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sa preto poďakovať všetkým zákazníkom a 

partnerom, ktorí nás sprevádzali posledných 

30 rokov. Len vďaka ich spätnej väzbe a dôvere 

sa spoločnosti TechnoAlpin podarilo vypracovať na 

svetového lídra na trhu a technologického priekop-

níka. 

Za úspech však nevďačíme iba našim zákazníkom 

a partnerom, ale už takmer 750 zamestnancom, 

ktorí sa deň čo deň starajú o to, aby spoločnosť 

TechnoAlpin zostala na vrchole inovácií. Tento 

jedinečný rok chcem preto osláviť s dvoma mimo-

riadnymi vydaniami časopisu SnowExperts. Obe vy-

dania venujeme najväčším míľnikom v histórii našej 

spoločnosti a okrem toho dáme priestor vyjadriť sa 

našim dlhoročným zamestnancom. Všetky oddele-

nia spoločnosti TechnoAlpin si v posledných rokoch 

prešli zmenami, ktoré dokážu najlepšie priblížiť naši 

zamestnanci. V tomto vydaní vám priblížime prvých 

15 rokov histórie našej spoločnosti a v ďalšom 

vydaní sa dozviete viac o nasledujúcich 15 rokoch. 

Samozrejme, že naša túžba po inováciách neutícha 

ani po 30 rokoch, a preto neustále predstavujeme 

nové technologické úspechy. Po skvelom pred-

stavení z roku 2019, pokračuje vrtuľové snežné 

delo TR10 aj tento rok v tomto úspešnom príbehu 

na medzinárodnej úrovni. Na nasledujúcich strán-

kach si môžete prečítať viac o našich najdôležitej-

ších míľnikoch, rozhodujúcich zmenách, produktoch 

či oddeleniach spoločnosti TechnoAlpin. 

 

Želáme vám veľa zábavy pri čítaní!  

rok 2020 je pre spoločnosť TechnoAlpin mimoriad-

ny: Oslavujeme totiž 30-ročné jubileum našej 

spoločnosti! Za uplynulých 30 rokov sa toho veľa 

zmenilo. Spolu s našimi zákazníkmi sme narástli a 

rozvíjali sme sa na rôznych úrovniach. Spoločnosť 

TechnoAlpin stanovila štandardy aj mimo zjazdoviek 

a technických noviniek a úsilie o dokonalosť rozšírila 

na všetky svoje oddelenia. 

Jedna vec však zostáva rovnako dôležitá ako pri 

vyvíjaní prvého snežného dela aj po 30 rokoch: 

prísľub, zabezpečovať najlepšiu kvalitu snehu na 

svete. Na tejto ceste nás od začiatku podporovalo 

množstvo našich zákazníkov a partnerov. Chceme 

EDITORIÁL
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1983
Walter Rieder a 

Georg Eisath vyvinuli 

prvý prototyp 

nízkotlakového 

snežného dela.

Strana 
s článkom 6

Zavedenie softvéru ATASS 1.0, prvého 

automatického riadiaceho softvéru 

pre lyžiarske strediská od spoločnosti 

TechnoAlpin. 

Strana s článkom 18

Založenie prvej pobočky spoločnosti 

TechnoAlpin. Zrodenie pobočiek 

TechnoAlpin Rakúsko, TechnoAlpin 

Švajčiarsko a TechnoAlpin Nemecko.

Strana s článkom 22

Predstavenie vrtuľového snežného 

dela M18, ktoré bolo jedným z 

najpredávanejších vrtuľových snežných 

diel, až kým nebolo v roku 2010 

nahradené modelom T40.

Prvýkrát sa predalo viac 

ako 1 000 snežných 

diel za jeden rok. Presne 

išlo o 1 461 kusov.

Strana 
s článkom 30

Spoločnosť TechnoAlpin 

zamestnáva 

celosvetovo viac ako 

100 zamestnancov.

Predstavenie tyčového 

snežného dela typu A 

s okrúhlou hlavou tyče 

spôsobilo revolúciu na 

trhu. Okrúhla hlava je so-

fistikované riešenie, ktoré 

zabraňuje námrazám. 

Strana 
s článkom 34

Založenie spoločnosti 

TechnoAlpin GmbH 

a predstavenie vrtuľového 

snežného dela M90.

Strana s článkom 8

Prví obchodní partneri v 

krajinách mimo Talianska, ako 

napríklad v Argentíne, Fínsku, 

Japonsku, Kórei a Španielsku.

Použitie prvých štvorprúdových 

keramických trysiek, 

technológie, ktorá je aj dnes v 

praxi mimoriadne úspešná.

Strana s článkom 14

Predstavenie bezolejového kompresora 

na zabezpečenie ešte lepšej 

ekologickosti snežných diel. TechnoAlpin 

ako prvá spoločnosť, ktorá zaviedla 

bezolejový kompresor ako štandard. 

Strana s článkom 26

So snežným delom CES prináša 

spoločnosť TechnoAlpin na trh po 

prvýkrát tyčové snežné delo a odvtedy 

úspešne vyrába obe technológie. 

Zabezpečujeme tým, aby sa na 

správne miesta inštalovali správne 

snežné delá.

Predstavenie priečneho výťahu. Tento 

model, ktorý bol spočiatku terčom 

posmeškov, dnes predstavuje 

štandard v oblasti zdvíhacích zariadení.

MILESTONES
1990-2020
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2007 2009 2010 2011 2012 2014 2017 2018 2019 2020

Prvýkrát sa predalo viac 

ako 1 000 snežných 

diel za jeden rok. Presne 

išlo o 1 461 kusov.

