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Základné informácie o spoločnosti 

Obchodné meno:  JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 

Sídlo:   Štúrova 4, 811 02 Bratislava 

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, 
vložka č.6227/B 

IČO:   31 363 695     

DIČ:   2020319763 

IČ DPH:  SK2020319763 

Hlavné činnosti: 

- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,  

- poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej a regulačnej techniky, 

- projektovanie elektrických zariadení, 

- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,   

- šitie textilných a kožených poťahov a iných textilných a kožených výrobkov do interiérov 
motorových vozidiel, 

- výroba, montáž a predaj automobilových sedadiel, dielov a súčiastok súvisiacich 
s automobilovými sedadlami, 

- projektovanie stavieb, 

- sprostredkovateľská činnosť, 

- montáž, oprava, údržba a komplexná správa technických prostriedkov budov, 

- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,  

- vedenie účtovníctva a administratívne služby. 

 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Na Slovensku má JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. registrované odštepné 
závody v Lozorne, v Žiline a v Námestove.  

Na základe Zmluvy o zlúčení schválenej spoločníkmi došlo k 1. aprílu 2011 k zániku bez 
likvidácie a následnému zlúčeniu Johnson Controls Trenčín s.r.o. a Johnson Controls Bratislava 
s.r.o. do spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.. 
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Orgány spoločnosti 
Konatelia:   Ing, Peter Čirka 

Ing. Ladislav Piršel             ( do 2.3.2011 ) 
Michael Petersen                ( od 1.7.2011 ) 
Matthias Millers                   ( od 1.7.2011 ) 

Prokúra:  Elena Kubranová                ( do 30.6.2011 )  
 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne, a to pripojením svojich 
podpisov k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti. 

Spoločníci 

Štruktúra spoločníkov k 30.9.2011: 

Výška podielu na základnom imaní v EUR % Poznámka 

Johnson Controls Holding Company, Inc.  
Orange Street 1209, Wilmington 198 01, USA 

69 717 189 100,00 
Odkúpenie podielu 
od JC Austria GmbH 

08.03.2011 
 

Spoločnosť JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. je súčasťou nadnárodného 
koncernu Johnson Controls, založeného v roku 1885 v USA. K 30. 9. 2011 zamestnáva 
spoločnosť celosvetovo viac ako 162 000 zamestnancov.  

Johnson Controls je lídrom na svetovom trhu v oblasti automobilových systémov, 
integrovanej správy a manažmentu zariadení (budov).  

Na automobilovom trhu je jedným z najväčších svetových nezávislých dodávateľov 
interiérových systémov pre automobily, ako sú sedadlové systémy, elektronika, prístrojové 
dosky, strešné systémy, podlahové konzoly, dverové systémy a systémy ovládania 
batožinového priestoru.  

Johnson Controls je najväčší svetový výrobca automobilových batérií pre trhy s náhradnými 
súčiastkami aj originálnymi dielmi. 

V oblasti integrovanej správy a manažmentu zariadení je Johnson Controls významným 
dodávateľom systémov na kontrolu vykurovania, ventilácie, klimatizácie, osvetlenia, 
bezpečnosti a požiarnej ochrany pre budovy. Služby zahŕňajú kompletnú mechanickú 
a elektrickú údržbu.  

Sídlo spoločnosti (celosvetovej centrály): Johnson Controls, Inc.   
      5757 N. Green Bay Avenue   
      Milwaukee, WI 53201   
      Wisconsin     
      USA 
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Správa o činnosti spoločnosti v roku 2011 

 

Spoločnosť JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o., je prevažne výrobnou 
spoločnosťou, ktorá pozostávala v roku 2011 z 3 výrobných podnikov a 3 poskytovateľov 
služieb v oblasti správy technických prostriedkov budov a montáž, oprava, údržba a revízie 
vzduchotechnických a klimatizačných zariadení a ventilátorov. 
 
