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Auto Valušek Holding 

 Počet spoločností: 7 

 

 Počet zamestnancov: 130, z toho 6 ZŤP 

 

 Počet predaných vozidiel – 22 000 ks 

 

 Servis: 50 000 servisných prechodov/rok 

 
 

 

 

 



Auto Valušek Holding 

 1990 – vznik autoservisu Auto Valušek, s.r.o. 

 1992 - autorizovaný dealer značky ŠKODA 

 

Dcérske spoločnosti 

 1998 – dostavba druhej časti Autodomu (značka VW, banka, autoškola, reštaurácia) 

 1998 - Auto Valušek Italy, s.r.o. – Devínska Nová Ves – autorizované predajné     
     a servisné služby pre vozidlá značky Seat a Fiat 

 2006 - Auto Valušek služby, s.r.o. – sídlo v Holíči, komplexné autorizované služby      
     pre vozidlá značky ŠKODA a KIA, univerzálny autoservis, karosársky a     
     lakovnícky servis 

 2007 - Auto Valušek Ružomberok, s.r.o. – sídlo v Ružomberku, predaj a servis     
     vozidiel značky ŠKODA.   

 2008 – Lamač, nové servisno-predajné miesto – Fiat, Alfa Romeo, jazdené vozidlá 
 

 

 

Zmluvní partneri 

 2007 - AV Originalita, s.r.o. – kontrola originality vozidiel 

 2009 – AV Mobilita, s.r.o., chránená dielňa, Mobilita, n.o. 

 

 

VÍZIA 



1. Porevolučné 

 Boom 

 Záber na kvalitu 

 Estetičnosť 

 Sociálny program, vernostný program  

 Skvalitnenie služieb, všetko pod jednou strechou 

 Rozšírenie sortimentu 

 Časté kontroly zo strany štátu 

 

OBDOBIA PODNIKANIA 

Chuť podnikať 

Nenasýtený trh 

Zmena myslenia a životnej úrovne 

Sloboda konania 

 
 

 

Vysoké ceny nehnuteľností 

Priveľké riziko 

Nepoznaná oblasť 

Nízka odbornosť/informovanosť 

Žiadny kapitál 

Minimálna ponuka bankových 
produktov, predraženosť (24% úrok) 

Plusy                                                                               Mínusy 



2. Obdobie krízy 

 Šetrenie 

 Regionálne zastúpenia 

 Obsadenie teritória 

 Okresanie sociálneho programu 

 Tlak na vyšší stupeň technologického zabezpečenia zo strany importu 

 Nutnosť štúdia a informovanosti 

 

OBDOBIA PODNIKANIA 

Strach 

Nejasná budúcnosť 

Fluktuácia zamestnancov 

Nižšia kúpyschopnosť obyvateľstva 
najmä v oblasti služieb 

Nižšie ceny nehnuteľností 

Výhodnejšie úroky na vklady 

Zlacnenie ropy a energií = lacnejšie 
jazdenie 

Klesanie cien produktov 

Zavedenie šrotovného v SR 

 

Plusy                                                                               Mínusy 



3. Obdobie od r. 2011 

 Roztáča sa ekonomická špirála 

 Prísna certifikácia 

 Racionálnejší prístup v službách 

 

Súčasnosť 
 Potreba zmeny myslenia, empatie, filantropie = misia 

OBDOBIA PODNIKANIA 

Plusy                                                                               Mínusy 

Podnikateľské meno 

Opätovné zvýšenie dopytu 

Širšie portfólio služieb a produktov 

Zvyšujúca sa kvalita ponuky 

Vysoká odbornosť 

Profesionálne služby 

Očakávaný príchod druhej vlny 
hospodárskej krízy 

Nasýtenosť trhu 

Konkurenčné tlaky 

Vyššia náročnosť zákazníkov 

Technologická náročnosť 

 



Firemná filantropia 

 AV Mobilita s.r.o., chránená dielňa – spolupráca so štátnymi a neziskovými 
organizáciami, súkromným sektorom, komplexné služby pre zdravotne a telesne 
postihnutých občanov, predaj a úpravy vozidiel, prvá pomoc na cestách a ponuka 
náhradného plnenie pre firmy, call centrum 

 

 Mobilita, nezisková organizácia – vznikla v roku 2009 s cieľom poskytovania 
všeobecne prospešných služieb v oblasti prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 
so zameraním na ochranu ľudských práv a základných hodnôt a regionálny rozvoj a 
zamestnanosť 

 Projekt „Staviame spolu mosty“,  „Lavička ľuďom“ 

  

 ŠKODA Handy ZŤP – projekt spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o, garantom 
projektu je AV Mobilita, s.r.o. 

 cieľom projektu je podávať pomocnú ruku pre ľudí so zdravotne ťažkým postihnutím 
a teda riešenie a rozvoj ich dopravnej mobility, zapájanie do pracovných procesov  

 2012 – otvorenie ŠKODA Handy ZŤP centier: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, 
Prešov 

 

MISIA 



Ocenenia spoločností 

 1998 – Najlepší obchodník SR 
 

 1999-2012 – Certifikáty ISO 9001:2008 a TÜV  
 

 2004 – Servis roka – Automagazín 
 

 2006 – spoločnosť Auto Valušek, s. r. o. - certifikát kvality Allianz –          
Slovenská poisťovňa ocenenie Full-servis (prvý autorizovaný servis) 
 

 2009 - Auto Valušek služby, s.r.o. - autorizovaný dealer vozidiel značky KIA       
- Platinum dealer 2008  
 

 2009 - AV Mobilita s.r.o., chránená dielňa – špeciálne ocenenie MPSVaR SR        
za integráciu zdravotne postihnutých občanov  
 

 2012 – Auto Valušek, s.r.o. – popredné umiestnenie ŠKODA Best dealer  
 

 Všetky spoločnosti Holdingu sú v TOP 10 dílerov importéra z celkového množstva 
149 

 

 

 

 



Iné aktivity 

 

 

 Podpredseda - Cech predajcov a autoservisov SR 

 

 Delegát SOPK za Bratislavu 

 

 vlastný časopis – Holding news 

 

 Združenie žien v podnikaní, TCP, osobné ocenenia neuvádzam 

 

 

 


