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         Bratislava 17. december 2020 

 

Slovenská firma Dedoles rozširuje rady svojich zamestnancov aj napriek „korona“ kríze  

V časoch, kedy sa slovenské hospodárstvo zmieta v kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, a množstvo 

zamestnávateľov bolo nútených pristúpiť k prepúšťaniu, sa slovenskej firme Dedoles podarilo vytvoriť 180 

nových pracovných pozícií.  

Kým pred prvou vlnou pandémie, t. j. začiatkom marca 2020 v Dedolese pracovalo 80 ľudí, dnes už firma 

zamestnáva na Slovensku takmer 260 ľudí na trvalý pracovný pomer.  V budúcom roku sa Dedoles chystá otvárať 

ďalšie pracovné pozície, najmä v oblasti IT. „V roku 2021 chceme budovať ešte silnejší tím. Dôraz budeme klásť 

na oddelenie informačných technológií. Naším cieľom je vytvárať pracovné miesta, ktoré sú potrebné pre firmy 

operujúce v digitálnom prostredí,“  hovorí Jaro Chrapko, konateľ spoločnosti.  

Najväčší počet pracovníkov zamestnáva Dedoles v Pezinku, kde firma sídli. Administratívne a logistické centrum 

„obýva“ približne 200 zamestnancov. Menšie administratívne centrum má firma aj v Bratislave, kde sídli hlavne 

marketingový a produktový tím. “Našim zamestnancom sa snažíme zabezpečiť čo najlepšie pracovné podmienky, 

poskytujeme im viacero zaujímavých benefitov. Myslíme si, že k tomu, aby firma rástla a darilo sa jej, je potrebné, 

aby rástli a boli spokojní aj jej zamestnanci. Všetkým poskytujeme možnosť vzdelávať sa prostredníctvom kurzov, 

školení a eventov, ktoré pomôžu zlepšiť ich zručnosti a schopnosti, pravidelne dopĺňame našu zamestnaneckú 

knižnicu, viackrát do roka organizujeme teambuildingy (v tejto dobe, bohužiaľ, iba v online prostredí). Veľa 

investujeme do inovácií a automatizácie, ktorá ľuďom pomáha zefektívniť ich každodennú prácu. Naša 

inteligentná automatizácia logistiky dokonca získala ocenenie LOG-IN, v kategórii projektová inovácia roka,“ 

hovorí HR manager spoločnosti Kamil Reľovský.  

Dedoles sa za posledné mesiace rozrástol aj do off-line priestoru a ďalšie pracovné miesta tak vznikli aj v iných 

častiach Slovenska. Okrem Bratislavy sa kiosky Dedoles otvorili aj v Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach 

a Pezinku.  

„Ešte pred dvomi rokmi sme boli malá slovenská firma, ktorá mala cca 20 zamestnancov. Dnes, aj napriek 

komplikovanej situácii kvôli koronavírusu, sme schopní rásť a dávať prácu niekoľkým stovkám Slovákom. Dedoles 

momentálne pôsobí prostredníctvom svojich internetových obchodov v 20 krajinách Európy. Takmer 80% nášho 

predaja sa realizuje mimo územia Slovenskej republiky. Príjmy, ktoré prichádzajú z celej EÚ ostávajú na Slovensku 

vo forme daní, odvodov a zisku, ktorý investujeme späť do rozvoja firmy a do vytvárania pracovných príležitosti 

21. storočia,“ dodáva Jaro Chrapko.    

 V marci 2020 sa stal Dedoles 100% vlastníkom britskej spoločnosti Something different Europe Ltd., ktorá sídli v 

meste Bridgwater na juhozápade Anglicka, ktoré je počtom obyvateľstva podobné Pezinku. Táto akvizícia 

zjednodušila proces distribúcie objednávok do krajín západnej Európy a priniesla tiež nové pracovné príležitosti 

pre domácich obyvateľov. Skutočnosť, že v dnešnej dobe, kedy je mnoho silných firiem nútených prepúšťať, 

vznikajú v tomto britskom mestečku nové pracovné miesta, ocenil aj jeho starosta. V novembri navštívil sídlo 

firmy a verejne vyjadril poďakovanie, že aj napriek neľahkej situácii vo svete, spoločnosť poskytuje prácu ľuďom 

a do svojich radov prijali ďalších 40 nových zamestnancov z regiónu. „Sme na to nesmierne hrdí. Je to veľká pocta, 

keď našu firmu pochváli starosta britského mesta za to, že dáva prácu miestnym,“ dodáva Jaro Chrapko.  

Nové pracovné miesta plánuje Dedoles vytvárať v budúcom roku aj v susednom Česku. „V roku 2021 

chceme otvoriť našu pobočku aj v Čechách. Vytvoríme nové miesta aj pre český pracovný trh a verím, že do nášho 

skvelého tímu pribudnú ďalší fantastickí ľudia,“ dodáva zakladateľ Dedolesa.  

Kým v roku 2018 dosahoval Dedoles tržby približne 6-miliónov EUR, za rok 2019 sa vyšplhali sa až na 15 

miliónov EUR a tento rok plánuje toto číslo strojnásobiť.   
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Viac informácií vám poskytne:  

Katarína Načiniaková, Senior PR špecialista 
e-mail: katarina.naciniakova@dedoles.sk  
Tel.: 0905 789 176 

www.dedoles.sk  

www.instagram.com/dedoles/  

https://www.facebook.com/Dedoles/  
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