
dielcov. Veľký počet dielcov, riziko 
chýbajúcich skrutiek a vysoké 
výrobné náklady viedli k optimalizácii 
výrobku. CNC obrábanie z jedného 
kusu bolo neekonomické, na výrobu 
vstrekovaním to nebol dostatočný 
počet.

Odborníci na vývoj produktov navrhli 
zmenu na plastový materiál a zosúladili 
dielce. Výrobok optimalizovali na 3D 
tlač z technického plastu PA12.

Dokázali sme zvýšiť kvalitu 
produktu, zlepšiť dizajn, redukovať 
počet dielcov z niekoľkých desiatok 
a tiež ušetriť zákazníkovi viac ako 
50 % pôvodných nákladov na výrobok.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:  
ZNÍŽENIE VÝROBNÝCH NÁKLADOV 
– krabice na elektroniku

Zákazník potreboval na nový 
produkt vhodné krabice, kde by mohol 
osadiť svoju elektroniku. Nevyrábajú 
veľké množstvá, takže pochopili, 
že príprava foriem a vyrábanie 
vstrekovaním nie je vhodné, pretože 
náklady by boli vysoké. Pri hľadaní 
alternatívy našli podobné krabice 
ako plánovali, ktoré nakúpili. Aby boli 
pre nich vyhovujúce, museli ich ešte 
upravovať obrábaním. Vo výsledku 
však boli náklady stále vysoké.

Keďže spotreba krabíc bola 200 

kusov mesačne, vyskúšali 3D tlač. 
Poslali nám model 3D, ktorý sme 
optimalizovali pre tlač. Výroba 
prebehla v priebehu 24 hodín 
a vo výsledku sme zákazníkovi znížili 
náklady na výrobu až o 50 %. Vďaka 
našej veľkej výrobnej kapacite teraz 
zabezpečujeme výrobu 3D tlačou 
v počte 200 ks mesačne.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: 
OPTIMALIZÁCIA VÝROBKU NA 3D 
TLAČ – držiak na sondy

Pri novom výrobku sa nie vždy myslí 
na náklady, rovnakým produktom bol 
aj držiak na meracie sondy. Výrobok 
sa skladal z desiatok kovových 

POMÁHAME 
FIRMÁM 
ZNIŽOVAŤ 
NÁKLADY
Spoločnosť i-industry vznikla pred troma rokmi s cieľom pomáhať firmám znižovať 
výrobné náklady. Po desiatkach rokov skúseností v oblasti vývoja a znalostí takmer 
všetkých výrobných technológií dokážu jej odborníci zákazníkom nájsť vhodné 
riešenie pri znížení nákladov na výrobok alebo produkt. Ponúkame vám dve 
prípadové štúdie a skúsenosti odborníkov pri ich realizácii.
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Pomáhame firmám znižovať náklady

Kedy zákazník vyhľadáva 3D tlač 
a vstrekovanie plastov?

Vo väčšine prípadov potrebuje 
vyrobiť prototyp. Vieme mu pomôcť 
viacerými spôsobmi. Buď vytlačiť 
prototyp 3D tlačou, alebo ak plánuje 
do budúcna vyrábať na vstrekolise, 
vieme zároveň optimalizovať tento 
prototyp na technológiu vstrekovania. 
Zabezpečíme výrobu foriem aj vstre-
kovanie kusov a v prípade potreby 
montáž, uskladnenie alebo aj logistiku. 
Dokážeme tiež zabezpečiť kompletné 
balenie produktov a distribúciu. Túto 
komplexnú službu u nás vyhľadávajú 
väčšinou nové firmy, startupy, ktoré dá-
vajú na trh nový produkt. Vďaka našim 
službám nepotrebujú hľadať montážnu 
firmu, nemusia si prenajať skladové 
priestory, môžu svoj biznis zo začiatku 
riešiť aj z domu a my sa postaráme 
o ostatné. Ďalšia skupina zákazníkov 
sa na nás obracia, ak sa im napríklad 
pokazí súčiastka vo výrobe a potrebujú 
ju rýchlo nahradiť, potrebujú modelovať 
a  vyrobiť dielce, ktoré sa už nevyrá-
bajú, alebo ich dodávateľ nevie dodať 
v požadovanom termíne.

