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ÚVOD 

V mnohých strojoch a zariadeniach je neviditeľná, ale životne dôležitá 

súčiastka – valivé ložisko. Ložisko je neoddeliteľnou súčasťou každého 

dopravného zariadenia, kde je rotačný alebo priamočiary pohyb, pretože 

umožňuje zníženie trenia pri vzájomnom pohybe strojných dielov. Úroveň 

strojárstva je závislá na úrovni ložiskového priemyslu. Nedostatok ložísk môže 

obmedziť všetky odvetvia, vrátane potravinárskeho priemyslu. V niektorých 

krajinách je ložiskový priemysel štátom vyhlásený za strategický, pretože je 

nevyhnutný aj pre fungovanie všetkých zbraňových systémov. Ložiskové 

továrne sú počas vojny prvými nepriateľskými cieľmi. Počas studenej vojny bola 

na ložiská uvalená hospodárska blokáda proti krajinám Východného bloku. 

V dôsledku embarga uvaleného po roku 1948 na výrobu ložísk 

v Československu zbrojári v Brne – Líšni rozbehli československú ložiskovú 

výrobu. Rozvoj československého strojárstva si vynútil ďalej riešiť rast ložiskovej 

spotreby investičnou činnosťou. V roku 1950 sa začala výroba ložísk v Kysuckom 

Novom Meste. Súčasne sa z Brna – Líšeň delimitovala časť ložiskovej výroby do 

Považských strojární. V r. 1958 bol do odboru valivých ložísk začlenený závod 

v Skalici a v r. 1959 sa začalo s výrobou v Prešove. Výrobu ložísk si v r. 1967 

osvojili v Bytčici. S klznými ložiskami začali v Dolnom Kubíne. Až do r. 1963 sa 

postupne rozširovala a modernizovala výroba ložísk v základnom podniku ZKL 

Brno – Líšeň. V r. 1953 vznikol podnik v Klášterci nad Ohří premiestnením 

výroby z Pernštejna nad Ohří. Rozvinula a modernizovala sa výroba v Prahe. 

VÚVL začal svoju činnosť v r. 1953. V r. 1965 vznikol trust ZVL Závody na výrobu 

ložísk. Považská Bystrica sa stala sídlom generálneho riaditeľstva. Trust ZVL ako 

špecializovaný odbor strojárskej výroby, napriek tejto skutočnosti, nesústredil 

všetky ložiskové podniky v ČSSR. Okrem trustu ZVL v rámci iných VHJ pracovali 

ložiskári v ZKL Brno – Líšeň, Blaníckych strojírnách vo Vlašime, v Igle České 

Budejovice (ihlové valčeky) a poistné krúžky vyrábali v KOH – I – NOOR, n. p., 

Praha 10 – Vršovice, v Kovohutách Rokycany robili klzné ložiská. Tieto podniky 

však boli s VHJ ZVL spojené s plánom ako aj odbytovou činnosťou monopolne 

zabezpečujúcou firmou ZVL Odbyt Žilina. V roku 1965 sa založil VURAL Žilina.)1  

Dňom 1.11.1967 sa pri VŠD Žilina vytvorila Katedra výrobnej techniky 

a technológie ložiskovej výroby. Jej zameranie na valivé ložiská bolo 

uskutočnené na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci vo výchove odborníkov 
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pre podniky trustu ZVL medzi GR ZVL Považská Bystrica a VŠD Žilina, ktorá bola 

podpísaná 5.5.1967. Vedenie školy sa aktívne podieľalo pri zakladaní Štátnej 

skúšobne č. 233 na valivé ložiská. )2  

VHJ ZVL nebola len zjednocujúca organizácia pôvodných subjektov, ale 

budovala aj nové závody, niektoré z nich sa potom stali samostatnými podnikmi 

(Bytčica, Kolárovo, Čalovo, Rajec, Lipany). Vznikli aj iné organizačné celky – 

VURAL, IDO (PRIUS), IPV. Tiež sa podieľala prostredníctvom Považských 

strojární na zavedení, resp. modernizácii výroby v subjektoch, ktoré boli potom 

začlenené do iných VHJ. 

Podniky VHJ ZVL v miestach svojho pôsobenia boli významnými, niekedy 

dokonca jedinými relevantnými zamestnávateľmi v regióne a významnou 

mierou sa podieľali na budovaní tohto regiónu. Budovali sa napr. o. i. 

polikliniky, byty, školské a predškolské zariadenia. V Považských strojárňach 

bola špičková náraďovňa, ktorá nemala obdobu vo vtedajšej ČSSR.  

Účelom tejto knižky je pripomienka na VHJ ZVL, preto sa podrobnejšie 

nezaoberá jednotlivými subjektami tohto zoskupenia. 
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I. HISTÓRIA 

1  História ložísk 

Zistenie, že sila potrebná pre valivý pohyb je omnoho menšia ako pri 

šmýkaní, je staré najmenej ako civilizácia. Vznik valivého ložiska sa ale viaže na 

vynález kolesa pred viac ako 5000 rokmi Sumermi (niekedy sa tiež uvádza India 

a datovanie je neisté) )3 a pred 3200 pred n.l. bolo známe aj v Európe. Koleso 

v spomínanej dobe však svojou nosnosťou nemohlo konkurovať saniam, pod 

ktoré sa navyše mohli podložiť kmene stromov. Tento princíp využívali 

Egypťania pri manipulácii s kamennými kvádrami pri stavbe pyramíd, ale aj 

Gréci pri doprave častí stĺpov. Príklad starovekého využitia valivého princípu 

popisuje rímsky architekt a spisovateľ Vitruvius, kde spomína Diada z Pelly, 

žiaka Polyida z Thessaile. )4 Diadés okolo roku 330 pred n. l. zhotovoval 

obliehacie stroje pre Alexandra Macedónskeho a v nich využíval osústružené 

drevené valce na pohyb barana. Z rímskej doby máme jeden unikátny doklad 

o znalosti valivého ložiska. Cisár Caligula niekedy okolo roku 40 n.l. dal postaviť 

dve lode, ktoré mali otáčacie plošiny. Je to najstaršie doložený príklad 

axiálneho ložiska. Lode boli nájdené v jazere Nemi, avšak počas bombardovania 

cez II. sv. vojnu boli zničené. )4 

Leonardo da Vinci na prelome 15. a 16. storočia ako prvý objavil zásadný 

rozdiel medzi klzným a valivým trením a vyvíjal konštrukcie s drevenými 

valivými ložiskami. )5 

O valivom ložisku sa zmieňuje aj Galileo Galilei a koncom 16. storočia 

publikoval svoje konštrukčné návrhy matematik a inžinier Agostíno Ramelli. 

Valivé ložisko s klietkou použil v I. polovici 18. storočia (1740) autor prvého 

presného námorného chronometra John Harrison. )6   

Za jedného z prvých tvorcov moderného valivého ložiska je považovaný 

velšský výrobca kočiarov Philip Vaughan (tiež Vaughn) z Carmerthenu. V roku 

1794 si nechal patentovať ložisko s prvkami obežnej dráhy zhotovenej na oske 

vozu. )4  

Dňa 3.8.1869 získal parížsky mechanik Jules Suriray patent na guľkové 

ložisko do bicyklov. Ložisko bolo použité v bicykli víťazného pretekára Jamesa 
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Moora v cestných pretekoch Paríž – Roven v novembri 1869. Tie sú považované 

za prvé cestné cyklistické preteky. )7  

Od r. 1883 zaznamenal britský patentový úrad takmer 1000 patentov len 

na bicyklové ložiská. )5   

 

 

Fischerov stroj na presné brúsenie guliek )4 

 

19. storočie bolo vôbec obdobím, kedy sa valivé ložiská zdokonaľovali 

vďaka vývoju bicykla. Popri guľkových ložiskách sa začali používať cylindrické, 

ihlové a nesymetrické kuželíkové a súdkové ložiská.  

Na bicykloch sa veľa naučil aj Fridrich Fischer zo Schweinfurtu, ktorý v roku 

1883 vynašiel novú technológiu obrábania guliek, ide o presné brúsenie guliek 

s toleranciou 0,01 mm a navyše ešte dokázal hotové  guľky strojovo triediť. )4  

V podstate šlo o akýsi „guľový mlyn“, v ktorom sa medzi dvoma valcami z bielej 

liatiny odvaľovali guľky. Tlak na rotujúci valec spôsoboval, že sa povrchová 

vrstva guľky deformovala a odlupovala. Guľky obiehajú v drážkach kotúčov 

sféricky, preto po určitom čase omieľania dostávajú guľový tvar. Odštartoval 



 
 

10 
 

tým úspešnú históriu firmy FAG v priemyselnej výrobe guliek. Fischer položil 

základný kameň celého ložiskového priemyslu. )8 Dňa 29.7.1905 bola 

zaregistrovaná ochranná známka FAG (Fischer Aktien – Gesellschaft). )9 Od roku 

2001 patrí FAG do skupiny Schaeffler Group, ktorá vlastní aj značky INA a LuK. )8    

Zatiaľ čo v Európe viedla Fischerova akciová spoločnosť, v USA sa najmä 

v roku 1902 presadil ako výrobca ložísk Hanry Timken. Ten vo svojej firme 

v americkom St. Louis ešte v roku 1898 pri riešení problému zachytenia osových 

síl pri zatáčaní vozidiel prišiel k princípu kuželíkového ložiska. 

Ernst Sachs, nemecký inžinier a vynálezca v r. 1895 spolu s priateľom 

Karlom Fichtlom založili firmu Schweinfurter Präzisions – Fichtel & Sachs 

Kugellagerwerke, kde má už zavedenú masovú výrobu svojich vynálezov, 

vrátane jedného z prvých voľnobežných nábojov bicykla. )10 

V roku 1907 Švéd Sven Wingquist vynašiel dvojradové naklápacie guľkové 

ložisko a fabrika SKF (Svenska Kullagerfabriken), ktorú založil 16.2.1907 na 

Sävenstrand - ulici Göteborgu, je dodnes najvýznamnejším výrobcom ložísk. 

Bratia Wilhelm a Georg Schaeffler zakladajú v r. 1946 ložiskovú fabriku 

v Herzogenaurachu. )11 V roku 1965 aj s kapitálom INA vzniká firma LuK 

Gmbh. )9 V roku 1999 ju INA preberá a keď v roku 2003 )9  preberie aj FAG, 

vzniká Schaeffler Group a stáva sa jedným z popredných svetových výrobcov 

ložísk. 

2 História výroby valivých ložísk v bývalom Československu 

Má svoje začiatky v Perštejne nad Ohří (bližšie viď Klášterec nad Ohří)  

Ďalej to bola Továrna na kuličková ložiska, Rudolf Šťásek, Týniště nad 

Orlicí.  

Rudolf Šťásek založil v roku 1897 firmu na výrobu bicyklov. Jeho prvou 

dielňou bola drevená chalupa Na Záplotí (odkúpená od majiteľa strojárskej 

firmy J. K. Chudého), )13 ktorú postupne prestaval na továreň. )14 Rudolf Šťásek 

najkôr bicykle montoval z nakúpených dielov. Firma Na Záplotí neskôr bicykle 

vyrábala pod názvom Orlice a tiež vyrábala „motokola“ značky Motocykle. 

V období cca na prelome polovice 20 – tych r. min. stor. začal vyrábať aj 

ložiská. Bola to pravdepodobne „vyvolaná investícia“, pretože bolo treba riešiť 
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uloženie rotačných častí bicyklov, no robili sa tam aj ložiská do 

poľnohospodárskych strojov. )15  

Rudolf Šťásek vo februári 1926 požiadal o stavbu novej továrne na guľkové 

ložiská v časti Sitiny. Vedenie tejto firmy ešte pred ukončením výstavby preberá 

jeho syn Jaroslav. Nová firma má názov: Jaroslav Šťásek, Továrna na kuličková 

ložiska.  

Jeho ďalší syn Karel odkúpil nové priestory od Václava Taubera, postavené 

v rokoch 1929 – 1931 v Sitinách na výrobu prešívaných diek, v tesnom 

susedstve firmy Jaroslava Šťástka. Dňa 18.6.1937 bola v týchto objektoch 

schválená výroba bicyklov. Po presťahovaní do nových priestorov boli pôvodné 

objekty Na Záplotí predané. )15    

 

                                     

      Logo firmy Šťásek )12           

 

Pán Rudolf zároveň vyriešil živobytie pre oboch synov, pretože 

nastupujúca kríza odbytu bicyklov nepriala a rozšírenie výroby o ložiská 

pomohlo firmám krízu prežiť .  

Obe firmy boli ku dňu 1.2.1948 začlenené do Zbrojovky Brno ako závod č. 

29. V roku 1950 vydelimitované a začlenené do podniku Automatické stavy )15 a 

potom začlenené do komplexov dnes už neexistujúcich strojárskych podnikov 

TOS, neskoršie ZTS (Závody tkalcovských stavů) )15 a Elitex.  

Objekty firmy Jaroslava Šťástka sú v čase písania tohto dokumentu 

rekonštruované na bytové jednotky. )12 
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No a posledná z historických firiem bola firma Solman v Dolních 

Měcholupech pri Prahe (bližšie viď ZVL Praha). 

Predchodcovia ZVL Klášterec a Praha boli predovšetkým montážne firmy, 

ktoré ložiská montovali z dovážaných guliek a klietok. Vyrábali len krúžky.  

 

II. VHJ ZVL 

1  Vznik a etapy vývoja 

VHJ (výrobno hospodárska jednotka) bola v československej ekonomike 

výrobno ekonomický komplex plniaci funkciu základného článku riadenia 

v podnikovej hospodárskej sfére. Od roku 1974 sa vyskytuje v 3 organizačne 

právnych formách: odborový podnik, koncern a trust podnikov. VHJ vznikli 

v roku 1958 v rámci organizačných úprav a nahradili hlavné správy 

ministerstiev. Pôvodne mali formu základného podniku alebo vedúceho 

podniku alebo združenia podnikov. V roku 1965 boli namiesto nich zavedené 

odborové podniky a trusty podnikov. V roku 1974 vznikla ďalšia forma – 

koncern. )16 Systém VHJ bol zašnurovaný neefektívnym viacstupňovým 

riadením. Vláda ČSSR preto prijala uznesenie č. 40/1988 Zb., že systém VHJ 

bude rozpustený a vzniknú nové štátne podniky s dvojstupňovým riadením: 

ministerstvo – štátny podnik. )17 

Na základe zriaďovacej listiny M/10665/65 vydanej ministrom 

všeobecného strojárstva dňa 22. 6. 1965 bola ku dňu 1. 7. 1965 vytvorená 

štátna hospodárska jednotka ZVL – Závody na výrobu ložísk, odborové 

riaditeľstvo, Považská Bystrica (ako trust podnikov), ktorú riadil generálny 

riaditeľ. Novovzniknutému odborovému riaditeľstvu bolo podriadených 11 

organizácií.  

Rozhodnutím MVS ČSSR č. M/11848/65 z 5.11.1965 boli vyčlenené 

Blanické strojírny, n.p. Vlašim z trustu ZVL a začlenené do VHJ ZVS dňom 

1.1.1966 

Rozhodnutím č. 3/8/66 ministra ťažkého priemyslu zo dňa 28.4.1966 

s účinnosťou od 1.5.1966 sa zmenil názov ZVL – Závody na výrobu ložísk, 

odborové riaditeľstvo na ZVL – Závody na výrobu ložísk, generálne riaditeľstvo. 
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Rozhodnutím ministra všeobecného strojárstva ČSSR č. 14/1979 zo dňa 

21. 12. 1979 bola zriadená s účinnosťou od 1.1.1980 štátna hospodárska 

organizácia ZVL – Závody na výrobu ložísk, koncern, so sídlom v Považskej 

Bystrici, ktorá v zmysle v tom čase platných predpisov bola súčasne výrobnou 

hospodárskou jednotkou. Na jej čele stál generálny riaditeľ. Do tejto VHJ boli 

zlúčené organizácie ZVL – Závody na výrobu ložísk, generálne riaditeľstvo 

v Považskej Bystrici a ďalších 9 výrobných národných podnikov a 4 účelové 

organizácie. Aj koncernové usporiadanie VHJ ZVL si zachovalo štruktúru 9 

výrobných koncernových podnikov a 4 koncernové účelové organizácie. Od 

tohto termínu v podnikoch v Klášterci nad Ohří a Praha – Dolní Měcholupy bola 

zmena zo ZKL na ZVL a pri Prahe sa vynechalo bližšie určenie – Dolní 

Měcholupy.  

 

              

                                          Pôvodná budova GR ZVL )19 

 

Toto rozhodnutie bolo doplnené rozhodnutím č. 10/1985 zo dňa 

31.10.1985, ktorým bola dňom 1.1.1986 zriadená ďalšia organizačná jednotka 

koncernu: ZVL Kolárovo, koncernový podnik, Kolárovo.  