 
Sídla výrobných závodov, začiatok výroby: 
Lozorno   - Priemyselný park pre automobilovú výrobu Záhorie 1006, Lozorno 

- začiatok výroby 1998 
Žilina   - Kysucká cesta 3, Žilina  

- začiatok výroby 2006 
Námestovo Interiors - Námestovo 1088 

-  začiatok výroby 2006 
 

Sídla poskytovateľov služieb, začiatok výroby: 
BE Bratislava  - Seberíniho 1, Batislava  

- začiatok poskytovania služieb 1993 
BBC Bratislava  - Štúrova 4, Batislava  

- začiatok poskytovania služieb 2007 
Trenčín  - Súvoz 1, Trenčín 

- začiatok poskytovania služieb 2005 
 
 
1/ Výrobný závod Lozorno: 
 

 

 

Závod montuje automobilové sedačky a dodáva ich v systéme Just In Time (JIT) pre 
Volkswagen Slovakia, a.s.  
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Prevádzka je umiestnená v prenajatej budove, v priemyselnom areáli, ktorý bol vybudovaný 
v spolupráci so spoločnosťou VW Slovakia a.s. pre jej potreby a pre jej JIT dodávateľov.  

Závod má certifikáty kvality ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949/2002. 

Hospodársky rok 2011 bol pokračovaním vo výrobnom programe sedačiek pre vozidlá VW 
Touareg a Porsche Cayenne druhej generácie, ktoré vystriedali výrobu sedačiek pre prvú 
generáciu týchto automobilov.  

Väčšinu roka závod vyrábal v 2-zmennej prevádzke. V dôsledku čiastočného oživenia 
automobilového priemyslu po krízovom roku 2009 a 2010, vzrástol objem vyrobených sád 
sedačiek oproti roku 2010 o 28% na 134 tisíc sád sedačiek.  

 

Sedačky VW Touareg 2. generácie 
 

 
 
Sedačky Porsche Cayenne 2. generácie 
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Dôležité udalosti: 
 

Február  1998  Začiatok rokovaní s VW Bratislava, s.r.o. 
Jún 1998  Prvá sériová objednávka na výrobu sedačiek pre VW  
Júl 1998  Začiatok výroby 
Január 1999  Certifikát  ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000 
Jún 1999  Začiatok sériovej výroby sedačiek model Polo A03 
Január 2001  Certifikát ISO/TS 16 949 
September 2001 Začiatok sériovej výroby sedačiek model Polo A04 
Január 2002  Presťahovanie sa do priemyselného parku  
Jún 2002  Začiatok sériovej výroby sedačiek model Golf A4 
Jún 2002  Začiatok sériovej výroby sedačiek VW Touareg, PAG Cayenne  
Január 2003  Začiatok sériovej výroby sedačiek Seat Ibiza  
Január 2003   Certifikát ISO 14 001 
November 2003 Začiatok výroby sedačiek PODS VW Touareg  
Apríl 2005  Koniec výroby sedačiek Seat Ibiza 
Máj 2005  Koniec výroby sedačiek Golf A4 
November 2006 Facelift Colorado GP 
November 2007 Začiatok výroby Audi A3 Cabrio Györ – Maďarsko 
Jún 2008                    Začiatok výroby sedačiek Škoda Octavia A5  
Január 2010 Začiatok výroby sedačiek nasledovníkov VW Touareg a Porsche 

Cayenne 
Máj 2010  Prenesenie výroby sedačiek Škoda Octavia do Mladej Boleslavi 
August 2010  Ukončenie výroby sedačiek Audi A3 Cabrio 
rok 2011  Pokračovanie vo výrobe sedačiek pre VW Touareg a Porsche 

Cayenne 
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2/ Výrobný závod Žilina: 
 
 

 

Závod vyrába v staršej prenajatej budove, v bývalej textilnej fabrike Slovena v širšom centre 
mesta Žilina, ktorá bola zrekonštruovaná pre potreby výroby automobilových sedačiek 
a interiérov. 

Výrobnou náplňou v roku 2011 bola naďalej výroba kompletných sedačiek a interiérov pre  
automobilku KIA Slovakia a.s. a dverových obkladov pre HYUNDAI Nošovice  v systéme JIT. 

