
EKONOMIKA V REGIÓNE
Elkond: Úspech tvoria naši ľudia
Spoločnosť ELKOND patrí k 
stabilným firmám regiónu. 
Čím to podľa vás je? 

- Vznikli sme ako firma, kto-
rá na Slovensku ako prvá začala 
vyrábať telekomunikačné 
káble. Postupne sme pridávali 
do výroby novinky – medený 
program, špeciálne káble 
s  požiarnotechnickými 
vlastnosťami, káble pre 
náročný banský i ropný prie-
mysel, či „ušité na mieru“ kon-
covým spotrebiteľom. Naši 
odberatelia vedia, aké káble 
vieme vyrábať a že to robíme 
precízne. My však aj inovuje-
me a investujeme do toho ne-
malé prostriedky. 

V tomto roku oslavu-
jete 25 rokov od založenia 
spoločnosti ELKOND...

- Firmu poznám od jej zalo-
ženia, počas mojej práce v 
banke sme spoločne riešili in-
vestície a rozvojové projekty.  
V spoločnosti ELKOND sme 
zažili obdobia rastu, prešli sme 
krízovými rokmi a stali sme 
sa postupne silnou, skúsenou 
a rešpektovanou firmou na 
trhu.  Menili sa aj vlastnícke 
štruktúry až do roku 2014, od-
kedy sme spoločnosť so slo-
venským akcionárom.

Určite má spoločnosť nejaký 
recept na úspech?

- Áno, náš úspech je v hľa-
daní nových riešení podpo-
rený kvalitnými ľuďmi, ktorí 
u nás pracujú. Výroba sa neu-
stále modernizuje, rozširuje 
sa množstvo produktov, pra-
cuje sa na linkách, ktoré si 
vyžadujú pripravených ľudí. 
My takých ľudí máme. 

Veľmi pozitívne sa vyjadruje 
o pracovníkoch...

- Naši zamestnanci sú 
profesionáli, ktorí zvlá-
dajú množstvo procesov vo 
výrobe. Pritom dodržiavame 
požadované parametre, obha-
jujeme a získavame nové cer-
tifikáty. Na stredných školách 
neexistuje učebný odbor 
„výroba káblov“ a aj preto sme 
s pomocou skúsených kolegov 
vytvorili program vzdelávania 
nových zamestnancov. Ok-
rem kvalitných pracovníkov 
vo výrobe a špičkových tech-
nológov, dotvárajú náš tím 
profesionálni obchodníci i 
kolegovia pre ďalšie podporné 
činnosti. Toto všetko z nás robí 
úspešnú firmu.

 Čo robíte preto, aby ste si 
udržali kvalifikovaných ľudí?

- Verím, že im dávame veľmi 
dobré podmienky, podporu-
jeme ich rozvoj a a snažíme 

sa im načúvať. Viacerí u nás 
pracujú po celý čas existen-
cie firmy, robia tu manželia, 
súrodenci, kamaráti ...  Naše 
platy patria v regióne k tým 
vyšším a spolu s ostatnými be-
nefitmi nás radia medzi „top“ 
zamestnávateľov. 

Určite je to aj v dobrom 
prístupe, v dobrej atmosfére, 
ktorá vo firme vládne...

- Ľudia si vážia prácu vo 
firme a nemajú potrebu ju 
meniť. Bola by som rada, keby 
u nás našli svoju budúcnosť aj 
tí Oravci, ktorí museli z regió-
nu odísť a hľadali si prácu inde 
na Slovensku, či v zahraničí. 
Možno by stálo za zváženie 
vrátiť sa domov, prestať s 
týždňovkami a venovať sa 
rodinám. Montujeme novú 
linku, máme veľa objedná-
vok a radi dáme príležitosť 
ľuďom, ktorí majú záujem byť 
súčasťou nášho tímu.  

Znamená to, že budúcnosť 
spoločnosti ELKOND je do-
bre nastavená?

- Určite. Naše plány na roz-
voj firmy sú jasné. Hlavné 
je, že záujem o naše výrobky 
stúpa a tak garantujeme 
zamestnanosť i stabilitu. 

Ako vnímate postavenie 
firmy v našom regióne? 

- Aj keď o tom veľa nerozp-
rávame, už od založenia firmy 
sa zapájame do diania v re-
gióne a  veľakrát sme pomohli, 
alebo podporili dobré projekty. 
Teraz je to ešte intenzívnejšie, 
začali sme spoluprácu so 
strednými školami, rozšírili 
ju s komunitným centrom v 
Trstenej a podporujeme aj rôz-
ne športové aktivity.

Čo je podľa vás plusom 
a mínusom podnikania na 
Orave?

- Sú ľudia, ktorí sú 
presvedčení o tom, že život 
na Orave je tvrdý a pracovať a 
podnikať na Orave je ťažké. Ja 
ako rodená Oravka to vnímam 
tak, že Orava je krásny kraj a 
keď si človek váži ľudí okolo 
seba, tak tu môžeme spoločne 
vytvoriť miesto pre dobrý a 
plnohodnotný život. 

Rozhovor s Ing. Evou Vaterkovou, výkonnou riaditeľkou a členkou predstavenstva spoločnosti ELKOND

Tvorte svoju kariéru u nás, v slovenskej oravskej spoločnosti
Uplatnenie nájdu skúsení pracovníci, aj absolventi 

KONTAKT: 

Silvia Bartošová, mail: bartosova@elkond.sk
ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, Trstená, www.elkond.sk

OPERÁTOR  VÝROBNEJ  LINKY
Hľadáme posilu do nášho výrobného tímu. Baví vás nastavovať stroje, ste manuálne zručný, 
chcete sa učiť nové veci a  napredovať? Ak ste sa našli v týchto riadkoch, neváhajte a pošlite 
svoj životopis čo najskôr!
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Presný názov firmy:  ELKOND HHK, a.s., 
Rok založenia:  začiatok výroby 1993
Právna forma:  akciová spoločnosť
Hlavné zameranie:  výroba káblov 
Počet zamestnancov: 112


