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i n z e r c i a

Rok 2019 je z hľadiska jubileí vý-
znamný aj pre jej dcérske spoloč-
nosti a jej obchodných partnerov, 
pôsobiacich na každom trvalo 
obývanom kontinente Zeme s vý-
nimkou Afriky. Okrem 70. výročia 
materskej f irmy oslavujú tento 
rok okrúhle výročie aj jej pobočky 
v Nemecku a Česku (30.), na Slo-
vensku a vo Švajčiarsku (25.) či  
Srbsku (10.). Pri tejto príležitosti 

boli však ocenení aj predajcovia 
s iným ako okrúhlym výročím za-
loženia - z Chorvátska (17.), Ru-
munska (12.), Ukrajiny a Ruska 
(11.). 
Firma SCHAUER Agrotronic je 
známa slovenským chovateľom 
najmä ako producentom špičko-
vých technologických zariadení 
pre chov ošípaných. Firma však 
už niekoľko rokov ponúka svoje 

know-how a produkty aj chova-
teľom hovädzieho dobytka, koní, 
hydiny, oviec a kôz a v ponuke má 
aj kŕmnu linku pre farmový chov 
rýb. Niektoré z produktov boli 
vystavené aj počas Dňa otvore-
ných dverí, ktorý bol súčasťou 
osláv 70. výročia založenia firmy 
Schauer Agrotronic. Návštevníci 
mohli počas neho navštíviť aj vý-
robnú prevádzku f irmy Schauer 
Agrotronic.
Slávnostného ceremoniálu, ktorý 
sa uskutočnil v sídle spoločnosti 
v hornorakúskej obci Prambach-
kirchen, sa zúčastnili zástupcovia 
samosprávy, ale aj profesných ag-
rárnych či priemyselných regio-
nálnych i celoštátnych zväzov. 
Okrem obligátnych gratulácií 
zdôraznili, že f irma drží palec 
na pulze dňa, keďže dokáže mo-
dernizovať nielen svoju ponuku, 
ale  vývojové a výrobné kapacity. 
Tak ako vedenie f irmy prebrala 
prednedávnom tretia generácia 
rodiny Schauerovcov (resp. Vog-

lovcov), aj výskumná, vývojová 
a výrobná sféra je plná mladých 
perspektívnych zamestnancov, 
ktorí ovládajú najnovšie tech-
nológie a nezaskočila ju ani tzv. 
digitálna revolúcia. Zástupcovia 
samosprávy zdôraznili, že f irma 
zamestnáva viac ako 300 miest-
nych obyvateľov. Tým potvrdzuje 
povesť Horného Rakúska nielen 
ako poľnohospodársky silného 
regiónu, ale aj ako jednej z bášt 
rakúskeho priemyslu. Moderný 
je aj prístup pracovníkov spoloč-
nosti k produkcii, keď na prvom 
mieste je pre nich pohodlie zvie-
rat. Výsledkom živočíšnej produk-
cie v prirodzených podmienkach 
je prírodný produkt (bio). Ako 
ste si isto všimli, f irma Schauer 
Agrotronic kladie veľký dôraz na 
expanziu na nové trhy. Dôkazom 
toho je najnovší prírastok do „ro-
diny“ predajcov, ktorý predstavu-
je ruské zastúpenie firmy.

Snímky: Marián Dukes

Firma Schauer Agrotronic 
oslávila 70. výročie svojho založenia
Keď sme vám pred 10 rokmi priniesli reportáž 
o 60. výročí založenia firmy Schauer Agrotronic, 
vo vedení boli deti zakladateľov firmy Herberta 
a Marie Schauerovcov pani Helga Vogl 
s manželom Gerhardom a Herbertom Schauer 
ml. Pani Maria s nami toto jubileum aj oslavovala. 
70. výročia založenia firmy sa však už, bohužiaľ, 
nedožila. Medzi tým nastala zmena aj vo vedení 
tejto rodinnej firmy. Manželov Voglovcov 
vystriedala ich dcéra Elisabeth a do vedenia 
spoločnosti pribudol aj pán Michael Thumfart.

Firma Schauer Agrotronic dostala ocenenie aj od regionálneho vedenia 
Rakúskej priemyselnej komory – WKO (zľava Gerhard Vogl, Herbert Schauer 
ml., Helga Vogl, Michael Thumfart, Elisabeth Vogl a viceprezident WKO Cle-
mens Malina Altzinger) .

Ocenenie pri príležitosti 25. výročia založenia prebrali aj zástupcovia firmy 
Schauer, spol. s r.o. Stefan Dieplinger a Štefan Papp (obaja v strede).

Manželia Volgovci oslávili v deň ko-
nania slávnosti 50. výročie sobáša.

K najzaujímavejším novinkám pat-
ril robotický kŕmny voz s prihŕňa-
čom Transfeed ROVER.

Slávnosti v Prambachkirchene sa 
zúčastnilo okolo 500 hostí.

Miestna dychová kapela dostala počas 
osláv finančný dar vo výške 1 500 €.


