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SpoloãnosÈ Slovaktual je

v˘robcom plastov˘ch okien

a hliníkov˘ch dverí, vyrában˘ch

najmodernej‰ou technológiou,

vìaka ktorej zabezpeãuje

vynikajúce vlastnosti svojich

produktov a uÏ 17 rokov priná‰a

na stavebn˘ trh najvy‰‰iu

kvalitu. Slovaktual je znaãka,

ktorá v sebe spája tradíciu

s najmodernej‰ou technológiou.

Tieto vety potvrdila aj novootvorená hala s roz-
lohou 2000 m2, v ktorej sú zabudované nové

technologické zariadenia roz‰irujúce kapacity v˘ro-
by hliníkov˘ch dverí a atypick˘ch okien za pomoci
najmodernej‰ej plnoautomatizovanej linky. Táto in-
vestícia stála 25 miliónov Sk v strojnotechnologic-
kej ãasti a 30 miliónov v stavebnej ãasti.

Nemáme kaÏdodennú moÏnosÈ nav‰tíviÈ na
Slovensku firmu, ktorá sa rozvíja len a len na bá-
ze slovenského kapitálu. V spoloãnosti Slovak-
tual nemá úãasÈ Ïiadny zahraniãn˘ investor. O to
sú pozoruhodnej‰ie objemy investícií, ktoré dáva
táto spoloãnosÈ na svoj rozvoj. Za posledné 4 ro-
ky predstavuje objem investovan˘ do rozvoja v˘-
roby takmer 390 miliónov korún.

SpoloãnosÈ od ‰tátu neobdrÏala Ïiadne inves-

V‰etko pre spokojnosÈ zákazníka

Momentky zo zrekon‰truovanej
administratívnej budovy.
Momentky zo zrekon‰truovanej
administratívnej budovy.



ti. Tento systém bol certifikovan˘ v roku 2006 podºa
noriem ISO 9001:2001; ISO 14 001: 2005 a OH SAS
18 001: 1999. Základom integrovaného systému
boli získané certifikáty od skú‰obn˘ch ústavov,
v ktor˘ch boli v‰etky v˘robky firmy skú‰ané. Ná-
sledne boli podmienky ISO noriem a normy o ochra-
ne zdravia pracujúcich a environmentu rozpracova-
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tiãné stimuly. Pritom zamestnáva 240 pracovní-
kov z okolia Prievidze.

ªudia v centre pozornosti
V˘robn˘ proces – teda nákup, v˘roba, predaj, ex-

pedícia, ale aj práca 90 obchodn˘ch zastúpení je ria-
dená integrovan˘m systémom riadenia spoloãnos-

Na snímkach sú zachytené slávnostné chvíle
otvorenia novej haly D. Pri strihaní pásky
(snímka vpravo) sú majitelia firmy, pán
Marián Krã a Ján Sloboda, ktor˘m asistuje
Karin Hajdu. Na ostatn˘ch snímkach sú
zachytené momenty z príhovorov a exkurzie
haly D, kde si pracovníci obchodn˘ch
zastúpení a hostia mohli pozrieÈ
najmodernej‰ie technologické zariadenie na
v˘robu okien a hliníkov˘ch dverí.



né na kaÏdú jednu pracovnú pozíciu. Pracovníci sú
o tomto systéme dokonale informovaní pri nástupe
do zamestnania aj na pravideln˘ch ‰koleniach, kde
obdrÏia v‰etky informácie o stratégii firmy smerom
k technickému rozvoju, ìalej o novinkách vo v˘vo-
ji, ale aj úspechoch v rozvoji firmy.

Veºmi dôleÏit˘m prvkom v úspechoch je práca
obchodn˘ch zastúpení. V súãasnosti ich uÏ je 90,
z toho niekoºko pôsobí aj v zahraniãí. KaÏdé ob-
chodné zastúpenie je postupne vybavované jed-
notn˘m v˘razom v interiéri, ale aj v tom, Ïe majú
k dispozícii jednotn˘ typ áut s rovnak˘m dizajno-

v˘m stvárnením. Aj to patrí k prezentácii úspechov
firmy smerom k verejnosti.