Dňa 27.6.1988 bolo podpísané rozhodnutie ministra hutníctva, strojárstva 

a elektrotechniky ČSSR č. 33/1988, na základe ktorého dňom 30.6.1988 bola 
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zrušená štátna hospodárska organizácia ZVL – Závody na výrobu ložísk, 

koncern, Považská Bystrica členená na 14 koncernových organizácií bez 

likvidácie. Zároveň dňom 1.7.1988 bol založený štátny podnik Závody na výrobu 

ložísk, koncern, Považská Bystrica. V štátnom podniku Závody na výrobu ložísk 

bolo zriadených 14 vnútorných organizačných jednotiek. Na čele štátneho 

podniku stál riaditeľ štátneho podniku. (Pozn. autora: Napriek tomu, že 

založením štátneho podniku ZVL stratil platnosť štatút VHJ ZVL, pre 

zjednodušenie v texte stále uvádzam termín VHJ ZVL.)  

Zápis do podnikového registra na Okresnom súde v Banskej Bystrici bol 

vykonaný v oddiele PŠ vložka č. 3 dňa 1.7.1988. Štátny podnik Závody na 

výrobu ložísk, koncern, Považská Bystrica bol právnym nástupcom štátnej 

hospodárskej organizácie VHJ ZVL – Závody na výrobu ložísk, koncern, so sídlom 

v Považskej Bystrici v plnom rozsahu práv.  

2  Výrobný program 

Koncern ZVL zabezpečoval výskum, vývoj, výrobu a predaj klzných 

a valivých ložísk, agregátov pre letecký priemysel, prevodových skríň pre 

traktory, poľnohospodárske, cestné a stavebné stroje, jednoúčelových strojov a 

zariadení, jednostopových motorových vozidiel, kancelárskych prístrojov 

a zariadení, meracej techniky, zvláštnych strojov a zariadení, práškovej 

metalurgie, hydraulických prevodoviek, špeciálnej výroby, dodávky 

prevádzkových celkov a súborov technologických zariadení vyššími 

dodávateľskými formami pre investičnú výstavbu, projektovanie a dodávky 

technologických celkov, práce a výkony v oblasti racionalizácie výroby 

v ložiskovom priemysle, plnenie funkcie zriaďovateľa SOU. 

Produkcia uvedených výrobných odborov sa zabezpečovala vo výrobných 

organizáciách. Výrobný program jednotlivých koncernových podnikov bol 

vyprofilovaný tak, že vo väčšine koncernových podnikov tvoril výrobu jeden 

základný výrobný odbor alebo príbuzná skupina výrobkov. Platilo to 

predovšetkým pre podniky vyrábajúce valivé ložiská. V koncernových 

podnikoch ZVL Považské strojárne Považská Bystrica, ZVL Bytča a ZVL Dolný 

Kubín sa viacodborové výrobné zameranie riešilo odborovou špecializáciou 

väčších výrobných jednotiek, závodov alebo prevádzkarní. Špecializácia  
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  Na základe tejto listiny vznikla VHJ ZVL – prvá strana 
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a centralizácia výroby (napríklad výkovkov, guliek) umožňovala výrobu vo 

veľkých sériach s vysokou efektívnosťou. 

VHJ ZVL zabezpečovala aj iný sortiment, ktorý bol postupne delimitovaný 

do iných podnikov, ako napr. : hliníkové výparníky do chladničiek, prístroje pre 

reguláciu, termoregulátory s tekutou náplňou, tenkostenné rúrky z Ni, tlakové 

odliatky z Al, školské a kancelárske potreby, upínacie náradie, svietidlá, varné 

a vykurovacie zariadenia, vykurovacie telesá, návestidlá. 

Výskum a vývoj okrem dvoch špecializovaných koncernových organizácií 

pre vybrané výrobné odbory bol zabezpečovaný výskumno – vývojovou 

základňou, ktorú tvorilo 12 pracovísk VVZ.  

 

                             
          Výstavba novej administratívnej budovy                      

 

Tri pracoviská VVZ celokoncernového charakteru boli zriadené 

v podnikoch v Považskej Bystrici (VVZ sa už od svojho ustanovenia v roku 1946 

zaoberala rozvojom výrobkov, technológiou a metalurgiou. Zaznamenala 

niekoľko štrukturálnych zmien – odsun výroby JMV a určitej časti výroby ložísk. 

Roku 1984 bolo vydaný štatút o založení Podnikového výskumno – vývojového 

ústavu Považských strojární a neskôr aj výskumného ústavu motorov. VÚ sa 

zameriaval na vývoj prevodoviek, metalurgie, vývoj technológií, vývoj 

obrábacích strojov, brúsok, superfinišovacích strojov, sústružníckych 

poloautomatov a ostatných strojov pre ložiskový priemysel. Ďalej na 
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konštrukčný rozvoj strojov i elektrotechnický rozvoj. Vznik Výskumného ústavu 

motorov v PS bol spätý s leteckým programom, ktorý podnik zabezpečoval.), v 

Kysuckom Novom Meste (VVZ zabezpečovala vývoj technológie výroby 

polotovarov pre výrobný odbor valivé ložiská, vývoj teliesok, vývoj 

jednoúčelových strojov na tvárnenie za tepla a za studena, mechanizačné prvky 

pre ložiskovú výrobu) a v Dolnom Kubíne (VVZ bola vedúcim vývojovým 

pracoviskom pre výrobné odbory klzné ložiská a prášková metalurgia.  

 
 

 

      Usporiadanie VHJ ZVL v roku 1967 )18 
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Zabezpečovala vývoj technológie výroby kovových práškov, materiálový 

výskum návarových práškov a práškov z nástrojových ocelí, technologický 

a konštrukčný rozvoj súčiastok z kovových práškov a vývoj a konštrukciu strojov 

a zariadení pre výrobný odbor číslo 323 a 205).  

 

     Valivé ložiská )20 

 

Sedem pracovísk VVZ podnikového charakteru bolo v k.p. ZVL Skalica, 

Prešov, Žilina, Bytča, Kolárovo, Klášterec a Praha. Nové výrobky a nábeh nových 

výrob bol zabezpečovaný GRk. Kooperačné vzťahy v koncerne i mimo koncernu 

riadil VÚ GRK.   

3  Vývoj vybraných ukazovateľov 

 Rok 1965 Rok 1989 

Zisk 36 mil. Kčs1 741 mil. Kčs 

Počet pracovníkov 23 357 34 670 

Priemerný zárobok 1 446 Kčs 3 106 Kčs 

Výroba tovaru 1, 994 mld. Kčs 7, 600 mld. Kčs )21 

Počet ks ložísk 39 mil. 64 mil.2 

      

                                                             
1
 Údaj za rok 1966 

2 Údaj za rok 1975 
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V r. 1980 sa u nás vyrábalo 982 základných typorozmerov a celkovo 3 660 

aplikácii. V r. 1981 činila výroba 69,5 mil. ks. )22 

V čase pred rozpadom (1988) koncern zamestnával 34 670 pracovníkov 

a obhospodaroval základné prostriedky v hodnote 14,5 miliardy Kčs. Výrobný 

program tvorilo 53 výrobných odborov, z ktorých 9 predstavovalo rozhodujúci 

podiel na objeme výroby.  

Hlavnými výrobnými odbormi boli č. 324 valivé ložiská – 56,1%, č. 196 

hutné výrobky z medi - 13,3%, č. 197 hutné výrobky z mosadze – 5,1%, č. 531 

prevodovky – 3,8%, č. 451 jednostop. motorové vozidlá – 3%, č. 323 klzné 

ložiská – 2,6%, č. 336 hydrostatické prevodníky – 1,8%, č. 512 obrábacie stroje 

– 1,1%, č. 205 prášková metalurgia – 0,7%, iné – 12,5%.   

Celkový objem výroby v roku 1988 dosiahol 7,6 miliardy korún, z čoho 1,8 

miliardy Kčs produkcie sa exportovalo do 70 štátov celého sveta. ZVL vyrábala 

viac ako 1200 typov valivých ložísk vo viac ako 3000 aplikačných vyhotoveniach. 

Najviac bolo guľkových ložísk – 81%, kuželíkových - 10%, valčekových - 7%, 

súdkových - 1%, ostatných - 1%. Objem výroby ložísk predstavoval 3,5 miliardy 

korún, najväčším spotrebiteľom v Československu až 45 %, bol automobilový 

priemysel. )23   

4  Generálni riaditelia 

1. Ing. Ján Tabaček od 1.7.1965 do 29.2.1968. 

2. Ing. Tibor Kurta od 1.3.1968 – 17.6.1970.  

3. Ing. Vincen Gaňa od 21.8.1970 do 1.2.1971 (zomrel počas výkonu funkcie 

GR). 

4. Viktor Valentovič (poverený riadením) od 2.2.1971 do 7.2.1972. 

5. Ing. Ladislav Lúhový, CSc.  od 8.2.1972 do 30.9.1973. 

6. Viktor Valentovič od 1.10.1973 do 31.12.1978. 

7. Ing. Ladislav Sklenár, CSc. od 1.1.1979 do 31.12.1987 (v tom čase až do 

30.9.1982 bola vytvorená funkcia námestníka generálneho riaditeľa a tú 

zastával Ing. Peter Magvaši, CSc.). 

8. Ing. Miroslav Karásek (poverený riadením) od 1.1.1988 do 15.8.1988. 

9. Ing. Milan Novotný (RŠP) od 15.8.1988 do 30.4.1990. 

10. Ing. Milan Vaňko, CSc. (poverený riadením) od 1.5.1990 do 30.6.1990. 
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Poznámka: Termíny nemusia byť presné, pretože údaje boli získané 

z rôznych prameňov a tam sa uvádzali termíny napr. ustanovenia do funkcie, 

menovania atď. Pri ich upresňovaní som v Slovenskom národnom archíve v 

Bratislave narazil na nepochopiteľnú neochotu.  

Najmladší bol do funkcie GR menovaný Ing. L. Sklenár, ako 36 – ročný, 

najstarší pri poverení bol V. Valentovič, 49 – ročný. 

                

                         

  Katalóg výrobkov z roku 1968 

 

5  Voľby riaditeľov 

V r. 1988 sa pripravovali historicky prvé voľby podnikového riaditeľa. 

Uskutočnili sa v k.p. ZVL Praha dňa 19.1.1989. Do novembra 1989 sa voľby 

podnikového riaditeľa uskutočnili ešte v ZVL Klášterec nad Ohří dňa 13.4.1989. 

RŠP ZVL bol síce menovaný do funkcie ministrom na základe volieb, ale voľby 
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uskutočnené dňa 22.9.1988 boli len formálne, pretože bol určený jediný 

kandidát (Ing. Milan Novotný bol od 15.8.1988 poverený riadením š.p. a od 

22.9.1988 menovaný na základe volieb. RŠP volili delegáti zhromaždenia 

pracovného kolektívu). V Prahe sa napr. prihlásilo do konkurzu 13 kandidátov 

a do priamej voľby boli vybratí dvaja kandidáti. 

       

                          

Prvý generálny riaditeľ Ing. Ján Tabaček v r. 1990 )24 

 

6  Vnútorné organizačné jednotky 

6.1  Riaditeľstvo organizácie  

Rozhodnutím Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 1.7.1965 boli 

zapísané do podnikového registra dňom 1. júla 1965 v oddiele Pn vložka č. 351 

ZVL – Závody na výrobu ložísk, odborové riaditeľstvo so sídlom v Považskej 

Bystrici. Stalo sa tak na základe už spomínanej zriaďovacej listiny ministra 

všeobecného strojárstva č. M/10665/65 zo dňa 22.6.1965.  
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S účinnosťou od 1.5.1966 nastala zmena názvu na ZVL – Závody na výrobu 

ložísk, generálne riaditeľstvo, Považská Bystrica (viď R MTP č. 3/8/66). 

Rozhodnutím MVS ČSSR č. 14/1979 o zmene riadenia na koncernovú 

formu od 1.1.1980 bol zmenený názov na ZVL Závody na výrobu ložísk, koncern, 

Považská Bystrica. Napriek tomu, že generálne riaditeľstvo od tohto termínu 

nebola oficiálna zložka koncernu, tzn. nebola zapísaná v podnikovom registri 

okresného súdu, stále existovalo vo vnútorných štruktúrach organizácie vo 

forme aparátu vytvoreného generálnym riaditeľom pre podporu výkonu svojej 

funkcie.  

 

                                           
               Nová budova generálneho riaditeľstva ZVL 

 

Posledná zmena nastala na základe R MHSaE ČSSR č. 33/1988 od 1.7.1988, 

kedy vzniklo riaditeľstvo štátneho podniku Závody na výrobu ložísk, koncern, 

Považská Bystrica. 

Riaditeľstvo VHJ ZVL (či už odborové, generálne, alebo štátneho podniku) 

bolo riadiacim aparátom s funkciou výkonného aparátu, ktorý si vytváral 

generálny riaditeľ pre vykonávanie svojej riadiacej činnosti. Systém jeho 

riadenia upravoval organizačný poriadok riaditeľstva, ktorý predstavoval 

základnú organizačnú normu. Organizačný poriadok bol záväzný pre všetkých 

pracovníkov riaditeľstva ZVL a obsahoval základné pojmy, princípy a pravidlá 
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v oblasti organizácie a riadenia. Upravoval najmä organizačnú štruktúru, 

postavenie a činnosť riaditeľstva, jeho štatutárne a poradné orgány, všeobecné 

povinnosti, zodpovednosť a práva pracovníkov, vzťahy k nadriadeným orgánom 

a pod. Základné organizačné útvary riaditeľstva sa v priebehu jeho existencie 

menili. Naposledy platná organizačná štruktúra je uvedená na obrázku 

v záverečnej časti publikácie. Útvarová štruktúra bola budovaná hierarchicky 

tak, aby každý pracovník mal len jedného priameho nadriadeného. 

 

                         

     Ing. Ladislav Sklenár, CSc., najmladší generálny   

    riaditeľ  a zároveň najdlhšie slúžiaci )30 

 

Rozbeh odborového riaditeľstva pripravoval od 21.4.1965 najskôr 5 - členný 

štáb na čele s designovaným generálnym riaditeľom Ing. Jánom Tabačkom 

a sekretárkou Vierou Rusnokovou. Ďalej tam boli Oldřich Vaňous s Alenou 

Vávrovou - odbor obrany a zvláštne úlohy a Ing. Ján Rapant s Helenou 

Kušíkovou (od 1.6.1965), ktorí mali na starosti personálne obsadenie. 
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Riaditeľstvo VHJ ZVL malo sídlo v Považskej Bystrici. Sídlilo v budove na 

Ulici odborov č. 244. Postupne ako sa rozširovali kompetencie, tak sa zvyšovali 

stavy jeho zamestnancov. Pôvodná budova kapacitne nestačila a tak niektoré 

útvary sídlili mimo hlavnej budovy. Výrobný úsek najskôr v budove VVZ 

Považských strojárni, potom v jednej z budov na Ulici Ivana Krasku (v tzv. 

Jelínkarňach, podľa staviteľa budov), spolu s časťou technického úseku, 

v susednej budove bola ďalšia časť technického úseku, odbor riadenia kvality, 

časť úseku pre kádrovú a personálnu prácu a útvar medzinárodnej spolupráce. 

Obchodný úsek sídlil v budove na rohu terajšej Ulice mládežníckej a Ulice 

športovcov. Do nových priestorov na adrese Centrum 12/17 sa postupne 

sťahovali jednotlivé úseky od apríla do leta 1985, podľa toho, ako boli 

jednotlivé poschodia budovy odovzdávané do užívania. Posledné sa 

odovzdávalo 10. poschodie, kde sídlil generálny riaditeľ.  

Za obdobie trvania organizácie ZVL sa na jeho riaditeľstve vystriedalo 1013 

zamestnancov, posledný prijatý bol dňa 1.11.1989 Albert Markovič na pozíciu 

člena závodnej stráže. Na konci jeho činnosti bol priemerný stav pracovníkov 

322. )25 

Koncern ZVL spolu so svojím riaditeľstvom skončil svoju činnosť výmazom 

v podnikovom registri dňom 30.6.1990 na základe rozhodnutia ministra 

hutníctva, strojárstva a elektrotechniky ČSFR č. 63/1990 z 20.6.1990. 

6.2  ZVL Považské strojárne Považská Bystrica 

Výrobný program: výroba polotovarov z farebných kovov, výroba valivých 

ložísk, obrábacích a tvárniacich strojov, jednoúčelových strojov, agregátov pre 

letecký priemysel, prevodových skríň pre traktory, poľnohospodárske, cestné 

a stavebné stroje, jednostopových motorových vozidiel, výroba náradia, výroba 

špeciálnej techniky. 

Dňa 7.7.1929 bol položený základný kameň fabriky. Z dôvodu bezpečnosti 

slovenskej zbrojárskej výroby bolo dohodnuté presťahovať zbrojnú časť 

bratislavskej Rothovej továrne na patróny do strategickejšej lokality /v roku 

1870 viedenská firma Georg Roth založila filiálku v Bratislave pod názvom „G. 

Roth, Wien und Pressburg“ so zámerom ďalšieho rozšírenia výroby nábojov.  

