
Spišská Nová Ves – Revolúcia 
a otvorenie hraníc zmietli z tr-
hu aj väčšinu socialistických 
výskumných ústavov. Výstav-
né siene pokroku socialistic-
kého Československa neprežili 
konkurenciu, na ktorú neboli 
zvyknuté. Na troskách ústa-
vov však vznikli nové, života-
schopné firmy. To je aj príbeh 
Ústavu rádioekológie a využi-
tia jadrovej techniky zo Spiš-
skej Novej Vsi. „Keď sa skončil 
socializmus, takmer zo dňa na 
deň sme prišli o zákaznícku 
základňu. Museli sme si vy-
myslieť, čo budeme robiť ďalej. 
Mali sme priestory, ľudí, skúse-
nosti, ale nemali sme výrobný 
program,“ hovorí zakladateľ fir-
my Villa Pro Daniel Demočko, 
ktorý v ústave začínal po skon-
čení vysokej školy ako servisný 
technik.

Náhradný program
V burze nápadov sa stretlo desať 
bývalých zamestnancov, ktorí 
ústav v roku 1991 sprivatizova-
li. „Tipoval som, že parkovné 
sa začne vyberať automatizova-
ným spôsobom a navrhol som 
teda vyvinúť nejaký automat,“ 
spomína Demočko. Nápad pre-
šiel a z popola ústavu vznikla 
aj firma Villa Pro, ktorá prera-
zila na trhu automatizovaných 
systémov pre vyhradené a spo-
platnené parkovanie. Legislatíva 
bola v 90. rokoch deravá a trh si 
rampy na parkoviskách vyžiadal 
všade tam, kde to priestor umož-
ňoval. V roku 1996 postavili 
Spišiaci prvé závorové systémy 
v Bratislave na Dunajskej, Cin-
torínskej a Špitálskej ulici. Ich 
automatizované systémy dostali 
pod kontrolu šesťsto parkovacích 
miest v najužšom centre hlavné-
ho mesta.

Kolumbijské problémy
Postupne Spišiaci získavali skú-
senosti a dokázali sa presadiť 
v zahraničí. Dnes systémy Vil-
la Pro poznajú v krajinách Vy-
šehradskej štvorky, Rumunsku 
a Portugalsku. Firma zožala 
úspech najmä na poľskom trhu, 
kde zabezpečila parkovanie na 
letisku v Krakove, futbalových 
štadiónoch vo Varšave a Vrocla-
ve. Najďalej produkty zo Spišskej 
Novej Vsi parkujú autá v Južnej 
Amerike. „Prostredníctvom ob-
chodného partnera z Nemecka 

sme vyvinuli a vyrobili tri par-
kovacie systémy do Kolumbie. 
Kuriozitou bolo, že kým u nás 
systém fungoval bezchybne, 
v Kolumbii bol nefunkčný z dô-
vodu rozdielnej elektrifikácie, 
ale problém sme napokon vyrie-
šili,“ hovorí Demočko.

Parkovací Oscar
Kým v začiatkoch parkovacie 
automaty pripomínali výberom 
mincí schránky na milodary, 
dnes Villa Pro pracuje s naj-
novšími technológiami. Tren-
dom sú parkovacie systémy 

manažované na diaľku – systém 
firmy prenáša hlas, obraz a pre-
vádzkové údaje na vzdialené 
dispečerské pracoviská v správe 
zákazníka alebo na centrálny 
dispečing v Spišskej Novej Vsi. 
„Bezobslužný nikdy nesmie 
znamenať bez dohľadu,“ zdôraz-
ňuje Demočko. „Klientom sme 
k dispozícii sedem dní v týždni 
a dvadsaťštyri hodín denne. Na 
území celého Slovenska máme 
zamestnancov a zmluvných 
partnerov schopných dostaviť sa 
rýchlo na parkovisko v prípade 
potreby.“ Inovácie sú v brandži 

základom úspechu – kto zaspí, 
konkurencia ho prevalcuje.

Zamestnanci Villa Pro preto 
čerpajú poznatky a skúsenos-
ti aj v zahraničí. Napríklad na 
celosvetovom parkovacom kon-
grese, ktorý sa každoročne koná 
v americkom Nashville. „V Euró-
pe sa dbá omnoho viac na este-
tiku parkovania a trendy určujú 
Nemci. V Severnej Amerike be-
rú parkovanie veľmi jednodu-
cho, hlavne aby to splnilo účel,“ 
dodáva. V zámorí sa podľa ne-
ho udeľuje aj akýsi „parkovací 
Oscar“ za najlepšie organizova-

ný parkovací dom či orientáciu 
v systéme.

