktiež ochraňujete svoje srdce.
Dlhodobé venovanie sa cyklistike zapríčiní,
že pri zvýšenej pohybovej aktivite dochádza
omnoho neskôr k výraznému zvyšovaniu
tepovej frekvencii a doslova „trénujete“
vaše srdce a vyvarujete ho pred prípadným

Z bicyklovania profituje celé telo
a akú sú najväčšie benefity tohto
športu?

3. Spaľuj prebytočné tuky
Pravidelné bicyklovanie aktivuje aj spaľovanie nadbytočných tukov. Pre aktívnych
cyklistov odporúčame dlhé trati a pre začia-

1. Zdravé kĺby a šľachy

točníkov ideálne začať s kratšími úsekmi.

ochorením v budúcnosti.

Zdravé kĺby sa dajú dobre rozpoznať podľa

Veríme, že sme vás novou rubrikou Žijeme

vanie živinami je dôležitý cyklický pohyb,

Pri pravidelnom bicyklovaní sa stáva srdcový

Zdravo motivovali a od dnešného dňa

napríklad pri šliapaní do pedálov.

sval nielen väčším a silnejším, ale pracuje

silnej chrupavky. Na jej optimálne zásobo-

4. Posilnenie srdcovocievneho systému

naďalej ekonomickejšie a spotrebúva menej

poriadne šliapnete na pedál.
2. Vyvážená pulzová frekvencia

kyslíka.

Pulzová frekvencia v pokoji je ideálnym
ukazovateľom pozitívneho pôsobenia bicyk-

5. Vzniká hormón šťastia

lovania na kondíciu tela. Netrénovaní ľudia

Pri bicyklovaní sa do krvi vylučujú hormóny

majú pulzovú frekvenciu v pokoji priemerne

šťastia, endorfíny, a zvyšuje sa objem ras-

na úrovni 70 pulzov za minútu, profesionál-

tového hormónu STH, čo zvyšuje váš výkon

ny cyklisti dosahujú hodnotu 40 pulzov za

nielen na bicykli, ale aj počas dňa.

minútu v pokoji.
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