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V tomto roku začína pôsobiť v Šahách
nemecká firma HÖRNLEIN. 16. jan.
2004 spečatili spoluprácu primátor mesta
Ing. Ján Lőwy a managing director firmy
Hörnlein Dipl. Ing. Konrad Bantleon.
Prítomný bol aj prednosta MsÚ Ing. Šte-
fan Lendvay, slovenský konateľ firmy
Hörnlein Ing. Alexander Slatinský a ma-
naging director firmy Fumi Finish Dipl.
Ing. František Bernáth. Pri tejto príle-
žitosti sme so Štefanom Ráchelom /Prima
noviny Levice/ položili niekoľko otázok
Dipl. Ing. Konradovi Bantleonovi, ktorý
ochotne odpovedal na naše otázky.

Ako dlho sa zaoberáte myšlienkou
otvoriť prevádzku v Šahách, ako ste
zvažovali možnosti podnikať tu a ktoré
faktory rozhodli?

– Približne dva roky sme sa zaoberali
možnosťou postaviť závod v zahraničí.
Do úvahy prišlo Česko, Maďarsko, Poľsko,
Slovinsko a Slovensko. O tom, že sme sa
nakoniec rozhodli investovať na Sloven-
sku, rozhodli čisto ekonomické dôvody:
výhodnejšie výrobné náklady, vzdiale-
nosť materského závodu v Nemecku a na-
šich odberateľov; najdôležitejším fakto-
rom ale je kvalifikácia ľudí: potrebujeme
vysokokvalifikovaných nástrojárov, kto-
rých sme tu už sčasti aj našli a ďalších

ešte určite nájdeme. Našli sme v Šahách
túto veľmi peknú halu, ktorá sa nám páči.
To je asi balík dôvodov, prečo sme sa roz-
hodli pre Šahy.

Vedenie mesta /primátor i prednosta
MsÚ/ nám veľmi pomohlo, aby sme si
mohli prenajať túto halu. Totiž pozemok
mal priveľa majiteľov, a my sme potrebo-
vali prenajať celý areál an blok.

Čo bude závod vyrábať a ako je zais-
tený odbyt?

– V jednej časti budeme vyrábať sú-
čiastky do motorového priestoru auta pre
automobilový priemysel. Sú to vysekáva-
né, resp. ohýbané a stvárnené dielce.
/Sčasti ich už vyrábame v našom závode v
Nemecku./ Budeme tu vyrábať aj nové vý-
robky, lebo kapacita nemeckého závodu je
obmedzená. Šahanský závod je teda pro-
jektovaný ako doplnenie kapacity nemec-
kého závodu. Výrobky budeme dodávať
cez materský závod našim súčasným zá-
kazníkom, s ktorými už dlhšiu dobu spolu-
pracujeme.

V druhej časti budeme vyrábať obalo-
viny pre čokoládové výrobky. Aj tieto bu-
dú formované a vysekávané. Je to dopl-
nok prvej časti, len materiál je tenší,  sú to 
hliníkové fólie. Odberateľmi sú výrobco-
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Riaditeľstvo II. Základnej školy
v Šahách oznamuje rodičom, že zápis
detí do prvého ročníka základnej školy
v šk. roku 2004/2005 bude 6. februára
2004 /piatok/ od 14.00 do 17.00 hod.,
resp. 7. februára 2004 /sobota/ od 8.00
hod. do 12.00 hod. v budove školy na
Ul. E. B. Lukáča č. 6.

K zápisu rodičia prinesú rodný list
dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

Riaditeľstvo II. ZŠ 

Riaditeľstvo Základnej školy Jan-
ka Kráľa v Šahách oznamuje rodi-
čom, že zápis detí do prvého ročníka
základnej školy v šk. roku 2004/2005
bude 6. febr. 2004 /piatok/ od 14.00 do
17.00 hod., resp. 7. februára 2004 /so-
bota/ od 8.00 hod. do 12.00 hod. v budo-
ve školy na Mládežníckej ulici č. 24.

K zápisu rodičia prinesú rodný list
dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

Riaditeľstvo ZŠ JK
(Dokončenie na 8. strane)