Továreň bola postavená na pozemku bývalého mlyna. )26 Dňom 1.1.1918 sa 

z nej stáva akciová spoločnosť „Pressburg G. Roth AG“ (Bratislavská J. Roth 
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a.s.)/. )27 Majetkovým vstupom Zbrojovky Brno do firmy Roth bola fabrika od 

14.1.1929 premenovaná na Československé muničné a kovodelné závody so 

sídlom v Bratislave. )29  

Po rozhodnutí o premiestnení výroby pechotnej munície do Považskej 

Bystrice vznikli potom dve firmy – Československé muničné a kovodelné 

závody, úč. spol. Považská Bystrica (ľudovo nazývaná Munička) a druhá silnejšia 

Československá zbrojovka so sídlom v Brne, pobočný závod 2 v Považskej 

Bystrici, ktoré spoločne začali s výstavbou novej fabriky. Rozhodnutie 

o Považskej Bystrici nebolo jednoznačné. Najskôr sa uvažovalo s Trenčínom, 

kde už boli aj odkúpené pozemky. Pre slabé spojenie s českými oblasťami sa od 

tohto variantu upustilo, až po preskúmaní ďalších miest sa rozhodlo pre 

Považskú Bystricu. )28 

V priebehu roka 1928 bolo realizované odkúpenie nehnuteľností so 

všetkými realitami od majiteľov panstva Orlové. Zriadenie zbrojárskej výroby 

a získavanie povolení a výstavbu zabezpečovala Munička. Veľké investície 

a nákup pozemkov zabezpečovala Zbrojovka Brno. V prvom roku výstavby 

(1929) sa začala stavať správna budova a budova valcovne, v ktorej boli 

umiestnené tri prevádzky – valcovňa, lisovňa a zlievareň. )30  

 

                                 

           Manet M90 )29  

 

V roku 1929 sa začala stavať prevádzka určená na výrobu rozbušiek 

a roznetiek. )28 Začali sa súčasne robiť aj terénne úpravy a stavať cesta do 
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závodu, železničná vlečka, generátorová stanica a fabrické komíny. V roku 1931 

sa začala stavať „kapslovka“, ktorá sa dala do prevádzky v roku 1932.)30   

Napriek tomu, že oba podniky zabezpečujúce výstavbu závodu boli 

majetkovo prepojené, vystupovali samostatne, aj keď koordinovane. K ich 

zlúčeniu došlo v roku 1935. Firmy uskutočnili k 1.1.1935 fúziu a Československé 

muničné a kovodelné závody prevzala Československá zbrojovka, a.s. v Brne 

a firma Považskej Bystrici dostala nový názov - Československá zbrojovka, úč. 

spol. Brno, závod 2 v  Považskej Bystrici.  

S pásovou výrobou munície sa začalo v rokoch 1934 – 1935. )31  

Pôvodný závod v Bratislave postupne upadal, v roku 1936 sa rozhodlo 

o jeho likvidácii. 

Zaujímavosťou je, že fabrika využívala vo výskume a výrobe objavené 

ložiská bauxitu na blízkom Mojtíne. 

V tridsiatych rokoch min. st. sa začalo aj s civilnou výrobou, produkovali sa 

hutné polotovary zo zliatin medi a hliníka.  

Zbrojovka PB sa v druhej polovici tridsiatych rokov min. stor. sústavne 

rozširovala, priberali sa ďalšie činnosti, špeciálna výroba však naďalej ostávala 

dominantnou. 

Počas obdobia protektorátu Čechy a Morava Nemci ovládli Zbrojovku Brno 

a tým získali kontrolu aj nad považskobystrickou pobočkou. Podnik Zbrojovka 

v Považskej Bystrici sa stal súčasťou koncernu Hermann Göring Werke. Nemci si 

kontrolu nad podnikom udržali počas celej vojny. 

V roku 1942 bola založená Waffen – Union Skoda Brϋn, s.r.o, s cieľom 

dosiahnuť jednotné riadenie Škodových závodov v Plzni a Zbrojovky Brno, so 

sídlom v Berlíne. Závody boli vyňaté z Reichswehrke „Herman Göring“, pre 

považskobystrickú fabriku to znamenalo zjednodušené riadenie.  )28   

Dňa 5.5.1945 Národný výbor Brno prevzal vedenie a správu podniku 

a pretože považskobystrická fabrika bola stále súčasťou brnianskeho koncernu, 

podliehala národnej správe riadenej z Brna. Vzhľadom na špecifiká na podnik 

v Považskej Bystrici uvalili 24.5.1945 dočasnú správu a národná správa bola 

ustanovená 27.6.1945. )28 
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Významnou zmenou bolo znárodnenie 27.10.1945. Ďalšie zmeny 

v organizácii podniku nastali v roku 1946, k 1. januáru boli do podniku 

prevedené majetkové podstaty niektorých znárodnených podnikov v Starej 

Turej, Myjave a Prahe. )30  

Najvýznamnejšou zmenou v živote závodu bolo však vytvorenie 

samostatného podniku. Udialo sa to na základe zakladacej listiny ministerstva 

priemyslu č. IV/4 – 158307/1947 zo dňa 7.3.1946 a jej dodatku č. NP/I – 

355021/1947, ktorou sa previedla majetková podstata podniku na Považské 

strojárne, národný podnik so sídlom v Považskej Bystrici. 

Zbrojovka Považská Bystrica tým zanikla a ďalší vývoj fabriky je už spojený 

s názvom Považské strojárne.)28  

V novembri 1948 sa podnik premenoval na Považské strojárne, národný 

podnik, závod Klementa Gottwalda, Považská Bystrica. 

V priebehu rokov 1946 – 1948 boli k PS pričlenené mnohé znárodnené 

podniky a vytvorené podnikové riaditeľstvo s týmito závodmi: závod 10 

Bratislava, Z 15 Hradec Králove, Z 20 Považská Bystrica, Z 30 Myjava, Z 32 Česká 

Třebová, Z 33 Hostivice, Z 36 Petržalka, Z 40 Stará Turá, Z 50 Praha, Z 60 Bytča, 

Z 61 Cheb, Z 62 Dobruška, Z 65 Horná Štubňa, Z 69 Žilina.  

K 1.1.1950 boli však všetky uvedené závody odčlenené a PS sa stali opäť 

samostatným podnikom bez pobočných závodov.)32 Osamostatnenie 

Považským strojárňam neuškodilo, vedenie sa mohlo sústrediť na vlastný 

rozvoj. 

Po zrušení generálneho riaditeľstva závodu, Považské strojárne podliehali 

priamo hlavnej správe ministerstva hospodárstva v Prahe. 

Postavenie PS sa upevnilo v roku 1958. V rámci reorganizácie priemyslu 

bola od 1.4.1958 z národných podnikov PS a Vihorlat Snina zriadená VHJ. K nej 

sa od 1.1.1959 pričlenil závod v Prahe – Holešoviciach. V rámci novej VHJ boli 

PS vedúcim nadriadeným podnikom. )31 

Neskôr sa k tejto VHJ pričlenili ďalšie strojárske podniky z celého 

Československa. Najvýznamnejší k 1.1.1963 bol pričlenený závod Bratislava – 

Petržalka (bývalý Kovosmalt) – tam sa vyrábali sklárske a keramické stroje. Od 

1.7. 1965 bol tento závod pričlenený k Strojárskym a metalurgickým závodom 

v Dubnici nad Váhom ako samostatný národný podnik. )32  
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V roku 1963 prišlo v rámci VHJ k odstredivým procesom, odčlenili sa 

závody Vihorlat Snina a Praha – Holešovice. Štruktúra VHJ na čele s PS sa 

udržala až do roku 1965. )29 

 
 

                           

    Slávnostné položenie základného kameňa Považských strojární )30  

 

Od 1.7.1965 sa podnik začlenil do VHJ Závody na výrobu ložísk a mal názov 

Považské strojárne, n.p.,  Považská Bystrica. 

Povojnový problém s výrobným programom sa vyriešil ustálením na 

motocykle, ložiská, obrábacie stroje, hutné polotovary a špeciálnu výrobu. 

Začalo sa s výrobou chladničiek s obsahom 150 l, táto výroba bola neskôr 

presťahovaná do Zlatých Moraviec. )32 

Špeciálna výroba zaznamenala postupný útlm. Náboje sa v PS prestali 

vyrábať od r. 1954, ich výroba bola presunutá do BS Vlašim. O rok neskôr sa do 

Uherského Brodu premiestnila výroba pušky vzor 52. Postupne sa výroba 

preorientovala na produkciu hlbokoťažne spracovávaných výrobkov. (V rokoch 

1966 – 1969 bola skúšobne overená možnosť spustenia výroby len streliva 

v prípade ohrozenia štátu.) )27 

Výroba hutných polotovarov nadväzovala na predvojnové tradície. 

Základom hutnej výroby bola zlievareň. Jej výrobky sa postupne spracovávali 

v lisovni, valcovni a drôtovni. PS sa postupne prepracovali na najväčšieho 
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výrobcu hutných polotovarov z neželezných kovov v Československu. 

Nedostatok priestorov v stredisku lisovne rozhodol vybudovať odlúčenú 

výrobňu v Hornej Maríkovej. Vyrábali sa tam tenkostenné rúrky  Ni, FeNi, 

AlMg. V podstate išlo o prevzatie stávajúceho objektu od predajne podniku 

Bazár Žilina. Výroba začala 25.4. 1958 a pôvodne tam bolo zamestnaných asi 

200 ľudí. Výrobňa bola organickou súčasťou strediska LISOVŇA z hutného 

závodu. )33 

  

                      
    

                          Motocyklové preteky v Považskej Bystrici 

 

PS sa stali známe doma i vo svete aj vďaka popularite motocyklov z tohto 

podniku, ktoré sa vyvážali do viac ako 80 štátov sveta.)34 V širokej verejnosti 

bola najznámejšia výroba motocyklov. Prvý motocykel so značkou Manet 90 

vyšiel z PS v roku 1947 a dal základ motocyklovej výrobe. Bol kompletne 

vyvinutý v Považskej Bystrici. Vyrábal sa tu aj jeden z najobľúbenejších ľahkých 

motocyklov JAWA 50, známy pod ľudovým názvom Pionier. Postupne sa 

vyrábali aj iné typy. V roku 1958 to bol skúter MANET S 100, ktorý mal ako prvý 

motocykel v Československu svetelné ukazovatele smeru.)28 Vari 

najobľúbenejšie však boli mopedy BABETTA, ktoré sa začali vyrábať v roku 

1972. Názov mopeda vznikol na základe ankety podľa vtedy populárnej 

pesničky „ Malá Babetta šla do světa“.)27  
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V roku 1967 boli odkúpené objekty v Rajci pre potreby rozšírenia 

motovýroby. Prevádzka v Rajci bola od 1.1.1981 zmenená na pobočný závod 

a ten bol dňom 1.7.1985 delimitovaný do ZVL Žilina ( v tom čase bol plán práce 

534 pracovníkov v Rajci, PS spolu 13 938).  

Motovýroba sa v priebehu rokov 1974 – 1982 postupne presúvala do 

závodu v Kolárove, jeho výstavba sa realizovala v rokoch 1969 – 1973. 

Zavádzanie výroby leteckých motorov si vyžiadalo odsun celej motocyklovej 

výroby. V roku 1982 sa získala prevádzka vo vtedajšom Čalove (dnes Veľký 

Meder), tam sa presunula výroba motocyklových motorov. V roku 1986 sa zo 

závodu v Kolárove stal samostatný koncernový podnik ZVL Kolárovo a Čalovo 

jeho závodom.  

V materskom považskobystrickom závode sa výroba motocyklov udržala 

do roku 1985. Ustúpila výrobe leteckého motora DV2, súvis s leteckou výrobou 

malo aj ukončenie výroby motocykla Manet. Stalo sa to v roku 1951, kedy sa 

začala licenčná výroba kanónov do lietadiel MIG 16. Výroba týchto lietadiel sa 

však v roku 1957 dostala do krízy, a to umožnilo návrat výroby motocyklov do 

Považských strojární.)28 

Výroba obrábacích strojov vznikla v procese údržby vlastných strojov. 

Začala sa v roku 1956 prevzatím výroby hrotových sústruhov SR 200 a ISS05 

z TOS Lipník. Výroba sa postupne rozširovala, neskoršie sa dominantnou 

výrobou stali vodorovné rovinné brúsky.)28 

Na začiatku sedemdesiatych rokov sa podnik zapojil do prípravy 

spoločného podniku medzi Československom a Nemeckou demokratickou 

republikou. Jeho náplňou mala byť výroba spoločného automobilu. V PS sa mal 

vyrábať motor Š 742. V roku 1969 však NDR od spoločného projektu odstúpila. 

Ako náhrada sa v roku 1973 zavádza výroba prevodoviek do 

poľnohospodárskych, cestných a stavebných strojov, delimitovaná z pražského 

národného podniku Praga.)28 

Výroba valivých ložísk sa v Považskej Bystrici začala rozbiehať v roku 1948. 

Po odsune výroby guľkových ložísk do novopostaveného závodu v Kysuckom 

Novom Meste sa v PS zamerali na valčekové a kuželíkové ložiská. V r. 1953 – 

1954 sa prebrala z AZNP v Mladej Boleslavy výroba valčekových ložísk, 

z podniku Tatra Kopřivnice kuželíkové. )30 Výroba ložísk sa rýchlo ujala, prebrali 
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sa ďalšie tprm ložísk v r. 1957 z AZKG Praha a v r. 1959 zo ZKL Brno. )29 Okrem 

výroby hotových ložísk sa vyrábali pre Prešov a Vlašim valčeky a kuželíky. Do 

ZVL Prešov bola neskoršie delimitovaná výroba menších typov ložísk a v r. 1968 

sa v PS začali vyrábať veľkorozmerové ložiská, pôvodne vyrábané v ZKL Brno. 

Prelomovým rokom vo výrobe ložísk boli roky 1975 – 1976, keď sa zo ZKL Brno 

premiestnila výroba súdkových ložísk. )30 

Progresívny výrobný program zameraný na letecké motory sa v PS začal 

zavádzať v osemdesiatych rokoch. Do konca roka 1986 sa vyrobilo šestnásť 

prototypov motorov označovaných DV - 2.  

Trvalý nedostatok kapacít sa riešil aj v Nápravnovýchovnom ústave Ilava, 

kde boli tri výrobné strediská: PS1 – robili sa bovdeny, lanká a brzdy, PS2 – 

termostaty, PS3 – veľkorozmerové ložiská. )35 

V rámci osláv 50. výročia vzniku podniku (v roku 1978) po dokončení 

renovácie kaštieľa v Orlovom v týchto objektoch bolo otvorené Technické 

múzeum Považských strojární. )36 Takéto zariadenie mal len tento jediný podnik 

v rámci koncernu ZVL. 

Od 1.1.1977 sa v záujme uľahčenia riadenia PS rozdelili na 7 výrobných 

a obslužných závodov plus Vývojový závod a filiálne prevádzky v Rajci 

a Kolárove. Postupne do roku 1989 vzniklo 10 závodov a Vývojový závod sa 

transformoval na Podnikový výskumno – vývojový ústav. )28 

Po viacerých výrobných a organizačných zmenách mal podnik v roku 1989 

bohato štruktúrovaný výrobný program, ktorý bol rozložený aj v obslužných 

závodoch a vedeckovýskumnej základni a zahŕňal výrobné odbory: výroba 

polotovarov z farebných kovov (tyče, rúrky, profily, lamely, dynamopásy z CuMs 

a ich zliatin, rúrky z Ni a FeNi), výroba obrábacích strojov (rovinných brúsok, 

elektroiskrových strojov, ložiskových jednoúčelových strojov, meracej 

techniky), výroba ložísk (jednoradové valčekové, vrátane NG, súdkové, 

veľkorozmerové), výroba prevodoviek (UR II pre traktory, 4 PR 160 na cestné 

stroje a lesné traktory), výroba leteckého agregátu, výroba náradia, výroba 

špeciálnej techniky).  

Vývoj názvov podniku počas éry ZVL: 

 Od 1.7.1965 Považské strojárne, národný podnik, Považská Bystrica. 
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 Od 1.1.1980 bol premenovaný na ZVL Považské strojárne, koncernový 

podnik, Považská Bystrica. Rozhodnutím ministra všeobecného 

strojárstva ČSSR č. 7/1981 zo dňa 30.3.1981 s účinnosťou od 10.4. 1981 

sa pôvodný názov ZVL PS zmenil na ZVL Považské strojárne Klementa 

Gottwalda, koncernový podnik, Považská Bystrica. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Považské strojárne Klementa Gottwalda 

Považská Bystrica. 

 

                                     

             Letecký motor DV2 )37 

 

6.3  ZVL Kysucké Nové Mesto  

Výrobný program: Výroba valivých ložísk a obrábacích strojov, výrobkov 

a výliskov z ocele a špeciálneho náradia. 
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Dňa 29.3. 1947 sa rozhodlo o výstavbe špecializovaného závodu na výrobu 

valivých ložísk. Výstavbou bol poverený dňa 6.9.1947 n.p. Zbrojovka Brno – 

závod Líšeň a rozhodlo sa o výstavbe závodu v KNM. Výstavba sa začala 

10.10.1948 a stavba sa realizovala pod pracovným názvom VALO. )38 V auguste 

1950 prichádza do KNM 21 zaškolených pracovníkov zo závodu ZPS ( pôvodne 

Zbrojovka) Brno – Líšeň pripraviť výrobu. V nedeľu 29. októbra 1950 bolo 

vyrobené prvé ložisko tprm. 6204.  

Ako kuriozitu možno uviesť, že prvým zdrojom tepla bola vyradená parná 

lokomotíva. 

