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Matador: prenajíma� si
IT je výhodné
Skupina Matador Púchov patrí medzi najvýznamnejšie slovenské výrobné a exportné

spoločnosti: v hodnotení svetových ratingových agentúr dosahuje trvale dobré výsled-

ky. Podniká v gumárenskom a strojárskom priemysle ako kapitálové a personálne

spojenie 18 firiem. Predmetom jej činnosti je výroba a predaj pneumatík pre osobné,

ľahké nákladné, nákladné a špeciálne automobily, výroba protektorovaných pneu-

matík a materiálu na protektorovanie, dopravných pásov, výrobkov z technickej gumy

a strojov a zariadení pre gumárenský priemysel. 

Značka Matador so storočnou tradíciou má medzi

svetovými výrobcami dobrý zvuk. Spoločnosť do-

siahla za prvý polrok 2004 tržby za vlastné

výrobky, tovar a služby 4,902 miliardy korún, čo je

oproti rovnakému obdobiu vlaňajška 16-percentný

nárast. Z nich až 82 percent tvoril export, ktorý

dosiahol 4,030 miliardy korún. Medzi rozhodujúce

trhy Matadoru patria Slovensko, Nemecko, Česká

republika, Maďarsko a Veľká Británia. Významný

rast tržieb oproti minuloročnému polroku mala aj

zákazková divízia M-Machinery, ktorá vyviezla

stroje do Ruska, Číny, Indie a USA. 

Z LOKÁLNEJ ÚROVNE NA HOLDING

Značný rozvoj zaznamenali aj zahraničné akvizície

Matadoru. Úspešne sa rozbehla výroba pneumatík

v spoločnom slovensko–etiópskom podniku v

Addis Abbebe, dobré výsledky dosahuje spoločný

podnik v ruskom Omsku, v Číne v súčasnosti zri-

aďujú vývojové centrum gumárenských technológií

a vo Veľkej Británii bola nedávno založená

spoločnosť Matador UK, ktorá bude zabezpečovať

obchodno-technické a marketingové činnosti vrá-

tane komplexných servisných služieb.

Prechod Matadoru zo slovenskej lokálnej úrovne

na holding, pôsobiaci na viacerých trhoch, rozras-

tanie sa výrobnej základne, orientácia na

zákaznícky zameranú spoločnosť, si aj v súvislosti

so vstupom Slovenska do Európskej únie vyžiadal

úvahy o koncepčnom riešení informačného systé-

mu, ktorý už nespĺňal požiadavky naň kladené.

Bolo potrebné prijať jednoznačné a rázne riešenie. 

OUTSOURCING - NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE

Východiskom úvah bola skutočnosť, že nadnárod-

ná spoločnosť európskeho významu musí mať aj

tomu zodpovedajúci informačný systém. Úroveň

používaných služieb v oblasti IT sa musí zvýšiť

a rozšíriť s využitím najmodernejších poznatkov,

aby súčasne umožňovala aj podporu strategických

cieľov spoločnosti. A napokon, implementácia a in-

tegrácia štandardných IT musí umožňovať koncen-

tráciu na hlavnú činnosť podniku. 

„My sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli,

že niektoré činnosti, ktoré nesúvisia s hlavným

výrobným zameraním spoločnosti, si začneme

prenajímať formou outsourcingu. Postupne sme

od výroby odčlenili strážnu službu, stravovanie,

niektoré časti logistiky, ako je napríklad dovoz

surovín, doprava vozíkmi vo výrobe, oprava vnú-

torných komunikačných nástrojov a ďalšie.

Venujú sa im menšie firmy a my sa môžeme plne

sústreďovať na rozvoj hlavných činnosti nášho

podnikania, čiže core biznisu,“ hovorí Ing. Štefan

Rosina, PhD., prezident a predseda predstavenst-

va spoločnosti Matador.

NOVÁ CESTA

Outsourcing informačných technológií je nová

cesta, ktorá sa pre podniky otvorila pri zabezpečo-

vaní svojich potrieb v tejto oblasti. To znamená, že

všetko, čo sa týka informatiky, zabezpečuje

externá firma: vlastní všetky zaradenia a výpoč-

tovú techniku, udržiava ju v prevádzke, za-

bezpečuje servis a opravy, vysokokvalifikovaní

ľudia z obsluhy sú jej zamestnancami, takže

zákazník si informačný systém iba prenajíma

a platí len za poskytované služby zo svojich pre-

vádzkových prostriedkov. 

