
Lear. 
Na každom záleží



„V posledných rokoch sa snažíme budovať krôčik po krôčiku 

prostredie, ktoré dáva ľuďom šancu nájsť a rozvíjať, čo v nich 

je, podieľať sa na spoločnom úspechu a žiť s oprávneným 

pocitom, že sú pre firmu skutočne dôležití.

Nie sme dokonalí, ale usilujeme sa o to, aby to v Leare 

každého zamestnanca bavilo, aby mu dávalo zmysel byť 

jedným z nás. Som rada, že ste s nami.“

Zuzana Callant

manažérka závodu
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„Veríme, že aj veľká výroba

môže mať ľudskú tvár.“
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Usilujeme sa o to, aby čo najviac ľudí cestovalo autami bezpečne



To, ako je autosedadlo navrhnuté, aké má vlastnosti

a ako kvalitne je vyrobené, má zásadný vplyv nielen na

pohodlie, ale predovšetkým na bezpečnosť ľudí

cestujúcich v autách. Vyvíjať a vyrábať stále bezpečnejšie 

autosedadlá je naša práca.

V Prešove vyrábame od roku 2007 kovové konštrukcie

sedadiel pre automobilky v celej Európe. Spoločne 

tvoríme jeden z 257 závodov americkej spoločnosti Lear, 

založenej už v roku 1917 v Detroite, kolíske 

automobilového priemyslu.
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Robíme náročnú prácu

pod tlakom zákazníkov

Ako typický dodávateľ v automobilovom priemysle

musíme rýchlo reagovať na požiadavky a zmeny zo strany 

automobiliek, našich zákazníkov. Občas nám nezostáva iné, 

ako nariaďovať nadčasy alebo dovolenky. 

Musíme rešpektovať priania americkej centrály, pravidlá

aj prísne predpisy. Vo výrobe aj v kanceláriách sa stretávame

s nedostatkom miesta. Sú veci, ktoré nezmeníme. V živote

a v práci je to niečo za niečo. Aj v Leare. Snažíme sa však, 

aby vecí, ktoré nám robia radosť, bolo čo najviac.
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Staviame

na ľudskosti. 

V tom nám

pomáhajú naše

hodnoty

10 11

V každom

z nás niečo je

Kto chce, má u nás šancu. 

Bez ohľadu na vek,

skúsenosti, pohlavie,

národnosť alebo vyznanie. 

U každého človeka 

hľadáme talent a ten mu 

pomáhame rozvíjať.

Spoločne

dosiahneme viac

I keď sme veľká firma,

veľa spolu rozprávame, 

spoznávame sa.

Na úspechoch aj riešení 

problémov sa podieľame 

spoločne. My aj naše 

rodiny spolu trávime čas 

aj mimo práce. Je pre nás 

dôležité, aby ľudia 

v Leare nielen pracovali, 

ale s firmou aj žili.

Každý má

jedinečný prínos

Každý zamestnanec je

u nás kľúčový. Zaujíma

nás jeho názor, nápady, 

potreby aj problémy,

ktoré rieši. Hľadáme cesty, 

ako zamestnancom život 

uľahčiť.  V Leare každý 

pomáha firme a firma

zase jemu.
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Príbeh

Learu

je písaný

príbehmi

ľudí



       Začiatky boli ťažké. Všetko bolo nové a bolo potrebné sa naučiť 

       pracovať na každom stroji. Kolektív mi však sadol. Stále mi pomáhali. 

Keď som prišiel na nový stroj, kde som sa zaúčal, stále pri mne bol kolega. 

Pokým som sa do toho poriadne nedostal. Zaujalo ma, že tu môžem kariérne 

rásť. Že začnem ako operátor a môžem sa vypracovať ďalej. Na kolegov sa vždy 

teším najviac. Tá partia fakt stojí za to, pretože sme si všetci sadli. Stretávame sa

aj po práci, zájdeme napríklad na pivo. Aj vzťahy s nadriadenými sú fakt dobré.“
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Boris Horváth

operátor výrobyMiroslava Karabinošová

operátorka výroby

       Pred materskou som 

       pracovala na dvojzmennej 

prevádzke. Keď mi však končila 

rodičovská, napísala som žiadosť, že 

chcem pracovať na jednozmennej. 

A oni mi za dva týždne zavolali, že 

tú žiadosť prijali a súhlasia. Navyše 

mi vyhoveli aj s časom, že nemusím 

stále na šiestu. Od šiestej do pol 

tretej tak pracujem, len keď je 

manžel doma. Keď je v zahraničí, 

chodím až na pol ôsmu a pracujem 

do štvrtej. I po práci tak mám dosť 

času na rodinu aj na seba. A na 

našom oddelení je viac kolegýň, 

ktoré sú po materskej dovolenke. 

A tiež im vyšli v ústrety.“



     Najviac si cením to, že Lear ponúka kariérny rast bez ohľadu na to,

     či je človek biely, čierny, alebo neviem aký. Ja som sem prišiel ako 

agentúrny pracovník a začínal som na montážnej linke. Postupom času ma však 

firma vzala ako kmeňového. A po dvoch rokoch ma povýšili na team leadera 

a po ďalších dvoch na supervízora. Rád by som tu bol napríklad aj za päť rokov.

A na nejakej vyššej pozícii. Vždy som sa totiž rád učil niečo nové.

Beriem to ako výzvu.“
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Martin Holub

supervízor
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Dana Bakoňová

senior plánovačka nákupu

      V Leare pracujem už

      takmer osem rokov a boli 

časy, keď som zvažovala zmenu.