Vyrábali sa nasledujúce modely:  

Kia Motors Slovakia - 
KIA Cee´d - sedačky, dverové panely, stropné systémy, podlahové konzoly 
KIA Sportage - sedačky 
Hyunai ix35 - sedačky  
 

Hyundai Motors Manufacturich Czech Rep. - 
Hyundai i30 - dverové panely 

 

Výroba sedačiek a interiérov sa vykonáva v dvojzmennej až trojzmennej prevádzke 
(v závislosti od objemu požadovaného zákazníkom). 

Nové projekty v roku 2011: 

výmena výroby sedačiek pre Hyundai ix35 za výrobu sedačiek pre Kia Venga  
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Sedačky Kia Ceed        

 

Sedačky Kia Sportage 

 

Sedačky Hyundai ix35 
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Dverový panel  KIA CEED     Dverový panel Hyundai i30 

 

   
Stredová konzola Kia Ceed     Slnečna clona KIA Ceed 

 
 
3/ Výrobný závod Námestovo Interiors: 

 

Odštepný závod Námestovo - divízia Interiors vznikol odkúpením  majetku spoločnosti Punch 
Product Trnava s.r.o., Trnava k 1.1.2006.  

Závod je zameraný na výrobu plastových dielov pre automobilový priemysel vyrábaných 
vysokotlakovým vstrekolisovaním. Väčšina plastových dielov pokračuje ďalším procesom 
montáže do komplexných dverných panelov automobilov a iných súčastí automobilového 
interiéru.  
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Dverný panel pre Fiat 500: Sunvisor RSA: 

   

 

Medzi hlavných zákazníkov závodu patrí automobilka Fiat (Poľsko), Kia (Slovensko) a Hyundai 
(Česká republika). Tretinu produkcie predáva závod v Námestove prostredníctvom 
odštepného závodu v Žiline (Kia, Hyundai).  

V roku 2009 rozhodnutím materskej spoločnosti bola presunutá do námestovského závodu 
výroba slnečných clôn zo závodu JC Madrid. Náklady na spustenie výroby v treťom štvrťroku 
hospodárskeho roka dosiahli 2 mil. EUR. Spoločnosť získala nových zákazníkov vo Francúzsku 
(Peugeot/Citroen, Renault) a v Anglicku (Toyota).  

V roku 2010 závod pokračoval v pôvodnom výrobnom programe (dverové panely), zvýšil 
objem výroby lisovaných plastových dielov pre sesterský závod v Lučenci a väčšinu svojich 
prevádzkových zdrojov venoval prekonaniu operatívnych problémov pri výrobe slnečných 
clôn. Zároveň sa začala príprava spustenia novej výroby montovaných dverových panelov 
(vrátane lisovania plastových dielcov) pre nový model automobilky zo skupiny Fiat.  

Vo finančnom roku 2011 závod pokračoval v pôvodnom výrobnom programe (dverové 
panely), aj v tomto roku zvýšil objem výroby lisovaných plastových dielov. Z očakávaných 
tržieb na úrovni 60 mil. EUR závod dosiahol tržby na úrovni 65 mil. EUR.  

 

4/ BE Bratislava  
Závod poskytuje služby v oblasti dodávok, montáže, opráv, údržby a revízie zariadení 

meracej a regulačnej techniky, vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, zariadení 
priemyselného chladenia a poskytovanie služieb v oblasti správy technických prostriedkov 
budov: 

Činnosť je organizovaná v troch strediskách: 
 

• Systémy pre budovy 
• Priemyselné chladenie 
• Servis zariadení a správa budov 

 
V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej ekonomickej situácie v priebehu roku 2011 došlo 
k postupnému zníženiu stavu zamestnancov v tejto divízii o 33% za účelom udržania 
konkurencieschopnosti. V roku 2012 sa predpokladá ďalšia redukcia, a to v dôsledku ukončenia 
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niektorých zákaziek v oblasti správy budov, pričom dôjde k posunu od správy budov smerom 
k servisu  zariadení, teda k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou.  
 