Samozrejme, že podnik si môže nakúpiť špičkové

informačné technológie sám, investovať do nich

veľké prostriedky, ale to ešte neznamená, že budú

správne fungovať a plniť očakávania do nich

vkladané. Pretože informačný systém si vyžaduje

odborníkov na informatiku, ktorých je nedostatok

a ich zamestnávanie na plný úväzok je veľmi ná-

kladné najmä vtedy, ak ide o nepretržitú pre-

vádzku. S ďalšími výdavkami treba rátať na za-

bezpečovanie funkčnosti systému a implementáciu

modernizačných prvkov, keďže vývoj v infor-

mačných technológiách je jeden z najrýchlejších.

www.hp.sk

www.matador.sk

Ing. Štefan Rosina, PhD.
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Pri modernizácii informačných technológií

v spoločnosti Matador išlo o investície rádovo pre-

sahujúce 100 miliónov korún. Moderný podnik,

riadený podľa európskych štandardov, už nemohol

fungovať s dožívajúcim informačným systémom. 

AKO S INFORMATIKOU

Vedenie si uvedomilo, že pokiaľ si chce spoločnosť

- vzhľadom na vývoj, ktorý je na trhu - zachovať

schopnosť konkurovať, musí modernizovať infor-

mačné technológie tak, aby podporili všetky

reštrukturalizačné aktivity, ktoré urobili. Bolo

potrebné rozhodnúť, či investičné prostriedky

vložia do informatiky, alebo ich použijú na moder-

nizáciu výrobných technológií, ktorá im prinesie

okamžitý výsledok v podobe tržieb a zisku a infor-

mačný systém si prenajmú formou outsourcingu.

PREČO SA ROZHODLI PRE HP?

„Výber partnera pre outsourcing sme robili štan-

dardným spôsobom“, povedal Ing. Štefan Rosina,

PhD. „Hľadali sme nadnárodnú, finančne silnú

spoločnosť so skúsenosťami v poskytovaní služieb

informačných technológií, ktorá by pôsobila ako

systémový integrátor. Zároveň by mala poskytovať

outsourcing v celom rozsahu existujúceho infor-

mačného systému s možnosťou jeho rozšírenia.

A v neposlednom rade tiež spĺňať isté limity, aby

zo spolupráce plynuli obojstranné výhody. Po

uskutočnení náročného medzinárodného tendra

voľba padla na spoločnosť Hewlett-Packard

Slovakia, s. r. o.“

V pozadí skutočnosti, že Matador si vybral za out-

sourcingového partnera spoločnosť HP nebola len

poskytovaná špičková technológia, ktorá je porov-

nateľná s konkurenciou. Bolo to aj preto, že

spoločnosť HP má dostatočný know-how, dostatok

skúseností a kapacít na slovenskom trhu, aby takú-

to službu vedela poskytnúť v požadovanej kvalite

a za dohodnuté náklady. Preukázal to aj projekt

outsourcingu informačných technológií, úspešne

uskutočnený v spoločnosti Kappa Štúrovo.

Pri rozhodovaní tiež zavážilo, že spoločnosť HP

implementovala podnikový informačný systém

SAP na kompletnú softvérovú technológiu

spoločnosti Microsoft, čo znamená, že vlastne

„beží“ na operačnom systéme Windows. Na

Slovensku sa to udialo po prvý raz v takom veľkom

rozsahu a prínos riešenia je,  samozrejme, dôležitý

aj z hľadiska ceny, ktorá je zhruba o 35 % nižšia,

ako pri aplikácii na iných softvérových platfor-

mách. 

POSKYTNUTÉ RIEŠENIE

HP vlastní a udržiava v prevádzke celú infraštruk-

túru, ktorú spoločnosť Matador využíva. Sú to

servery s implementovaným podnikovým infor-

mačným systémom SAP, prispôsobeným pre potre-

by zákazníka, LAN sieť (potrebné aktívne prvky

a rozvody, aby zariadenia mohli spolu komuniko-

vať) a približne tisíc osobných počítačov s tlač-

iarňami a ďalšími periférnymi zariadeniami.

Dôležitou službou je tzv. Help desk, užívateľské

centrum s 24 hodinovou službou, kam sa môže

ktorýkoľvek pracovník obrátiť, ak má problémy so

svojím počítačom, softvérom, vypovie mu toner

v tlačiarni a pod. To znamená, že užívateľ môže

využívať výpočtovú techniku efektívne s vedomím,

že sa mu kedykoľvek dostane odbornej pomoci.

Informačný systém má v modernom podniku

široké využitie: na jednej strane zabezpečuje štan-

dardné procesy, ako sú administratíva a ekonomi-

ka, na druhej strane je to plánovanie a riadenie

výroby (nie však riadenie technologických výrob-

ných procesov!). To znamená, že systém umož-

ňuje na základe dopytu zákazníkov plánovanie

výroby a sledovanie všetkého čo súvisí s eviden-

ciou a ekonomikou (logistika, spotreba materiálu,

náhradných dielov, výkony ľudí, mzdy, fakturácia

a pod.), čiže kontroluje celý cyklus od nákupu

surovín, cez ich spotrebu, sledovanie výrobných

operácií až po vyskladnenie výrobku.