Aké vlastnosti sa dajú čakať  
od 3D výtlačkov?

Používame materiály od ekologických 
plastov, ktoré sú kompostovateľné, 
až po technické plasty, ktoré odolajú 

chemikáliám či teplote 100ºC pri 
používaní alebo kovy. Dizajnové 
výrobky vieme vytlačiť plnofarebne, 
napríklad architektonické modely 
či postavy, ktoré sú vernou kópiou 
skenovaných postáv. 3D skenovanie 
postáv je novinka, vďaka ktorej môžete 
mať doma vašu zmenšenú figúrku.

S čím sa na vás obracajú zákazníci?

V poslednom čase sa nám ozývajú 
zákazníci, že potrebujú tlačiť veľké 
plastové výrobky. Ešte donedávna 
túto možnosť zákazníci hľadali, 
ale na Slovensku nenašli. Vieme tlačiť 
výrobky do 1,7 metra z jedného kusa 
a väčšie pomocou spájania. Vyrábame 
takto napríklad dizajnérske kúsky, 
sochy, dielce do automobilov, učebné 
pomôcky alebo prezentačné predmety 
do múzeí. Naposledy to bola vysoká 
dizajnová lampa do exteriéru.

Pri akých počtoch výrobkov 
odporúčate 3D tlač a kedy už 
vstrekovanie plastov?

Je to veľmi individuálne. Podľa našich 
skúseností záleží najmä na finálnej 
cene výrobku a čase, ako rýchlo 
zákazník výrobky potrebuje. Väčšinou 
je do 5 000 kusov ekonomickejšia 
3D tlač a nad 5 000 ks vstrekovanie. 
Veľkosériovú výrobu na 3D tlači volia 
zákazníci, ktorí potrebujú spustiť 

výrobu a získať prvé kusy veľmi rýchlo. 
Napríklad, ak im vypadol dodávateľ 
plastových dielov. Na vstrekovanie 
treba najprv vyrobiť formy, čo môže 
trvať 4-6 týždňov. 3D tlač je možné 
spustiť okamžite. Každý výrobok 
posudzujeme individuálne a zákazník 
dostane kalkulácie na všetky typy 
technológie výroby, aby sa vedel 
rozhodnúť a vybrať si to správne 
riešenie.

V tíme máme odborníkov na vývoj 
produktov, technológiu aj zavádzanie 
do výroby, aj na trh. Prvým krokom 
je kontaktovať nás s výrobkom alebo 
s požiadavkou nájsť riešenie na zníženie 
vašich nákladov. Dohodneme bezplatnú 
konzultáciu u vás vo firme alebo nás 
môžete navštíviť, stačí zatelefonovať 
alebo poslať e-mail. Po konzultácii 
nájdeme spoločne vhodné riešenie 
a môžeme zabezpečiť aj výrobu. Ako 
pomáhame našim zákazníkom:

•  Nájdeme ekonomické riešenie 
výroby

•  Pomôžeme s vývojom funkčných 
prototypov

•  Navrhneme zlepšenia existujúcich 
produktov

•  Zabezpečíme veľkosériovú výrobu 
plastových dielcov aj bez potreby 
foriem

Na otázky odpovedal Martin Kováčik, 
majiteľ spoločnosti i-industry.

3D tlač v i-industry:
„NAŠIMI SLUŽBAMI POMÁHAME FIRMÁM, 
KTORÉ ČASTO PRIMÁRNE NEHĽADAJÚ 
3D TLAČ. CHCÚ JEDNODUCHO LEPŠIE 
VÝROBKY A OPTIMALIZOVAŤ VÝROBU. A TO MY 
DOKÁŽEME. NÁJDEME VHODNÉ RIEŠENIE.“
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Nový generálny riaditeľ trnavskej 
automobilky „Stellantis Slovakia“ 
má slovenské korene. Martin Dzama 
je súčasne prvým slovenským 
generálnym riaditeľom a na túto 
pozíciu sa vypracoval po 17 rokoch 
kariérneho postupu v tomto závode. 
Do „trnavského Peugeotu“, ako je 
ľudovo nazývaný Trnavčanmi, nastúpil 
v roku 2004 na post technika pre 
optimalizáciu pracovných postov 
s kvalifikáciou z dvoch fakúlt STU, 
Fakulty inžinierskej pedagogiky 
a psychológie a Materiálovo-
technologickej fakulty. Už v roku 2006 
sa stal lídrom technickej skupiny. 
Od roku 2009 zodpovedal dva roky 