Strana 
s článkom 30

TechnoAlpin pro air solutions sa 

zakladá ako pobočka spoločnosti. 

Know-how v oblasti rozprašovania 

vody a turbínových technológií sa 

prispôsobuje na ďalšie oblasti použitia. 

Viac informácií o týchto míľnikoch v histórii spoločnosti TechnoAlpin sa dozviete v ďalšom vydaní.

Dokončenie nového sídla v južnej časti 

Bolzana. Nová budova ponúka priestor 

pre viac ako 300 zamestnancov.

Predstavenie vrtuľového snežného dela T40.

Prestavenie tyčového snežného dela V3.

Spoločnosti TechnoAlpin, 

MYNEIGE a Innovag 

sa zlučujú pod záštitou 

spoločnosti TechnoAlpin.

Na trh prichádza zariadenie 

Snowfactory, snežné 

delo do vysokých teplôt.

Uvedenie vrtuľového snežného dela TR8 – 

Revolution inside na trh. Zaujme jedinečnou 

technológiou pohonu, inovatívnym 

dizajnom a jednoduchosťou údržby. 

Prvýkrát sa za rok vyrobí viac ako 3 000 

vrtuľových snežných diel. Celkovo sa vyrobí 

viac ako 7 000 snežných diel.

Obrat spoločnosti TechnoAlpin Holding po 

prvýkrát prekračuje hodnotu 200 miliónov €.

Predstavenie 

úspešného modelu 

T60 a tyčového 

snežného dela 

A30. Model T60 

nielenže stanovuje 

technické štandardy, 

ale spôsobuje 

revolúciu aj v oblasti 

produktového dizajnu. 

TechnoAlpin pro air solutions sa 

stáva EmiControls a zaoberá 

sa riešeniami pre boj s prachom, 

ohňom a zápachom.

Spoločnosť TechnoAlpin preberá 

spoločnosť Innovag, ktorá 

sa špecializuje na interiérové 

zasnežovanie.

Spoločnosť TechnoAlpin sa spája 

so svojím konkurentom, spoločnosťou 

Johnson Controls Neige – 

z ktorej vzniká spoločnosť MYNEIGE.

Uvedenie automatického vrtuľového 

snežného dela TF10.

TechnoAlpin kupuje 

spoločnosť Engo, 

technologického lídra v oblasti 

strojov na úpravu ľadu.

Predstavenie vrtuľového 

snežného dela TR10, symfónie 

technickej dokonalosti.

Otvorenie novej výrobnej 

haly v južnej časti Bolzana. 

Na troch podlažiach ponúka 

priestor pre celú výrobu, 

sklad snežných diel, 

kancelárie a zasadačky. 

Spoločnosť TechnoAlpin 

Holding zamestnáva 750 

zamestnancov na celom svete 

a dosahuje obrat na úrovni 

250 miliónov €.



1983

Na koľko sú
dôležití dlhodobí partneri?

MARTIN PICHLER: Naši partneri sú samozrejme 

mimoriadne dôležití! Bez spoľahlivých partnerov by 

naša spoločnosť určite nebola tam, kde je dnes. 

Niektorí dôležití dodávatelia významne prispievajú k 

nášmu úspechu a na vývoji snežných diel sa podie-

ľajú od prvého momentu. Aj dnes zohrávajú dôležitú 

úlohu pri neustálom vývoji, a preto je úzky kontakt 

medzi nimi a našou spoločnosťou nevyhnutný. Pri 

výbere našich partnerov je najdôležitejším krité-

riom spoľahlivosť. Na našich partnerov sa musíme 

spoliehať vo všetkých ohľadoch. Iba tak môžeme 

zabezpečiť kvalitnú spoluprácu. Okrem toho musia 

byť ochotní, posúvať sa s nami dopredu. Tak vzni-

kajú strategické a dlhodobé partnerstvá.  

Zmenili sa v priebehu rokov 
jednotlivé diely strojov?

MARTIN PICHLER: Vo všeobecnosti vidno pri 

jednotlivých dieloch strojov obrovské zmeny. Ide 

Založenie spoločnosti TechnoAlpin v roku 1990 je samozrejme rozhodujúce 

pre ďalší vývoj spoločnosti až k svetovému lídrovi na trhu. Georg 

Eisath a Walter Rieder však vyvinuli prvý prototyp snežného dela ešte pred 

založením spoločnosti v roku 1983. Išlo o snežne delo, ktoré položilo základy 

nášho úspechu. Jednotlivé diely snežného dela sa vyvíjali v priebehu rokov. 

Oddelenie obstarávania zabezpečuje vyhľadávanie správnych partnerov 

na výrobu jednotlivých dielov a uisťuje sa, že všetky diely sú k dispozícii v 

správnom množstve a v správny čas. Martin Pichler, vedúci tímu oddelenia 

obstarávania, pracuje pre spoločnosť TechnoAlpin už 5 rokov. V rozhovore 

hovorí o najdôležitejších partnerstvách a zmenách jednotlivých dielov.

VYVINUTIE
PRVÉHO
PROTOTYPU 

06

1990 1992 1995 1996 1998 2003 2005 2007 2010 2011 2012 2015 2017 2019 20201983



MARTIN
PICHLER
MARTIN
PICHLER

predovšetkým o zmeny vyvolané novými techno-

lógiami. Ako technologický líder sa spoločnosť 

TechnoAlpin neustále vyvíja vo všetkých oblastiach. 

Časom sa diely nielen optimalizujú alebo vymieňajú, 

ale pridávajú sa aj úplne nové diely. Práve preto 

neustále hľadáme nových dodávateľov, ktorí dokážu 

čeliť novým výzvam. K významným vývojovým 

zmenám jednotlivých komponentov došlo najmä v 

poslednom čase. 