SLEDOVANIE VÝROBY

Jednou z možností využívania informačného sys-

tému, ktorú podporujú nainštalované informačné

technológie spoločnosti HP, je sledovanie priebehu

výrobných procesov pomocou čiarového kódu ako

nosiča informácií. Napríklad každá pneumatika pri

svojom vzniku dostane svoj čiarový kód, pomocou

ktorého systém sleduje jej pohyb počas všetkých

výrobných operácií až kým sa dostane do expe-

dičného skladu a k zákazníkovi. 

„Napriek tomu, že nie sme normami, trhom, alebo

inými okolnosťami  nútení,  v princípe je pre

každého výrobcu zaujímavé presne identifikovať,

v akom štádiu sa výrobok v procese nechádza,“

vysvetľuje Ing. Štefan Rosina, PhD. „Pretože ak

bola zaznamenaná náhodná chyba, môžeme

okamžite zistiť, kde sa vyskytla a veľmi rýchle

urobiť nápravu. A keďže sa všetky nasnímané dáta

archivujú 2-3 roky, môžeme v prípade akejkoľvek

reklamácie spätne zistiť jej príčinu, vypátrať pôvod

použitej suroviny, chemikálie a pod. Pri výrobe

okolo 5 miliónov pneumatík ročne by sme na to už

s niekdajším manuálnym spôsobom nevystačili.“

Dôležitým momentom pri zavedení outsourcingu

bolo, že spoločnosť HP prevzala bývalých zamest-

nancov Matadoru, ktorí sa aj predtým zaoberali

informatikou. Pre nich sa otvorila celkom nová

šanca v kariére: po preškolení sa dostali na oveľa

vyššiu úroveň, naučili sa pracovať podľa štandard-

ov profesionálnej IT firmy a dnes ich už využívajú

aj na iné projekty. 

DOSIAHNUTÉ PRÍNOSY 

„Našou snahou bolo skutočne vybrať to najlepšie

riešenie. Vždy som zastával názor, že pokiaľ ide o

techniku, treba kúpiť kvalitný výrobok. Videl som

už aj výrobky renomovaných firiem, ktoré neboli

celkom optimálne. Musím však povedať, že značka

HP bol dobrý výber“, hovorí o svojich skúsenosti-

ach Ing. Štefan Rosina, PhD. O kvalite „prena-

jatého“ hardvéru a softvéru sa už mohol

presvedčiť, ale ako zdôraznil „dôležitejší je samot-

ný servis. Som s ním spokojný, jeho pracovníci na

zavolanie prídu veľmi rýchle a dúfam, že to tak

bude stále.“

Prvoradým prínosom outsourcingu pre spoločnosť

Matador je, že nemusela priamo investovať do

modernizácie informačného systému, ale finančné

prostriedky mohla použiť do svojho core biznisu,

ktorý jej prináša zisk. Za prenájom informačných

technológií a ich prevádzku platí z prevádzkových

prostriedkov. Navyše, celý prechod na nový infor-

mačný systém sa uskutočnil za plnej výrobnej pre-

vádzky, ktorú nebolo potrebné prerušiť.

Ďalšou výhodou outsourcingu poskytovaného

spoločnosťou HP je, že kapacita informačného sys-

tému sa môže ďalej podľa potreby rozširovať. Už

dnes sa v Matadore rozhodli v rámci prenají-

maných služieb spojiť s ústredím v Púchove online

celú svoju obchodnú sieť na Slovensku a v Če-

chách. Nie príliš vzdialeným cieľom je vybu-

dovanie online spojenia aj so zahraničnými afilá-

ciami Matadoru.

V neposlednom rade je to tiež skutočnosť, že

spoločnosť Matador dnes využíva jednu z najrozsi-

ahlejších implementácií podnikového infor-

mačného systému SAP na Slovensku z hľadiska

jeho funkcionality. Dostala sa tak na špičkovú

úroveň, ktorá plne zodpovedá európskym štandar-

dom. Tým, že vedenie spoločnosti Matador prejav-

ilo podnikateľskú odvahu a stotožnilo sa s filo-

zofiou outsourcigu, stalo sa jedným z priekop-

níkov tohto spôsobu aplikácie informačných tech-

nológií u nás.

Prezident Matadoru Ing. Štefan Rosina, PhD. k to-

mu dodáva: „Pokiaľ ide o rýdzo finančnú stránku,

outsourcing nás nestojí menej, ako to bolo

predtým. Ale z dlhodobého hľadiska má jedno-

značné výhody a podľa mňa je to jediný smer

využívania IT v budúcnosti.“                                  
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