za rozbeh výroby a koncepciu procesu 
1. generácie nového modelu Peugeot 
208 na prevádzke montáž a od roku 
2012  za inžiniering kvality trnavského 
závodu. V roku 2013 bol štyri mesiace 
zodpovedným za aplikáciu metódy 
Standardized Work a z tejto pozície 
nastupoval na post vedúceho výroby 
na montáži. V novembri 2016 bol 
menovaný riaditeľom prevádzky 
montáž a v januári 2019 sa stal 
zástupcom generálneho riaditeľa 
so zodpovednosťou za celý výrobný 
tok automobilky v Trnave. V marci 
2021 sa stáva generálnym riaditeľom, 
čím sa zavŕši fúzia skupín PSA a FCA 
v trnavskom závode. 

Trnavský automobilový závod 
bývalej skupiny Groupe PSA 
po zlúčení s FCA Group 
mení nie len svoj názov, 
logo, ale aj generálneho 
riaditeľa. Nový názov trnavskej 
automobilky – Stellantis 
Slovakia, má latinské korene. 
Vychádza zo slova „stello,“ 
čo znamená „rozjasniť sa 
hviezdami“. Aj vizuálne 
stvárnenie tohto významu 
symbolizuje bohatstvo 
14 automobilových značiek 
a rozmanitosť jednotlivých 
tímov novej skupiny, ducha 
optimizmu, energie a obnovy 
rozmanitej a inovatívnej 
spoločnosti, ktorá je 
odhodlaná stať sa jedným 
z nových lídrov v oblasti 
budúcej éry udržateľnej 
mobility. 

NOVÝ LÍDER 
V OBLASTI BUDÚCEJ 
ÉRY UDRŽATEĽNEJ 
MOBILITY
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Nová éra automobilky dostala 
podľa názvu a loga do vienka 
hviezdy a bohatstvo. Čo to znamená 
pre nového generálneho manažéra? 
S akou filozofiou a víziou preberáte 
túto pozíciu?

Je pre mňa osobnou 
satisfakciou, zároveň novou výzvou 
a zodpovednosťou. Beriem ju s veľkým 
rešpektom, ak to mám zhrnúť 
do jednej vety.

Na úspešnej realizácii projektu 
trnavskej automobilky sa podieľam 
prakticky od začiatku. Strávil som 
tu 17 rokov svojho profesionálneho 
života. 1. júna 2021 si pripomenieme 
15 rokov od spustenia komerčnej, 
respektíve sériovej výroby. V tom 
čase išlo o prvú významnú zahraničnú 
investíciu na Slovensku, po začiatku 
zásadných hospodárskych reforiem 
v roku 1998. Automobilka v Trnave 
bola vtedy silným impulzom a doteraz 
stále je významným katalyzátorom 
rozvoja Slovenska, s hlavným 
dopadom na Trnavu a jej región. 

Trnavská automobilka je lídrom 
skupiny vo výrobe segmentu B. 
Generuje prácu pre 4.000 ľudí priamo 
v automobilke v Trnave a pre ďalších 
20.000 ľudí v našom dodávateľskom 
reťazci, či u partnerov. A to všetko 
robíme pre spokojnosť a bezpečnú 
mobilitu zákazníkov takmer v každom 
kúte sveta. Vlani sme vyviezli vozidlá 
do takmer 60 štátov sveta, pričom viac 
ako 90 % produkcie Trnavy smerovalo 
na trhy štátov EÚ.

Moja vízia pre túto automobilku 
je byť konkurencieschopným 
lídrom v ekonomickej výkonnosti 
a klientskej kvalite. Opierať sa chcem 
o tím zamestnancov, pripravených 
neustále zvyšovať svoje odborné 
kompetencie, aktívne hľadať 
a aplikovať inovácie. Mojím želaním je 
spoločne vytvárať prostredie, kde sa 
budú cítiť ohodnotení tí, ktorí prinášajú 
excelentný výkon. 