Ďalším z dôvodov pre znižovanie stavu zamestnancov bol útlm ekonomických aktivít v slovenskom 
stavebníctve obzvlášť v segmente ostatných nebytových stavieb. 
 
Podľa požiadaviek materskej spoločnosti pokračovalo uplatňovanie významných zmien v oblasti 
organizácie, administratívy a kontroly za účelom posilnenia poctivosti konania v obchode a 
prevádzke. Zmeny spočívali predovšetkým v zdokonalení rozdelenia schvaľovacích právomocí 
a zodpovedností v oblasti obstarávania a financií. 
 
V roku 2012 sa očakáva postupné oživovanie ekonomických aktivít v tých segmentoch stavebníctva, 
ktoré sú odbytišťami pre produkty a služby JC (ostatné nebytové stavby), a teda i vytváranie nových 
príležitostí vo všetkých oblastiach činnosti. 
 

5/ Sídlo spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.   

SSC BBC Štúrova a Grosslingova 
 

Servisne centrum BBC je súčasťou regiónu Európa, Afrika a Južná Amerika.  Poskytuje podporu 
interným zákazníkom z týchto regiónov v oblastiach financií, účtovníctva, kontrolingu, informačných 
technológií, ľudských zdrojov ako aj nákupu.  

Dôvodom pre umiestnenie takéhoto centra v Bratislave bola jej výhodná poloha, rozvinutá 
infraštruktúra a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.  

Od svojho vzniku spoločnosť sídli v zrekonštruovaných priestoroch administratívno - obchodného 
centra PRESSBURG na Štúrovej ulici a v nových priestoroch na Grosslingovej ulici. 

V roku 2008 spoločnosť prevzala zodpovednosť za spracovanie účtovných transakcií európskych 
spoločností skupiny Johnson Controls od firmy Accenture. Do konca júna 2009 bolo celé spracovanie 
účtovných transakcií v rámci európskych aktivít Johnson Controls prevedené na Slovensko, do 
spoločnosti Johnson Controls Bratislava. V roku 2010 prevzala spoločnosť zodpovednosť za 
spracovanie účtovných transakcií amerických, kanadských a mexických spoločností skupiny Johnson 
Controls od centra zdieľaných služieb v Mexiku. Spoločnosť vytvorila globálne finančné centrum pre 
skupinu Johnson Controls Automotive a 129 pracovných miest v oblasti financií. Tento krok umožnil 
zlepšenie úrovne kvality služieb pre interných a externých zákazníkov, zvýšiť transparentnosť a znížiť 
náklady. V roku 2010 spoločnosť rozšírila aj svoje služby v oblasti informačných technológií. 
Spoločnosť vytvorila nové oddelenie "Corporate IT" a prevzala zodpovednosť za správu globálnych 
serverov skupiny Johnson Controls od centrály v Milwaukee. 
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V roku 2011 SSC BBC pokračovalo v procese prijímania zodpovednosti za spracovanie účtovných 
transakcii amerických a európskych spoločností skupiny JC, zároveň sa pracovalo na zefektívňovaní, 
štandardizácii procesov. BBC začalo v procese integrácie Building Efficiency oddelenia Accounts 
payable (AP), Cash & Bank (C&B), General ledger (GL) a Intercompany operations (ICO), ktoré 
prebralo zo zúčtovacieho centra v Brne. Oddelenia AP a C&B sú začlenené do divízie Automotive. 
V druhej polovici roku 2011 sa pokračovalo s integráciou Accounts Recievable (AR). 

Finančné oddelenie poskytuje služby v oblasti účtovníctva dlhodobého majetku a výrobných 
nástrojov, záväzkov, pohľadávok, bankových operácií, kontrolingu, podpory SAP systému, mesačného 
vykazovania výsledkov podľa US GAAP. 
 
Oddelenie nákupu zabezpečuje registráciu dodávateľov, strategické dodávky, kontroling nákupu, 
kontrolu kvality dodávok.  

