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Trenčín, 24.február 2016 
V Starej Turej vytvorí investor stovku pracovných miest  
 

Uznávaný výrobca mernej techniky- spoločnosť Sensus Slovensko, v stredu 24. februára 
v Starej Turej slávnostne otvorila nový podnik na výrobu inteligentného zariadenia na 
meranie vody- iPERL. Oficiálnemu spusteniu výroby predchádzala inštalácia montážnych 
liniek a overovacích staníc, ktorá trvala 6 mesiacov.   
 
„Dnes v Starej Turej spúšťame nový typ výroby, ktorý je zároveň novou kapitolou 
v technológii výroby vodomerov. Nie je potrebná žiadna údržba, zariadenie si zachováva 
svoju spoľahlivosť a presnosť celých 15 rokov. Každých 15 sekúnd počas 15 rokov toto 
zariadenie vysiela dáta o spotrebe a prietoku vody na server,“ uviedol počas otvorenia 
novej výroby viceprezident holdingovej spoločnosti Sensus Roland Rott. 
 
Zahraničný investor v Starej Turej preinvestoval viac ako 1 mil. eur a keďže záujem 
o inteligentné meradlá iPERL je vysoký, spoločnosť chce investovať ďalší 1 mil. eur na 
zdvojnásobnenie výrobných kapacít. Okrem hi-tech vodomerov sa v novom podniku 
Sensus Slovensko budú vyrábať aj skúšobné zariadenia testujúce inteligentné vodomery 
iPERL. „Tieto produkty sú inovatívne. Prinášajú na trh niečo nové a prinášajú väčšiu 
pridanú hodnotu ako štandardné merače. Toto sú presne oblasti odvetvia, na ktoré sa 
chce Slovensko sústrediť aj v budúcnosti. Len prostredníctvom inovácií a zlepšovania 
produktov dokážu byť firmy konkurencieschopné, a tým pádom sa presadiť aj na 
medzinárodných trhoch,“ poznamenal počas otváracieho ceremoniálu štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, aj za účasti primátorky mesta Stará 
Turá Anny Halinárovej. 
 
Vybudovanie nového podniku v Starej Turej prinesie okrem ročnej produkcie približne 
300 tis. hi-tech meradiel aj vytvorenie stovky nových pracovných miest. 
 „Trenčiansky samosprávny kraj víta každú takúto investíciu, ktorá prináša nielen novú 
hi-tech technológiu, ale hlavne nové pracovné miesta. My chceme pri tejto príležitosti 
ponúknuť našu strednú odbornú školu, ktorú máme v Starej Turej. Takisto aj Strednú 
priemyselnú školu na Myjave a Strednú priemyselnú školu Bzinská v Novom Meste nad 
Váhom, ktorá je zapojená v duálnom systéme vzdelávania. Boli by sme veľmi radi, keby 
sa aj spoločnosť Sensus pridala k firmám, ktoré sa chcú zapojiť do duálneho systému 
vzdelávania,“ uviedol na margo novej investície v Starej Turej trenčiansky župan 
Jaroslav Baška.  
 
Záujem o spustenie výroby iPERL v Starej Turej prejavili aj ďalší zástupcovia TSK, a to 
podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský s tiež 
poslankyňa Zastupiteľstva TSK  Kvetoslava Hejbalová.  
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