Jadrom našej činnosti je pritom 
spokojný zákazník. Máme na to všetky 
predpoklady vrátane produktov, 
z ktorých Peugeot 208 a v Trnave prvá 
elektrická verzia e-208 sú za rok 2020 
Európskym autom roka. Citroën C3 
s faceliftom v roku 2019 získal viac 
ako 30 ocenení od renomovaných 
agentúr a inštitúcií. 

Pokiaľ ide o vznik Stellantis, 
považujem to za krok správnym 
smerom k väčšej odolnosti voči 
nástrahám na rozbúrenom mori 
dynamického a neustále sa meniaceho 
trhu. 

Je fúzia v znamení zásadných 
zmien trnavského závodu? Nahradí 
„Pravého Slováka Peugeot 208,“ 
alebo jeho lukratívnu elektrickú 
verziu nový originálny slovenský 
model? 

Fúzia bola po dlhých a dôkladných 
prípravách uzavretá len 16. januára 
2021. Hovoriť v tejto fáze 
o konkrétnych dopadoch na výrobné 
kapacity Trnavy je priskoro. 

Áno, Trnava má za sebou veľmi 
úspešnú skúsenosť so spustením 
prvého, plne elektrického vozidla 
s nulovými emisiami CO2, 
so spúšťaním baterkárne ako 
prvej v rámci skupiny PSA. Vďaka 
patrí celému tímu zamestnancov 
automobilky. Treba dodať, že sa 
to udialo aj vďaka spusteniu 
transformačného projektu Future 
in our hands (FIOH), ktorý už mení 
charakter nášho výrobného centra 
a aktivitami smerujúcimi k zvyšovaniu 
jeho konkurencieschopnosti ho 
pripravuje na budúcnosť.   

Byť súčasťou nového silného 
globálneho hráča Stellantis prináša 
pre Trnavu nové šance, ale aj riziká. 
Konkurencia na trhu, ale aj vo vnútri 
koncernu stúpa, my k tomu musíme 
zaujať veľmi aktívnu a zodpovednú 
pozíciu. V tejto súvislosti oceňujeme 
nedávno podpísanú kolektívnu dohodu 
s OZ KOVO na štyri nasledujúce 
roky. Pre Trnavu je to silný signál 
predvídateľnosti, sociálneho zmieru 
a zvýšenia šance pre získanie nových 
investícií. 

Aktuálnou prioritou, ktorá má 
prednosť pred ostatnými, je zdravie 
zamestnancov v čase pretrvávajúcej 
COVID pandémie. Na to sa teraz 
sústredím najviac, aby som 
toto výrobné centrum vyviedol 
z COVID krízy bez akýchkoľvek 
kompromisov na bezpečnosti a zdraví 
zamestnancov. Naši zamestnanci sa 
musia k svojim rodinám a blízkym 
vracať z práce zdraví.

Bude sa rozširovať výroba a dajú 
sa očakávať ďalšie investície 
do rozvoja, modernizácie alebo 
inovácií? Ak áno, do akých, ak to 
nie je tajomstvo?

Automobilka v Trnave od apríla 2017 
vyrába v režime štyroch pracovných 
zmien. Ide teda o režim takmer plného 
využitia technických kapacít fabriky. 
Od spustenia transformačného 
projektu FIOH koncom roka 2018, 
sa zameriavame na inovácie a 
digitalizáciu, ktorá má viesť k vyššej 
obratnosti a klientskej kvalite s 
podporou kompetentných tímov tak, 
aby bola zachovaná udržateľnosť 
ekonomickej výkonnosti. 

Ešte v roku 2020 sme odštartovali 
činnosť dôležitého centra pre inovácie 
pod názvom InoLab. Jeho cieľom 
je zvyšovanie výkonnosti fabriky 
prostredníctvom implementácie 
nových modernizačných projektov 
vo výrobných procesoch s využitím 
potenciálu študentov univerzít a start-
up scény na Slovensku. 

