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Uplynulý rok bol pre EVPÚ úspešný 
nielen z  pohľadu čísiel, kedy spoločnosť 
dosiahla zisk 2,5 mil. eur, ale aj z pohľa-
du histórie. V roku 2018 si pripomenuli 
50. výročie založenia spoločnosti. Na-
priek turbulenciám na trhu spolu s via-
cerými internými personálnymi zmena-
mi rok zvládli, čím potvrdili spoľahlivosť, 
dôležitosť a  strategickosť v  rámci posta-
venia na trhu. O  dôležitých momen-
toch, súčasnosti a  víziach hovoríme 
s  predsedom predstavenstva Ing. On-
drejom Marčekom.

 Rok hodnotíte pozitívne, čo naj-
viac ovplyvnilo výsledok?

- Podarilo sa nám rozbehnúť viaceré 
nové projekty a  taktiež pokračujeme 
v rozpracovaných  dlhodobých projek-
toch. Vytvorili a  nadviazali sme tiež 
nové regionálne spolupráce. Veríme, že 
tieto  kroky nám v budúcnosti prinesú 
pozitívne výsledky. Naším strategickým 
cieľom je neustále pokračovať v  dyna-
mickom raste spoločnosti a  budovaní 
prestížneho postavenia na trhu. Pre-
to zapracovanie nových projektov do 
plánov spoločnosti a  aplikáciu zmien 
a  iných noviniek/inovácií v  jednotli-
vých procesoch vnímame ako veľmi 
dôležité kroky v budovaní spoločnosti. 
Výrazný vplyv na spoločnosť má však 
nedostatok personálu či v  oblasti vý-
skumu, vývoja, výroby i  administra-
tívy. Výzvou pre nás teda je vyhľadanie 
osobností, ktoré by pomohli v budova-
ní a raste našej spoločnosti. 

Ktoré projekty považujete za vý-
znamné?

- V  rámci projektov železničnej do-
pravy na Slovensku, v  Čechách,  Ma-
ďarsku a  v  iných krajinách Európy 
dodávame statické výkonové meniče 
pre osobné vozne a  napájacie systémy 
pre osobné, nákladné a  posunovacie 
lokomotívy s  elektrickým aj diesel-
-elektrickým pohonom. Najvýraznej-
šou zmenou voči pôvodnému stavu 
vozidiel je výmena trakčnej výzbroje, 
výmena riadiaceho systému a inštalácia 
vozidlového trakčného transformátora, 
čo  má za následok zvýšenie úžitkových 
vlastností jednotlivých vozidiel. Ďalším 
významným projektom je pre nás spo-
lupráca s  popredným vedeckým cen-
trom - fyzikálnym laboratóriom v rus-
kej Dubne, kde je podobné pracovisko 
svetovej úrovne ako švajčiarsky CERN. 
Pre toto centrum sme vyvinuli unikát-
ne zdroje špičkovej kvality na napájanie 
supravodivých magnetov urýchľovačov 
nabitých častíc.

V  oblasti Security a  military sa po-
dieľame na rôznych významných pro-

jektoch modernizácie ozbrojených síl 
Slovenskej a Českej  republiky a usilov-
ne  rozvíjame naše aktivity aj v  rámci 
ostatných členských krajín EU ale  aj 
mimo nej.

Aké sú špecifiká súčasného trhu 
v oblastiach, v ktorých pôsobíte?

- Trhy, na ktorých pôsobíme, sú veľ-
mi dynamické a podliehajú modernizá-
cii častejšie a v kratších etapách. Požia-
davky trhu sa rýchlo menia a to je pre 
nás istá výhoda spojená s perspektívou 
nových projektov. Nezameriavame sa 
na sériovú výrobu,  ale vyrábame najmä 
pre zákazníkov na základe ich individu-
álnych požiadaviek. Našou prednosťou 
je, že máme v  rukách návrh hardvéru 
aj softvéru. Ak zákazník potrebuje mo-
difikované zariadenia, vieme mu vyho-
vieť. Urobíme inováciu daného výrob-
ku, pripravíme mu iný nový typ alebo 
podtyp, či prípadne podobné zariade-
nie. Sme flexibilní - tvoríme sofistiko-
vané riešenia podľa potrieb zákazníkov.

