
 

 

MEWA Textil-Service AG & Co.  

Pohnutá história úspechu 

Wiesbaden, jún 2021: Ten, kto sleduje históriu spoločnosti MEWA, sa nevyhne jednému 

dojmu: Niekto mal vtedy geniálny nápad a dokázal ho úspešne zrealizovať. Zatiaľ čo dovtedy 

sa na údržbu strojov používali väčšinou hocijaké handry, bol zakladateľ firmy Hermann 

Gebauer v svojom uvažovaní o niečo ďalej: čistiaca utierka na stroje s najlepšími vlastnosťami 

výrobku. Taká, ktorá sa dá po použití vyprať a viacnásobne použiť. V tej dobe to bola prevratná 

myšlienka a prišla v správnom čase: Onedlho získal prvých odberateľov a cesta na trhy bola 

vydláždená. S rovnakým dôvtipom vynálezcu sa spoločnosť neskôr postavila ďalším výzvam. 

Inovácie v oblasti pracovných a neskôr ochranných odevov znamenali definitívny prelom. 

Dnes je spoločnosť MEWA nielen popredným poskytovateľom služieb v oblasti textilného 

manažmentu, ale zároveň aj nositeľom renomovaného ocenenia „Značka storočia“. 

Veľký podnik začínal v malom 

V roku 1908, keď sa podnik zakladal, boli v Nemecku mnohé podmienky iné. Hospodárstvo 

zažívalo obdobie rozvoja, výroba bola v konjunktúre a inžinierske umenie prinášalo stále nové 

vynálezy. Najmä v chemickom priemysle, elektrotechnike a automobilovom priemysle sa 

krajina ocitla na špičke vývoja. Čo sa však týka starostlivosti a údržby práve vynájdených 

prístrojov, tá bola stále v plienkach. Na čistenie sa používalo to, čo bolo práve poruke. 

Väčšinou sa používali handry z podradných textílií, ktoré sa po jednorazovom použití 

likvidovali. Vtedy dostal Hermann Gebauer, podnikateľ v saskom meste Ostritz-Altstadt, skvelý 

nápad. Čistiace utierky by po použití nemali jednoducho miznúť v kontajneri, ale mali by sa 

vyprať a opätovne zhodnotiť. Zrodila sa tak myšlienka prvej organizácie poskytujúcej 

kompletné služby „tkanie, pranie, výmena“, ktorá viedla k založeniu Mechanickej tkáčovne 

Altstadt, skrátene: MEWA. Už o niekoľko rokov sa na zozname odberateľov mladej spoločnosti 

ocitli podniky ako Siemens, AEG a Bayer.  



 

Od štandardizácie k individualizácii 

S rovnakým priekopníckym duchom, ktorý viedol k úspechu čistiacich utierok na viacnásobné 

použitie, sa spoločnosť postavila voči novým výzvam koncom 60. rokov. „Pracovný odev s 

balíčkom služieb“ predstavoval ďalšiu veľkú výzvu. Ďalší obchodný nápad sa u zákazníkov ujal 

a spoločnosť MEWA patrila čoskoro aj v tejto oblasti k lídrom. Rovnako veľa práce na ňu 

čakalo pri ochranných odevoch. Ľudia sa chránili, ako sa len dalo. O jednotných štandardoch 

nemohlo byť ani reči. Zmenilo sa to v deväťdesiatych rokoch minulého tisícročia. Objavili sa 

nové cieľové skupiny, podporoval sa vývoj vysoko špecializovaných ochranných odevov. Nové 

tkaniny a vlákna priniesli odvetvové riešenia, ktoré sa presadili svojou funkčnosťou, komfortom 

a dizajnom.  

Trvalo udržateľné hospodárenie pre zaručené expandovanie 

S obratom vysoko nad 745 miliónov eur, prevádzkami v 14 európskych krajinách a zhruba 

190.000 odberateľmi v 21 krajinách patrí spoločnosť MEWA v súčasnosti k vedúcim firmám na 

trhu v svojom odvetví. Pre spoločnosť MEWA sú dôležité ekologické výrobné procesy, 

starostlivé zaobchádzanie s materiálmi, surovinami a zdrojmi a neustály, zdravý rast podniku. 

Spoločnosť MEWA sa pritom opiera už tri generácie o rodinné štruktúry, v ktorých sú stále 

zreteľné hodnoty podniku pod vedením majiteľa. Na čele stojí vnučka zakladateľa firmy, 

Gabriele Gebauerová, so svojím mužom Rolfom Beissem. Názov MEWA je viac než sto rokov 

symbolom tradície a služieb, takže má potenciál stať sa nadčasovým meradlom hodnôt. Preto 

nie sú za rozhodnutiami manažmentu krátkodobé ciele výnosov, ale rôznorodé investovanie. 

Zisky sa reinvestujú do podniku.  

Isté pracovné miesta po všetkých stránkach 

Spoločnosť MEWA má v súčasnosti zhruba 5.700 zamestnancov na medzinárodnej úrovni so 

stúpajúcou tendenciou. Podnik kladie veľký dôraz na férovú mzdu zamestnancov. Spoločnosť 

MEWA je členom Zväzu zamestnávateľov Intex a svojich zamestnancov odmeňuje v súlade s 

uzatvorenými kolektívnymi zmluvami. Pracovné miesto v spoločnosti MEWA však znamená 

dvojnásobnú istotu. Opatrenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa 

priebežne kontrolujú a zlepšujú. Patrí k nim aj čo najergonomickejšie stvárnenie pracovísk, ako 

napr. úprava všetkých pracovných stolov na šitie na pracoviská s výkonom práce postojačky. 

Za účelom prevencie problémov s chrbticou vyvinula spoločnosť MEWA v rámci výskumného 

projektu výškovo nastaviteľné pracoviská pre šičky, na ktorých sa môžu voľne pohybovať. 



 

Výsledkom bolo ocenenie „European Good Practise Award“ od Európskej agentúry pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  

 

 
MEWA Textil-Management 
 
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 45 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými 
odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou 
„World Wide Work by MEWA“ ochrannými pracovnými pomôckami. Zhruba 5.700 zamestnancov má 
na starosti okolo 190.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. V roku 
2020 dosiahla skupina MEWA obrat vo výške 745 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená 
v roku 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu. V novembri 2013 sa 
dostala MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké 
produkty/služby". Spoločnosť bola roku 2019 štvrtýkrát 
ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola roku 2015 druhýkrát 
vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom trhu". 
 

 
 

 

 
 
www.youtube.com/user/mewaSK  

 

www.twitter.com/mewa_sk  

 

www.facebook.com/MEWADienstleistung 

 

http://www.instagram.com/mewatextilmanagement 
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