
Článok v MY ORAVA 09/2021  -  ELKOND HHK, a.s. 

Efektivita – naše spoločné úsilie podporené investíciami do vzdelávania, technológií a informačných 

systémov 

Lojálnosť –  lojálny vzťah firmy k zamestnancom a zamestnancov k firme, ktorý stále budujeme 

Kooperácia – podporujeme vzájomný rešpekt, spoluprácu, pozitívne a odvážne myslenie na všetkých  

úrovniach 

Otvorenosť – oceňujeme dobre odvedenú prácu a preberáme spoluzodpovednosť, ak sa občas veci 

nepodaria 

Napredovanie –mnohonásobne rozšírená ponuka výrobkov, sektorov a teritórií 

Dôvera – základný pilier, na ktorom budujeme naše vzťahy vo vnútri spoločnosti aj navonok s 

obchodnými partnermi 

Úspešnú spoločnosť tvoria spokojní zamestnanci 

Spoločnosť ELKOND je prosperujúca firma na výrobu káblov, ktorá je na trhu už takmer 30 rokov. 

Aktuálne zamestnáva 112 zamestnancov, sídlo a výrobu má v modernom závode v Trstenej, obchod 

a logistiku zabezpečuje z Hronseku pri Banskej Bystrici.  

Na otázky pre MY ORAVA odpovedá Ing. Eva Vaterková, výkonná riaditeľka a členka predstavenstva 

spoločnosti ELKOND:  

Na Slovensku ste jednou z výrobných firiem, ktorá nezastavila svoje fungovanie napriek 

komplikovanej dodávke a ťažkej dostupnosti väčšiny materiálov... 

My sme naozaj po celý čas vyrábali a stále naplno vyrábame. Áno, s dodávkami surovín sme 

mali problémy, ale musím pochváliť našich zamestnancov na všetkých úsekoch, že si s tým dokázali 



poradiť. Technológovia definovali náhrady za vstupné materiály a pripravili k nim technologické 

postupy, obchodníci našli alternatívnych dodávateľov, logistici zabezpečili prepravu, pracovníci výroby 

prestavili linky a kontrolóri dohliadli, aby nami deklarovaná kvalita bola vždy dodržaná.  Celkovo sme 

za tento rok otestovali a použili nové suroviny od 14 dodávateľov, čo je skutočne extrém.  

Ako na to reagovali vaši zákazníci? 

Vynaložená námaha sa nám vyplatila a za hlavný prínos celého snaženia sa dá považovať najmä 

to, že sme drvivú väčšinu termínov dodávok pre zákazníkov dodržali, a tým sme si nielen potvrdili naše 

postavenie kvalitného a spoľahlivého dodávateľa, ale získali sme aj nových zákazníkov a rozšírili oblasti 

pôsobenia. 

Kde smerujú tie stovky kilometrov káblov, ktoré vyrábate? Na domáci trh, alebo predávate najmä 

zahraničné trhy ? 

ELKOND už pred mnohými rokmi, a to vďaka neustálemu vývoju nových káblových riešení 

a skvelej značke kvality, prekročil hranice Slovenska a umiestňuje svoje produkty  viac v zahraničí ako 

doma. Výpočet projektov, v ktorých sú umiestnené naše káble je mimoriadne široký, no v skratke, 

káble sú použité v stavbách akými sú diaľničné tunely, nemocnice, obchodné centrá, obytné domy, 

letiská, ale aj pri dostavbe jadrových elektrární.  

Skúste spomenúť konkrétne, čím sa môže vaša spoločnosť pochváliť?  

Medzi najzaujímavejšie projekty tohto roka patria: autobusová stanica Mlynské Nivy BA, 

 

národné futbalové štadióny v Bratislave, Budapešti a Bukurešti, obchodné centrum na Ukrajine, 



dodávky pre budapeštianske metro, letisko, mrakodrap V-Tower a tunel Blanka v Prahe, teplárenský 

komplex na Ďalekom východe, ropná elektráreň na Kube, pivovar v Egypte, škola v Lýbii a mnohé iné. 

Znamená to určite intenzívnu spoluprácu so spoločnosťami... 

ELKOND je dlhoročným dodávateľom Slovak Telekom (T-Com) a iných renomovaných firiem 

BOSCH, Samsung, Siemens, BMW, Jaguar-Land Rover, ŠKODA, Slovnaft a Husqvarna.  Takto by sme 

mohli pokračovať veľmi dlho, ale vymenovať celý rozsah možností využitia našich výrobkov by sa nám 

asi aj tak nepodarilo. 

 

Výborné výsledky spoločnosti sú určite vďaka výrazným investíciám do výroby. Neohrozila pandémia 

vaše plány na modernizáciu? Do čoho ste vložili najviac financií? 

Popri finalizácii modernizácie výrobných liniek, ktoré sme ukončili v máji tohto roku, sme 

pokračovali v intenzívnom rozširovaní a prepájaní informačných systémov a ich zavádzaní do všetkých 

procesov v našej spoločnosti. Tento rozsiahly a náročný projekt, ktorý sa týka nielen výroby, ale aj 

všetkých činností firmy, sme začali realizovať od polovice minulého roka. Hlavný cieľ projektu, ktorým 

je zabezpečenie profesionálnych pracovných a komunikačných prostriedkov na všetkých pracoviskách, 

plánujeme dosiahnuť do konca budúceho roka. 

 

  



Investuje do viacerých oblastí? 

 

 V tomto roku sme sa venovali aj menším stavebným aktivitám. Pribudla nová budova určená 

na porady a stretnutia, rozšírili sme spevnené plochy a vynovili oplotenie a vstup do areálu. Najväčšiu 

radosť však mám z iniciatívy mojich kolegýň, ktoré sa rozhodli skrášliť okolie firmy a spolu s našimi 

kolegami - údržbármi doplnili zelené plochy a vysadili okrasné rastliny. Týmto sa im podarilo aj navonok 

ukázať, že ľudia v priemysle majú estetické cítenie . 

 

 

 

 


