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Udržiavať úspech je náročné
Mnohokrát sa po vyspelých európskych krajinách stretávame s úctou
samosprávy a lokálnych politikov voči firmám, ktoré vytvárajú zamestnanosť a hodnoty, ktoré dokážu dokonca exportovať. Takéto firmy sú piliermi lokálnej ekonomiky a stojí na nich úspech každej krajiny.

N

áš štát, naši politici a úradníci by mali s omnoho väčším rešpektom a úctou pristupovať k podnikateľským subjektom, ktoré vytvárajú hodnoty či vyrábajú produkty, ktoré sú schopní dokonca vyvážať
do zahraničia. Pri prezentácii nového konštrukčného
vozidla Volvo FMX v minulom roku vo Švédsku sme
boli hrdí na to, že na celoeurópskej prezentácii bol
svojimi sklápacími nadstavbami prítomní aj popredný slovenský výrobca,
úspešná strojárska a kovospracujúca spoločnosť
VS-mont, s.r.o. Tejto spoločnosti ktorá sa zaoberá
výrobou sklápacích nadstavieb , prívesov a návesov sa dostavilo hodnotenia od Švédov ktorý kvalitu
týchto produktov pochvaľovali a hovorili o produkcii tejto slovenskej firmy
s rešpektom. Práve takéto
firmy si zaslúžia nielen
našu úctu, ale aj podporu
a to tak spoločenskú ako
aj ekonomickú.
VS-mont, s.r.o. pôsobí
na trhu od roku 1993. Prvý
závod vznikol v Lazoch pod
Makytou a od roku 2005
sa spoločnosť rozrástla
o druhé pracovisko v Dolnom Kubíne. Tradícia vo
výrobe sklápacích nadstavieb vytvorila pevný základ
strojárskej výroby, ktorú
dopĺňa rozmanitý výrobný
program prípojných vozidiel.
Vďaka vysokej kvalite
a spoľahlivosti ponúkaných
nadstavieb, prívesov návesov sa produkty VS-mont
stali súčasťou európskej
spoločnosti profesionálov
v oblasti výroby sklápacích
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nadstavieb prívesov a návesov. Popri výrobe svojich produktov spoločnosť ponúka zákazníkom služby ako sú montáže hydraulických rúk
k nadstavbám podľa požiadaviek zákazníkov, montáže zaplachtovaní
na všetky značky vozidiel, atď.
Spoločnosť disponuje vysokou úrovňou technológií ako sú robotizované linky
na zváranie rôznych typov
nadstavieb, prívesov a návesov atď, ktorými sú závody vybavené a práve táto výbava
predurčuje VS-mont ako dobrého partnera pre zastupovanie rôznych zahraničných firiem v oblasti stavebníctva
i iných rezortov. V roku 2008
splnili prísne certifikačné kritéria požadované výrobcom
úžitkových automobilov Mercedes-Benz a koncom roka
2010 obdržali stanovisko o oficiálnom dodávateľovi nadstavieb na podvozky Volvo pre region europa stred a východ.
Svoje produkty exportujeme
do viac ako 15 štátov Európy
„Neustále hľadáme priestor
na trhu, ako naplniť výrobné
kapacity tak, aby sme udržali
zamestnanosť na súčasnej
úrovni. Robíme všetko preto,
aby sme objem výroby udržali,
hľadáme nové možnosti,“ hovorí konateľ Ing. Jozef Veteška.
Vďaka medzinárodným kontaktom VS-mont udržuje produkciu aj v časoch, ktoré výrobkom pre cestnú dopravu
neprajú. Okrem sklápačov,
firma VS-mont vyrába návesy
a prívesy, na prevoz stavebných a poľnohospodárskych
komodít. Tieto prívesy a návesy môžu byť ľubovoľne dovybavené rôznymi druhmi
nadstavieb v závislosti od požiadavky zákazníkov.
Pre klientov sú kľúčové aj
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servisné služby, ktoré VS-mont nezanedbáva a má servisné pracoviská vybavené najmodernejšou servisnou technikou. Servisné opravy
vykonávajú nielen v servisných strediskách, ale
taktiež v teréne a priamo u klienta.
Slovenské firmy sú často v pozícii, že im na našom území,
a často aj s neporovnateľne lepšími podmienkami, konkurujú zahraničné subjekty a je len málo firiem, ktoré sa naopak presadzujú po celej Európe a svoju produkciu vlastne
zhodnocujú prácu s pridanou hodnotou v prospech našej
ekonomiky. Nemôžeme všetko len dovážať, zdravá ekonomika musí podporovať aj vývoz produkcie. Práve takou je
aj spoločnosť VS-mont a všetci na území jej pôsobenia
by mali ich úsilie všemožne podporovať, aby sa dokázali
ešte viac presadiť doma i v zahraničí. Nebyť takýchto firiem, ťažko by sme na Slovensku mohli hovoriť o rozvoji
hospodárstva. Naše hospodárstvo nestojí len na zahraničných gigantoch, ktoré majú u nás „prestretý stôl“, ale stojí
predovšetkým na firmách pôsobiacich v regiónoch a VSmont v Lazoch pod Makytou či Dolnom Kubíne doslova
plní aj dôležitú sociálnu funkciu v oblastiach, kde je tých
pracovných príležitostí veľmi málo.
Viliam Bujna, foto VS-mont

