
 
 

PRVNÍ AMERICKÝ VÝROBNÍ ZÁVOD V EVROPĚ společnosti SSI Technologies, zaměstná 250 lidí 

 

Přestanov, 20. října 2016 

Ve čtvrtek 15. 9. se uskutečnilo slavnostní otevření nového výrobního závodu americké společnosti 
SSI Technologies, která je světovým lídrem ve výrobě ultrazvukových senzorů pro automobilový 
průmysl. Jedná se o vůbec první evropský výrobní závod této společnosti. Slavnostního zahájení se 
v přestanovské průmyslové zóně zúčastnila řada osobností. 

Společnost SSI Technologies se sídlem v Janesville ve Wisconsinu vyrábí vysoce kvalitní a spolehlivé 
tlakové, hladinové a magnetické senzory, sledovací systémy na bázi čidel, digitální tlaková měřidla a 
digitální hladinové senzory pro automobilový a průmyslový trh. Jen pro zajímavost – z Wisconsinu 
pochází i hračka, panenka Barbie. Představitelé společnosti SSI Technologies vyjádřili přesvědčení, že 
první evropský závod SSI v Přestanově bude odrazovým můstkem pro další etablování na evropském 
trhu. 

S přáním úspěchů přišli firmě popřát ústecká primátorka Věra Nechybová, přestanovská starostka 
Miroslava Bechyňová, chabařovický starosta Josef Kusebauch a teplický primátor Jaroslav Kubera.  

„Každý nový investor, který nabídne nová pracovní místa, je v Ústeckém kraji vítán,“ komentovali při 
prohlídce nového automatizovaného provozu radní Ladislav Drlý. Nová firma se rozkládá na ploše 
5500 metrů čtverečních a nabídne 250 pracovních míst. 

SSI Technologies je rodinnou firmou, která klade velký důraz na spokojenost svých zaměstnanců a 
jejich profesní i osobní rozvoj. „Nyní zaměstnáváme 48 zaměstnanců. Průběžně do roku 2018 zde 
najde uplatnění zhruba dalších 200 lidí, počínaje od dělnických pozic po pozice vysoce odborné. Dveře 
mají otevřené jak absolventi, tak lidé se zkušenostmi. Zaměstnanci jsou na rozdíl od jiných výrobních 
společností zaměstnáni ihned do kmenového stavu a na dobu neurčitou“, uvedla Gabriela Topková, 
personální manažerka.  

Firemní politika „otevřených dveří“ zajišťuje spokojenost a pocit, že každý zaměstnanec je nedílnou 
součástí úspěchu firmy. O tom svědčí i fakt, že ředitel závodu Frank Jassner, každé ráno obejde celý 
tým a potřese si s každým rukou. 

Slavnostní otevření závodu proběhlo 15. září 2016 v duchu prolínání česko - amerických kultur za 
doprovodu zkušeného moderátor Ondřeje Havlíka alias en.dru. Od 9 hodin se účastnily Střední školy 
Ústeckého kraje, od 12 hodin oficiální slavnostní zahájení za účasti významných osobností a od 15 
hodin bylo určeno pro širokou veřejnost. 

Okolo 200 studentů dorazilo se svými profesory. Měli zajištěny exkurze po závodě, dále si mohli 
vyzkoušet znalosti ze světa technologie IQ Land, jízdu na čtyřkolkách, na simulátoru F1, exhibiční 
trénink amerického fotbalu a také basketbalu. Moderátor en.dru předvedl své beatbox vystoupení.  

Studenti měli možnost odpovídat na kvízové otázky na téma SSI Technologies. Odpovědi byly 
slosovatelné a vítězem soutěže se stal Ondřej Urbanec. Jeho zásluhou dostane právě jeho škola, 
Střední průmyslová škola v Teplicích, od SSI Technologies s.r.o. finanční dar v hodnotě 20.000,- Kč.   

Návštěvníci zažili technologii třetího tisíciletí. Proběhla setkání s originálním a zkušeným průvodcem 
areálu „robotem Advee“. Pro děti a dospělé byly nachystány nafukovací atrakce, simulátor F1, 



 
 
motorky, čtyřkolky, Happy box – zábavné focení, hlavolamy ze světa technologie IQ Land a tvůrčí 
dílny.  

Americké symboly si návštěvníci vyzkoušeli v rámci soutěží a to házením na basketbalové koše za 
podpory basketbalového klubu a do americké fotbalové sítě za podpory amerického fotbalu z Ústí 
nad Labem. Nechyběl zde ani další sportovní americký symbol a tím byly roztleskávačky z ústecké 
skupiny Basta Cheerleaders. 

Závěrem celé akce bylo vystoupení známé hudební skupiny SLZA, která rozhýbala třítisícový dav 
v celém areálu.  

 