VYVINUTIE
PRVÉHO
PROTOTYPU 

KOMENTOVAŤ TOUT COMMENCÉ…

SnowExpert od roku 2015
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1990

FLORIAN
SCHWALT

Založením spoločnosti TechnoAlpin bol na trh uvedený úspešný model M90. 

Už v tom čase zapôsobilo snežné delo štvorprúdovými keramickými tryskami a 

neporovnateľnou kvalitou snehu. V priebehu ďalších 30 rokov nasledovalo príklad 

prvého modelu množstvo revolučných vrtuľových snežných diel, 

ako napríklad TF10 (2012), TR8 (2017) či TR10 (2019) – 

o ktorých si môžete prečítať viac v tomto vydaní. Aj po 

30 rokoch je hlavným cieľom spoločnosti TechnoAlpin 

vývoj nových a zlepšovanie existujúcich výrobkov. 

Florian Schwalt, vedúci oddelenia výskumu a 

vývoja produktov, a Manfred Scherer, ktorý pracuje 

pre spoločnosť v oblasti vývoja už viac ako 15 rokov, 

spomínajú na dôležité úspechy. Alexander Klapfer, 

vedúci tímu oddelenia technologického editoriálu, 

okrem toho vysvetľuje, čo predstavuje pre 

technickú dokumentáciu široká paleta 

výrobkov.

PREDSTAVENIE
VRTUĽOVÉHO SNEŽ-
NÉHO DELA M90

SnowExpert od roku 2007
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snažíme ponúknuť jednoduchý základ, ktorý si ná-

sledne môžu zákazníci vybaviť dodatočnými funk-

ciami podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Takto 

je to aj v prípade nového snežného dela TT10.

Ktoré vylepšenie
snežných diel z posledných 
rokov považujete
za najdôležitejšie?

FLORIAN SCHWALT: Všetky komponenty strojov 

sa priebežne vyvíjajú a optimalizujú, aby lepšie 

spĺňali ciele v oblasti zasnežovacieho výkonu a 

energetickej účinnosti. Čo sa strojov týka, vyvinulo 

a optimalizovalo sa toho skutočne veľa, takže je 

Musia dnes snežné
delá spĺňať iné požiadavky 
ako pred 15 rokmi? 

FLORIAN SCHWALT: Podľa mojich skúseností 

sa požiadavky na výrobky menia vo viacročných 

cykloch a sú samozrejme vždy podmienené mi-

nuloročnými snehovými podmienkami. Aj keď sa 

snažíme udržiavať výrobné náklady na čo najnižšej 

úrovni, chceme zabezpečiť maximálny zasnežo-

vací výkon a vysoký komfort ovládania, pretože 

práve tieto aspekty boli vždy zárukou úspechu 

spoločnosti TechnoAlpin. Vhodné riešenie sa môže 

skrývať v modulárne konfigurovateľných predaj-

ných jednotkách. V minulosti sa predával výrobok 

univerzálne so všetkými funkciami, no dnes sa 

PREDSTAVENIE VRTUĽOVÉHO SNEŽNÉHO DELA M90

R&D PRODUCT DEVELOPMENT
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MANFRED
SCHERER

1990

MANFRED
SCHERER

PREDSTAVENIE VRTUĽOVÉHO SNEŽNÉHO DELA M90

ťažké vybrať len jedno z vylepšení. Preto by som 

rád povedal, že najvýznamnejším úspechom, ktorý 

sme v posledných rokoch dosiahli bola spolupráca 

s našimi zákazníkmi, vedením spoločnosti a istým 

spôsobom aj spolu so všetkými oddeleniami spo-

ločnosti TechnoAlpin sa nám podarilo uviesť na trh 

inovatívne produkty, stanoviť nové štandardy a byť 

neustále o krok pred konkurenciou.

MANFRED SCHERER: Najväčšou zmenou a 

najdôležitejším zlepšením bola pravdepodobne 

chvíľa, kedy sme začali zastrešovať úplne celú 

výrobu snežných diel. Predtým sme ešte nakupo-

vali turbíny, ktoré si už dnes vyrábame sami. Aj 

konštrukčné diely strojov sú dnes omnoho odolnej-

šie než kedysi. V priebehu rokov sa, samozrejme, 

výrazne zmenil aj dizajn. Nové generácie snežných 

diel sú opticky o niečo atraktívnejšie než ich pred-

chodcovia. 

SnowExpert od roku 2004
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V priebehu rokov si spoloč-
nosť TechnoAlpin vybudovala 
širokú paletu výrobkov. Ako 
pristupujete k technickej 
dokumentácii?

ALEXANDER KLAPFER: Spoločnosť TechnoAl-

pin pochopila dôležitosť technickej dokumentácie 

už dávno a pre celú paletu výrobkov poskytovala aj 

návod na obsluhu, v ktorom sa udávali informácie 

o danom produkte. V tom čase to bolo priekopníc-

ke správanie. Okrem toho sú dôležití aj kompetent-

ní a dobre vyškolení zamestnanci, ako aj zohratý 

tím. S počtom výrobkov rástol aj tím, čo so sebou 

prinieslo optimalizáciu procesov a zavedenie zmien 

do spôsobu práce. Pre úspešné dokončenie pro-

jektov je mimoriadne dôležitá komunikácia s inými 

špecializovanými oddeleniami. Z dôvodu širokej 

ponuky produktov je dôležité aj používanie nových 

komunikačných kanálov. Naši zákazníci tak môžu 

napríklad ľahko získať prehľad prostredníctvom 

nášho servisného portálu. 

