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Skalický závod PROTHERM PRODUCTION
má za sebou prelomový rok
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Čo vyrába Protherm Production?

2

PROTHERM PRODUCTION v roku 2017 zaznamenal svoj historicky najúspešnejší rok.
Pod rukami montážnikov vzniklo rekordných pol milióna zariadení na vykurovanie
a prípravu teplej vody. PROTHERM PRODUCTION sa tak zaradil medzi TOP producentov v Európe. „Závod v Skalici dokázal, že má dostatočne kvalifikovaných pracovníkov,
aby zvládol aj náročné zadania. Aj vďaka tomu nám neustále pribúdajú kompetencie
a dlhodobo stabilne rastieme,“ potvrdil generálny riaditeľ Peter Kuba, ktorému sme
pre Reportáže z průmyslu položili pár otázok:
Rok 2017 bol pre skalický závod doslova prelomový, podarilo
sa vám v priebehu neho vyrobiť rekordných pol milióna produktov. O aké výrobky prevažne šlo a do akých krajín putovali?
Pod rukami našich montážnikov v PROTHERM PRODUCTION
vzniká široký sortiment výrobkov. Sú to zložité elektrotechnické zariadenia vo veľkých sériách. Ide o závesné nekondenzačné

kotly (30 % z celkovej produkcie), elektrické prietokové ohrievače vody (26 %), závesné kondenzačné kotly (18 %), elektrokotly
(16 %), stacionárne kotly celkovo (10 %), a tiež vnútorné jednotky tepelných čerpadiel. Výrobky ďalej putujú na 24 trhov Európy, Á� zie i Afriky.
Protherm Production exportuje 32 % zo všetkých vyrobených
zariadení� na vykurovanie a prí�pravu teplej vody do Nemecka
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(údaje za rok 2017). Na druhom mieste je Rusko s 20 %
a na treťom Turecko s 12-percentným podielom. Exportujeme
aj do Francúzska, Talianska, Č� eska, Rumunska, na Ukrajinu,
do Chorvátska, Š� panielska, Poľska a, samozrejme, časť produktov mieri aj na slovenský trh. U nás, a tiež v Č� eskej republike, ide
o značky vykurovací�ch zariadení� Vaillant a Protherm. Súčasťou
nášho závodu je aj distribučné centrum East Hub, vďaka ktorému sa zariadenia na vykurovanie a prí�pravu teplej vody dostávajú na spomí�nané trhy.
Zoznam jednotlivých krajín, do ktorých Protherm Production
exportuje a ich podiel na celkovom exporte (údaje za rok 2017):
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Čo, podľa vás, v najväčšej miere stojí za týmto úspechom?
Pod rekord pol milióna zariadení� (vyrobených v roku 2017) sa
podpí�salo viacero faktorov. Náš závod v Skalici dokázal, že má
dostatočne kvalifikovaných pracovní�kov, aby zvládol aj náročné
zadania. Aj vďaka tomu nám neustále pribúdajú kompetencie
a dlhodobo stabilne rastieme.

inzerce

9 663
5 722
4 679
2 181
2 177
1 788
1 369
1 084
653
648
174
530 395

VGI = krajiny, do ktorých dodáva Vaillant Group International

Zdroj: PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
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Názov spoločnosti:
PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Sídlo: Slovenská republika, Skalica
Založenie spoločnosti:
Od roku 2001 je členom koncernu
Vaillant Group

Koncern Vaillant Group investoval v roku 2017 do rozvoja
svojej slovenskej dcéry 3,6 milióna eur...

Odbor podnikania:
Výroba zariadení na vykurovanie a
prípravu teplej vody
Vývoj hydraulických modulov do plynových
kotlov a vývoj elektronických modulov

Á� no, a objem investí�cií� tento rok ešte narastie: V roku 2018 už
ide o 6,7 milióna eur, z toho pôjde 3,7 milióna eur do vývojového
centra. To je našou vlajkovou loďou, v súčasnosti totiž expanduje nielen priestorovo, ale aj pokiaľ ide o počet zamestnancov.
V najbližšom čase sa počet jeho pracovní�kov vyšplhá za hranicu
70 vývojárov. Zároveň v Skalici budujeme kompetenčné centrum
pre vývoj elektronických modulov. Postupne sa zhostí� vývoja
softvéru a hardvéru nových technológií�. Už dnes naši vývojári určujú trendy pre budúcu hydrauliku. To, čo navrhnú skompletizujú v prototypovej dielni, otestujú v laboratóriu a zavedú
do sériovej výroby – všetko z toho sa deje u nás – v PROTHERM
PRODUCTION v Skalici.

Generálny riaditeľ: Ing. Peter Kuba

Jedným z cieľov pre nadchádzajúce mesiace má byť aj nábor
ďalších zamestnancov. Koľko nových pracovných miest plánujete vytvoriť a ako budete získavať ľudské zdroje?
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V roku 2018 plánujeme ešte mierne navýšiť počet pracovní�kov v našom vývojovom centre. Aktuálne hľadáme mechanických inžinierov, projektových lí�drov (aj juniorov), softvérových
a hardvérových inžinierov, či inžinierov pre vývoj hydraulických modulov. Pokiaľ ide o výrobu, pravidelne hľadáme montážnikov. Naša spoločnosť sa každoročne zúčastňuje veľtrhov
práce v regióne i mimo neho, dokonca aj v českom Hodoní�ne.
Ponuky práce v našej spoločnosti pravidelne inzerujeme v regionálnych médiách. Zároveň ich uverejňujeme na webovej stránke www.profesia.sk, takže ich uchádzači o zamestnanie nájdu
aj na internete.
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Aké ambície chce dosiahnuť spoločnosť PROTHERM PRODUCTION v Skalici v budúcnosti?

Celkovo bude výrobný závod v Skalici v roku 2018 atakovať
hranicu 600 000 vyrobených zariadení� na vykurovanie a ohrev
vody. V roku 2018 sa v Protherm Production začne vyrábať nová
generácia vnútorných jednotiek tepelných čerpadiel s názvom
uniTOWER. Zároveň v rokoch 2018/2019 kvôli európskej legislatí�ve obmedzí�me výrobu nekondenzačných kotlov na max.
100 000 kusov ročne. Vzrastie však počet vyrobených úsporných
kondenzačných kotlov, do roku 2020 to bude odhadom 300 000
– 400 000 kusov ročne.
Pripravila Adriana Drahovská
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