Dňa 1.5.1952 vychádza prvé číslo závodného časopisu Kysucký priekopník. )38 

Od 1.1.1954 po vyčlenení z n.p. ZPS Brno – Líšeň sa stáva závod samostatným 

n.p. (zriaďovacia listina 14.12.1953). 

V roku 1958 vznikla VHJ 38 – valivé ložiská a traktory s vedúcim podnikom ZKL 

(pôvodne ZPS) Brno – Líšeň. 

 

                   

V popredí zdravotné stredisko  ZVL KNM )38 

V roku 1962 vzniká Výskumno – vývojové stredisko. )39  

Od roku 1965 KNM začlenené do novej VHJ ZVL. 
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Podnik bol najväčším výrobcom ložísk v ČSSR. Vyrábal jednoradové 

guľkové ložiská, jednoradové radiálne valčekové ložiská, ihlové radiálne ložiská, 

jednoúčelové stroje pre ložiskovú výrobu. Rozhodujúcim programom boli 

ložiská so 75 % objemom výroby a výkovky pre ložiskové krúžky. 

Dňa 1.1.1967 vznikol nový závod kysuckého podniku v Bytčici, v roku 1968 

sa inštaloval malý počítačový systém CELLATRON (NDR) vo výpočtovom 

stredisku, po reorganizácii podniku v roku 1978 sa uskutočnil prechod na 

závodové usporiadanie, vznikajú 4 závody. )39  

Od roku 1979 vzniká z dovtedajšieho závodu ZVL KNM v Bytčici 

samostatný podnik ZVL Žilina.  

 

                               

        V ZVL KNM po skončení prvej smeny )24 

 

Podobne ako Považské strojárne aj v ZVL KNM riešili nedostatok 

pracovných síl v ÚNV (väznica) Leopoldov. Lisovali sa tam klietky na ložiská, 

vyrábali sa krúžky z rúr a obrábali výkovky. Prevádzka ZVL tiež zabezpečovala 

výrobu a distribúciu stlačeného vzduchu pre pracoviská iných organizácií 

umiestnených v priestoroch väznice. Pre ilustráciu uvádzam niektoré údaje 
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z roku 1988: na prevádzke pracovalo 171 odsúdených a 7 THP (v tom 6 civilných 

zamestnancov). Ročný objem výroby predstavoval 120 mil. Kčs. 

Vývoj názvov podniku: 

 Závody presného strojárstva Líšeň, závod Viliama Širokého, Kysucké 

Nové Mesto - od 1.1.1950. 

 Závody presného strojárstva, Kysucké Nové Mesto, národný podnik, 

závod Viliama Širokého, Kysucké Nové Mesto - od 1.4.1954.  

 Závody presného strojárstva, Kysucké Nové Mesto, národný podnik, 

Kysucké Nové Mesto - od roku 1960.  

 Od. 1.7.1965  ZPS Závody presného strojárstva, národný podnik, 

Kysucké Nové Mesto.  

 Od. 1.8.1966 ZVL Kysucké Nové Mesto, národný podnik, Kysucké Nové 

Mesto. 

 Od. 1.1.1980 ZVL Kysucké Nové Mesto, koncernový podnik, Kysucké 

Nové Mesto. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, 

Považská Bystrica, koncernový podnik ZVL Kysucké Nové Mesto. 

6.4 ZVL Klášterec nad Ohří  

Výrobný program: Výroba valivých ložísk a špeciálneho náradia. 

História výroby ložísk v podniku má svoje začiatky v Perštejně nad Ohří, 

kde z pôvodného objektu tkáčovne postaveného v roku 1860, zmenou majiteľa 

v roku 1911 sa zmenil aj výrobný program. Nový majiteľ, doktor Ernest Sachs zo 

Schweinfurtu nad Mohamom, otvoril vedľajší závod fy Fichtl & Sachs na výrobu 

voľnobežiek do bicyklov. Počas I. sv. vojny sa tu vyrábali okrem voľnobežiek aj 

granáty. Po vojne musela byť výroba voľnobežiek zastavená pre zlé finančné 

pomery a potreba presných oceľových guliek donútila majiteľa zmeniť závod 

v Perštejně nad Ohří na výrobu guliek. To sa písal rok 1921. O dva roky neskôr 

v roku 1923 bola zavedená výroba guľkových ložísk. Z historických záznamov sa 

dá zistiť, že v rokoch 1924 – 1925 produkovala fabrika 16 000 kg guliek. Výroba 

ložísk tiež zaznamenala prudký nárast. Z pôvodných 2 800 ks mesačne v r. 1924 

až na 100 000 ks v rokoch 1928 – 1929. Neskoršie bol Fichtl & Sachs začlenený 

do švédskeho koncernu SKF so sídlom v Göteborgu.)40 
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Po prevzatí závodu fy F&S fou SKF v r. 1928 došlo v r. 1929 k spojeniu 

a založeniu novej firmy Československá továrna na výrobu kuličkových ložísk 

SKF, a.s., ktorá zamestnávala viac ako 600 pracovníkov. V r. 1939 bola firma 

nútená zmeniť názov na Kuličková ložiska SKF, a.s. V majetku SKF zostal až do 

roku 1948, kedy továreň v Perštejne n/O získal štát. )41  

 

                        

             Dobový pohľad na ZVL Klášterec nad Ohří  )18 

 

V roku 1943 bol vybudovaný v Klášterci nad Ohří nový závod na výrobu 

leteckých súčiastok nemeckou firmou Sumag. V rokoch 1945 – 1949 sa podnik 

dostal do národnej správy, so značne variabilným výrobným programom. 

V roku 1949 bol začlenený do národného podniku TOS Holoubkov ako pobočný 

závod. )41  

V r. 1950 sa presunula výroba ložísk zo závodu v Perštejně do prevádzok 

závodu TOS v Klášterci. Bol vytvorený jeden podnik, ku zlúčeniu došlo v r. 1951 

a z rozhodnutia ministra strojárstva vznikol 1.1.1953 nový podnik, ktorý niesol 

názov Závody na kuličková ložiska, národní podnik, Klášterec nad Ohří. Tak aj 

vznikla medzinárodne registrovaná značka výrobcov valivých ložísk – ZKL. )40 

Tomu predchádzalo pričlenenie pod ZPS Brno – Líšeň od 1.1.1952. )41  

V r. 1965 bol podnik začlenený do VHJ ZVL.  
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Porovnanie niektorých ukazovateľov: r. 1953 – objem výroby za 40,5 mil. 

Kčs pri 842 zamestnancoch, r. 1983 – objem výroby za 308 mil. Kčs pri 1 550 

zamestnancoch. )40  

Vyrábali sa jednoradové guľkové ložiská naklápacie, dvojradové 

s kosouhlým stykom a axiálne guľkové ložiská.  

Názvy podniku: 

 Od 1.7.1965 ZKL Závody na kuličková ložiska , národní podnik, Klášterec 

nad Ohří.  

 Od 1.1. 1980 ZVL Klášterec nad Ohří, koncernový podnik, Klášterec nad 

Ohří. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Klášterec nad Ohří. 

6.5  ZVL Praha 

Výrobný program: Výroba valivých ložísk, strojov a zariadení pre výrobu 

ložísk a špeciálneho náradia. 

Základy podniku položil v marci 1938 vtedajší obchodný zástupca švédskej 

firmy SKF a švajčiarskej firmy SRO Ing. J. E. Solman. Súčiastky sa vyrábali podľa 

vzorkov z rozobraných ložísk. )42 

Dňa 20.9.1940 bolo v závode vyrobené prvé guľkové ložisko tprm 6205 

s krycím označením JES. V r. 1948 bol závod znárodnený a začlenený do n.p. 

Zbrojovka Brno. 1.1.1953 bol zo závodu vytvorený podnik VLM 

s podriadenosťou hlavnej správe ministerstva automobilového priemyslu. V r. 

1955 bol získaný objekt v Prahe – Michli a tam sa sústredila výroba náradia, 

lisovňa a kaliareň. V r. 1956 sa získal ďalší objekt – Grafotechna – tam bola 

umiestnená prevádzka generálnych opráv strojov.  

V rokoch 1960 – 1965 bol podnik začlenený do ZKL Brno, v r. 1965 do VHJ 

ZVL. )43 

Vyrábali sa malé guľkové ložiská s priemerom vonkajšej valcovej plochy Ø 

D 10 až 35 mm a vnútorným priemerom Ø d 3 až 17 mm.)23 

Názvy podniku: 
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 Od 1.7.1965 ZKL Závody na valivá ložiska, národní podnik, Dolní 

Měcholupy.  

 Od 1.1. 1980 ZVL Praha, koncernový podnik, Praha. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Praha. 

6.6  ZVL Skalica 

Výrobný program: Výroba valivých ložísk a špeciálneho náradia. 

Výstavba začala v roku 1950, keď bola vybudovaná výrobná hala 

s administratívnou budovou a jedálňou. Objekty slúžili výrobe pleteného 

tovaru. Táto výroba zanikla prevodom do Trikoty, n.p., Vrbové. V roku 1952 

objekty získala Presná mechanika (neskoršie PREMA), n.p., Stará Turá so 

zámerom vybudovať centrálnu nástrojáreň. Od roku 1953 sa začína s výrobou 

najskôr valčekových ložísk. V roku 1958 bola prevádzka Skalica vyčlenená z fy 

PREMA a bola začlenená do VHJ ZKL Brno ako pobočný závod.  

Od roku 1965 súčasť VHJ ZVL. )44 

Vyrábali sa valivé ložiská do Ø 50 mm a od Ø 150 do 200 mm, letecké 

guľkové ložiská, valčekové textilné ložiská a ihlové koše.)23 

Názvy podniku: 

 ZKL Závody na valivá ložiska a traktory Brno, závod Skalica.  

 Od 1.7.1965 ZVL Závod na výrobu ložísk, národný podnik, Skalica. 

 Od 1.8.1966 ZVL Skalica, národný podnik, Skalica.  

 Od 1.1. 1980 ZVL Skalica, koncernový podnik, Skalica. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Skalica. 

6.7  ZVL Prešov 

Výrobný program: Výroba valivých ložísk a špeciálneho náradia, výkovkov 

a výliskov z ocele 

Vznik firmy sa datuje do roku 1958. Výroba kuželíkových ložísk sa začala 

dňom 19.12.1959, po jej delimitácii zo ZKL Brno – Líšeň. )45  
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V roku 1959 sa zo zácviku v brnenských ZKL vrátili prví pracovníci. )46 

Od 1.1. 1973 rozhodnutím č. 4/72 generálneho riaditeľa bol zriadený 

závod - ZVL Prešov, národný podnik, závod Lipany, so sídlom v Lipanoch. Ten 

vznikol delimitáciou rozostavaného závodu OPP KOVO Lipany do VHJ ZVL 

a následne sa zaviedla výroba kuželíkových teliesok. Delimitácia výroby 

z Považských strojární sa uskutočnila po rekonštrukcii pôvodných priestorov.  

Podnik bol monopolným výrobcom kuželíkových ložísk v ČSSR.  

Vyrábal 92 základných veľkostných druhov s 50 aplikáciami.)23 

 

                   

    Vstup do ZVL Prešov )18 

 

Názvy podniku: 

 Od 1959: ZKL Závody na valivá ložiska a traktory Brno - Líšeň, závod 

Prešov. 

 Od 1.7. 1965: ZVL Závod na výrobu ložísk, národný podnik, Prešov. 

 Od 1.8.1966 ZVL Prešov, národný podnik, Prešov. 

 Od 1.1. 1980 ZVL Prešov, koncernový podnik, Prešov. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, 

Považská Bystrica, koncernový podnik ZVL Prešov.  
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6.8  ZVL Dolný Kubín  

Výrobný program: Výroba klzných ložísk a špeciálneho náradia, 

metalurgických výrobkov a výrobkov práškovej metalurgie.   

V DK sa vyrábali klzné ložiskové panvy v rozmerovom rozsahu od Ø 30 do 

Ø 300 mm z cínovoolovených bronzov, resp. zliatin Al, ďalej ložiskové puzdrá 

s Ø d = 4 mm do Ø d = 350 mm z materiálov na báze bronzov, zliatin hliníka 

a s výstelkami na báze plastov. Ďalšou skupinou klzných ložísk boli puzdrá zo 

spekaných kovov na báze bronzov a železa a spekané tvarové súčiastky na báze 

železa a farebných kovov.)23  

 

                       
                      Začiatky ZVL Dolný Kubín )18 

 

Klzné uloženie je oproti valivému uloženiu úspornejšie materiálovo aj 

energeticky.  

Vznik podniku spadá do roku 1947 do obdobia výstavby niektorých 

závodov na Orave v rámci spriemyselňovania Slovenska. V roku 1950 vtedajší 

novovzniknutý podnik Kovohuty Mokraď prevzal nedokončenú halu textilného 

závodu, aby po nevyhnutnej rekonštrukcii zabezpečil výrobu klzných ložísk.  

V nasledujúcom roku 1952 bol výrobný program doplnený výrobou 

kovových práškov a výrobkov z práškovej metalurgie prevzatej z VŽKG Ostrava. 

V prvom desaťročí existencie bol závod pričlenený k podniku Závod prvej 

päťročnice v Šumperku. V roku 1965 bol začlenený do VHJ ZVL. Prví 

zamestnanci sa zaúčali v n.p. Kovohuty Boletice.)47  

 



 
 

42 
 

Názvy podniku: 

 Od 1.7.1965 Kovohuty Mokraď, národný podnik, Mokraď.  

 Od 1.8. 1966 ZVL Mokraď, národný podnik, Mokraď. 

 Od 1.1. 1976 ZVL Dolný Kubín, národný podnik, Dolný Kubín. 

 Od 1.1. 1980 ZVL Dolný Kubín, koncernový podnik, Dolný Kubín. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Dolný Kubín. 

6.9  ZVL Bytča  

Výrobný program: Výroba valivých ložísk, náradia, meradiel a zariadení pre 

meranie, kancelárskych prístrojov a zariadení, školských a kancelárskych 

potrieb, hydraulických prvkov a agregátov. 

 Firma bola pôvodne malou dielňou, ktorú postavili v roku 1901. Dňa 

6.10.1906 podnikatelia Morgenstern a Kohn zaregistrovali na župnom úrade 

v Trenčíne podnik s firemným názvom „Vágvölgyi vasipar, részvenytársaság 

Nagybittén“, čo po slovensky znamená „Považský kovopriemysel, účastninárska 

spoločnosť Veľká Bytča“. V r. 1906 mali živnostenské oprávnenie na výrobu Fe 

a Cu nábytku, kachlí, meracích nástrojov a ich predaj. )49 V období prvej 

svetovej vojny spoločnosť zamestnávala 50 robotníkov. Nedostatok materiálu 

a odchod robotníkov na bojiská prvej svetovej vojny zavinil, že firma v roku 

1917 zastavila prácu a obnovila ju až roku 1919. Od roku 1932 podnik dostal 

nový názov Kov, akciová spoločnosť a rozšíril výrobné priestory aj na bývalý 

veľkostatok. )48 

Počas historického vývoja sa štruktúra výrobného programu menila.  

V rokoch 1945 – 1948 podnik dostal národnú správu. )48 Právnym 

nástupcom tohto podniku sa znárodňovacím dekrétom v r. 1948 stali Považské 

strojárne, n.p., Považská Bystrica. )49 Od 1.10.1949 bol začlenený do n.p. Presná 

mechanika, Stará Turá, od 1.1.1953 je podnik samostatný pod názvom 

Mechanika, n.p., Bytča. Po zrušení hlavných správ bol podnik od 1.3.1958 

začlenený do združenia národných podnikov pod názvom Kovopriemyselné 

podniky v Prahe a ešte v tom istom roku do VHJ Závody Jána Švermu v Brne. )49 

Od roku 1960 má nový názov KINEX a od r. 1965 je začlenený do VHJ ZVL. 
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Vstupom do VHJ ZVL sa začína výroba ložísk, ako prvé sa začali robiť 

jednoradové guľkové ložiská. )50 

Podnik mal ešte dislokované výrobno – hospodárske stredisko 

v Hrabovom, ktoré bolo koncom r. 1985 uvoľnené pre ZVL VURAL Žilina. )51 

Vyrábal guľkové ložiská radiálne, špeciálne dvojradové guľkové ložiská 

(tvorili až 70 % výroby tovaru), hydrostatické prevodníky, rysovacie prístroje, 

meradlá a zariadenia na meranie geometrických veličín ako oceľové stáčacie 

metre a pásma, presné vodováhy, uholníky na rozličné účely a pod. 

Názvy podniku: 

 Mechanika, národný podnik, Bytča. 

 Od 1.1.1960 Kinex, národný podnik, Bytča.   

 Od 1.7.1965 (názov nezmenený) Kinex, národný podnik, Bytča.  

 Od. 1.8.1966 ZVL Kinex Bytča, národný podnik, Bytča.  

 Od. 1.1.1980 ZVL Bytča, koncernový podnik, Bytča. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Bytča. 

6.10  ZVL Žilina 

Výrobný program: Výroba valivých ložísk, špeciálne náradie, pohonné 

jednotky pre malú poľnohospodársku techniku. 