R&D PRODUCT DEVELOPMENT

PREDSTAVENIE VRTUĽOVÉHO SNEŽNÉHO DELA M90

V priebehu rokov si spoloč-
nosť TechnoAlpin vybudovala 
širokú paletu výrobkov. Ako 
pristupujete k technickej 

 Spoločnosť TechnoAl-

pin pochopila dôležitosť technickej dokumentácie 

už dávno a pre celú paletu výrobkov poskytovala aj 

návod na obsluhu, v ktorom sa udávali informácie 

o danom produkte. V tom čase to bolo priekopníc-

ke správanie. Okrem toho sú dôležití aj kompetent-

 ako aj zohratý 

tím. S počtom výrobkov rástol aj tím, čo so sebou 

 a zavedenie zmien 

do spôsobu práce. Pre úspešné dokončenie pro-

jektov je mimoriadne dôležitá komunikácia s inými 

špecializovanými oddeleniami. Z dôvodu širokej 

ponuky produktov je dôležité aj používanie nových 

komunikačných kanálov. Naši zákazníci tak môžu 

R&D PRODUCT DEVELOPMENT

ALEXANDER
KLAPFER
SnowExpert od roku 2008
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TR10

Keď sa pozrieme do budúcnosti, vidíme, že si spoločnosť 
TechnoAlpin zakladá na dôsledných vývojových prácach: V roku 
2019 predstavila spoločnosť TechnoAlpin nové vrtuľové snežné 
delo TR10. Kombinuje záruku najlepšej kvality snehu pri súčasnom 
optimálnom využití zdrojov, najjednoduchším používaním a tak sa 
dostalo sa špičku dokonalosti.  
Počas zasnežovacej sezóny 2019/2020 sa na lyžiarskych 
strediskách používalo už 600 snežných diel TR10 a vďaka 
vynikajúcim úspechom v zasnežovaní presvedčili zákazníkov na 
všetkých úrovniach. 

SYMFÓNIA
EXCELENTNOSTI

INFORMÁCIA O VÝROBKU
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«Viac je viac:
Najvyšší zasnežovací výkon v 
hraničných oblastiach.

Mimoriadne inovatívny systém ventilov a dýz

snežného dela TR10 umožňuje ešte lepšie využíva-

nie zdrojov. Centrálny ventilový blok nahrádzajú 

samostatne riadené ventily. Okrem iného umožňuje 

táto technológia, aby sa prebytočná voda naviazala 

priamo na prúd vzduchu a tým pádom sa premenila 

na sneh. Aby sa mohol zaručiť vyšší zasnežovací 

výkon najmä v hraničných oblastiach, chladenie 

vzduchu na stroji zohráva rozhodujúcu úlohu. Novo 

navrhnutý chladič vzduchu snežného dela TR10 

má výrazne vyššiu chladiacu plochu, vďaka čomu 

disponuje nevídaným chladiacim výkonom. Snežné 

delo TR10 tým pádom vyniká neprekonateľným 

zasnežovacím výkonom, a to najmä v oblastiach s 

hraničnou teplotou.  

DOKONALÁ PRESNOSŤ 
A TECHNICKÁ INOVÁCIA 
DO NAJMENŠIEHO 
DETAILU. 

Vynikajúce vždy a všade.

Snežné delo TR10 je do najmenšieho detailu 

nenáročné na údržbu a navrhnuté na prevádzkovú 

bezpečnosť, pričom vyniká jednoduchým používa-

ním, a to aj pri extrémnych situáciách. Vrtuľové 

snežné delo disponuje automatickým výškovým 

nastavením s možnosťou individuálneho prispôso-

benia a najväčším dotykovým displejom na trhu. 

Kvalita snehu zostáva bezkonkurenčná: všetky 

nukleátory sú štandardne vybavené dvoma tech-

nicky získavanými rubínovými zložkami a zaručujú 

optimálnu zmes vzduchu a vody. Rubínové zložky 

sa vyznačujú najvyššou odolnosťou proti opotrebe-

niu a počas mnohých rokov tak umožňujú výrobu 

vysokokvalitného snehu. 

SYMFÓNIA
EXCELENTNOSTI

INFORMÁCIA O VÝROBKU 13



1992
SPOLOČNOSŤ 
TECHNOALPIN MÁ 
SVOJICH PRVÝCH 
OBCHODNÝCH 
PARTNEROV
V NÓRSKU, POĽSKU,
NA SLOVENSKU, V ARGENTÍNE,
FÍNSKU, JAPONSKU, KÓREI,
ŠPANIELSKU A ČESKEJ REPUBLIKE

Už krátko po založení spoločnosti mal TechnoAlpin obchodných partnerov v 

mnohých krajinách, okrem iného aj mimo Európy. O 30 rokov neskôr má už 

TechnoAlpin so svojimi 16 sídlami v 13 krajinách a s 19 obchodnými partnermi 

v ďalších 17 krajinách vybudovanú silnú obchodnú sieť. Toto malo vplyv aj 

na práce v oblasti predaja. Wolfgang Psenner, dlhoročný riaditeľ výroby 

pre Taliansko, Michel Blanchot, manažér predaja francúzskej pobočky a 

Manfred Huber, manažér predaja pre TechnoAlpin Nemecko, rozprávajú o 

tom, ako sa zmenil predajný tím a náplň práce predajcov.

14

2007 2010 2011 2012 2015 2017 2019 20201990 1995 1996 1998 2003 20051992



WOLFGANG
PSENNER
WOLFGANG
PSENNER

Vyzerajú každodenné pra-
covné činnosti v oblasti pre-
daja rovnako ako v minulosti?