Oddelenie informačných technológií – Automobile Experience podporuje systém SAP, poskytuje 
helpdesk podporu pre aplikácie používané na závodoch, podporu inžinieringových systémov, 
inštalácie software, nákup IT zariadení. 
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Oddelenie ľudských zdrojov Central staffing/Local HR – náborové aktivity, analýza a správa systému 
odmeňovania, školenia a rozvoj zamestnancov.  

Oddelenie ľudských zdrojov IS/IA – správa HR systémov, podpora zamestnancov pracujúcich 
v zahraničí. 

Oddelenie Hyundai/KIA – zákaznícky servis, dizajn, vývoj nových výrobkov, kontroling, kontrola 
kvality. 

Oddelenie Renault/Nissan/PSA – zákaznícky servis, dizajn, vývoj nových výrobkov, kontroling, 
kontrola kvality. 

Oddelenie správy budov – podpora systémov na kontrolu vykurovania, ventilácie, klimatizácie, 
osvetlenia, bezpečnosti a požiarnej ochrany budov.  

Oddelenie Corporate Finance Services – poskytuje podporu v oblasti štatutárneho účtovníctva, 
priamych a nepriamych daní, komunikácia s audítormi. 

6/ Inžinieringové centrum Trenčín  

Odštepný závod v Trenčíne je inžinierskym centrom, ktoré poskytuje služby v oblasti výskumu 
a vývoja pre automobilové interiérové výrobky ako sú sedadlá, prístrojové dosky, dverné panely, 
strešné poťahy, rôzne druhy obkladov, konzol alebo funkčných súčiastok. Hlavnými činnosťami sú 
konštrukčné práce a dizajnové práce pomocou počítača, vývoj a návrh čalúnenia, výroba prototypov, 
testovanie a ďalšie služby v oblasti inžinierstva. Spoločnosť vytvorila významné množstvo vysoko 
kvalifikovaných pracovných miest, ktorých väčšinu obsadili osoby s vysokoškolským vzdelaním. 
Zároveň spoločnosť podporila v Trenčíne a v susedných regiónoch vytvorenie ďalších pracovných 
miest na poskytovanie služieb prostredníctvom subdodávateľov z malých a stredných podnikov. 
Spoločnosť podniká v prenajatej budove, ktorá bola zrekonštruovaná podľa požiadaviek súčasných 
trendov v oblasti vývoja automobilových komponentov. Budova je vybavená modernou 
technológiou, ako je testovacie laboratórium, dizajnové technológie a pod.  V roku 2008 bola 
významnou rekonštrukciou rozšírená kapacita prenajatých priestorov, čo súviselo s významným 
nárastom pracovníkov. 

Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva zo dňa 22. decembra 2006 bola spoločnosti poskytnutá 
štátna pomoc na realizáciu investičného projektu spočívajúca vo vybudovaní inžinierskeho 
a technologického centra v lokalite Trenčín vo forme: finančnej dotácie na obstaranie investičného 
majetku v maximálnej výške 90 mil. Sk (3 mil. EUR), príspevku na novovytvorené pracovné miesta 
v maximálnej výške 104 mil. Sk (3,5 mil. EUR) a príspevku na vzdelávanie zamestnancov v maximálnej 
výške 38 mil. Sk (1,3 mil. EUR) . 

Do konca fiškálneho roku 2011 bola  Spoločnosti vyplatená časť finančného príspevku: 
- na vytvorené pracovné miesta vo výške 3 179 262 EUR, 
- na vzdelávanie 1 132 924 EUR, 
- na obstaranie majetku vo výške 1 549 865 EUR. 
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Nosnou činnosťou spoločnosti je vývoj automobilových interiérov, ktorý sa uskutočňoval na 
oddeleniach: 

 

 

 

 

 

 

Instrumental panel    

Oddelenie sa zaoberá vývojom palubných dosiek, kokpit 
systémov a vývojom stredových konzol.  

 

Door panel  

Na oddelení dverných panelov sa vyvíjajú výplne dverí, stropné 
systémy vrátane slnečných tienidiel, a kryty stĺpikov karosérie.  

 

Complete seat  

Oddelenie Complete seat sumarizuje požiadavky zákazníkov 
a koordinuje vývoj zostáv sedadiel. Úlohou oddelenia je 
zosynchronizovať prácu ostatných oddelení a pripraviť celý 
produkt na spustenie výroby.  

