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Rozhovor s Matejom Lovásom, riaditeľom pobočky Bratislava a prevádzkovým riaditeľom
HOLLEN Group
Matej, Ty si jeden z prvých pracovníkov firmy HOLLEN s.r.o., popíš nám v krátkosti Tvoj profesionálny
príbeh.
V roku 2001 som si popri štúdiu privyrábal v závode VW SK pri vymáhaní pohľadávok. Práve tu som stretol
svoju tetu, ktorá vtedy už ako dôchodkyňa pracovala pre HOLLEN. Cez ňu bol môj prvý kontakt s manželmi
Hollenovcami a tak slovo dalo slovo a začal som pracovať pre nich. Najskôr ako referent, neskôr ako vedúci
v sklade prvých vzoriek v závode VW SK v Bratislave. Veľmi rýchlo sa naskytla príležitosť stať sa technikom
a hlavným technikom v rýchlo rastúcej spoločnosti a pri raste a rozdeľovaní spoločnosti na pobočky som sa
stal riaditeľom jednej z nich. Po rokoch skúseností z praxe som bol prizývaný k dôležitým tendrom
a rozhodnutiam, z čoho plynula pridružená funkcia riaditeľa pre operatívu.
Aké najväčšie úspechy si v HOLLEN dosiahol?
Som tímový hráč, čiže úspechy sme dosiahli s celým tímom. Vyhrali a získali sme mnoho zákaziek pre
tunajšie ako aj zahraničné firmy, ktoré sa nám podarilo následne aj úspešne zrealizovať. Za úspech
považujem aj nastavenie efektívneho zabezpečenia zákazky technikmi a to aj so zreteľom na priestor pre ich
súkromný život. Sme skvelý tím, ktorý si odborne ako aj osobne dobre sadol, čo nie je vždy samozrejmosťou,
čo považujem tiež za úspech.
Ako vidíš rozvoj pobočky Bratislava na najbližšie roky?
Bratislavský závod Volkswagen sa pripravuje na už ohlásenú investíciu. Koncern na Slovensku ohlásil
preinvestovať približne 1 mld. eur, z čoho do prichádzajúcej produkcie modelov Volkswagen Passat a Škoda
Superb by mala smerovať približne polovica.
Najbližšie roky by teda mali priniesť opäť nové projekty v dodávateľskom reťazci. Tieto príležitosti sa
chystáme využiť a opäť získať čo najviac dobrých zákaziek a nových spokojných zákazníkov na dlhodobú
spoluprácu. Sme optimisti, že dopyt po autách pretrvá, situácia sa stabilizuje a s novými modelmi sa
budeme môcť ďalej rozvíjať. Pre budúcnosť nasledujúcich rokov držíme palce bratislavskému závodu, aby
sme tu okrem SUV nástupcov videli ďalšie modelové rady a to aj elektrických vozidiel.
Aké sú Tvoje koníčky?
Okrem samozrejme mojej rodiny, k nim patrí dobrá kuchyňa, ktorú rád aj pripravujem. Zároveň je to
záhrada, chalupárčenie, v zime lyžovanie a v posledných 2 rokoch aj horský bicykel.
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