WOLFGANG PSENNER: Náklady a komplexnosť

projektov a závodov sa v porovnaní s predchád-

zajúcimi rokmi zvýšili. Vďaka týmto zmenám v 

rámcových podmienkach je dnes podpora zákazní-

kov ešte intenzívnejšia, pričom sa zmenil aj časový 

rámec jednotlivých projektov. Vývojové a realizačné 

časy sú dnes dlhšie a na rozdiel od minulosti, 

kedy sa sústredili najmä na isté obdobia sú dnes 

rozložené v rámci celého roka. Navyše sa zmenil

DISTRIBUČNÍ PARTNERI

DISTRIBUČNÍ PARTNERI

SnowExpert od roku 2007
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MICHEL
BLANCHOTBLANCHOT

cieľ plánovania projektov: Zatiaľ čo v minulosti sa 

pozornosť sústreďovala najmä na prítomnosť, dnes 

už sme prezieraví a do budúcnosti premýšľame o 

možných výstavbách aj s rezervami.

MICHEL BLANCHOT: V posledných rokoch došlo 

k zásadným zmenám v práci predajcu. Zvýšili sa 

požiadavky na predajcov a tiež ich význam. Dnes 

sa totiž predajca musí zaoberať množstvom rôznych 

tém. Dôležitými témami sú pre predajcov najmä 

vysoké povedomie o životnom prostredí a tiež po-

treba vyššej energetickej účinnosti a nižšej uhlíkovej 

stopy. Spoločnosť TechnoAlpin intenzívne pracuje 

na optimalizácii zdrojov a minimalizácii energe-

tických požiadaviek, aby sme boli schopní ponúknuť 

technologicky najvyspelejšie riešenia zasnežovania. 

SPOLOČNOSŤ TECHNOALPIN
MÁ SVOJICH PRVÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV 

SnowExpert od roku 1990
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MANFRED
HUBER

MANFRED HUBER: V roku 2002 boli aktivity 

ešte úplne odlišné. V spoločnosti TechnoAlpin 

Nemecko sme veľkú časť ponúk spracúvali sami, 

vypracovávali sme plány, zabezpečovali realizáciu 

a čiastočne sme zastrešovali aj servis. Predaj bol 

síce jednou z tém, ktoré sme riešili, ale v mojej práci 

nezohrával takú zásadnú úlohu ako dnes. Odborné 

znalosti, ktoré som získal vďaka skúsenostiam v 

oblasti technológie, si dnes zákazníci veľmi cenia. 

Vďaka veľkým úspechom v Nemecku je dnes 

počet zákazníkov oveľa vyšší ako v minulosti. V 

dôsledku vývoja na strane zákazníka sa zmenili aj 

naše každodenné pracovné činnosti: Zasnežovacie 

zariadenia dnes podliehajú dlhším schvaľovacím 

procesom. O to dôležitejšia je preto ešte intenzívne-

jšia podpora zákazníka, aby sme dokázali udržať 

krok s obrovským množstvom predpisov.

Ako sa v priebehu
rokov zmenil predajný tím?  

WOLFGANG PSENNER: V priebehu rokov sa síce 

otvorilo viacero nových trhov, ale naše základné trhy 

naďalej ostávajú v európskych alpských krajinách. 

Predajný tím sa časom rozrástol. V niektorých kra-

jinách, kde bola spoločnosť TechnoAlpin v minulosti 

zastupovaná obchodnými partnermi, sa dnes o 

našich zákazníkov starajú naše vlastné pobočky. 

V predajnom tíme v Taliansku pracuje v súčasnosti 

viac zamestnancov ako v minulosti a výrazne narás-

tol aj podporný tím v pozadí. Táto zmena vyplýva 

zo zvýšených požiadaviek zákazníkov a vyššej 

komplexnosti projektov. 

DISTRIBUČNÍ PARTNERI

DISTRIBUČNÍ PARTNERI

SnowExpert od roku 2002
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Spoločnosť TechnoAlpin predstavila softvér ATASS pre zasnežovacie 

systémy už v polovici 90. rokov. Medzičasom bol program kompletne 

prepracovaný a so softvérom ATASSplus sa začala nová éra 

programovateľného zasnežovania. V roku 2018 oslávil softvér ATASSplus svoje 

10. výročie. Thomas Burger, vedúci tímu pre softvérový vývoj, sa na vývoji 

tohto softvéru podieľal už od začiatku.  

ZAVEDENIE 
SOFTVÉRU 
ATASS 

ATASS SOFTWARE

ATASS SOFTWARE

19



hu rokov došlo k rozvoju styčných bodov: máme 

smartfóny, tablety či stolové počítače, a teda aj 

prístup do systému odkiaľkoľvek. Toto so sebou, 

samozrejme, prináša rozsiahle vývojové práce. Dô-

ležitejšou sa stala aj integrácia údajov: hĺbky snehu, 

predpovedí počasia, nazbieraných údajov o počasí 

atď. Softvér ATASSplus dokáže zobraziť stále viac 

údajov pochádzajúcich z externých systémov. Naj-

vyššou prioritou zostáva čo najprehľadnejšie ukázať 

používateľovi všetky relevantné údaje.

Ako sa v priebehu
rokov zmenilo ovládanie
zasnežovacích zariadení a 
tým aj softvér ATASSplus? 