Po nedávno podpísanej kolektívnej 
dohode, ktorá prispieva k väčšej 
predvídateľnosti na nasledujúce štyri 
roky sa šance Trnavy na získanie 
novej investície výrazne zvyšujú. 
Treba dodať, že od leta 2020 sme 
v komunikácii s vládou pri hľadaní 
ciest, ako zlepšiť podnikateľské 
prostredie a využiť všetky existujúce 
nástroje, ktoré by prispeli ku 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti 
nášho závodu v Trnave. Partnerstvo 
s vládou SR je veľmi dôležité.

Náš časopis sa venuje 
predovšetkým polygrafii 
a priemyslu tlače. Tlač významne 
valcuje virtuálny svet a digitálne 
technológie. Akú úlohu v 
automobilovom priemysle dnes 
a v horizonte kam dovidíme, 
zohráva klasická tlač, polygrafia, 
alebo dnes tzv. 2D tlač na rôzne 
materiály (papier, plasty, fólie, 
plechy, textílie,...)?  

Áno, žijeme v stále viac virtuálnej 
dobe. Teraz v čase COVID-u sa to 
ešte znásobilo. Ale sú veci, ktoré sa 
ťažko dajú obísť. Napríklad mobilita 
osôb pre súkromné, či pracovné 
účely alebo preprava materiálu... 
Podobne je to aj pri tlači, kde je naozaj 
obrovský tlak na digitalizáciu. Stále 
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viac informácií sa k nám v práci, 
aj v súkromí dostáva cez digitálne 
obrazovky. 

V našom prípade predstavuje 
tlač dôležitú doplnkovú informačnú 
časť pre zamestnancov, ale aj pre 
našich klientov. Pravdou však je, 
že je pre jednoduchosť, rýchlosť, ale 
aj pre úspory nákladov, stále viac 
posúvaná do digitálneho sveta.

Do popredia sa významne dostáva 
3D tlač a hoci to dnes už nie je 
prevratná  inovatívna technológia, 
ešte stále ani zďaleka neukázala 
svoj potenciál. Pripravuje Stellantis 
rozvoj a investície do inovácií 
v týchto aditívnych technológiách? 

V prípade 3D tlače ide naopak 
o niečo, čo budúcnosť má. A ako 
vravíte, aj ja som presvedčený, 
že využitie potenciálu 3D tlače je len 
na svojom začiatku. 

Už dlhšiu dobu sa, v rámci inovácií 
a zvyšovania obratnosti, zaoberáme 
3D tlačou. V uplynulom roku nám 
uľahčila život aj v situácii vyvolanej 
ochorením Covid-19, keď sme si 
vo vlastnej réžii tlačili rôzne ochranné 
pomôcky. 3D tlač je riešením v oblasti 
údržby, dokážeme skrátiť čas reaktivity 
pri nahradení súčiastok, čo má 
pozitívny dopad na plynulosť výroby. 
Zároveň 3D tlač urýchľuje výskum 
a vývoj dielov ešte pred dodaním 
skutočnej súčiastky dodávateľom, 
3D tlač zvyšuje pružnosť pri výrobe 
špecifických dielov, nehovoriac 
o úspore nákladov. 3D tlačou 
znižujeme aj náklady na školenie, 
kde nie sú potrebné skutočné diely. 
3D tlač a digitálna výroba otvára brány 
kreativite, v priebehu niekoľkých hodín 
alebo dní, môžeme mať v rukách 
prakticky akúkoľvek súčiastku, 
či prípravok. Vieme konať nezávisle 
na dodávateľoch a pri nižších 
nákladoch, samozrejme, podľa kapacít 
tlačiarne.

3D tlač môže pri odvážnom, trochu 
futuristickom premýšľaní priniesť veľkú 
mieru personalizácie, či originality, 
podľa želania zákazníka.