Napriek tomu, že tuzemskí zákazníci 
sú pre nás dôležití, aktívne pôsobíme 
aj za hranicami Slovenska. Vďaka glo-
balizácii, intenzívnemu rozvoju ko-
munikácie a  vzájomnému prepojeniu 
krajín vo svete, môžeme v dnešnej dobe 
uspokojovať potreby zákazníkov aj ďa-
leko za hranicami Slovenska. Aktuálne 
s  výnimkou Antarktídy a  Austrálie je 
možné naše produkty vidieť na všet-
kých kontinentoch. 

Vysokú produktivitu vykazujete vo 
vlastnej výrobe. Aké je Vaše produk-
tové portfólio?

- Je dôležité zdôrazniť, že produku-
jeme len také výrobky, ktoré boli u nás 
vyvinuté.  Z  oblasti civilnej produkcie 
ide najmä o  elektro-komponenty pre 
koľajové vozidlá ako sú statické výko-
nové meniče pre napájanie pomocných 
pohonov. Ďalej sem patria elektronika 
pre hnacie dráhové vozidlá a  vozidlá 
MHD, ako aj statické meniče pre že-
lezničnú infraštruktúru. Sortia výrob-
kov pre železnice je pomerne široký. 
V  rámci security-produkcie vyvíjame 
a  vyrábame v  EVPÚ komponenty pre 
optoelektronické pozorovacie systémy, 
najmä skupinu polohových dvojosích 
manipulátorov a  riadiace jednotky, 
ďalej kompletné optoelektronické pre-
nositeľné, mobilné a stacionárne pozo-
rovacie systémy.V oblasti skúšobníctva 

vykonávame skúšky elektromagne-
tickej kompatibility, vibračné skúšky, 
rázové skúšky a  skúšky odolnosti voči 
nárazom, skúšky ochrany krytím (IP), 
klimatické a  izolačné skúšky, skúšky 
funkčnosti, skúšky pevnosti a odolnos-
ti elektroniky. Všetky uvedené skúšky 
a  testy vykonávame v  rámci medziná-
rodných schém CCA a IECC CB.

Ako celkovo hodnotíte vývoj vzhľa-
dom k  extrémne rýchlemu technolo-
gickému pokroku.  Ako sa darí udržať 
sa v špičke pri tak náročných, sofisti-
kovaných požiadavkách zo strany zá-
kazníkov?

- Výskum a vývoj je hlavnou hybnou 
silou spoločnosti. V rámci riešenia vý-
znamných úloh trvale spolupracuje-
me s  poprednými univerzitami a  SAV 
ústavmi. Centrum výskumu a vývoja sa 
v rámci úzkej špecializácie snaží vytvá-
rať pracovné skupiny adekvátne náro-
kom jednotlivých projektov. Zameriava 
sa na silné stránky svojich pracovníkov 
a podporuje ich. Na základe zadaných 
špecifikácií sa pre každý projekt určí 
samostatný pracovný tím. Požiadavky 
zákazníka podliehajú dôkladnej ana-
lýze a  ich riešeniu sú venované všetky 
dostupné vedomosti z danej oblasti. 

Ak vstupuje do cenotvorby za pro-
dukty a  služby zvýšená cena práce, 
spôsobená politickými rozhodnutia-
mi, darí sa vám zostať konkurencie-

schopnými?
- V  našej spoločnosti sa snažíme, 

aby hlavným cenotvorcom bola kva-
lita našich produktov a  služieb, aj keď 
nemožno opomenúť vplyv ďalších fak-
torov. Opierame sa o  tradičnú značku, 
ktorá je už desiatky rokov na trhu a má 
veľmi dobré renomé. Pre zákazníka 
medzi rozhodujúce parametre patrí 
kvalita výrobkov, stabilita a schopnosti 
dodávateľa, termíny dodávok, ponú-
kaný servis, jeho parametre, reakčná 
rýchlosť a  samozrejme aj cena. Preto 
je pre nás hlavne výsledná kvalita vý-
robkov nevyhnutnou podmienkou pre 
zabezpečenie konkurencieschopnosti 

a  komerčného úspechu na domácich 
a zahraničných trhoch.

Existenciu   ste vybudovali  na vý-
skumnej a vývojovej tradícii. Zastáva-
te významné postavenie v elektrotech-
nickom priemysle čo vyžaduje kvalifi-
kovaný personál. Ako sa darí obsadiť 
odborné pracovné pozície?

