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Trenčín, 1. december 2016 
Nový expedičný sklad v Dubnici nad Váhom vytvorí v Trenčianskom kraji 130 nových 
pracovných pozícií 

 
Spoločnosť Continental Púchov vo štvrtok 1. decembra 2016 slávnostne otvorila nový expedičný 
sklad hotových výrobkov v areáli priemyselného parku v Dubnici nad Váhom. 
 
Nové distribučné centrum vytvorí až 130 pracovných príležitostí a celková uskladňovacia 
kapacita skladu je 250-tisíc nákladných pneumatík. V sklade bude v prevádzke 25 
vysokozdvižných vozíkov. Do areálu s rozlohou takmer 70-tisíc metrov štvorcových denne príde asi 
125 kamiónov. Polovica z nich bude expandovať tovar zákazníkom, druhá polovica z nich bude 
prevážať hotovú výrobu z púchovského závodu. S expedíciou nákladných pneumatík zo skladu 
v Dubnici nad Váhom začne Continental 2. januára 2017. Výsledná suma investície sa pohybuje 
na úrovni 30 miliónov eur. „Continental už dlhodobo bojuje s nedostatkom kapacít, pretože rozvoj 
výroby je rýchlejší, ako sme stíhali v rámci logistiky zachytiť. Aktuálne máme niekoľko externých 
skladov. Rozhodli sme sa, že budeme konsolidovať logistiku, aby sme vo finále ušetrili finančné 
prostriedky a zvýšili kvalitu logistických služieb,“ zdôvodnil výstavbu nového distribučného 
strediska vedúci Oddelenia dopravy a skladovania Continental Matador Rubber Púchov Peter 
Lichner. 
 
Slávnostného otvorenia nového distribučného skladu sa zúčastnili aj konatelia spoločnosti 
Continental Anton Vatala, Ladislav Rosina a Jan Zajíc, vedúci Odboru strategických projektov 
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) Milan Gavlák, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, primátor mesta Dubnica nad Váhom 
Jozef Gašparík a iní významní hostia z regiónu. „Keď sa darí podnikateľom na Slovensku, darí sa 
aj štátu a zároveň aj kraju. Som veľmi rád, že najväčší zamestnávateľ v Trenčianskom kraji 
Continental pristúpil k tejto investícii. Pre TSK to znamená vytvorenie ďalších pracovných miest“, 
uviedol trenčiansky župan.  
 
Spoločnosť Continental bola založená v roku 1871 v nemeckom Hanoveri. Vyvíja inteligentné 
technológie pre mobilitu ľudí a tovaru. V roku 2009 získala 100% podiel v gumárskej divízií 
Matador Rubber. Venuje sa výrobe pneumatík a je medzinárodným dodávateľom pre automobilový 
priemysel. Expedičný sklad bude zásobovať nákladnými pneumatikami zákazníkov prvej výbavy 
a náhradnej spotreby v Európe, Blízkom východe, Severnej Afrike, ale aj USA, Ázii a Austrálii. 
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