Metal  

Najdôležitejším nosným komponentom sedadla je kovová 
konštrukcia zložená z viacerých komponentov a mechanizmov, 
ktoré zabezpečujú tuhosť a nastavovanie sedadla. Team 
v Trenčíne prebral vedúcu funkciu vo vývoji štruktúr sedadiel pre 
novú Kiu.  
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COC Plastic  

Súčasťou moderných sedadiel sú rôzne plastové 
komponenty, ktoré umožňujú posádke ovládanie 
sedadiel.  

Foam  

Zapeňované dielce sú najdôležitejšie pre pocit komfortu 
posádky a tiež musia bezpečne podporovať stabilitu 
prepravovaných osôb.  Hlavným zákazníkom pre oddelenie 
Foam je Ford.  

Trim  

Vývoj poťahov konvenčným systémom formou 
papierových strihov, ale tiež za pomoci výpočtovej 
techniky, patrí k významným oblastiam pri vývoji 
sedadla. Nosnými projektami zostali projekty pre 
Renault a Daciu.  

 

ARHR  

Na oddelení ARHR sa špecialisti na vývoj lakťových 
opierok a opierok hláv podieľajú na zabezpečovaní 
bezpečnostných a komfortných požiadaviek zákazníkov. 
Ako pri oddelení Foam, bol najväčším zákazníkom Ford. 
Zodpovedný hlavný inžinier pre Európu a zákazníka Ford 
je manažér oddelenia v Trenčíne. 
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Medzi významné vývojové projekty v rokoch 2008-2009 patrili projekty pre automobilovú spoločnosť 
Ford, kde bol úspešne zahájený vývoj prístrojovej dosky, stredovej konzoly a celkový vývoj tretej rady 
sedadiel. Tento projekt bol v roku 2010 ukončený a úspešne odovzdaný do výroby. 

V roku 2008 bol zaregistrovaný patentovým úradom v Nemecku prvý patent spoločnosti Johnson 
Controls Trenčín pod názvom “Koncept posúvania operadla so skrytým vedením“. Predmetom 
patentu je možnosť posunutia operadla zadného sedadla a zabezpečiť väčší nakladací priestor v aute 
a tiež rovnú podlahu, na rozdiel od varianty sklápacieho zadného sedadla.  

Spoločnosť obhájila certifikáty kvality ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949/2002.  

V roku 2011 odštepný závod pokračoval v spolupráci s automobilkou Renault a PSA. Konštruktérsky 
team pre túto skupinu zákazníkov tvorí základ oddelenia Complete seat. Taktiež pokračuje 
v spolupráci so skupinou Fiat - Lancia. Kľúčovými zákazníkmi z hľadiska geografickej polohy zostávajú 
automobilky Hyundai - Kia a Škoda.  

Prehľad projektov, v ktorých bolo v roku 2011  JCI o.z. Trenčín aktívne : 

  

Testing  

Testovacie oddelenie sa zaoberá hlavne funkčnými skúškami 
životnosti komponentov. Taktiež sa tu prevádzajú testy 
airbagov a testovanie materiálov. Do portfólia služieb pribudli 
nové testovacie zariadenia ako: IW pulzátor, Diadem testovací 
systém. Zvýšenie kompetencií pri kontrole testovacích dielcov 
prinieslo tiež dovybavenie meracím zariadením Faro Arm. 

 

 
Oddelenia podporných činností: 

Oddelenie ľudských zdrojov – zabezpečuje nábor, stabilizáciu a starostlivosť o zamestnancov. 

IT – oddelenie informačných technológií, ktoré poskytuje služby v rámci európskeho regiónu so 
špecializáciou na sieťové riešenia. 

Finančné oddelenie  sa začalo formovať v roku 2007. Postupne preberá regionálne inžinieringové 
kompetencie v oblasti financií a účtovníctva. 
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Ciele spoločnosti pre nasledujúce obdobie 

JCI  o.z. Bratislava - V roku 2012 spoločnosť plánuje prevziať do Bratislavy európske centrum 
zdieľaných služieb  pre divíziu Power Solution v Českej Lípe. Ďalej pokračovať v zefektívňovaniu, 
stabilizácii procesov. 