- Vzhľadom na rozvoj spoločnos-
ti a  rastúci trend objednávok, tak ako 
celý trh práce aj my bojujeme aktuálne 
s  problémom nedostatku personálu. 
Aktuálne sa snažíme nájsť nových za-
mestnancov a  posilniť tak jednotlivé 
tímy v štruktúrach spoločnosti. Veríme, 
že nielen tradícia, ale aj moderné vyba-
venie, pracovné prostredie a  príjemný 
kolektív pracovníkov bude motivačný 
pre potenciálnych záujemcov. Sme vý-

skumno-vývojový a  výrobný podnik, 
a  práve ľudia predstavujú pre nás kľú-
čový prvok pre dosahovanie úspechov. 
Vytvárame pre nich moderné pracovné 
prostredie. V  rámci benefitov a  moti-
vácie zamestnancov sledujeme trendy. 
Snažíme sa im poskytovať benefity, 
ktoré v dnešnej dobe očakávajú. Je pre 
nás dôležité, aby boli  naši zamestnanci 
spokojní, nakoľko potom dokážu dosa-
hovať lepšie výsledky. 

Aký je počet všetkých zamestnan-
cov v spoločnosti? 

- V  roku 2018 bol u  nás priemerný 
počet zamestnancov 270 z toho 11 ve-
dúcich zamestnancov. Aktuálne máme 
293 zamestnancov z toho 60 – 80 podľa 
potrieb osciluje v oblasti vývoja. Na Slo-
vensku máme pracoviská v Novej Dub-
nici a v Dubnici nad Váhom, kde máme 
sústredený výskum, vývoj a  výrobu. 
V  rámci tohto regiónu máme výrazný 
vplyv na zamestnanosť. Okrem toho 
máme prevádzku v Košiciach, skúšob-
né laboratórium v  Bratislave a  jednu 
dcérsku spoločnosť v Českej republike. 

Spolupracujete so strednými prí-
padne vysokými školami?

- Spolupráci so študentami vysokých 
i stredných škôl sme otvorení, nakoľko 
oblasť výskumu a vývoja je pre nás dô-
ležitá a  veríme, že práve mladí, šikov-
ní študenti dokážu svojimi nápadmi 
pomôcť našim výskumníkom. Práve 
preto máme so strednými a  vysoký-
mi školami s  technickým zameraním 
nadštandardné vzťahy, čoho dôkazom 
je aj každoročné odmeňovanie najlep-
ších študentov za ich odborné vedecké 
činnosti na Strednej priemyselnej škole 
v Dubnici nad Váhom.

Aké sú vaše ciele na najbližší rok? 
- Hlavnou úlohou spoločnosti na 

ďalšie obdobie je sa naďalej usilovať 
o dosahovanie vyrovnaného hospodár-
skeho výsledku a efektívne hospodáre-
nie spoločnosti. V nasledujúcom obdo-
bí plánujeme pokračovať vo zvyšovaní 
efektivity jednotlivých úsekov, optima-
lizácii jednotlivých procesov a  taktiež 
v  účastiach na veľtrhoch v  Gdansku, 
Kyjeve, či v Bratislave.

Sídlo spoločnosti v Novej Dubnici

 Ing. Ondrej  Marček, 

predseda predstavenstva EVPÚ, a.s. 

EVPÚ existuje ako akciová spoločnosť od roku 1992. Jej pôvodný názov bol  
EVÚ – (Elektrotechnický výskumný ústav), ktorý patril pod š. p. Závody ťažkého 
strojárenstva (ZTS). Jeho súčasťou bol do roku 1989. Po rozpade  kombinátu sa 
spoločnosť osamostatnila a vznikla ZTS EVÚ, š. p.. Tento štátny podnik sa ďa-
lej atomizoval, výsledkom čoho bol vznik troch podnikov – Vinuta Rajec, š. p. 
ZTS EVÚ a náš EVPÚ, š. p.. Dnešná akciová spoločnosť vznikla transformáciou 
štátneho podniku. Výskumno-vývojový a výrobný podnik (EVPÚ) operujuje 
v dvoch hlavných oblastiach. Prvá z nich je civilný program zameraný na systémy 
pre koľajové vozidlá a druhá je Security a Military produkcia, kde pracujeme na 
bezpečnostných elektro-optických a vojenských systémoch.

Opierame sa o tradičnú značku, ktorá má 

veľmi dobré renomé. 
 Ing. Ondrej Marček, predsedsa predstavenstva EVPÚ, a.s.
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