S riešením, kde budeme schopní 
dokonca overovať informácie alebo 
sériové čísla vyryté do vnútra textúry, 
vidíme ďalšiu pridanú hodnotu tejto 

inovácie. Tento rozmer funkčnosti 
môže byť pre nás skutočne dôležitý, 
ak v budúcnosti budeme vyrábať 
jednotlivé diely vozidiel na báze 3D 
tlače, aby sme vedeli bojovať proti 
fakovým dielom, falzifikátom. 3D 
tlač je aj spôsob, ako znížiť našu 
uhlíkovú stopu, skrátiť dodacie lehoty 
(v konečnom dôsledku doby trvania 
projektov) a mať viac pod kontrolou to, 
čo produkujeme.

Naopak nedostatkom tejto 
technológie je fakt, že je zatiaľ skôr 
vyhradená pre malé výrobné objemy 
(diely pre vozidlá v špeciálnych 
sériách) kvôli času nevyhnutnému 
na tlač jedného dielu, špecifických 
častí a prototypov na testovanie 
vo výrobných centrách.

Aby sme mohli prejsť na hromadnú 
výrobu, musíme prejsť ešte kus cesty 
skracovaním času tlače, znižovaním 
nákladov na suroviny.

Myslíte si, že môžeme niekedy 
v budúcnosti očakávať, že v Trnave 
bude prebiehať nie len výroba 
a montáž vozidiel, ale aj vývoj 
a konštrukcia nových modelov? 
Má váš závod na to potenciál, 
podmienky a zázemie? 

Naša automobilka je miestom výroby 
hotových, finálnych vozidiel pre ich 
zákazníkov. To je to, v čom chceme 
byť silní a spoľahliví. To, na čo sa 
zároveň chceme zameriavať stále viac, 
sú inovácie vo výrobnom procese. 
Preto rozbiehame činnosť nového 
inovačného centra InoLab. Jeho 
úlohou je prichádzať s inovačnými 
projektami, aby sme odstraňovali 
úzke miesta vo výrobe, predchádzali 
poruchám vo výrobe a podobne.

Vývoj nových produktov si 
vyžaduje úplne inú a pomerne 
náročnú vývojársku infraštruktúru. 
2 roky som bol na pracovnej misii 
vo Vélizy pri Paríži, čo je hlavné R&D 
centrum bývalej Groupe PSA. Vývoj 
a konštrukcia nových modelov nie je 
našou misiou. Nevylučujeme však, 
že v budúcnosti sa budú vyvíjať 
niektoré časti nových modelov 
aj v Trnave.

Dnes sa všetko krúti okolo 
elektromobility a ochrany životného 
prostredia, obnoviteľných zdrojov 

energie, obmedzovanie uhlíkovej 
stopy a ochrana pred klimatickými 
zmenami a otepľovaním. Ktoré 
technológie sú určujúce pre trendy 
v automobilovom priemysle? 

Sme hrdí na to, že práve Trnava bola 
v roku 2019 miestom rozbehu výroby 
prvej tzv. baterkárne v rámci vtedajšej 
skupiny Groupe PSA. Ide o prevádzku, 
kde sa od dodávateľa dovezené 
batérie kompletizujú a pripravujú 
na finálne umiestnenie do vozidla. 
Boli sme vďaka tomu závodom, kam 
sa chodili učiť a preberať kolegovia 
z iných sesterských výrobných centier 
z iných štátov.

S objemom 35.922 
skompletizovaných batérií v roku 2020 
to bol medziročný rast produkcie 
o viac ako 350 %. Časť produkcie 
trnavskej „baterkárne“ smerovala 
do závodu v Poissy pri Paríži 
pre e-DS3 Crossback a krátkodobo 
aj do závodu Zaragoza pre výrobu 
e-Corsa. 

V roku 2019 sme spúšťali aj výrobu 
prvého plne elektrického modelu 
e-208, ktorého predaju sa veľmi 
darí. Za rok 2020 predstavoval e-208 
už 9,9 % na celkovej produkcii a jeho 
podiel ďalej rastie. Napriek koronakríze 
a výpadku výroby sa produkcia 
elektrickej verzie v roku 2020 v Trnave 
medziročne vyšvihla zo 7.263 
na minuloročných 33.334 vozidiel. 

Akú úlohu v automobilizme 
vo všeobecnosti zohrajú digitálne 
technológie, informatizácia 
a všetko čo súvisí s vývojom 
autonómnych vozidiel? 

