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PODUJATIA

VUKI a. s. oslávila 60 rokov zalo´enia
Zaèiatkom novembra sa v bratislavskom hoteli Bonbón stretli pracov-
níci a priatelia spoloènosti VUKI a. s. so svojimi obchodnými partnermi
pri príle´itosti osláv 60. výroèia zalo´enia tejto firmy. Pozvanie prijalo
80 obchodných partnerov zo Slovenska, z Èeska, zo Srbska, z Po¾ska,
Maïarska, Nemecka a Talianska. Medzi pozvanými nechýbali výrobco-
via motorov, transformátorov, dodávatelia medených drôtov, granulá-
tov, chémie, zástupcovia ve¾koobchodov s elektroinštalaèným materiá-
lom, ako aj zástupcovia firiem nakupujúcich sortiment produktov
VUKI a. s.

Podujatie otvorili prednášky, v ktorých pracovníci VUKI a. s. prezento-
vali mí¾niky vývoja spoloènosti, vízie do budúcnosti a konkrétne riešenia
z oblasti produktov a slu´ieb. Riadite¾ pre výrobu, technický rozvoj a in-
vestície Ing. Otto Verbich, PhD., prezentoval na úvod prednáškovej
èasti históriu a dnešok VUKI na Slovensku a v regióne strednej a vý-

chodnej Európy, ako aj vedecko-výrobné mo´nosti a perspektívy tejto
spoloènosti. Ing. Jozef Tóth z pozície riadite¾a pre obchod zoznámil vo
svojej pútavej prezentácii prítomných s víziou VUKI a. s. a poh¾adom do
jej vnútra – zameral sa na ¾udské zdroje, skúsenosti a technológie,
a smerom von sa venoval vz´ahom VUKI a. s. so svojimi zákazníkmi
a partnermi. Nezabudol ani na poh¾ad nastupujúcej generácie mladých
¾udí, oznaèovanej ako generácia X a Y, a to, ako vníma svet ona a èo je
potrebné spravi´ preto, aby aj túto skupinu ¾udí zaujala moderná firma
dneška. V závere prezentácie uviedol nieko¾ko konkrétnych výsledkov
z h¾adiska predaja a obratu spoloènosti za posledné roky a ciele, kde by
sa mala firma dosta´ do roku 2013.

Ïalšie prednášky prezentovali vedúci jednotlivých oddelení, prièom sa
venovali lakom a impregnantom, vývoju a perspektívam v oblastí ´ivíc
pre elektroizolácie, technickému a technologickému servisu pre
výrobcov strojných zariadení. Opísali sa aj praktické skúsenosti s novou
tandemovou linkou, ktorá rozšírila výrobné kapacity VUKI a. s.

Po skonèení bloku prednášok sa zúèastnení hostia stretli pri príjemnom
posedení a pohostení, kde, samozrejme, nechýbala ani narodeninová
torta s logom firmy. A´ do neskorých noèných hodín sprevádzala
prítomných cimbalová muzika a ako spomienku z tejto slávnostnej
príle´itosti si mohli hostia odnies´ portrét od výborného karikaturistu.
Niektorí zahranièní partneri vyu´ili na druhý deò mo´nos´ prehliadky
Bratislavy. Príjemné jesenné poèasie ich sprevádzalo jazdou vláèikom
po Starom meste, návštevou hradu a iných kultúrnych pamiatok.
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