ZVL KNM začalo budovať nový závod od 1.1. 1967 v Bytčici a mal názov 

ZVL Kysucké Nové Mesto, národný podnik, závod ZVL Žilina, Žilina Bytčica. )38  

Dňa 31.12.1967 bol vyrobený prvý ložiskový krúžok tprm 6204/2 a 13.1.1968 

bola slávnostne spustená výroba ložísk.  )52   

Rozhodnutím MVS ČSSR č. 16/1978 bol závod vyčlenený z n.p. ZVL KNM 

a od 1.1.1979 vytvorený samostatný n.p. ZVL Žilina – Bytčica. 

Závod Rajec: Dňa 1.5.1967 boli od okresného podniku Kovoslužba Žilina 

odkúpené rozostavané objekty v Rajci pre potreby rozšírenia výroby 

považskobystrických strojární. Počas celozávodnej dovolenky v júli 1967 boli 

presťahované prvé stroje na výrobu kľukových polovíc pre Jawu 05 a súčiastok 

pre skúter Manet 125. Nové haly sa naďalej budovali a sortiment výroby sa 
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rozširoval. )53 Dňa 26.4. 1971 bol vyrobený prvý motor pre moped Babetta, typ 

M 207 a počet zamestnancov dosiahol 400 ľudí. V roku 1970 sa začali kovať 

súčiastky pre motovýrobu a v r. 1974 sa kovanie rozšírilo aj na ložiskové 

krúžky. )54 Výrobné priestory v Rajci boli do 31.12.1980 na úrovni prevádzky, po 

tomto termíne sa zriadil závod. Závod v Rajci bol s účinnosťou od 1.7.1985 

delimitovaný do ZVL Žilina. V tom čase bol plán práce v Rajci 534 pracovníkov. 

Následne sa začal odsun podskupín motora mopedu do k.p. ZVL Kolárovo a jeho 

závodu v Čalove. Súbežne začalo i nové výrobné zameranie závodu ZVL Rajec, 

v polovici roka 1985 sa začal pre potreby záhradkárov vyrábať motor PA -50, 

osadzovaný na kultivátor pôdy. Od roku 1987 sa pripravovala realizácia výroby 

komponentov (klietok) pre ložiská z plastických hmôt. )54  Pre zabezpečenie 

rôznych druhov špeciálneho náradia pre potreby podnikov VHJ ZVL bola 

vypracovaná projektová úloha „Výroba špeciálneho náradia v závode Rajec“, 

ktorá sa však už pre zánik VHJ - čky nestihla realizovať. 

 

                   
            Osádzanie základného kameňa v ZVL Bytčica )52 

 

V ZVL Žilina sa vyrábali jednoradové radiálne guľkové ložiská, vrátane 

ložísk s kosouhlým stykom, súdkové ložiská, spojkové ložiská pre nákladné 

automobily Tatra a LIAZ, priamočiare valivé vedenia, v závode Rajec súčiastky 

motorov pre Čalovo, pohonné jednotky pre poľnohospodársky agregát 

a špeciálne náradie. 
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Názvy podniku: 

 ZVL Žilina, národný podnik, Žilina – Bytčica od 1.1.1979.          

 Od 1.1.1980 ZVL Žilina, koncernový podnik  Žilina – Bytčica. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Žilina. 

6.11  ZVL Kolárovo  

Činnosť: Vývoj, výroba, predaj, opravy a servis jednostopových 

motorových vozidiel a zariadení pre ústredné vykurovanie, vykurovacích 

a varných zariadení a ich dielov a príslušenstva, vrátane súvisiacich obchodno 

technických služieb. 

 

                                       

        

                                        Moped Babetta M228 

 

Od 1.1.1986 sa pôvodná výrobná jednotka ZVL Považské strojárne 

Klementa Gottwalda, pobočný závod Kolárovo, stal samostatným koncernovým 

podnikom ZVL Kolárovo s jedným závodom vo vtedajšom Čalove. Udialo sa to 

na základe rozhodnutia ministra všeobecného strojárstva ČSSR č. 10/1985 zo 

dňa 31.10.1985. 

Dňa 12.12.1969 bol položený základný kameň pre nový strojársky závod 

v Kolárove a začali ho stavať Považské strojárne. )55  Jeho výstavba sa realizovala 
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v rokoch 1969 – 1973. (Spočiatku bol zameraný na výrobu ložiskových 

krúžkov.) )28 

Roku 1974 sa skončila I. etapa výstavby závodu v Kolárove a začala sa 

výroba náhradných dielov na motocykle a roku 1977 montáž mopedov 

Babetta. )30 Motovýroba sa v priebehu rokov 1974 – 1982 z PS postupne 

presúvala do tohto závodu. Koncom roku 1975 sa začalo s finálnou montážou 

mopedov, pričom motory sa do r. 1985 vyrábali v Rajci, potom v Čalove. 

Výrobný závod v Čalove (teraz Veľký Meder) patril pôvodne pod 

Elektrosvit, n.p. v Nových Zámkoch, patriaci do VHJ Strojsmalt Bratislava. 

Vyrábali sa tam svietidlá, návestidlá a radiátory.  Na základe rozhodnutia 

ministra FMVS č. 17/1981 zo dňa 30.12.1981, bol odovzdaný koncernu ZVL a 

dňa 15.3.1982 sa pričlenil do k.p. ZVL Považské strojárne. )57 Najskôr to bola 

prevádzka personálne a koncepčne založená vo väzbe na závod ZVL 

v Kolárove. )56  

V čase vzniku samostatného koncernového podniku bolo v Kolárove 602 

zamestnancov, v Čalove 472 a z PS sa delimitovalo 159 zamestnancov, takže 

celkový plán práce bol 1233 zamestnancov. 

Nosným výrobným programom bola výroba mopedov a v čalovskom 

závode výroba mopedových motorov. 

Názvy podniku: 

 ZVL, koncernový podnik, Kolárovo – od 1.1.1986. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernový podnik ZVL Kolárovo. 

6.12  ZVL PRIUS 

Činnosť: Vykonávanie projektovej a inžinierskej činnosti, činností 

súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb pre potreby koncernu, poradenská 

služba pri príprave a realizácii investičnej výstavby v koncerne.  

Rozhodnutím č. 1/1968 generálneho riaditeľa bola dňom 1.1.1968 

zriadená organizácia ZVL – IDO – Inžiniersko dodávateľská organizácia ako 

odštepný závod ZVL – GR. 
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Rozhodnutím MVS ČSSR č. 31/1975 z 30.12. 1975 bola od 1.1.1976 

z odštepného závodu vytvorená samostatná hospodárska jednotka ZVL 

Projektový inžiniersky ústav (PRIUS) so sídlom v Žiline.  

Popri zmene názvu a postavení ústavu v rámci VHJ ZVL došlo i k podstatnej 

zmene v činnosti, organizačnej štruktúre a riadiacej sfére. 

Po vytvorení odštepného závodu ZVL - IDO zabezpečoval realizáciu 

investičnej výstavby formou služieb pre investorov vykonávaním práce 

charakteru GPP, dopravy a presunu technológie, k čomu mal k dispozícii i malé 

vlastné stavebné kapacity.  

Prvou investičnou akciou zabezpečovanou ústavom bola príprava 

a realizácia „Automatickej linky na výrobu ložísk Al – 1“ v závode ZVL Žilina – 

Bytčica. Postupne preberal zabezpečovanie ďalších investičných akcií 

jednotlivých podnikov a organizácií VHJ ZVL. )58   

Od roku 1971 pričlenením strediska projekcie od ZVL – VURAL sa stala 

činnosť ústavu v oblasti investičnej výstavby komplexnejšia, predovšetkým v jej 

projektovej príprave. 

Po prechode VHJ ZVL z trustovej organizácie na koncernovú v zmysle 

štatútu VHJ prichádza ďalšia progresívna zmena – ústav sa u poverených akcií 

stáva investorom v celom komplexnom rozsahu.  To si vyžadovalo rozširovanie 

kapacít a to hlavne pre montáže technológií a stavebných kapacít. )58  

Postupne boli zriadené menšie dislokované strediská v ZVL Skalica, ZVL 

Dolný Kubín, ZVL Kysucké Nové Mesto a ZVL PS Čalovo, Kolárovo, Prešov 

a celkové vlastné kapacity sa z pôvodných 39 pracovníkov rozšírili napr. v roku 

1982 až na 332 pracovníkov. )23   

Názvy organizácie: 

 Od 1.1.1976 ZVL Projektový inžiniersky ústav, Žilina. 

 ZVL Projektový inžiniersky ústav Žilina, koncernová účelová organizácia, 

Žilina od 1.1.1980. 

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernová organizácia ZVL Projektový inžiniersky ústav Žilina. 
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6.13  ZVL Odbyt  

Činnosť: Nákup a predaj valivých ložísk, ich súčastí a príslušenstva a to 

z tuzemskej výroby i z dovozu. Poskytovanie obchodných, technických a 

konzultačných služieb v oblasti valivých a klzných ložísk.  

Do roku 1949 boli takmer všetky ložiská dovážané zo zahraničia. Prudký 

rast strojárstva si vynútil ich centrálne obhospodarovanie. Do roku 1958 túto 

činnosť zabezpečovala štátna organizácia Středisko LN, n.p. Praha (Ložiská 

a náradie) ustanovená dňom 2.4.1951. Po rozčlenení tejto firmy vznikli podniky 

OSAN (Odbyt strojů a nářadí) a OVL (Odbyt valivých ložísk) so sídlom v Prahe 

a s pobočkami v Brne a Bratislave. Podnik OVL bol účelovou obchodnou 

organizáciou ZKL Brno – Líšeň. )59 

V roku 1965 bola táto organizácia začlenená do VHJ ZVL a od 1.1. 1967 

bolo jej sídlo premiestnené do Žiliny. )59 

Po premiestnení podniku do Žiliny došlo k vytvoreniu Oblastného závodu 

v Prahe a pobočky v Brne a v Bratislave zostali v pôvodnej organizačnej 

štruktúre. V roku 1969 dochádza k premiestneniu pobočky z Bratislavy do Žiliny 

– Bytčice. )60  

Skladová a expedičná činnosť bola zabezpečovaná pobočkami v Brne, 

Žiline – Bytčici a oblastným závodom v Prahe, ktoré disponovali 22 skladovými 

a predajnými jednotkami. )59  

V roku 1973 dochádza k ďalším organizačným zmenám a to, že z pobočiek 

v Brne a Žiline - Bytčici sú vytvorené tiež oblastné závody na čele s riaditeľom. 

Oblastné závody boli od 1.1.1980, v súvislosti z prechodu trustovej organizácie 

na koncernovú, zrušené )60 a zmenené na strediská. 

Výsledky ZVL Odbyt Žilina napr. v roku 1981: 

 zmanipuloval, zabalil a expedoval cca 80 mil. kusov ložísk, 

 vývoz zabezpečoval do 80 krajín sveta, realizácia cez PZO, najmä PZO 

Omnia Bratislava (v rámci ČSSR zabezpečoval ložiská pre viac ako 10 000 

odberateľov, )61 

 organizačná štruktúra v tomto období: 

 sídlo riaditeľstva v Žiline, 

 oblastné závody : v Žiline – Bytčici, v Brne a v Prahe, 
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 sídla realizačných skladov: v Žiline, Klášterci, Českej Kamenici, 

Liberci, Prahe, Českej Metují, Brne, Skalici, Bratislave, Mikšovej, 

Prešove )62. 

Pre lepšiu distribúciu tovaru sa v rámci organizácie ako už bolo spomenuté 

vytvorili tri oblastné závody, ktoré vykonávali svoju činnosť vo svojich 

spádových zónach. Po celom území ČSSR boli sklady, do ktorých boli dodávané 

ložiská z dovozu a kompletizačné sklady pre vývoz valivých ložísk. Najväčší sklad 

bol v Žiline – Bytčici. Najväčší kompletizačný sklad pre vývoz do 

nesocialistických štátov bol v Českej Kamenici. Dovážaná produkcia 

z Rumunska, Maďarska a Bulharska sa skladovala v Bratislave, z NDR v Liberci. 

Pre obchod so SFRJ slúžil sklad v Mikšovej. Ďalšie sklady boli v Prahe, Brne, 

Českej Mětuji, Prešove a Považskej Bystrici. Takmer pri každom výrobnom 

podniku bol ešte realizačný sklad. Spolu ZVL Odbyt obhospodarovala 14 skladov 

o ploche 24 600 m2. )60 

V rámci koncernu ZVL bola vytvorená vlastná sieť maloobchodných 

predajní pre výrobky z koncernových podnikov ZVL v Žiline, Liberci, Brne, 

Prešove, Kolárove a Považskej Bystrici. )23 

V 80 – tych rokoch min. stor. sa do skladov začala zavádzať výpočtová 

technika, v Bytčici sa vybudoval CASL (centrálny automatizovaný sklad ložísk), 

prepojením VT a mechanizácie skladov sa znížil počet pracovníkov Odbytu z 800 

na 400 ľudí, pri zvýšenom objeme nielen vo finančnom vyjadrení, ale aj v počte 

zmanipulovaných kusov ložísk. )61  

6.13.1  TKS  (technicko – konzultačné služby) 

V snahe účelne znížiť počet používaných typov a veľkosti ložísk pri 

zabezpečení kvality uloženia s najvyššou trvanlivosťou bolo na základe 

zvláštneho vládneho uznesenia z 13.1.1953 zriadené TKS (Technicko – 

konzultačné stredisko) v Prahe, ktoré už od polovice roka 1953 poskytovalo 

poradenskú a inžiniersku službu užívateľom valivých ložísk. )63   

Vládnym uznesením zo dňa 4.5.1954 bol VÚVL Brno poverený 

funkciou technicko – hospodárskej konzultácie v odbore používania valivých 

ložísk.)64 Vývoj nových typorozmerov ložísk uskutočňovaný VÚVLom bol na 

základe poznatkov pracovníkov TKS. Smernica ministra strojárstva č. 95, ročník 

1954 umožnila úzky styk spotrebiteľa ložísk s TKS a tak postupne vylučovať 
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vplyv technickej služby zahraničných výrobcov ložísk. V tom čase počet 

používaných typov ložísk dosiahol asi 5000 tprm, počas 25 rokov existencie TKS 

sa správnou voľbou techniky uloženia znížil počet asi na 1800 tprm. )63  

Rozvoj priemyslu si v roku 1959 vyžiadal zriadenie pobočky TKS 

v Bratislave, ktorá bola v roku 1964 premiestnená do Žiliny. V roku 1961 bola 

zriadená pobočka v Ostrave, v r. 1967 v Brne a v r. 1974 v Košiciach.  

Po vzniku trustu ZVL, TKS zostala súčasťou VÚVLu Brno so sídlom v Prahe. 

Technicko - konzultačné strediská boli v Brne, Ostrave a Žiline. 

Činnosť TKS bola od roku 1972 rozšírená i na oblasť klzných ložísk 

vyrábaných vo VHJ ZVL. 

V roku 1976 funkciu ústredného pražského TKS (ZVL – VÚVL –TKS) prevzala 

TKS Žilina (organizačne stále bola začlenená v ZVL VÚVL, pod ZVL Odbyt bola 

TKS organizačne začlenená v roku 1981 )61). Týmto zásahom sa nezrušila činnosť 

TKS na území Čiech, bolo to len na základe operatívnejšieho riadenia 

vyplývajúceho zo zvýšených požiadaviek na strediská vo východnej časti 

štátu.)65   

TKS spolupracovala s užívateľmi pri konštrukcii a uložení nových 

produktov, rekonštrukciách a modernizácii a demontáži ložísk, diagnostike 

a prevádzkovej spoľahlivosti.  TKS - ka bola tiež spracovateľom viacerých 

katalógov valivých ložísk a technických návodov na používanie ložísk.  

V čase rozpadu koncernu ZVL boli poskytované služby TKS pre valivé 

ložiská v mestách Žilina, Praha a Ostrava, pre klzné ložiská v Dolnom Kubíne, 

pre výrobnú a meraciu techniku v Považskej Bystrici, pre jednostopové 

motorové vozidlá v Kolárove, pre rysovacie prístroje v Bytči. )23  Práca TKS pre 

zahraničných odberateľov bola realizovaná prostredníctvom PZO (podnikov 

zahraničného obchodu).  

Aj keď v úvode tohto odseku už boli spomenuté prvotné úlohy TKS 

vyplývajúce zo špecifického postavenia československého priemyslu, tak 

hlavným poslaním bola služba zákazníkom. Ložisko nebolo dodávané len ako 

obchodný tovar, ale odberateľovi sa vypracoval návrh optimálneho uloženia 

a poskytla potrebná pomoc pri technickom používaní valivých ložísk. Odborníci 

z tohto pracoviska vykonávali poradenskú činnosť v každej etape prípravy 

finálneho výrobku – od vývoja, cez montáž a servis v priebehu prevádzky, za 

pomoci najmodernejších prístrojov a úzkej spolupráce s výskumnými ústavmi. 

Existencia TKS nebola len výmyslom československého priemyslu, prípadne GPZ 
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(ložiskové závody v bývalom Sovietskom zväze), ale sú bežne zriaďované 

u všetkých významných svetových výrobcov ložísk, ako napr. SKF a FAG. )61  

Názvy podniku: 

 ZKL Odbyt valivých ložisek, n.p., Praha.  