THOMAS BURGER: Rozhodli sme sa investovať 

do intuitívneho a jednoduchého systému. Požia-

davky na spoľahlivosť dnes vyzerajú úplne inak než 

na začiatku. Zasnežovanie v takejto podobe by bez 

tohto softvéru už dnes nebolo možné. V priebe-

ZAVEDENIE SOFTVÉRU ATASS 
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THOMAS
BURGER
THOMAS
BURGER

Aké technológie sa dnes
používajú, o ktorých
sa nám mohlo pred 30 rokmi 
len snívať?

THOMAS BURGER: Celá téma „mobilného inter-

netu“ a smartfónov v posledných rokoch zásadne 

zmenila princíp činností našich zákazníkov. Možnos-

ti, ktoré nám dnes prinášajú cloudy, či už hovoríme 

o integrácii externých údajov, údržbe softvéru, 

výpočtoch alebo analýzach, budú v budúcnosti 

dozaista zohrávať ešte väčšiu úlohu. 

ATASS SOFTWARE

ATASS SOFTWARE

SnowExpert od roku 2000
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PATRIZIA
PIRCHER

Čo predstavuje najväčšiu 
zmenu v porovnaní s minu-
losťou?

PATRIZIA PIRCHER: Za posledných 10 rokov 

sme sa stali ešte medzinárodnejšími a v rámci 

niektorých trhov sme otvorili ďalšie pobočky. Náš 

tím sa tak medzinárodne rozrástol. Rôzne krajiny 

sa na nás obracajú s rôznymi potrebami. Zmenil 

sa aj spôsob komunikácie: V minulosti sme ešte 

nemali správy WhatsApp a videokonferencie neboli 

na dennom poriadku. Zároveň tiež zaznamená-

ZALOŽENIE
PRVÝCH POBOČIEK 
TECHNOALPIN 
Krátko po založení spoločnosti sa TechnoAlpin rozšíril do alpského regiónu a založil 

rovno tri pobočky. V nasledujúcich rokoch a desaťročiach boli založené 

ďalšie pobočky a spoločnosť TechnoAlpin má momentálne až 16 

sídiel. Patrizia Pircher, marketingová manažérka v spoločnosti 

TechnoAlpin a Zuzana Holášová, ktorá je zodpovedná za 

pobočku TechnoAlpin East Europe, hovoria o medzinárodnosti v 

takejto veľkej spoločnosti.  

SnowExpert od roku 2010
22
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vame istú stálosť. S väčšinou z našich medziná-

rodných partnerov, ale aj s našimi kolegami, nás 

spája dlhodobá spolupráca, ktorá našťastie nie je 

závislá od nových alebo starých komunikačných 

technológií.

ZUZANA HOLÁŠOVÁ: Spoločnosť TechnoAlpin 

East Europe bola pred 10 rokmi omnoho menšia 

ako dnes. Keď som v roku 2007 začala pracovať 

v spoločnosti TechnoAlpin, v oddelení predaja 

pracovali dvaja ľudia. Dnes máme predajné zóny 

zvlášť pre Českú republiku, Poľsko, Slovensko 

alebo Maďarsko a každú z nich spravujú jednotli-

vý predajcovia. Zatiaľ čo v minulosti musel každý 

z nás vykonávať viacero úloh, dnes sme všetci 

vysoko špecializovaní. Možno povedať, že v rámci 

spoločnosti TechnoAlpin zaznamenal každý z nás 

významný profesionálny posun. V tejto súvislosti 

sme odviedli veľmi dobrú prácu v rámci spoločnos-

ti TechnoAlpin East Europe, ako aj v celej skupine.

Ako ovplyvnil
rast spoločnosti oblasť
marketingu?

PATRIZIA PIRCHER: Z celkového hľadiska ne-

došlo k veľkým zmenám, ale v mnohých oblastiach 

možno pozorovať posun v rovine vývoja. Na medzi-

národnej úrovni fungujú na niektorých centrálnych 

trhoch nové komunikačné kanály, ktoré sa vyvinuli 

ZALOŽENIE PRVÝCH POBOČIEK 

ZALOŽENIE PRVÝCH POBOČIEK 

TechnoAlpin Nemecko
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Volders (AUT) - od roku 2016

v priebehu rokov – offl  ine aj online. Z tohto hľadiska 

pribudlo množstvo nových oblastí zodpovednosti. 

Ak si dnes zaspomínam na udalosti TechnoAlpin

a prezentácie produktov za posledných niekoľko 

rokov, asi najlepšie si tak zrekapitulujem, čo sa 

v spoločnosti odohralo za posledných 10 rokov. 

V Bolzane máme dve nové sídla a takmer všetky 

pobočky sa presťahovali do nových kancelárií. V 

pobočke v obci Volders (Rakúsko) bol zriadený me-

dzinárodný sklad náhradných dielov. V roku 2012 

sme predstavili snežné delo TF10, v roku 2014 

sme spustili zariadenie Snowfactory a v roku 2017 

sme so snežným delom TR8 položili základy novej 

technológie. Snežné delo TR10 a aplikácia SNOW-

MASTER stanovili v roku 2019 nové štandardy pre 

zasnežovanie. Vidíte teda, že hoci existuje veľa 

konštánt, pravdepodobne sa nebudeme nudiť ani v 

najbližších rokoch.

TechnoAlpin Rakúsko 
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ZUZANA
HOLÁŠOVÁ
ZUZANA
HOLÁŠOVÁ

Do akej miery funguje medzi-
národná výmena informácií 
medzi jednotlivými pobočka-
mi TechnoAlpin?

