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Bratislava, 17. prosince 2020 
 

 
Slovenská firma Dedoles rozšiřuje řady svých zaměstnanců i přes „korona“ krizi  

V časech, kdy se slovenské hospodářství zmítá v krizi způsobené pandemií COVID-19, a množství 

zaměstnavatelů bylo nuceno přistoupit k propouštění, se slovenské firmě Dedoles podařilo vytvořit 180 

nových pracovních pozic. 

Zatímco před první vlnou pandemie, tj. začátkem března 2020 v Dedoles pracovalo 80 lidí, dnes už firma 

zaměstnává na Slovensku téměř 260 lidí na stálý pracovní poměr. V příštím roce se Dedoles chystá otevírat další 

pracovní pozice, zejména v oblasti IT. „V roce 2021 chceme vybudovat ještě silnější tým. Důraz budeme klást na 

oddělení informačních technologií. Naším cílem je vytvářet pracovní místa, která firmy operující v digitálním 

prostředí zkrátka potřebují,“ říká Jaro Chrapko, jednatel společnosti. 

Největší počet pracovníků zaměstnává Dedoles v Pezinku, kde firma sídlí. Administrativní a logistické centrum 

„obývá“ přibližně 200 zaměstnanců. Menší administrativní centrum má firma i v Bratislavě, kde sídlí hlavně 

marketingový a produktový tým. „Našim zaměstnancům se snažíme zajistit co nejlepší pracovní podmínky a 

poskytujeme jim několik zajímavých benefitů. Myslíme si, že k tomu, aby firma rostla a dařilo se jí, je třeba, aby 

rostli a byli spokojení i její zaměstnanci. Všem poskytujeme možnost vzdělávat se prostřednictvím kurzů, školení 

a eventů, které pomáhají zlepšovat dovednosti a schopnosti, pravidelně doplňujeme naši zaměstnaneckou 

knihovnu a několikrát do roka pořádáme teambuildingy (v této době bohužel pouze v online prostředí). Hodně 

investujeme do inovací a automatizace, která lidem pomáhá zefektivnit jejich každodenní práci. Naše 

inteligentní automatizace logistiky dokonce získala ocenění LOG-IN v kategorii projektová inovace roku,“ říká HR 

manager společnosti Kamil Reľovský. 

Dedoles se za poslední měsíce rozrostl i do offline prostředí a další pracovní místa tak vznikly i v jiných částech 

Slovenska. Kromě Bratislavy se kiosky Dedoles otevřely i v Brně, Banské Bystrici, Ostravě, Olomouci a Pezinku. 

„Ještě před dvěma lety jsme byli malá slovenská firma, která měla cca 20 zaměstnanců. Dnes, i přes 

komplikovanost situace s koronavirem, jsme schopni růst a dávat práci několika stovkám Slovákům. Dedoles 

momentálně působí prostřednictvím svých internetových obchodů v 20 zemích Evropy. Téměř 80 % našeho 

prodeje se realizuje mimo území České republiky. Příjmy, které přicházejí z celé EU, zůstávají na Slovensku ve 

formě daní, odvodů a zisku, který investujeme zpět do rozvoje firmy a do vytváření pracovních příležitostí 

21. století,“ dodává Jaro Chrapko. 

V březnu 2020 se stal Dedoles 100% vlastníkem britské společnosti Something different Europe Ltd., která sídlí 

ve městě Bridgwater na jihozápadě Anglie. Počtem obyvatel se město podobá Pezinku. Tato akvizice 

zjednodušila proces distribuce objednávek do zemí západní Evropy a přinesla také nové pracovní příležitosti pro 

domácí obyvatele. Skutečnost, že v dnešní době, kdy je mnoho silných firem nuceno propouštět, vznikají v 

tomto britském městečku nová pracovní místa, ocenil i jeho starosta. V listopadu navštívil sídlo firmy a veřejně 

vyjádřil poděkování, že i přes nelehkou situaci ve světě, společnost poskytuje práci lidem a do svých řad přijala 

dalších 40 nových zaměstnanců z regionu. „Jsme na to nesmírně hrdí. Je to velká pocta, když naši firmu pochválí 

starosta britského města za to, že dává práci místním,“ dodává Jaro Chrapko. 

Nová pracovní místa plánuje Dedoles vytvářet v příštím roce i v sousedním Česku. „V roce 2021 chceme otevřít 

pobočku i v Česku. Vytvoříme nová místa i pro český pracovní trh a věřím, že náš skvělý tým rozšíříme o další 

fantastické lidi,“ dodává zakladatel Dedoles. 

Zatímco v roce 2018 dosahoval Dedoles tržeb ve výši přibližně 6 milionů EUR, za rok 2019 se vyšplhaly se až na 15 

milionů EUR a tento rok plánuje toto číslo ztrojnásobit. 
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Víc informací vám poskytnou: 
Katarína Načiniaková, Senior PR specialista, 
e-mail: katarina.naciniakova@dedoles.sk  
Tel.: 0905 789 176 
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