 Od 1.7.1965 ZKL Odbyt valivých ložisek, národní podnik Praha (od 

1.12.1965 zmena na ZVL). 

 Od 1.1.1967 ZVL – Odbyt, národný podnik, Žilina (na zákl. R MŤP č. 

3/23/66). 

 Od 1.1. 1980 ZVL – Odbyt Žilina, koncernová obchodná organizácia, Žilina  

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernová organizácia ZVL Odbyt Žilina. 

6.14  ZVL VÚVL  

Činnosť: Výskum a vývoj v oblasti valivých ložísk a ich uloženia vrátane 

materiálu, meracích a výrobných metód vo výrobných odboroch koncernu, 

vývoj skúšobných metód a skúšobných zariadení pre skúšanie ložísk a metód 

hodnotenia, vrátane realizácie skúšobníctva. 

Rozhodnutie založiť a intenzívne budovať československý ložiskový 

priemysel už v prvých rokoch po II. svetovej vojne bolo jedných 

z najzávažnejších opatrení, ktoré vo svojich praktických dôsledkoch zabezpečilo 

chod národného hospodárstva v mnohých odvetviach ohrozovaných vplyvmi, 

ktoré sa formou vyhláseného embarga prejavovali voči Československu 

a umožnilo naopak rýchly rozvoj celého radu priemyslových odborov 

a hospodárskych oblastí, opierajúcich sa o rastúcu výrobnú základňu čsl. 

valivých ložísk, sústredených do r. 1965 vo VHJ ZKL Brno. 

Vytvorením VHJ ZVL v roku 1965 vznikli ďalšie priaznivé podmienky pre 

rozšírenie potrebných činností výskumno - vývojovej základne odboru, bol 

založený VURAL a vyčlenené zodpovedajúce odborné pracoviská v podnikoch 

v Kysuckom Novom Meste a Považských strojárňach.  

Vlastná výrobná základňa VÚVLu zabezpečovala výskumné a vývojové 

úlohy plánu rozvoja vedy a techniky výrobou funkčných modelov a prototypov 
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vyvíjaných špeciálnych ložísk, skúšobných a technologických zariadení 

a prístrojov meracej techniky. )63 

Zásluhu na vzniku výskumno – vývojovej základne valivých ložísk má 

skupina pracovníkov bývalej Hlavnej správy 13, ministerstva strojárstva v Prahe. 

VÚVL bol založený v októbri 1953 pri vtedajšom n.p. ZPS Líšeň ako rezortný 

ústav s celoštátnou pôsobnosťou výskumno – vývojovej základne pre všetky 

výrobné podniky čs. priemyslu valivých ložísk. )63 

Názvy organizácie: 

 Od 1958 ZKL Výskumný ústav pro valivá ložiska, Brno.  

 Od 1.7.1965 ZKL Výskumný ústav pro valivá ložiska, Brno (od 1.12.1965 

zmena na ZVL ). 

 Od 1.1. 1980 ZVL Výskumný ústav pro valivá ložiska, Brno, koncernová 

účelová organizácia, Brno.  

 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernová organizácia ZVL Výskumný ústav pro valivá ložiska 

Brno. 

6.15  ZVL VURAL 

Činnosť: Výskum, vývoj a overovanie technológie výroby valivých ložísk 

a technológie zariadení pre výrobu valivých ložísk, vývoj, výroba a overovanie 

prototypov špeciálnych výrobných strojov a zariadení v odboroch koncernu.  

ZVL Ústav pre racionalizáciu výroby ložísk, Žilina vznikol na základe 

rozhodnutia č. 3/3/66 MŤP z 10.3.1966 dňom 1.4.1966.  

ZVL VURAL mal okrem svojho sídla ešte dve prevádzky – v Bytčici, kde bola 

vývojová dielňa a vyrábali sa tam prototypy SaZ a v Bytči - Hrabovom, ktorá 

zabezpečovala plastový program.   

Názvy organizácie: 

 Od 1.1. 1980 ZVL Ústav pre racionalizáciu výroby ložísk, Žilina, 

koncernová účelová organizácia, Žilina. 
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 S účinnosťou od 1.7.1988 – Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská 

Bystrica, koncernová organizácia ZVL Výskumný ústav pre racionalizáciu 

výroby ložísk Žilina. 

7  Iné inštitúcie VHJ ZVL 

7.1  ZVL IPV Žilina 

Ložiskový inštitút, vzdelávacia organizácia pre pracovníkov VHJ ZVL, 

vznikol dňom 1.11.1965 so sídlom v Kysuckom Novom Meste 

(v improvizovaných podmienkach ZK ROH – Závodného klubu Revolučného 

odborového hnutia) ako organizačná zložka generálneho riaditeľstva.  

Trvalo premiestnený do priestorov, v ktorých pôsobil v čase rozpadu VHJ 

ZVL, bol v roku 1967 a organizačne bol pričlenený k ZVL VURAL.  

Od 1.1.1970 zmenil názov na IPV (Inštitút priemyselnej výchovy) ZVL Žilina 

a organizačne bol začlenený do KPÚ (kádrovo personálny úsek) GR ZVL.)66 Vtedy 

sa začalo organizovať PGŠ. V tom období (r. 1977) tu študovalo 565 

poslucháčov.  

Od 1.1. 1980 sa inštitút ekonomicky začlenil do ZVL PS Považská Bystrica, 

metodické riadenie zostalo na úrovni KPÚ GR ZVL a to bol tiež začiatok 

realizácie vysokoškolských štúdií. )67  

Plán pracovníkov pre rok 1990 bol 36.  )68  

Rozhodnutím RŠP č. 3/1990 z 28.2.1990 bol IPV ZVL Žilina delimitovaný 

k 31.3. 1990 zo ZVL PS Považská Bystrica do ZVL Odbyt Žilina ( v tom období už 

bolo prakticky rozhodnuté o vzniku samostatného štátneho podniku ZVL 

Odbyt).)69 

IPV ZVL počas svojej činnosti realizoval prípravu vedúcich riadiacich 

pracovníkov, výchovu a vzdelávanie samostatných pracovníkov a špecialistov, 

jazykovú prípravu vedúcich pracovníkov a špecialistov, pedagogickú prípravu 

pracovníkov SOU, metodickú a edičnú činnosť pre svoje potreby a informačnú 

činnosť pre organizácie ZVL a ostatné podniky, ktoré sa podieľali na jeho 

vzdelávacej činnosti ako odberatelia.  

Uvedená vzdelávacia činnosť sa realizovala prostredníctvom 

špecializačných a pomaturitných štúdií, účelových štúdií, postgraduálnych 

štúdií, diaľkových a večerných vysokoškolských štúdií, krátkodobých štúdií 

a kurzov, intenzívnych jazykových kurzov a organizácií študijných exkurzií. )69   
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Celkový počet študentov za obdobie rokov 1965 – 1990 predstavoval 

7 652 poslucháčov.)69  IPV nemal právnu subjektivitu. 

 

            
Budova ZVL IPV v Žiline 

 

7.2  Odborné učilištia  

Niektoré organizácie ZVL mali pre prípravu kvalifikovaných robotníkov 

vlastné školské zariadenia – učilištia. Ich postavenie a názvy sa menili 

v nadväznosti na začlenenie materského podniku. Na konci existencie koncernu 

sa v odborných učilištiach pripravovalo vyše 3600 chlapcov a dievčat v 10 

učebných odboroch.)23 

Napr. od školského roku 1978/1979 bolo zriaďovateľom učilíšť generálne 

riaditeľstvo VHJ ZVL a ich názov bol: 
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  Organizačná schéma riaditeľstva ZVL v roku 1989 
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Stredné odborné učilište generálneho riaditeľstva ZVL, miesto stredného 

učilišťa: Považská Bystrica, postavenie: samostatné – dočasne spravované 

Považskými strojárňami, n.p. v Považskej Bystrici. Malo 3 učebné odbory: 

obrábač kovov, mechanik nastavovač a strojný zámočník, v prvom  ročníku 390 

učňov. Od šk. r. 1979/90 zriadená Stredná odborná škola pre pracujúcich, pre 

absolventov 3 – ročného učebného odboru v počte 1 triedy s 30 žiakmi.  

 

                        
                                          

                           Odborné učilište Považských strojární 

                             

(Prví učni, asi 50 – prijatí do učenia v roku 1935, ale až v r. 1942 bola 

zriadená samostatná učňovská dielňa. Celé zariadenie OU bolo dané do 

používania v r. 1953. Prvé dievčatá – učnice boli prijaté až v roku 1952, 

v súvislosti so zrovnoprávnením žien.)32 

Rok 1952 bol rokom vývojovej zmeny v organizovaní výchovy 

kvalifikovaných robotníckych kádrov. Stredisko pracujúceho dorastu, vyučujúce 

podľa potrieb podniku sa v roku 1952 zmenilo na Odborné učilište štátnych 

pracovných záloh. Na konci 50 – tych rokoch opäť dochádza k zmene v riadení 

výchovy učňovského dorastu. Zanikli učilištia ŠPZ, výchovu učňovskej mládeže 

začalo riadiť ministerstvo školstva a kultúry. Odborný výcvik a mimopracovná 

výchova boli pričlenené opäť k PS a teoretická výchova ku KNV – odbor 

školstva. Časom vzniklo Stredné učilište strojárske.) )70 
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Stredné odborné učilište generálneho riaditeľstva VHJ ZVL so sídlom 

v Kysuckom Novom Meste. Bolo to samostatné OU dočasne riadené podnikom 

ZVL n.p. KNM. Malo 4 učebné odbory: strojný zámočník, mechanik nastavovač, 

mechanik opravár a obrábač kovov, počet žiakov v prvom ročníku 241. (Potreba 

zabezpečovať výrobu kvalifikovanými pracovníkmi si vyžiadala riešiť tento 

problém. V októbri 1950 sa na tento účel zriadilo Stredisko pracujúceho 

dorastu (SPD) a do učenia nastúpilo 60 chlapcov. V roku 1953 SPD prešlo do 

systému Štátnych pracovných záloh a otvorilo sa Odborné učilište ŠPZ č. 5. 

V roku 1958 je učilište zaradené pod správu materského podniku s názvom OU 

pri n.p. ZPS KNM. Po vzniku VHJ ZVL sa zmenil názov odborného učilišťa na OU 

ZVL Kysucké Nové Mesto, n.p. V šk. r. 1964 – 1965 sa pri OU zriadila stredná 

škola pre pracujúcich, v ktorej žiaci päťročným súvislým štúdiom nadobudli 

odbornú kvalifikáciu a získali výučný list a úplné stredné vzdelanie vykonaním 

maturitnej skúšky. Od 1.9.1978 bolo OU ZVL v rámci obsahovej a organizačnej 

prestavby československej vzdelávacej sústavy prebudované na Stredné 

odborné učilište strojárske ZVL KNM. ) )71 

Združené SOU pri GR VHJ ZVL so sídlom v Skalici. Zabezpečovalo 

odborníkov pre ZVL Skalica, Nafta Gbely, Milex Senica, ĽKZ Holíč, Chirana Stará 

Turá, Kodreta Myjava, BAZ Skalica, Pečivárne Holíč, Elitex Nitra, Elitex Šurany 

a bolo dočasne riadené organizáciou ZVL, n.p., Skalica. Malo 5 študijných 

odborov: obrábač kovov, mechanik opravár, prevádzkový zámočník, strojný 

zámočník, obrábač kovov a SŠP – strojárstvo. V prvom ročníku bolo 171 učňov, 

z toho cca ¼ pre organizácie mimo ZVL. (História siaha do roku 1962, kedy bolo 

zriadené Učňovské stredisko ZKL Skalica, ktoré sa v roku 1963 zmenilo na 

Odborné učilište ZKL Skalica. Po vzniku ZVL Skalica v roku 1965 bolo učilište 

organizačnou súčasťou podniku.)  )72 

Stredné odborné učilište generálneho riaditeľstva ZVL so sídlom v Dolnom 

Kubíne – Kňažia. Bolo to samostatné SOU dočasne spravované ZVL, n.p., Dolný 

Kubín. Malo 4 učebné odbory: obrábač kovov, mechanik – opravár, nástrojár a 

prevádzkový zámočník a SŠP. V prvom ročníku bolo 120 učňov , plus 83 

poslucháčov SŠP. 

Stredné odborné učilište generálneho riaditeľstva ZVL so sídlom v Klášterci 

nad Ohří. Bolo samostatné, dočasne riadené n.p. ZKL Klášterec nad Ohří. Malo 3 
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učebné odbory: obrábač kovov, mechanik opravár a zámočník, v prvom ročníku 

86 učňov. 

Spracovanie tejto kapitoly vychádzalo zo „Zámerov na zriadenie stredných 

odborných učilíšť od školského roku 1978/79“ spracovaných zriaďovateľom 

GRK ZVL a po odsúhlasení odborom školstva príslušného KNV (krajského 

národného výboru) predkladaného na FMVS ČSSR (federálne ministerstvo 

všeobecného strojárstva). 

7.3  Info 

GR ZVL vydávalo pre pracujúcich vo VHJ ZVL účelovú publikáciu ZVL Info. 

Jeho periodicita bola v každom období rôzna.  

Vznikol v r. 1967, spočiatku časopis vychádzal nepravidelne. V roku vzniku 

vyšli len 4 čísla, v roku 1968 – 6 čísiel. Od roku 1969 vychádzal pravidelne 

mesačne, od roku 1982 s dvojtýždňovou periodicitou. Do konca roku 1981 

vychádzal na 16 stranách + 4 strany s kriedovou obálkou. Od roku 1982 vo 

formáte a kvalite ako noviny na 6 stranách v náklade 8 000 výtlačkov. 

Posledné číslo vyšlo v ročníku XXIII. – číslo 7, v júni 1990 na 1 liste (2 

strany).)73 

7.4  Ochranné známky 

Starostlivo vytvorená a udržiavaná OZ je cenným obchodným aktívom 

väčšiny firiem. 

Tradícia používania označení slúžiacich na určovanie pôvodu výrobkov 

a služieb začala už v období staroveku, kedy sa určité označenia používali 

v spojitosti s keramikou, tehliarskymi a koženými výrobkami. Zásadný rozvoj, 

najmä čo sa týka právnej ochrany označení však nastal až v minulom storočí. 

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku (angl. trademark), je akékoľvek 

označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane 

osobných  mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, 

prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť 

tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

Môže byť slovná, obrazová, kombinovaná, trojrozmerná, farebná, zvuková.  

Ochranné známky požívajú právnu ochranu po registrácii na príslušnej inštitúcii 
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           Ukážka z mimoriadneho čísla Infa – august 1968   
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(u nás na Úrade priemyselného vlastníctva SR) a to je tiež rozdiel medzi často 

používaným slovným spojením logo, ktoré právnu ochranu zaručenú nemá. 

Majiteľ registrovanej ochrannej známky je oprávnený používať spolu 

s ochrannou známkou značku R v krúžku.   

 

 

                                            Niektoré z ochranných známok, ktoré boli   
         vo vlastníctve koncernu 

 

Zápis OZ do národného registra nezabezpečuje medzinárodnú ochranu. 

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako získať pre OZ ochranu v zahraničí, je 

tzv. medzinárodná OZ. 

Deje sa to na základe dvoch medzinárodných zmlúv – Madridskej dohody 

o medzinárodnom zápise OZ a Protokolu k tejto dohode, ktoré vytvárajú 

a upravujú pravidlá pre podávanie prihlášok a zapisovanie OZ pre 

prihlasovateľov.   

Prvým dokumentom však bola Parížska dohoda na ochranu priemyselného 

vlastníctva a predstavuje základ medzinárodnej úpravy OZ. Vznikla v roku 1883. 

V roku 1891 vznikol na základe Parížskej dohody ďalší dôležitý 
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medzinárodnoprávny dokument - Madridská dohoda o medzinárodnom zápise 

továrenských a obchodných známok. 

Vo vlastníctve VHJ ZVL boli v rôznom období a v rôznom vyhotovení tieto 

ochranné známky:  ZVL, ZKL, spojka v troch kruhoch, skrutka v troch kruhoch, PS 

so spojkou v troch kruhoch, PS s hviezdou, MANET, LIZARD, BABETTA, KINEX, 

Diamon, Umag. 

OZ boli prihlásené tromi podnikmi ZVL – Klášterec nad Ohří, Považská 

Bystrica a Bytča.  

V roku 1980 v súvislosti s koncernovým usporiadaním prešli ochranné 

známky z jednotlivých podnikov do majetku koncernu.  

Význam ochranných známok si autori odstredivých tendencií na konci roku 

1989 zo štátneho podniku ZVL Považská Bystrica neuvedomovali.  

7.5  Zahraniční pracovníci 

Nedostatok pracovníkov bol riešený zahraničnými pracovníkmi. Prospech 

bol obojstranný. My sme riešili plán práce a zahraniční pracovníci sa zaučili 

v profesiách potrebných v domovskej krajine. Najviac sa tento systém využíval 

v ZVL Praha, kde napr. v r. 1983 nastúpila pracovať 39 členná skupina chlapcov 

a dievčat z Vietnamu. )74  Na základe dohody zaučiť 50 kubánskych pracovníkov 

prišlo v septembri 1980 prvých 24 dievčat. )75 V 70 – tych r. min. st. tu pracovali 

Poliaci, od 19.7.1971 nastúpilo prvých 45 dievčat. )76 Poľské dievčatá pracovali 

v závere 80 – tych rokov aj v Dolnom Kubíne, v Skalici Vietnamci.  