ZUZANA HOLÁŠOVÁ: S každým oddelením 

ústredia v Bolzane sme v každodennom kontak-

te. S ostatnými pobočkami skupiny si pravidelne 

vymieňame všetky dôležité informácie. Spoločnosť 

TechnoAlpin dosiahla veľmi veľké rozmery a komuni-

kácia v rámci spoločnosti je naším najdôležitejším 

pracovným nástrojom. Vždy sa veľmi teším, keď sa 

s kolegami stretneme a porozprávame na medziná-

rodných veľtrhoch alebo na našom každoročnom 

medzinárodnom stretnutí Sales Meeting. Často 

tam od kolegov získam nové nápady, ktoré by sme 

mohli implementovať aj na našom trhu. 

TechnoAlpin Švajčiarsko 

ZALOŽENIE PRVÝCH POBOČIEK 

ZALOŽENIE PRVÝCH POBOČIEK 

SnowExpert od roku 2007
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ZAVEDENIE
BEZOLEJOVÉHO 
KOMPRESORA
PRE VŠETKY 
SNEŽNÉ
DELÁ
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Žiadny iný šport nie je tak úzko spätý s prírodou ako lyžovanie. Z tohto dôvodu 

podporuje spoločnosť TechnoAlpin využívanie zdrojov šetrných k životnému 

prostrediu. Rovnako bola s ohľadom na životné prostredie vylepšená aj 

výbava snežných diel: Už v polovici 90. rokov bol preto do všetkých snežných 

diel sériovo inštalovaný bezolejový kompresor. Vďaka tomuto môžeme 

zaistiť, že sa do životného prostredia nedostane ani kvapka oleja. Spoločnosť 

TechnoAlpin sa pri výrobe komponentov spolieha na partnerov s odbornými 

znalosťami. Oddelenie kontroly kvality pritom zabezpečuje, aby boli splnené 

všetky štandardy kvality stanovené spoločnosťou TechnoAlpin pre svoje 

výrobky. Fabian Gruber je vedúcim tímu v oblasti kontroly kvality a na oddelení 

pracuje už viac ako päť rokov. Hovorí o reštrukturalizácii, rastúcom význame 

údajov a spolupráci s partnermi.

KOMPRESORA PRE VŠETKY 

27OIL-FREE COMPRESSOR



Prebieha kontrola kvality 
ešte stále tak,
ako pred 5 rokmi? 

FABIAN GRUBER: V priebehu posledných rokov 

došlo v oblasti kontroly kvality spoločnosti Techno-

Alpin k určitým zmenám a inováciám, najmä pokiaľ 

ide o technológiu procesov. Po výstavbe novej 

výrobnej budovy sme teraz ako oddelenie kvality 

zastúpení v oboch prevádzkach v Bolzane, čo si 

vyžadovalo reorganizáciu. Niektoré z najdôležitej-

ších aspektov sú v súčasnosti zber, spracúvanie a 

hodnotenie údajov, ktoré neustále zlepšujú efektív-

nosť v rôznych oblastiach. Tento systém sa snažíme 

etablovať a riadiť naprieč všetkými pobočkami, 

aby sme ho tak mohli rozšíriť v rámci celej skupiny. 

Myšlienka kvality sa už neobmedzuje len na zopár 

jedincov v rámci spoločnosti TechnoAlpin, ale našla 

svoje opodstatnenie medzi všetkými oddeleniami.

KOMPRESORA PRE VŠETKY 
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FABIAN
GRUBER
FABIAN
GRUBER

KOMPRESORA PRE VŠETKY 

KOMPRESORA PRE VŠETKY 

Rástli naši partneri
spoločne s nami? 

FABIAN GRUBER: Požiadavky na kvalitu voči 

našim partnerom sa najmä v posledných rokoch 

výrazne zvýšili a my na nich kladieme vysoké 

očakávania. Mnohí tieto naše požiadavky vítajú a 

berú ich ako príležitosť ďalej sa rozvíjať a investovať 

do budúcnosti. Dobrá spolupráca v kombinácii s 

neustálym zlepšovaním je pre obe strany dôležitá a 

je pre ne prínosom. V posledných dvoch rokoch sa 

náš úzky kontakt s dodávateľmi zintenzívnil a aj na-

ďalej zostane rozhodujúcim faktorom našej stratégie 

kvality. 

SnowExpert od roku 2014
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2003

S rastúcim počtom predaných snežných diel narastajú aj nároky na popredajný 

servis. Po 30 rokoch je v prevádzke už viac ako 120 000 snežných diel spoločnosti 

TechnoAlpin. Tento zvýšený počet snežných diel ovplyvnil aj prácu servisných 

technikov a manažmentu náhradných dielov. Thomas Pichler pracuje v spoločnosti 

TechnoAlpin už 22 rokov a je vedúcim oddelenia technického servisu v ústredí v 

Bolzane. Stefano Bruscagin pôsobí v spoločnosti TechnoAlpin rovnako dlho. 

Spočiatku pôsobil v oblasti techniky, ale už niekoľko rokov pracuje na oddelení 

popredajného servisu. Obaja hovoria o zmenách v oblasti popredajného servisu a o 

súčasných výzvach.

PRVÝKRÁT SA 
PREDALO 1 000 
SNEŽNÝCH
DIEL ZA
JEDEN ROK
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STEFANO
BRUSCAGIN
STEFANO
BRUSCAGIN

Ako vyzerá vývoj
popredajného servisu dnes?