Firma sa však za ten čas dosť pohla 

dopredu. Hlavne vo vzťahu

k zamestnancom. Začala viac 

vnímať ich potreby. Teraz je to také, 

že mám fakt pocit, že si ma vážia. 

Cítim tu podporu. Mám ten 

priestor, kam rásť, kam sa rozvíjať. 

Tým, že firma ponúka priestor,

aby sa človek prejavil, možnosť 

podieľať sa na zlepšení. Niekedy sú 

to len čiastkové veci, ale človeka

to poteší, keď sa to ujme a ide to 

ďalej. Prácu v Leare som odporučila 

aj svojej rodine. A keď človek 

odporučí niečo rodine, tak sa asi 

nie je potrebné báť, že je to zlé.“



      Najviac ma baví náš        

           kolektív. I práca je pestrá

a teším sa na ňu, ale ten kolektív

je to, kvôli čomu vstávam rád do 

práce. Nejde len o to, že si rozumie-

me pracovne, ale každý, s kým 

hovorím, sa so mnou rád pobaví aj 

o súkromných veciach. Náš šéf je 

veľmi veselý človek, je s ním 

zábava. Navyše je to tak, že čo 

manažéri sľúbia, to dodržia. Keď mi 

bolo niečo sľúbené, tak sa to aj 

splnilo. Odkedy som nastúpil, tak 

som v podstate prešiel určitou 

obmenou práce a dostal som sa

k tomu, čo ma naozaj zaujíma. Čo 

ma potešilo? Napríklad keď máme 

Valentína, obdarovávame dievčatá 

a robíme si tak navzájom radosť.“

      Je jasné, že jeden Lear alebo jeden Prešov nespasí celý svet. Možno

      však, že keď jedno malé k druhému malému sadne, niečo z toho môže 

byť. Preto sa snažím ľuďom a manažérom dávať také návrhy, aby manažovali

s ohľadom na životné prostredie. V práci mám slobodu. Musím síce vykazovať 

výsledky, ale nikto za mnou nestojí s nejakou palicou. Každý sa díva na financie, 

aby bola jeho práca dobre ohodnotená. Ale myslím, že ďalšia dôležitá vec je 

kolektív a šéf. Keď sa zaň šéf postaví, podrží ho a je tu dobrý kolektív, tak pôjde 

do práce s úsmevom a dlho tu zostane.“
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Monika Hrišková

špecialistka pre environmentálny

manažment

Pavol Kandráč

účtovník



      Človeka baví, keď vidí auto a v ňom to sedadlo, na ktorého výrobe sa 

      podieľal. Mal som možnosť vidieť linku zákazníkov vo Francúzsku,

v Anglicku aj Rumunsku. Človeka to obohatí. Zistí, ako sa daný produkt vyrába, 

lepšie pochopí, ako výrobok funguje v kontexte s celým autom. Kto nerobil 

v automobilovom priemysle, ťažko si tento biznis predstaví. Problémy sa tu riešia 

extrémne rýchlo. Zákazník ráno napíše, že niečo nefunguje, a do hodiny musia ľudia 

kontrolovať diely, ktoré idú do jeho áut. Myslím si, že keď je dobrý kolektív a ľudia si 

rozumejú, často to dokáže človeku pomôcť prekonať stres. A tu dobrý kolektív je."

      Mám malého syna

      a voľný čas venujem jemu. 

Tým, že mi zamestnávateľ vyšiel

v ústrety s pracovným časom, 

môžem prácu a starostlivosť 

o dieťa skĺbiť úplne jednoducho. 

Zatiaľ som nad sebou vždy mala 

férových šéfov. Vždy mi vyšli 

v ústrety. Keď ráno vstávam, tak sa 

teším do práce. V prvom rade kvôli 

kolektívu. Vďaka tomu, že sa často 

stretávame na firemných akciách 

mimo fabriky, tak potom aj v práci 

je fakt zábava. Navyše sa na tých 

akciách stretávam aj s ľuďmi,

s ktorými stále nerobíme, ale 

poznáme sa. A tak s nimi môžem 

byť v kontakte. Je to pre mňa fakt 

ako ďalšia rodina.“

Martina Šimčíková

OEE operátorka

Ján Turák

inžinier kvality
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Byť v práci šťastní a niekam

to dotiahnuť

23

1. Šéfovia ľuďom pomáhajú, nešliapu po nich

Majstri vo výrobe aj manažéri v kancelárii stoja pri ľuďoch v začiatkoch, 

pomáhajú im nájsť, na čo majú predpoklady, čo ich baví, a rozvíjať to. Zaujímajú 

sa o ich názory a pomáhajú aj s riešením osobných potrieb a problémov. Sú to 

profesionáli, ktorí rozumejú svojej práci, ale predovšetkým sú to ľudia.

2. Možnosť rozvíjať sa v tom, čo človeka baví a zaujíma

V Leare do rozvoja ľudí veľa investujeme. Dávame im možnosť rozvíjať sa v tom, 

čo ich baví. Zaujímajú vás manažérske schopnosti, financie alebo napríklad 

zdravý životný štýl? Chcete sa zdokonaľovať v angličtine? Nie je problém. Čím 

viac toho bude každý v Leare vedieť, tým múdrejšou a úspešnejšou firmou 

budeme.

3. Skutočná šanca rásť a urobiť kariéru

Majstri a manažéri si pozorne všímajú to, čo jednotlivým zamestnancom ide,

čo ich baví a čo by raz chceli robiť. Dávajú šancu a pomáhajú uspieť. V Leare 

stretnete každý deň veľa kolegov, ktorí sa krôčik za krôčikom vypracovali

a splnili si svoje sny. Na strop u nás človek len tak nenarazí. Stále sa je čo učiť, 

kam sa posúvať.
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