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Trenčín, 2. október 2017 
Dve spoločnosti, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v okrese Ilava oslávili okrúhle 
výročie 
 
Spoločnosti Delta Electronics Slovakia, s .r. o., z Dubnice nad Váhom a Enics Slovakia, s. r. o., 

z Novej Dubnice oslávili počas uplynulého víkendu 10. výročie svojho pôsobenia v Ilavskom 

okrese. Úspešnú spoluprácu majú obe spoločnosti rozbehnutú aj so strednými školami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Brány spoločnosti Delta Electronics Slovakia sa v sobotu 30. septembra 2017 otvorili už 

o jedenástej hodine, aby vedenie privítalo vzácnych hostí pri príležitosti okrúhleho výročia 

otvorenia prevádzky v Dubnici nad Váhom. Spoločnosť, ktorá je už desiaty rok významným 

zamestnávateľom v rámci regiónu, získala medzinárodné ISO certifikáty v oblastiach 

automobilový priemysel, medicína a životné prostredie. „V našej spoločnosti má životné 

prostredie hlboké korene, preto všetky naše aktivity smerujeme k udržateľnému životu na našej 

planéte,“ povedal vo svojom príhovore generálny riaditeľ spoločnosti Kuik Keong Sim.  

 

Spoločnosti Delta Electronics Slovakia sa podarilo prepojiť segment automobilového priemyselu 

so životným prostredím výrobou nového sortimentu. „Jednou z našich priorít je v súčasnosti 

výroba nabíjačiek na elektromobily. K nabíjačkám plánujeme pridať aj ďalší segment, a to 

powerbanky. V lokalitách, kde je nestabilné napätie budeme dodávať aj nepretržitú energiu,“ 

informoval manažér ľudských zdrojov spoločnosti Miroslav Šagát.  

 

Medzi pozvanými hosťami bol aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 

Baška, ktorý vyzdvihol pozitívne pôsobenie spoločnosti v našom regióne. „V prvom rade 

oceňujem zamestnanosť, ktorú táto spoločnosť tvorí s približne 600 zamestnancami 

v prevádzke v Dubnici nad Váhom. Som rád, že sa pred desiatimi rokmi rozhodli práve pre túto 

časť dynamicky sa rozvíjajúceho regiónu. Kvalitných a vzdelaných ľudí v tejto oblasti produkujú 

aj naše školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako 

napríklad Stredná priemyselná škola, Stredná odborná škola či Gymnázium v Dubnici nad 

Váhom,“ zhodnotil trenčiansky župan.  

 

Obidve jubilujúce spoločnosti spája aj Memorandum o spolupráci v oblasti stredoškolskej 

prípravy a praxe študentov so Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom, ktoré 

podpísali ešte v roku 2014. Predstavitelia firmy oceňujú najmú kvalitnú prípravu a odbornosť 

študentov tejto školy.  

 

Spoločnosť Enics Slovakia so sídlom v Novej Dubnici, ktorá sa vo svojej výrobe orientuje na 

elektrotechnický priemysel, dokonca Memorandum o spolupráci  posunula na vyššiu úroveň 



a zapojila sa do systému duálneho vzdelávania. „Táto spoločnosť bola certifikovaná ako prvá 

v elektrotechnickom priemysle na Slovensku v oblasti prípravy na systém duálneho vzdelávania 

a v súčasnosti má 5 žiakov, ktorí sa učia priamo pre potreby firmy,“ vyzdvihol predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.  

 

Závod v Novej Dubnici aktuálne zamestnáva 635 zamestnancov a aktívne prejavuje záujem 

o spoluprácu s kvalitnými študentmi, ktorí študujú na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

„Toto je segment, ktorý ja aj manažment firmy považujeme za veľmi dôležitý, aby sme do 

budúcna boli schopní získať kvalifikovanú odbornú silu a školiť ju v našej spoločnosti už od 

prvých momentov,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Sagan. „Sme jedna zo 

spoločností, ktorá podporuje duálne vzdelávanie. Našou snahou je v budúcich ročníkoch 

rozširovať triedy aj počet žiakov zapojených v tomto systéme,“ doplnil vedúci oddelenia 

ľudských zdrojov Mário Mojžiš.  

 

Desať rokov pôsobenia spoločnosti oslavovali zamestnanci spolu so svojimi rodinami, ktoré si 

do areálu firmy mohli priviesť v rámci Dňa otvorených dverí. Ocenených bolo aj 75 

zamestnancov, ktorí na čele s personálnym riaditeľom pracujú pre spoločnosť od prvého 

momentu, teda celých 10 rokov. No a ako sa na správnu oslavu patrí, nechýbala ani torta, 

darčeky či ohňostroj.  
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