7.6  Starostlivosť o zamestnancov 

VHJ ZVL neznamenala len výrobu určených produktov. Zabezpečovala aj 

prípravu pracovníkov vo vlastných zariadeniach s komplexným vybavením. 

Všetky podniky ZVL vytvárali dobré sociálne zázemie, určité existenčné istoty, 

stavali sa byty, zriaďovali podnikové ubytovne, mali aj vlastnú sieť rekreačných 

zariadení (vlastné rekreačné zariadenia disponovali kapacitou 1550 lôžok). 

Rekreačné zariadenia sa budovali v horách, pri vode, ale aj v zahraničí (stanové 

tábory). Disponovalo sa modernými zdravotníckymi a tiež predškolskými 

zariadeniami. Poskytoval sa celý rad ďalších výhod, bezúročné pôžičky, 

zapožičiavanie mechanizmov a dopravných prostriedkov. Pre skrátenie času na 

služobných cestách bolo spoločne so ZŤS Martin prevádzkované 19 – miestne 
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lietadlo L – 410 Turbolet, lietajúce na pravidelnej linke zo Žiliny do Prahy a späť. 

Veľká pozornosť sa venovala využívaniu voľného času zamestnancov, na 

regeneráciu fyzických i duševných síl, rekreáciu, šport, na uplatňovanie 

osobných záujmov a kultúrnych potrieb zamestnancov sa vytvárali vhodné 

podmienky.  

 

                    

                 Rekreačno – ozdravovacie zariadenie PS v Starej Lesnej 

 

Na rozvoj kultúrnej činnosti sa stavali domy kultúry. Budovali sa areály 

športu, kde nechýbali okrem otvorených štadiónov ani telocvične, kryté bazény 

a klziská. Športové kluby založené pri podnikoch ZVL vychovali mnohých 

vrcholových športovcov, známych aj vo svete. Organizovali sa mnohé súťaže na 

medzinárodnej úrovni. Najznámejšia je asi Medzinárodná šesťdňová 

motocyklová súťaž FIM, usporiadaná aj v Považskej Bystrici v rokoch 1977 

a 1982 kedy bola rozšírená o ENDURO – súťaž vytrvalosti.  Bola to zároveň 

aj úžasná propagácia československého priemyslu, aj samotnej značky ZVL.  

Podniky ZVL patrili medzi najvýznamnejších mecenášov vo všetkých 

oblastiach života regiónu v ktorom pôsobili.  
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                           Prvá strana osvedčenie zápisu ochrannej známky 
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III. ŠTÁTNA SKÚŠOBŇA 

V roku 1970 pri Vysokej škole dopravnej v Žiline vznikla v rámci rozvoja 

skúšobníctva Štátna skúšobňa ložísk č. 233. Od roku 1978 z nej vznikol 

Československý skúšobný ústav ložísk ako samostatná štátna hospodárska 

organizácia, ktorej základnou náplňou bolo autorizované hodnotenie kvality 

valivých a neskoršie aj klzných ložísk. Významné rozšírenie pôsobnosti v roku 

1984 ďalšími výkonmi štátneho skúšobníctva v odboroch dopravnej a stavebnej 

techniky si v roku 1986 vyžiadalo zmenu názvu organizácie na Štátny skúšobný 

ústav dopravnej a stavebnej techniky v Žiline. )77  

IV. OMNIA, PODNIK ZAHRANIČNÉHO OBCHODU. 

Bol zriadený vyhláškou ministra zahraničného obchodu č. 74/1971 Zb. 

podľa zákona č. 119/1948 Zb. Deň vzniku 1.9.1971, sídlo Bratislava. V prvých 

rokoch činnosti bola exportná komoditná náplň daná výrobným programom 

podnikov strojárskeho a ľahkého priemyslu združených vo VHJ Strojsmalt 

Bratislava. Najväčší objem vývozu však už aj vtedy tvorili ložiská. )78  

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Z podnetu najvyšších orgánov RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej 

pomoci) bola dňa 25.4.1964 podpísaná v Moskve dohoda o zriadení OSPVL 

(Organizácia pre spoluprácu v priemysle valivých ložísk). Jej úlohou bolo pre 

signatárske štáty zabezpečiť plynulé pokrývanie potrieb valivých ložísk 

v požadovanom sortimente, spoločné riešenie úloh TR, zabezpečiť 

medzinárodnú špecializáciu a realizáciu vzájomných dodávok na dlhodobom 

zmluvnom základe. Zakladajúcimi členmi boli Bulharsko, Maďarsko, NDR, 

Poľsko a Československo. Ešte v tom istom roku sa pridal ZSSR, v roku 1972 

Rumunsko a v r. 1976 Juhoslávia. Ako pozorovatelia sa na rokovaniach 

zúčastňovali Vietnam (VSR) a Kuba. Československý ložiskový priemysel 

reprezentovala v OSPVL VHJ ZVL. Riadiacim orgánom bola Správa OSPVL, stálym 

pracovným orgánom bol Sekretariát. Sídlom Sekretariátu OSPVL sa stala 

Varšava. V rámci OSPVL si členovia vedeli rozdeliť výrobný sortiment a tak sa 

dosiahla vyššia sériovosť, teda efektívnosť.  
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Vzájomné výhodné hospodárske a vedecko – technické vzťahy boli aj so 

západnými a rozvojovými štátmi. Koncern spolupracoval napr. s nemeckými 

firmami FAG, Pittler a INA s francúzskou SNR, so španielskymi Montarol 

a Debaco a s talianskou firmou Fait. )23 

VI. VIETNAM 

Československo sa prostredníctvom VHJ ZVL stalo garantom výstavby 

závodu na výrobu ložiskových guliek vo Vietname. Ten bol vybudovaný asi 30 

km od hlavného mesta Hanoja, v oblasti nazývanej Dong – Anh. Všetky 

technologické dodávky zabezpečovala VHJ ZVL prostredníctvom PZO Omnia 

Bratislava. Výstavba začala ešte za vojnového stavu s USA, pri rozšírení 

bombardovania aj na severné časti Vietnamu. Dňa 25.3.1976 sa zahájila 

skúšobná prevádzka celého závodu a v druhej polovici roka už trvalá 

prevádzka. )79 

VII. EXTERNÍ VÝROBCOVIA 

1  Zbrojovka Brno 

Zbrojovka Brno sa významnou mierou podieľala na vzniku moderného 

československého ložiskového priemyslu. Možno ju považovať za matku 

slovenských podnikov združených vo VHJ ZVL. 

Priemyselná výroba na území Zbrojovky v Brne – Zábrdovicích siaha do 

roku 1865, kedy vo firme Friedrich Wannieck & Philip Jellinek boli dané do 

prevádzky strojárske dielne a získali si uznanie výrobou cukrovarských 

difuzérov. Po roku 1901 v rámci fúzie s První brněnskou strojírnou vo 

„Vaňkovce“ montovali parné turbíny v licencii britskej firmy Parsons. V roku 

1936 areál kúpila Československá zbrojovka Brno. )80 

Na začiatku 20. storočia v Brne pôsobil zbrojársky podnik 

Waffenhauptfabrik Wien, filiale Brϋnn. Popri ňom v rokoch 1916 – 1918 )80 boli 

vybudované dielne Poľného kanónového pluku č. 5 a od roku 1916 Werkstätte 

des Feldartillerieregiments no 4.  
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Po vzniku Československej republiky prešli podniky do československých 

rúk. V roku 1919 boli bývalé vojenské dielne premenované na Československú 

zbrojovku, ktorej základom sa stala puškáreň. )28  

Od 1.4.1923 bol nový názov - Československé závody na výrobu zbraní, 

a.s., Brno, a od 1.7.1924 Československá zbrojovka, a.s., Brno. )80  

V medzivojnovom období sa tam o. i. vyrábali aj guľkové ložiská. )81 

V rokoch 1924 – 1936 Československá zbrojovka vyrábala tiež osobné 

a úžitkové autá. )80 

Dňa 22.3.1939 bola Zbrojovka premenovaná na Reichswerke Hermann 

Göring AG, Brno a v rokoch 1942 – 1944 sa stala spolu so Škodovými závodmi 

v Plzni súčasťou koncernu Waffen Union. Staronový názov Československá 

zbrojovka, a.s., Brno dostala opäť koncom apríla 1945. )80 Zbrojovku obsadila 

Sovietska armáda a tá ju 9.5.1945 odovzdala zmocnencovi čs. ministerstva 

priemyslu pre zavádzanie národných správ. Zbrojovka sa podnikom pod 

národnou správou stala 19.5.1945. Sídlo národnej správy bolo v Prahe, 

rozhodujúcim medzi 27 závodmi sa stal brnenský závod. Od leta do septembra 

1945 v rámci akcie UNRRA (medzinárodná organizácia Spojených národov, 

ktorá mala za úlohu pomáhať obnovovať priemysel krajín postihnutých II. sv. 

vojnou) montovala traktory Farmall a kompletizovali sa nákladné autá Dodge, 

Ford Canada a terénny Jeep Willys. Zahájili sa tiež konštrukčné práce na 

traktoroch, ktoré mali byť nosným programom Zbrojovky. Koncom roku 1945 

boli vo výrobe o.i. aj voľnobežky bicyklov. )80 Prvý funkčný prototyp traktora 

Zetor 25 bol vyrobený 14.11.1945 (názov Zetor vznikol použitím písmena „Z“ 

z pôvodného znaku Zbrojovky Brno. Foneticky vyslovené „Z“ je ZET, ku ktorému 

sa pripojila koncovka z názvu stroja traktOR, ochranná známka Zetor bola 

zaregistrovaná 17.8.1946). )80 V marci 1946 vyhláškou o zriadení priemyselných 

národných podnikov vznikli Československé závody kovodělné a strojírenské. 

V ich rámci bol od 18.5.1946 začlenený n.p. Zbrojovka Brno (do ktorého okrem 

hlavného závodu v Brne – Zábrdovicích a ďalších závodov patril aj závod v Brne 

– Líšni).  

Závod v Brne – Líšni mal svoju vlastnú, aj keď len krátku históriu. V roku 

1942 sa na východnom predmestí Brna, v dnešnej štvrti Líšeň začala výstavba 

závodu na výrobu súčiastok a príslušenstva leteckých motorov firmy 
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Flugmotorwerke – Ostmark, GmbH. Ten bol 25.8.1944 leteckým náletom 

zničený, zachovaných zostalo cca 10% murovaných objektov.  

Počas dvojročného hospodárskeho plánu (1947 – 1948) sa začal 

prejavovať nedostatok ložísk. 

Na začiatku histórie výroby ložísk v Brne bolo rozhodnutie o zavedení 

komplexnej výroby valivých ložísk v bývalom Československu, ktoré padlo 

v roku 1947.   

V r. 1947 bol v Brne – Líšni po rekonštrukcii zbombardovaných objektov 

vytvorený závod na výrobu ložísk a zahájenie výroby nových 28 tprm, v roku 

1948 vyrobené prvé guľky. Najskôr v spolupráci s britskou firmou Hoffman. Tým 

sa vytvorila základňa pre rozvoj výroby ložísk nielen v Brne, ale aj v celej 

republike. Napriek ťažkostiam , ktoré priniesol politický obrat v roku 1948, bola 

ešte v tom istom roku zabezpečená produkcia 28 druhov ložísk. Samozrejme, že 

sa využili skúsenosti z výroby ložísk z Pernštejna, Týništia a Měcholup.  

K 1.2.1948 do Zbrojovky o.i. patrili aj ložiskové závody: 04 už spomínaný 

Brno – Líšeň, 08 Praha Vršovice (ihlové valčeky), 14 Vlašim, 24 Praha – Dolní 

Měcholupy, 28 Továrna na kuličková ložiská, Pernštejn, 29 Týniště nad Orlicí.  

Od 9.4.1949 názov zábrdovického závodu bol Zbrojovka Brno, n.p., závod 

Jana Švermy. V roku 1949 sa zo Zbrojovky vyčlenila väčšina závodov, zostalo len 

8 pobočných závodov. 

Od 1.1.1950 závod v Líšni získal samostatnosť a začal vystupovať pod 

názvom Závod přesného strojírenství, n.p. , Brno – Líšeň. )80 K nemu sa 

postupne pričlenili pobočné závody v Klášterci nad Ohří, Dolných Měcholupoch 

a v KNM.  

Už v roku 1951 dopyt po traktoroch Zbrojovka nestačila pokryť, preto sa 

v ZPS Brno – Líšeň uvoľnila časť kapacít pre traktory a v roku 1952 tam bola časť 

výroby traktorov presunutá. Traktory Zetor sú tam aj cez postupné zmeny 

názvov až po Zetor Traktors, a.s., stále vyrábané.   )82   

Dňa 16.5.1958 bola uskutočnená zmena názvu na ZKL Brno – Líšeň Závody 

na kuličková ložiska a traktory. )83 Vzhľadom k tomu, že sa výroba traktorov 

postupne rozširovala a stala sa tak nosným výrobným programom, došlo od 
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1.11. 1976 na zmenu názvu na Zetor, n.p., Brno. )84             

Následne sa meno podniku ešte rôzne menilo, ale názov Zetor v ňom zostal.       

Hospodárske zmeny v 90 – tych rokoch min. st. viedli v rámci brnenského 

Zetoru k oddeleniu ložiskovej výroby od traktorovej (Zetor Brno, a.s. od 

1.7.1993) a neskôr k zriadeniu samostatného subjektu pre výrobu súdkových 

ložísk ZKL Brno, a.s. 

Traktory sa v Zbrojovke Brno a v Zetore Brno vyrábali súbežne do roku 

1968, potom sa podiel Zbrojovky obmedzil na výrobu motorov pre Zetor. )85 

2  BS Vlašim  

V r. 1935 bol do Vlašima zahájený presun strojného zariadenia z pražskej 

fabriky na strelivo SELLIER & BELLOT. Firma SELLIER & BELLOT bola v Prahe 

založená v roku 1825. ) 86 Pozemky na stavbu fabriky vo Vlašime boli kúpené už 

16.2.1932 a výroba začala v januári 1936. V rokoch 1939 až 1945 zbrojná 

výroba bola podriadená potrebám vojny. V r. 1945 sa fabrika znárodnila 

a dostáva nový názov Blanícke strojírny. )87 Výroba ložísk bola zahájená v rokoch 

1959 – 1960, kedy bola zo ZKL Brno presunutá výroba kuželíkových ložísk. 

Z podniku TOS Hostivař bola presunutá výroba dvojradových valčekových 

ložísk. )88 

3  Igla České Budejovice 

História firmy Igla České Budejovice siaha do roku 1946. V tej dobe sa do 

bývalej továrne na výrobu zápaliek v Českých Budějoviciach začínajú 

sústreďovať stroje na výrobu ihiel z rôznych firiem zo severných Čiech. V 

počiatočnej fáze zahŕňa výrobný sortiment ručné ihly, pletacie ihlice, špendlíky 

so sklenenou hlavičkou, hroty, ďalej potom špeciálne nástroje a strojné 

zariadenie, potrebné k vlastnej výrobe. Od roku 1953, v súvislosti s nástupom 

československých šijacích a pletacích strojov, sa zavádzajú do výroby nové 

druhy ihiel vyvážaných do zahraničia pod značkou AKRA. Postupne sa firma 

IGLA vypracováva na jedného z najväčších svetových výrobcov ihiel. )89 Pre 

ložiskový priemysel vyrábali ihlové valčeky, ktoré sa montovali do ihlových 

ložísk jednoradových a do ihlových klietok. 
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4  KOH – I – NOOR Praha – Vršovice 

Jindřich Waldes založil s Hynkom Pucom v r. 1902 na pražskej Letné 

verejnú obchodnú spoločnosť Waldes a spol., ktorá vyrábala kovový tovar pre 

odevný priemysel – slávne patentky. Podnik sa potom presťahoval do Karlína, 

v roku 1907 do Vršovíc a po krátkom čase zamestnával až 600 robotníkov. 

Slavné logo „miss KIN“ pochádza z roku 1913 a je portrétom americkej herečky 

E. Coyens. V roku 1939 bola Waldeska arizovaná a premenovaná na KOH – I – 

NOOR. Podnik bol v roku 1946 znárodnený. )90  

Firma vyrábala pre ložiskový priemysel poistné krúžky. Tie sa používajú na 

jednoduché axiálne upevnenie ložísk v telesách. 

5  Kovohutě Rokycany 

Dňa 10.8.1911 podnikateľ Rudolf Hudlický založil živnosť na výrobu 

poľnohospodárskeho náradia. Veľký rozmach budovania nových objektov 

zabezpečil nový majiteľ, ktorým sa stal v roku 1914 Edwin Eisner. V roku 1922 

sa firma transformovala na a.s. Továrna na nábojky a kovové zboží Rokycany 

a zároveň bola zahájená výroba delostreleckých nábojov, od roku 1936 výroba 

klzných ložísk v licencii od firmy Admos Berlín. V roku 1939 bol závod 

podriadený Zbrojovke Brno, v roku 1949 sa zavádza nová výroba samomazných 

puzdier a závod bol premenovaný na Kovohutě Gustáva Klimenta, n.p. )91 
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VIII. DELIMITÁCIA A ZÁNIK KOCERNU ZVL 

Závody na výrobu ložísk, koncern, Považská Bystrica bol zrušený dňom 

30.6.1990 rozhodnutím ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky ČSFR č. 