O parkovné nejde
Parkovacie systémy podľa De-
močka už dávno nie sú tým, čím 
boli v polovici deväťdesiatych ro-
kov. „Výber parkovného prestal 
byť prvotným účelom výstavby 
automatizovaných systémov už 
dávno. Automatizovaný parkova-
cí systém je dôležitým nástrojom 
riadenia statickej dopravy a dnes 
je jeho prvoradým účelom za-
brániť zneužívaniu parkovacích 
plôch na iný účel, než boli posta-
vené,“ dôvodí. Podľa Demočka sa 
stalo trendom chrániť si parkova-
cie miesta tak, aby výlučne plnili 
svoj účel.

Obchodné centrá chcú umož-
niť bezplatné parkovanie svojim 
zákazníkom, a nie zamestnan-
com neďalekých prevádzok, kto-
rí od rána obsadia väčšinu boxov. 
Biznis centrá zase chránia mies-
ta pre svojich nájomníkov a ich 
návštevy. „Parkovací poplatok je 
len ekonomický nástroj na regu-
láciu parkovania a rozumná par-
kovacia politika vo veľkej mie-
re zabezpečí spravodlivosť,“ do-
dáva. Vysvetlenie je jednoduché. 
Zriadenie a prevádzka parkova-
cích miest predstavuje značné 

náklady pre svojho prevádzko-
vateľa a niekto ich musí zaplatiť. 
„Tam, kde sa parkovné nevyberá, 
zaplatia to v konečnom dôsled-
ku všetci – vodiči aj nevodiči rov-
ným dielom. Či už je to mesto, 
nemocnica, obchodné centrum. 
Je to fér?“ uzatvára. 

Zakladateľ Villa Pro Daniel Demočko dokáže z dispečingu na Spiši monitorovať cez online kamery parkoviská klientov zo Slo-
venska aj z Čiech a okamžite riešiť vzniknuté problémy s parkovaním.  SNÍMKA: HN/MAREK NEMEC
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Slováci, ktorí parkujú autá v Kolumbii 
INOVÁCIE l Úspešná spišskonovoveská firma vyrástla z popola socialistického výskumného ústavu. Parkuje autá na diaľku.
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HN V REGIÓNOCH

V rámci seriálu HN 
v regiónoch vám každý týždeň 
prinášame príbehy úspešných 
firiem z rôznych častí 
Slovenska. Dnes o výrobcovi 
automatizovaných systémov 
pre vyhradené a spoplatnené 
parkovanie Villa Pro Spišská 
Nová Ves, ktorého parkovacie 
systémy poznajú i v Kolumbii.

Zo dňa na deň sme 
prišli o zákaznícku 
základňu. Mali 
sme ľudí, prax aj 
priestory, ale 
nemali sme 
program. 

Daniel Demočko, 
zakladateľ firmy Villa Pro

História firmy Villa Pro zo Spišskej Novej Vsi a jej zakladateľov sia-
ha do roku 1980. Z rozhodnutia komunistických pohlavárov vzni-
kol na Spiši výskumný ústav s pravdepodobne najdlhšou skratkou 
– ÚRVJTVVZPJT Spišská Nová Ves. Ústav rádioekológie a využitia 
jadrovej techniky, výskumno-vývojový závod prístrojov jadrovej 
techniky skúmal napríklad aspekty výstavby a prevádzky jadrových 
elektrární, vyrábal pásky na zisťovanie úniku radónu. Portfólio 
ústavu zaujalo aj Raula Castra – mladšieho brata vodcu kubán-
skej revolúcie Fidela. „Československo malo v tom čase výstavný 
jadrový program. Prišiel odpozerať naše technológie,“ spomína Da-
niel Demočko, ktorý v ústave pracoval ako servisný technik a ne-
skôr technický riaditeľ. Castra vraj zaujala šikovnosť miestnych vý-
vojárov, ktorí dokázali vyrobiť americké stroje zo sovietskych sú-
čiastok. Súčasný prezident Kuby si dal ukázať prietokový merač rá-
dioaktívnych látok v kvapalinách aj merač hustoty betónu. Či Kuba 
aj niečo nakúpila, nie je známe.  (MN)

Prácu Spišiakov prišiel
„odpozerať“ aj Castro z Kuby

Vizitka firmy Villa Pro
Eseročka Villa Pro v Spišskej 
Novej Vsi vyrába parkovacie 
turnikety, zábrany aj celé 
automatizované systémy pre 
vyhradené a spoplatnené 
parkovanie. Spoločnosť je 
jednou z nástupníckych 
spoločností po výskumnom 
ústave v Spišskej Novej Vsi. 
Zamestnáva 30 ľudí, vlani 
dosiahla obrat 1,2 milióna 
eur. Zhruba tretina produkcie 
je určená na export, vyváža 
najmä do Čiech, Maďarska, 
Litvy a Poľska. V minulosti sa 
Villa Pro venovala vývoju 
a výrobe prístrojovej techniky, 
elektrotechnických zariadení, 
strojárskej výrobe, ale 
i výrobe informačných 
systémov a reklamy. Na trhu 
je 20 rokov.  (MN) 
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Novinky pre 
dohodárov
Aké zmeny pripravila vláda 
pre študentov
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