Technick˘ rozvoj
UÏ sme spomínali, Ïe rozvoj firmy je zabezpeãova-

n˘ nákupom najmodernej‰ích strojn˘ch technológií,
ktoré zabezpeãujú, Ïe príprava v˘roby je tvarovo
presná, a tak aj koneãn˘ produkt je kvalitn .̆ Keì je
mesaãná produkcia okolo 25 000 okenn˘ch jedno-
tiek, musí tomu byÈ prispôsobená príprava v˘roby.Tú-
to uÏ nejde zabezpeãovaÈ bez modernej v˘poãtovej
techniky a pracovníci, ão ju dokáÏu obsluhovaÈ, sú
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akoby prerastená, je spokojnosÈ zákazníka.
V integrovanom systéme riadenia je neustále sle-

dovaná a analyzovaná ãinnosÈ obchodn˘ch zastú-
pení. Veºmi veºká pozornosÈ sa venuje kaÏdej pri-
pomienke, sÈaÏnosti ãi reklamácii od zákazníka. Po
anal˘ze príãiny sa navrhnú opatrenia. Tieto sa
okamÏite zavádzajú do beÏnej kaÏdodennej praxe.
Ak je pripomienka ãi sÈaÏnosÈ taká závaÏná, Ïe by
sa mohla vyskytnúÈ aj na inom obchodnom zastú-
pení, sú o spôsobe jej vzniku, ale aj rie‰enia infor-
mované ostatné zastúpenia. Tejto ãinnosti venuje
vrcholov˘ manaÏment veºmi veºa úsilia a ãasu. Ak
je spokojn˘ koneãn˘ zákazník – urãite túto infor-
máciu podá ìalej. Niet lep‰ej reklamy.

Úspechy
RadosÈ z otvorenia novej haly, zrekon‰truovania

administratívnej budovy s krásnou vzorkovou pre-
dajÀou na prízemí by sa nedala vychutnaÈ, keby v˘-
sledky neboli také vynikajúce. UÏ v roku 2005, ale aj
v roku 2006 bola firma Slovaktual (podºa ãasopisu
Eurostav) najväã‰ím v˘robcom okien na Slovensku.

Pre rok 2007 sa predpokladá v˘roba cca

- hlb‰ie zapustenie skla do
okenného krídla zabezpeãí
zníÏenie vzniku orosovania

- ‰tíhlej‰ia stavba profilu
umoÏÀuje väã‰í prienik
svetla

- o 20 % lep‰ie
tepelnoizolaãné vlastnosti

- zv˘‰ená protihluková
izolácia

- 6-komorov˘ krídlov˘ profil
- bezpeãné a pevné

prepojenie medzi sklom
a krídlom

- tvarovo stabilné krídlo
- 3 vymeniteºné tesnenia

5-komorov˘ osadzovací profil s gumen˘m
tesnením, ktor˘ zniÏuje tepelné straty
v pripojení okna na parapetné murivo.

systém vlepen˘ch
izolaãn˘ch skiel 
do okenn˘ch krídel

V priebehu ‰kolenia pracovníkov obchodn˘ch
zastúpení, ktoré bolo súãasÈou slávnostného
otvorenia novej haly, bola predstavená
dizajnérska novinka pre rok 2008 z dielne
firmy Aluplast. Autor hliníkového, rôzne
farbeného clipu je dizajnér Colani.

pravidelne informovaní o novinkách v kon‰trukãnej
tvorbe firmy Aluplast, ktorá je najväã‰ím dodávate-
ºom komponentov pre finálnu produkciu. Následne sú
tieto zapracovávané do softvérového vybavenia v˘-
robn˘ch liniek, aby aj vo v˘robe boli pripravení na po-
Ïiadavky trhu. Vkus zákazníkov sa mení, a tak cel˘
systém riadenia firmy musí byÈ maximálne flexibiln .̆

SpokojnosÈ zákazníka
Centrálne heslo, ktor˘m je spoloãnosÈ Slovaktual

300 000 okenn˘ch jednotiek a celkov˘ obrat firmy
by mal prekroãiÈ 1 miliardu korún. Bez osobného
nasadenia kaÏdého pracovníka firmy by sa takéto
v˘sledky nedali dosiahnuÈ. Redakciu ná‰ho ãaso-
pisu te‰í, Ïe sme mali moÏnosÈ nav‰tíviÈ tento
podnik niekoºkokrát a vám, milí ãitatelia, predsta-
viÈ skutoãne úspe‰nú firmu, v ktorej platí, Ïe kaÏ-
dodenná práca pre spokojného zákazníka priná‰a
najlep‰ie ovocie úspechu.

Ing. Pavel KleskeÀ

PäÈ najväã‰ích v˘robcov plastov˘ch okien na Slovensku (trÏby v miliónoch Sk)

TOP 100 EUROSTAV

Rez rámom
a krídlom

okna z profilu
aluplast.