63/1990 zo dňa 20.6.1990.   

Na základe tejto skutočnosti bolo vydané uznesenie Okresného súdu 

v Banskej Bystrici, ktorým súd rozhodol, že v podnikovom registri oddiele PŠ vo 

vložke č. 3 sa povoľuje pri štátnom podniku Závody na výrobu ložísk, koncern, 

Považská Bystrica tento zápis:   

Podnik bol dňom 30.6.1990 rozdelený s tým, že dňom 1.7.1990 boli 

založené štátne podniky: nasleduje ich vymenovanie – pozri rozhodnutie č. 

63/1990.  

II. Dňom 30.6.1990 sa ruší š.p. ZVL, koncern, Považská Bystrica s tým, že 

majetok, práva a záväzky preberal ZVL DIAMON, štátny podnik, Považská 

Bystrica. V dôsledku uvedených skutočností sa Závody na výrobu ložísk, 

koncern, Považská Bystrica z podnikového registra dňom 30.6.1990 vymazáva.  

Zániku koncernu ZVL predchádzalo rozhodnutie ministra hutníctva, 

strojárstva a elektrotechniky ČSFR č. 34/1990 zo dňa 28.3.1990 na základe 

ktorého boli k 31.3.1990 zo štátneho podniku Závody na výrobu ložísk, koncern, 

Považská Bystrica vyčlenené: koncernový podnik ZVL Kysucké Nové Mesto, 

koncernový podnik ZVL Klášterec nad Ohří, koncernový podnik ZVL Skalica, 

koncernová organizácia ZVL Odbyt Žilina a s účinnosťou od 1.4.1990 založené 

štátne podniky ZVL v Kysuckom Novom Meste, Klášterci nad Ohří, Skalici 

a Odbyt v Žiline.  

Po novembri 1989 začali pôsobiť odstredivé tendencie vplyvom rôznych 

občianskych a iných iniciatív v koncernových podnikoch ZVL Kysucké Nové 

Mesto, ZVL Klášterec nad Ohří, ZVL Skalica a ZVL Odbyt Žilina. Vtedajšie vedenie 

koncernu ZVL nemalo schopnosti čeliť týmto tlakom a minister nakoniec vydal 

uvedené rozhodnutie o ich vyčlenení. 
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Nepomohli ani argumenty predložené pri vstupných rokovaniach 

s podnikmi žiadajúcimi samostatnosť, ktorými boli upozornení na riziká 

vyplývajúce z atomizácie koncernu:   

 zánik technickej prognostiky svetového trendu v ložiskách, 

doposiaľ centralizovaný vo vedúcom pracovisku ZVL VUVL Brno, 

 absencia základného výskumu väčšiny podnikov najmä 

v oblastiach: základného materiálu, teórie vnútornej konštrukcie, 

technologických kvapalín, mazania ložísk, skúšobníctva, 

 zánik jednotnej normalizačnej základne, ako predpokladu pre 

uplatnenie ložísk na svetových trhoch a zánik jednotnej metodiky 

merania a vyhodnocovania kvality ložísk, včítane jednotnej 

konštrukcie, 

 absencia vlastných kapacít autorizovaného skúšobníctva, 

 všetky centralizované činnosti financované z koncernového fondu 

– nemožnosť zabezpečiť vlastný vývoj, oslabenie 

konkurencieschopnosti výrobcov ložísk.  

 

                          
     Demolácia výrobnej haly  PS v r. 2007 – symbolika nášho             

ložiskového priemyslu )28 

 

Zástupcovia týchto podnikov, aj pod vnútorným tlakom si predložené 

argumenty nechceli osvojiť na škodu československého ložiskového priemyslu. 
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A to bol začiatok konca koncernu ZVL, ktorý sa o tri mesiace nato rozpadol 

úplne.  

Po veľmi krátkom čase už boli argumenty aktuálne, ale proces „rozbitia“ 

bol nezvratný.   

Tak ako ani storočná vojna netrvala sto rokov, ani VHJ ZVL nebola 

ohraničená dátumami 1.7.1965 a 31.6.1990. Ako už bolo spomenuté v inej časti 

tejto publikácie, prípravné práce na rozbeh novej VHJ boli zahájené už v apríli 

1965. Aj keď koncern ZVL bol vymazaný z podnikového registra dňom 

30.6.1990, pre vysporiadanie práv a záväzkov  koncernu medzi novovzniknuté 

štátne podniky bola vytvorená delimitačná komisia. Do funkcie predsedu 

delimitačnej komisie bol dňom 1.4.1990 menovaný ekonomický námestník RŠP 

Ing. Milan Vaňko, CSc. Komisia mala na začiatku spolu 57 členov, svoju činnosť 

formálne ukončila dňom 31.10.1990 odchodom tajomníka komisie Ing. Milana 

Dundeka, spolu s 15 – timi poslednými členmi komisie. 

 

                   
          Preukaz pracovníčky GR, ktorá jediná „prežila“ celú       

    históriu VHJ ZVL od 1.4.1965 do 31.10.1990 

 

Oficiálne zoskupenie podnikov ZVL trvalo presne na deň 25 rokov a v roku 

vydania tejto publikácie uplynulo 25 rokov od jeho konca.  
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ZÁVER 

V tomto odseku sú vyjadrené moje osobné názory, na rozdiel od zvyšného 

textu, kde som sa pridržiaval získaných faktov. Moje názory nikomu 

nevnucujem a ani ich nepovažujem za nespochybniteľné. Ale keď som si dal tu 

námahu a zozbieral som relevantné skutočnosti, domnievam sa, že si môžem 

dovoliť do tohto dokumentu vložiť aj svoje osobné pocity.  

Rok 1989 znamenal u nás koniec systému plánovitého hospodárenia. Naše 

hospodárstvo sa zrútilo, aby si globálny kapitál vyriešil svoje problémy a dnes 

vidíme, že ich len oddialil. Pôvodný systém zanikol, vznikol nový, nebudem 

polemizovať čí lepší (nemám na mysli politický). Nie je to však chyba systému, 

ale ľudí, ktorí za ním stoja. Každý systém tvoria istí ľudia, a tí robia to, čo im je 

dovolené. U nás tlak verejnosti stále ešte chýba, preto sa systém nevyvíja. Za 

pomoci samozvaných insitných manažérov - spasiteľov, pod hlavičkou fiktívnej 

VPN sme si rozbili to, čo nám vyspelé ekonomiky závideli. Nemali potuchy 

o fungovaní ekonomiky, obchodu, ochranné známky boli pre nich španielska 

dedina. Nepochopili, že vyrobiť dokáže hocikto, predať málokto, že značka 

predáva, ale že jej dôveryhodnosť sa buduje desaťročia. Nechápali, že sa 

nepredáva len produkt samotný, ale aj emócie a pozitívny imidž značky. Značka 

je dôležité aktívum, ktoré firmám dokáže priniesť rôzne výhody, napr. v časoch 

ekonomickej neistoty i zníženú citlivosť na cenu. Ak by som bol náchylný veriť 

rôznym sprisahaneckým teóriam, tak tu fungovala piata kolóna zahraničného 

výrobcu ložísk– veľa indícií tomu vytvára predpoklady. Ľudia, čo mali možnosť 

cestovať do zahraničia, mohli vidieť kam sa svet uberá, mohli predvídať lepšie 

ako bežní ľudia, zorientovať sa, postaviť sa proti amatérom. Nespravili tak, ale 

podaktorí sa zorientovať vedeli a to okamžite. Veď napríklad vrchný šéf 

technického útvaru koncernu tesne pred jej rozpadom bol v Japonsku získavať 

skúsenosti , potom sa alibisticky zamestnal na robotníckej pozícii, odkiaľ ho 

vytiahli na topmanažéra vtedy najväčšieho výrobcu ložísk v Československu, 

aby tejto fabrike za jej nadštandardnú ústretovosť dotiahol konkurenciu.  
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Úvodná strana z materiálu „Návrh na založenie štátneho podniku Závody na 
výrobu ložísk Kysucké Nové Mesto“.  ZVL KNM  ako prvý už 30.11.1989 

oznámil zámer vyčlenenia zo š.p. ZVL, k, PB 
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Potom slávnostne otváral  s premiérom krajiny novú firmu, kde sa chválili 

vznikom pracovných miest rádovo v stovkách. Zabudli však pripomenúť, že bol 

jedným z hrobárov pracovných miest rádovo počítaných v tisíckach. Musel 

odviesť dobrú prácu, keď neskončil ako prebehlík z Atén u Kýrosa (Keď 

k perzskému kráľovi prebehol zradca z Atén, Kýros ho vypočul a dal popraviť so 

slovami: „Keď zradil svojich, zradí aj mňa“.) Musím ešte pripomenúť, že tento 

človek pár mesiacov pred návštevou Japonska bránil vycestovať svojmu 

podriadenému na návštevu príbuzných do USA za jeho vlastné peniaze (vtedy 

to bolo tak, že zamestnávateľ musel súhlasiť s vycestovaním zamestnanca do 

„kapitalistickej cudziny“).  

                               

                                

Ing. Milan Vaňko, CSc., posledný štatutárny zástupca koncernu ZVL 

 

Nie, určite nejde o nostalgiu. Ale USA zaradili výrobu ložísk po opakujúcich 

sa haváriách vrtuľníkov vo vojne v Indočíne pre poruchy zapríčinené 

ložiskami medzi strategické odvetvie, my sme si ho rozbili a nechali živoriť z 

dôvodu neschopnosti zodpovedných  kormidelníkov  a schopnosti všetkého 
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Materiál spracovaný pre potreby delimitačnej komisie 

akože revolucionárov, ktorí do r. 1989 namiesto poctivej roboty „spávali 

v pucvole“. Napriek tomu, že aj u nás ložiská patrili k tzv. strategickým 

položkám.   
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Rozvíjajúce sa perspektívne priemyselné odvetvie, ložisková výroba, bolo 

zrazu degradované do pozície „veľkej obrobne“ zahraničných výrobcov ložísk. 

Vývoj po roku 1989 nás našiel organizačne nepripravených a výroba sa 

popredávala konkurencií, resp. zahraničným firmám. )5 

 Vo svete prevládajú trendy globalizácie, ložiskový priemysel sa u nás 

rozsypal. Ľudia, ktorí ho riadili, osobné záujmy povýšili nad vernosť k značke. 

Prežiť môžu len firmy vedené ľuďmi so strategickým myslením. Insitní manažéri 

môžu existovať na lazoch s hospodárením hlásajúcim „návrat k prírode“. Aj 

s obmedzenými ekonomickými znalosťami musí byť jasné, že firmy „odsúdené“ 

na prežitie musia byť veľké. Ak také nie sú, tak sa spájajú. Malosériová výroba 

nemôže byť rentabilná, nedokáže zaplatiť vývoj nového typu, potom nasleduje 

strata konkurencieschopnosti a pozície na trhu. ZVL sa rozbil, tak aj dopadol. 

 

Kde teraz sú všetci tí spasitelia z VPN?! 

Nechcem upierať právo na vznik občianskych iniciatív, ale ich miesto je 

niekde inde, povedzme, že napr. aj pri ovplyvňovaní smerovania krajiny. Ale za 

bránami fabriky demokracia končí. Tam musí byť prísny diktát smerujúci k 

podriadenosti technologičnosti výroby, ktorú vytvára konštruktér, technológ, 

kvalitár a ekonóm. Až potom môže nastúpiť obchodník, ktorého úspešnosť dáva 

zmysel fabriky.  

Pre zabezpečenie práv a potrieb zamestnancov sú určené odbory, ktoré si 

vytvárajú zamestnanci. Ak to funguje ináč, tak fungovať prestane firma. Kto to 

nechápal, teraz môže vidieť efekt na vlastné oči prostredníctvom strašidelne 

prázdnych, rozpadajúcich sa výrobných hál. 

Celý majetok by sa sotva dal zachrániť, bol priveľmi lukratívny pre rôzne 

pochybné živly, niektorým sa podarilo dostať až na vrchol mocenských štruktúr 

štátu, ktoré si zákony prispôsobovali na svoje potreby.  

Každý z členov vtedajšieho vedenia štátneho podniku ZVL mal spľňať 

aspoň jednu z podmienok: schopnosť a chuť pracovať tam, kde bol platený 

a manažovať organizáciu aj na základe vlastných rozhodnutí bez zakrývania sa 

inou, nadriadenou autoritou. 
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Vo vedení boli noví členovia za obchod, ekonomiku a výrobu a preto ešte 

nemali silné pozície potrebné na zvrátenie odstredivých síl. No vtedajší vrchný 

riaditeľ menovaný na základe tzv. volieb bol omyl a o technikovi som sa už 

zmienil. Kapitán, z jeho viny havarovanej luxusnej lode Costa Concordia v roku 

2012, asi čerpal inšpiráciu v bývalom koncerne ZVL. Tiež opustil plavidlo pred 

ukončením evakuácie, tak ako niektorí členovia vedenia koncernu ZVL. Veľká 

škoda pre náš ložiskový priemysel, že v tom čase už na jeho čele nestál pán 

Sklenár, ktorý spĺňal uvedené kritériá a mal potenciál udržať koncern ZVL 

pokope. Či už v pôvodnej forme, alebo len ložiskovú výrobu. Ale nie je nič 

neobvyklé výrobu diverzifikovať. Generálne riaditeľstvo malo svoje 

opodstatnenie a ani Ing. Ladislav Sklenár, CSc. nepopiera existenciu niektorých 

nezodpovedne dosadených ľudí, ktorým aj podľa vtedajších aj dnešných zásad 

chýbali vedomosti a morálka. Nebol to neriešiteľný problém. 

Moje myšlienky podporuje svojím tvrdením aj uznávaný odborník prof. 

Ing. Karol Vasilko, DrSc. – podniky koncernu ZVL boli na vysokej technickej 

úrovni, schopné vyrábať v špičkovej kvalite rôzny sortiment, od malých 

valčekov až po motor do prúdových lietadiel. Podiel na tom mali 

vysokokvalifikovaní robotníci, konštruktéri, technológovia, vývojoví pracovníci, 

ktorých výrobky sa presadili na celom svete. No dnes sa zo Slovákov stali 

montážnici automobiliek, lacnejší ako roboti, ktorých nahrádzajú na výrobných 

linkách. Cieleným rozdrobením našich veľkých podnikov na malé nefunkčné 

celky zanikli podnikové výskumno – vývojové ústavy. Aplikovaný výskum pre 

konkrétne výrobné odbory, na ktorom vyrástli tisíce odborníkov, zanikol. Toto 

sme si nechali zničiť a teraz sa divíme, že sme krajinou montážnikov. S týmto sa 

ale nesmieme zmieriť a je na nás, aby výchova mládeže na školách všetkých 

stupňoch zahŕňala všetky akcepty modernej výučby využiteľné v praxi. A potom 

sa môžeme dostať opäť aspoň na pozície, kde sme boli pred rokom 1989. 

Našim ľuďom tvorivý potenciál nechýba. Pravdaže, montážnikov 

nenazývame už pomocní robotníci robiaci stereotypné úkony, ale sme ich 

povýšili na „operátorov výrobných liniek“. Aké honosné a pritom degradujúce 

osobnosť. Rozmýšľanie je potlačené, aj na WC sa chodí na povel.  
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Prvá strana rozhodnutia o zániku koncernu ZVL 
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      Druhá strana rozhodnutia o zániku koncernu ZVL 
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         Tretia strana rozhodnutia o zániku koncernu  ZVL 
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No, ako to teda bolo s tým rozbitím koncernu ZVL ?  
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  AUDITING 

  ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO  

OCEŇOVANIE A HODNOTENIE PODNIKOV 

 
A P X, k. s., Hliny 1299/122,  P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika           

Tel: 00421-42-4328091   Fax: 00421-42-4328092   e-mail: apx@apx.sk        http: www.apx.sk 

Audítorská, poradenská a znalecká organizácia ponúka: 

AUDITING: 

       Audit individuálnej účtovnej závierky 

       Audit konsolidovanej účtovnej závierky 

       Uisťovacie služby  

       Due diligence 

 

ÚČTOVNÉ, EKONOMICKO – ORGANIZAČNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO 

Poradenstvo v oblasti podvojného a  jednoduchého účtovníctva. 

Daňové poradenstvo pre právnické osoby a podnikateľov vo forme odborných 

konzultácií a vypracovaní daňových priznaní v oblasti:                     

  - dane z príjmov        

  - dane z pridanej hodnoty      

  - miestnych daní        

  - správy daní                                         

Ekonomicko – organizačné poradenstvo pri transformáciách obchodných 

spoločností  

 

ZNALECKÁ ČINNOSŤ 

Spracovanie znaleckých posudkov na ohodnotenie majetku podniku 

a obchodných spoločností 

Vypracovanie znaleckých posudkov na ohodnotenie súboru zložiek majetku 

podnikov 

 

 


