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Trenčín, 8. august 2017
Na hornej Nitre vzniknú stovky nových pracovných miest

Globálny automobilový dodávateľ Brose rozširuje svoj výrobný závod v Prievidzi. Najväčšiemu okresu
Trenčianskeho kraja by mal priniesťnové pracovné miesta, pribudne aj tréningové centrum pre duálne
vzdelávanie.

V pondelok 7. augusta 2017 bola slávnostným výkopom odštartovaná druhá fáza výstavby výrobného
závodu spoločnosti Brose Prievidza. Po jej dokončení sa zvýši výrobná kapacita, no najmä pribudnú
nové pracovné miesta. Spoločnosť plánuje zamestnať viac ako 400 ľudí apostupne tento počet
zvyšovať.

Okrem novej výrobnej haly sa prievidzský závod rozrastie aj o kancelárske priestory a priestory pre

oddelenie dizajnu, vývoja a testovania. „V druhej etape rozšírime naše existujúce kapacity na výrobu
zdvíhačov okien a zadných dverí. Taktiež začneme vyrábať nové produkty, ako sú motory zdvíhačov
zadných dverí a elektrické parkovacie brzdy, “ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Brose Prievidza
Axel Mallener.

Významným prínosom výstavby je aj zriadenie tréningového centra pre duálne vzdelávanie, ktoré
ocenil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Od nového školského roku
pribudne do systému duálneho vzdelávania priamo pre firmu Brose 34 študentov z dvoch stredných
škôl v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to zo Strednej odbornej školy
T Vansovej vPrievidzi a Strednej odbornej školy vHand/ovej,“ doplnil trenčiansky župan, ktorý sa
neváhal chytit' lopaty. Spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti Brose Axelom Mallenerom,
primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou a zástupcami spoločnosti STRABAG a agentúry
SARIO spoločne odštartovali výstavbu, ktorá bude mat' pozitívny vplyv na celý región.

Postaviť závod v regióne hornej Nitry sa investor rozhodol najmä z dôvodu možnosti získania
kvalifikovanej pracovnej sily. „Pre celý priemyselný park v Prievidzi je, najmä z pohladu expedície
velkého množstva tovaru, veľmi dôležitá práve prvá časť obchvatu mesta. Preto chceme, aby bolo
zrealizované napojenie na rýchlostnú cestu R2, ktorá by mala v prvej fáze končit'niekde pri Novákoch,“
upresnil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Stavebné práce na druhej etape výstavby bude realizovať spoločnosť STRABAG, s. r. o., sjej
ukončením sa počíta v lete budúceho roka.

Brose je z celosvetového pohladu piatym najväčším subdodávatel'om automobilového priemyslu

v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel,

vrátane elektromotorov a svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov. S výstavbou prvej

časti závodu začala spoločnosť v januári 2016, ukončená bola začiatkom tohto roku.
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