Automobilový priemysel čakajú 
veľké možnosti vývoja a aplikácie 
nových, ľahších, odolnejších 
materiálov pre bezpečnosť posádky. 
Pri elektromobilite to bude súťaž 
vo vývoji a výrobe batérií s čo 
najväčším dojazdom a čo najnižšej 
hmotnosti a podobne. No v oblasti 
digitalizácie a konektivity je práve 
priestor na rozvoj, kde prakticky 
neexistujú limity. Vrcholom toho sú 
ambície vo výrobe plne autonómnych 
vozidiel, ktoré si samé prídu pre svojho 
majiteľa a zabezpečia mu pri 
mobilite plné pohodlie a bezpečnosť. 
Technicky to možné je, dovolím si 
povedať, že prakticky už teraz. No 
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do hry vstupuje regulátor, náročný 
proces budovania infraštruktúry, 
ale aj nastavenia legislatívy 
a rozličných pravidiel, ktoré zaručia 
bezpečnosť mobility na cestách.

Ako vnímate budúcnosť 
automobilového priemyslu 
vo svete a na Slovensku? Je jeho 
koncentrácia u nás príležitosťou 
alebo rizikom? 

Myslím, že nás čaká veľa zmien. 
Správanie výrobcov bude do značnej 
miery určovať tlak na znižovanie emisií 
CO2. Prím bude v strednodobom 
horizonte hrať elektromobilita, 
ale nie je vylúčené, že do 10 rokov sa 
dostane na scénu aj vodíkový pohon. 
Technické riešenia už existujú. 

Týkať sa to bude, samozrejme, 
aj auto-priemyslu na Slovensku. 
Ide o odvetvie, ktoré je slušne 
zakorenené v priemysle na Slovensku 
prostredníctvom hustej siete 
dodávateľov. Automobilky 
pôjdu cestou hlbšej spolupráce 
so strednými školami a univerzitami, 

teda ich študentmi, pri hľadaní 
aplikovateľných inovácií. Každá 
z automobiliek na Slovensku je 
pod tlakom konkurencie nielen 
zvonku, ale aj vo vnútri svojich 
koncernov. Cesta, ako obstáť v tejto 
dvojitej konkurencii, je zásadne lepšie 
využívanie ľudského potenciálu krajiny. 
To je to, čím sa môžeme odlíšiť. 

Automobilky sú považované 
za špičku strojárstva, za bohatstvo 
a predpoklad prosperity pre krajiny. 
Regióny, kde sa vyrábajú vozidlá 
musia spĺňať isté predpoklady 
infraštruktúry, ale výskyt takýchto 
priemyselných lídrov aj pomáha 
formovať infraštruktúru, kultúru, 
šport, vzdelanie,... životnú úroveň 
obyvateľov. Každá firma má svoju 
korporátnu filozofiu a podporuje 
isté druhy aktivít. Aké aktivity 
a oblasti sú vo sfére záujmu nového 
Stellantisu a aké manažérskeho 
tímu Martina Dzamu?

Sme najväčší zamestnávateľ 
v trnavskom regióne. Pre mňa je 
prioritou zvyšovať kompetencie 

a odborné schopnosti každého 
jedného člena tímu 4.000 
zamestnancov tak, aby predbiehali 
prichádzajúce výzvy tejto náročnej 
a nestabilnej doby. Verím a dúfam, 
že na Slovensko budú smerovať 
nové investície do nových projektov, 
do nových modelov. S nimi prídu nové 
špičkové a moderné technológie. 
Ale tie má aj konkurencia. To, čím 
sa môžeme odlíšiť, je ich schopnosť 
reagovať technicky, manažérsky, 
ľudsky na krízy a neistotu, ktoré 
už budú súčasťou nášho biznisu, 
ale aj života.

V tomto smere chcem viac 
spolupracovať so školami 
a univerzitami. S mestom a regiónom 
na využitie jeho potenciálu tak, 
aby vozidlá vyrobené v Trnave boli 
vo svojej kvalite ambasádormi fortieľa 
týchto ľudí.

Nový líder v oblasti budúcej éry udržateľnej mobility

Za rozhovor poďakoval Marian Hains
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