Cieľom BBC bude v nasledovnom období integrovať do svojich procesov CRH závody, ktoré nie sú 
z platforiem Genesis a ani Saturn ako aj Kaiper a Recaro.  

Divízia BE pripravuje integráciu GWS (Global Workplace Solution) z Veľkej Británie do BBC.  

 

JCI  o.z. Trenčín  - Cieľom spoločnosti je stabilizovať sebestačné vývojové a technologické centrum, na 
plne profesionálnej úrovni, schopné samostatného jednania s konečným zákazníkom s požadovanou 
vzdelanostnou štruktúrou. Johnson Controls Trenčín sa chce stať významným zamestnávateľom 
technických inžinierov a iných kvalifikovaných technických pracovníkov v regióne. 

V rámci novej organizačnej štruktúry a strategického plánu rozvoja korporácie Johnson Controls 
vývojové centrum v Trenčíne tvorí významný pilier pre strategický rozvoj spolupráce s európskymi 
zákazníkmi, najmä v regióne strednej a východnej Európy. Cieľom ďalšieho rozvoja je zamerať sa 
práve na týchto zákazníkov a využiť geografickú a kultúrnu výhodu. 

Výrobne závody  - Cieľom spoločnosti v nasledujúcom období je udržať si konkurencieschopnosť na 
trhu a dosahovať zisk v jednotlivých závodoch v podmienkach pretrvávajúceho hospodárskeho útlmu. 
Spoločnosť zvažuje odpredaj menej ziskových  alebo stratových segmentov výroby v rámci skupiny 
alebo tretím stranám so zámerom dosahovať lepšie ekonomické výsledky do budúcnosti.   
  
Dlhodobým cieľom spoločnosti naďalej ostáva prekonávať narastajúce očakávania našich zákazníkov. 
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Návrh na úhradu straty za rok 2011 

Spoločnosť navrhuje  účtovať o dosiahnutej strate za rok 2011 vo výške 3 830€ tak, že sa navýši účet 
strát predchádzajúcich rokov.  
 

Náklady na výskum a vývoj 
Spoločnosť v roku 2011 nemá náklady na výskum. Náklady na vývoj v roku 2011 dosiahli 5 740 tis. 
EUR a boli Spoločnosti fakturované od spriaznenej strany. 

Udalosti po súvahovom dni 

Vo februári 2012 splatila spoločnosť  Johnson Controls Inc. USA krátkodobý úver v plnej výške  
vrátane alikvotnej časti úrokov. 
 
Spoločnosť v septembri 2012 podpísala zmluvu o predaji a zároveň predala nehmotný majetok – 
náklady na software Oracle a know-how súvisiace s divíziou Building Efficiency – v hodnote 
obstarávacej ceny (25 746 tis. EUR) späť do skupiny Johnson Controls. 
 
V roku 2012 servisne stredisko BBC rozšírilo podľa plánu svoje služby pre interných zákazníkov 
o divízie Building Efficiency a Power Solution. 
 
Po 30. septembri 2011 nenastali iné také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2011.  
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Starostlivosť o zamestnancov, bezpečnosť pri práci 

Spoločnosť venuje  náležitú pozornosť svojím zamestnancom a ich stabilizácii účinnými 
zamestnaneckými benefitmi. 

V rámci podpory zdravia zamestnancov bol zavedený vitamínový program pre všetkých 
zamestnancov a očkovanie proti chrípkovým ochoreniam.  

Intenzívne vzdelávanie zamestnancov sa uskutočnilo prostredníctvom interných aj externých 
jazykových kurzov a vzdelávacích programov zameraných na potreby jednotlivých profesií. 

Spoločnosť kladie vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

V roku 2011 boli zástupcovia zamestnancov zainteresovaní  aj do riešenia problémov BOZP a ochrany 
životného prostredia. 

V Bratislave, 22. 3. 2013 
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