STEFANO BRUSCAGIN: Okrem prípravy doku-

mentácie je dôležité aj to, aby sme našli postupy a 

služby, vďaka ktorým budeme môcť neustále zvy-

šovať spokojnosť našich zákazníkov v spolupráci so 

spoločnosťou TechnoAlpin. Som veľmi hrdý na to, 

že som súčasťou tohto oddelenia, pretože si mys-

lím, že sa v nasledujúcich rokoch stane strategicky 

ešte dôležitejším pre úspech spoločnosti Techno-

Alpin. To, že vo mne spoločnosť uvidela odborníka, 

ktorý sa dokáže postarať o rozvoj elektronického 

obchodu a o technickú dokumentáciu servisného 

oddelenia, je nepochybne dôkazom toho, že popre-

dajný servis má pre spoločnosť vysokú dôležitosť. 

Stále nás ešte čaká veľa práce, tej bude vždy viac 

než dosť. Rovnako ako úspešných a pozitívnych 

zážitkov.

1 000 SNEŽNÝCH DIEL ZA JEDEN ROK

SnowExpert od roku 1998
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THOMAS
PICHLER

AFTER SALES SERVICE

Ako prebieha spravovanie 
rozrastajúceho sa katalógu 
náhradných dielov?

STEFANO BRUSCAGIN: Vďaka našej 30-ročnej 

histórii a početným verziám každého zo strojov, 

ktorý sme vyvinuli, existuje skutočne veľa náhrad-

ných dielov. Moje dlhoročné skúsenosti v oblasti 

technológií mi poskytli istotu a prehľad o všetkých 

náhradných dieloch, ktoré ponúkame našim zákaz-

níkom.

Od roku 2016 spadá celý
manažment náhradných 
dielov pod pobočku v meste 
Volders. Aký malo toto vplyv 
na spôsob, akým pracujete?  

THOMAS PICHLER: Aj keď malo premiestnenie 

skladu náhradných dielov do Volders pozitívny 

vplyv, táto zmena predstavovala spočiatku výzvu 

pre servisný tím v Bolzane. Náhradné diely už viac 

nie sú v Bolzane okamžite k dispozícii a naši tech-

nici ich musia objednávať v dostatočnom časovom 

predstihu. Z medzinárodného hľadiska však vnímam 

premiestnenie skladu ako dobré riešenie, a to rovno 

z viacerých dôvodov: pobočka v meste Volders 

je pre logistické centrum určite výhodnejšia ako 

Bolzano. Lepšie sú aj dopravné trasy, čo umožňuje 

urýchlenie dodávok. Ešte aj dnes predstavuje toto 

premiestnenie skladu náhradných dielov určité 

výzvy, ale v retrospektívnom pohľade treba povedať, 

že to bol dôležitý a správny krok. 

SnowExpert od roku 1998

1 000 SNEŽNÝCH DIEL ZA JEDEN ROK
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SPOLOČNOSŤ 
TECHNOALPIN 
ZAMESTNÁVA 
CELOSVETOVO 
VIAC AKO 100 
ZAMESTNANCOV

Za posledných 30 rokov sa spoločnosť TechnoAlpin rozrástla predovšetkým 

v počte svojich zamestnancov. Zatiaľčo v roku 1995 mala skupina 

TechnoAlpin 5 zamestnancov, dnes zamestnáva 750 ľudí na celom svete. 

Táto zmena so sebou priniesla značné zmeny v personálnom manažmente. 

Erika Marchio z oddelenia ľudských zdrojov hovorí o zmenách, ktoré ju stretli 

v práci v priebehu posledných rokov. 
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ERIKA
MARCHIO

Akým novým výzvam začal 
čeliť personálny manažment 
v priebehu posledných
15 rokov?

ERIKA MARCHIO: Úlohy a jednotlivé pracovné 

postupy personálneho manažmentu sa za po-

sledných 15 rokov výrazne zmenili. Veľké výzvy 

so sebou priniesol najmä veľmi rýchlo sa rozvíja-

júci tím, či už ide o organizačné alebo štruktúrne 

záležitosti. V tomto smere zohráva zásadnú úlohu, 

samozrejme, aj faktor ducha času – Zeitgeist. 

Personálny manažment by taktiež nemal zaháľať 

a neustále držať krok s pokrokovou dobou, aby 

v ničom nezaostal. Cieľ našej práce však zostáva 

rovnaký: v centre našej pozornosti naďalej ostávajú 

zamestnanci – bez ohľadu na to, či hovoríme o 

4 alebo 400 zamestnancoch alebo či sa píše rok 

1990 alebo 2020. 

Ako dokáže spoločnosť
TechnoAlpin aj po 30 rokoch 
udržať svoju atraktivitu
na trhu práce? 

ERIKA MARCHIO: Rozhodujúcimi kritériami sú 

dozaista naša medzinárodnosť, naše technické 

inovačné aktivity, náš mladý tím, ako aj oceňova-

nie našich zamestnancov. Mnoho zamestnancov 

a uchádzačov o zamestnanie priťahuje práve naša 

top kompetencia, ktorou je sneh, pričom ich často 

poháňa ich vysokohorská vášeň. Vďaka našej 

širokej ponuke voľných pracovných miest ponúka 

spoločnosť TechnoAlpin zamestnancom príležitosť 

rozvíjať sa horizontálne aj vertikálne. 

SnowExpert od roku 2008

VIAC AKO 100 ZAMESTNANCOV
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since 30 years

R

Využívame túto príležitosť na zvláštne poďakovanie

našim partnerom, ktorí svojimi záväzkami a profesionalitou robia

z TechnoAlpin významnú spoločnosť.





W W W.T E C H N O A L P I N . C O M

Spoločnosť TechnoAlpin určuje štandardy v zasnežovaní už 30 rokov. 

Ďakujeme, že ste nás na tejto ceste sprevádzali. 

SETTING
THE STANDARDS
SINCE 1990


