
Slovaktual, s. r. o., v Nitrianskom Pravenci kaÏdo-
roãne prekvapí slovenskú „oknársku“ verejnosÈ.

Aj tohtoroãné otvorenie novej v˘robnej haly, ktorá
meria 4000 m2, bolo dôvodom na bilancovanie
a malé poobhliadnutie sa.

Ako v rozprávke
Slovaktual, s. r. o., vznikol v roku 1990. Taká slo-

venská klasika. OdváÏny chlap, veºa chuti nieão do-
kázaÈ, málo peÀazí na zaãiatku a veºmi veºké ‰Èas-
tie na spolupracovníkov.

Keì pôvodne montáÏna organizácia uÏ nedokáza-
la pokr˘vaÈ svoje potreby okien od v˘robcov, padlo
rozhodnutie – podáme si ÏiadosÈ a zaãneme vyrábaÈ
sami! Aj sa stalo. Vznikla riadna v˘robno-montáÏna
spoloãnosÈ. ChuÈ pracovaÈ zostala a po 16 rokoch je
to najväã‰í slovensk˘ v˘robca okien.

Produkuje skoro 270 000 okenn˘ch jednotiek za
rok, má 72 obchodn˘ch zastúpení po celom území SR
a zaãína expandovaÈ do Rakúska, ·vajãiarska, âeska,
Poºska, Maìarska...

SpoloãnosÈ Slovaktual je v˘robcom plastov˘ch
okien a hliníkov˘ch dverí, vyrában˘ch najmodernej-
‰ou technológiou, vìaka ktorej zabezpeãuje vyni-
kajúce kvalitatívne vlastnosti svojich produktov. Ok-
ná vznikajú na plnoautomatizovan˘ch v˘robn˘ch
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Najväã‰í slovensk˘ v˘robca plastov˘ch okien zväã‰il svoje v˘robné
kapacity na 11 400 m2. Laikom to nepovie veºa. Snáì len fakt, Ïe
na tejto ploche pracuje 256 zamestnancov, ãosi napovie.

Okná z prvej ruky Pohºad na dve nové haly z administratívnej
budovy firmy Slovaktual.

Slávnostná chvíºa otvárania novej v˘robnej haly.
Majitelia spoloãnosti pán Marián Krã (vºavo)
a pán Ján Svoboda (vpravo) pri prestrihovaní
stuhy v slovenskej trikolóre.

Prehliadka v˘robnej technológie. Hala bola
slávnostne otvorená po ukonãení skú‰obnej

prevádzky. V˘roba uÏ beÏala na 100 % kapacity.
V spoloãnosti pána Mariána Krãa a Jána Svobodu

(vºavo) je pán Manfred Seitz (vpravo s trikolórou),
majiteº skupiny aluplast, ktorá dodáva pre

Slovaktual profily na v˘robu okien.



linkách (proces v˘roby je riaden˘ poãítaãovovu
technológiou bez v˘kresovej dokumentácie). Kvalita
je artikel, ktor˘ chcú zaãaÈ vyváÏaÈ. AkosÈ v˘robkov
je prísne sledovaná a potvrdená certifikátmi kvality
od na‰ich aj rakúskych a nemeck˘ch in‰titútov kva-
lity. Zahraniãné zastúpenia sú potvrdením základnej
stratégie spoloãnosti. SplniÈ kaÏdú poÏiadavku ko-
neãného zákazníka vãas a v podobe kvalitného v˘-
robku. Preto majú zastúpenie v 5-ich krajinách EU
a skoro v kaÏdom meste Slovenska.

VãasnosÈ dodávok zabezpeãuje 7 vlastn˘ch ná-
kladn˘ch áut a viac neÏ 20 kontajnerov˘ch zásobní-
kov na okná. Do jedného je moÏné naloÏiÈ aÏ 100
okien a kontajnery je moÏné ponechaÈ na stavbe, ão
má v˘hodu pri dodávkach okien na veºké bytové do-
my. Odpadajú medzisklady, lep‰ia je bezpeãnosÈ v˘-
robkov a operatívnosÈ dodávok.

Slovaktual je firma s v˘luãne slovensk˘m kapitá-
lom, ktorá pôsobí na slovenskom trhu uÏ 16-ty
rok, a to bez akejkoºvek dotácie ‰tátu ãi in˘ch
zdrojov  - ani daÀové prázdniny nemali tak ako za-
hraniãní investori.

Dá sa povedaÈ, Ïe príbeh firmy Slovaktual je roz-
právka so ‰tastn˘m koncom. Dospeláci v‰ak na roz-
právky neveria, a tak pre nich úspech dokazujú do-
teraj‰ie viac ako 300 miliónové investície z úverov
komerãn˘ch bánk, ktoré sú v budovách, strojoch
a sú splácané naãas.

Koncom roka 2003 sa vedenie spoloãnosti Slo-
vaktual, s. r. o., rozhodlo, Ïe sa bude uchádzaÈ
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o získanie certifikátu riadenia kvality podºa normy
STN EN ISO 9001:2001. Po zváÏení v I. polroku
2004 vedenie spoloãnosti doplnilo uchádzanie sa
aj o certifikát environmentálneho manaÏérstva
podºa normy STN EN ISO 14 001:1996 a manaÏér-
stva bezpeãnosti a ochrany zdravia pri práci podºa

Slovaktual je znaãka kvality
KaÏdé okno Slovaktual získava v procese v˘roby

ochranné poznávacie prvky, pomocou ktor˘ch sa dá
aj dodatoãne a dostatoãne overiÈ, ãi vám bolo do-
dané skutoãne originálne okno Slovaktual.
1. UÏ na prv˘ pohºad v˘razná nálepka s logom ob-

sahuje návod na pouÏitie a údrÏbu okien.
2. KaÏd˘ jednotliv˘ kus profilu je oznaãen˘ v˘rob-

n˘m ‰títkom, ktor˘ slúÏi na presnú identifikáciu
v procese v˘roby a obsahuje tieÏ informácie o od-
berateºovi a objednávateºovi okna (Slovaktual
alebo názov obchodného zastúpenia spoloãnosti
Slovaktual).

3. V dolnom rohu okenného krídla z exteriérovej
strany je umiestnená malá plastická Ïivicová sa-
molepka s logom Slovaktual.

4. Okná sú z v˘roby vybavené pevn˘mi remencov˘-
mi pútkami pre jednoduch‰iu manipuláciu pri do-
prave a montáÏi okien. Pri zabudovaní okien sa
pútka odstránia. Plastové profily sú chránené fó-
liou s potlaãou proti po‰krabaniu povrchu profi-
lov, napr. pri úprave omietky okolo okna.

DaB

Fotografia zachytáva atmosféru dvojdÀového
‰kolenia obchodn˘ch zástupcov za
prítomnosti vrcholového meneÏmentu
sploãnosti Slovaktual a skupiny aluplast.

Identifikácia obchodn˘ch zástupcov bude
veºmi jednoduchá, pretoÏe v‰etci budú

pouÏívaÈ jednotn˘ typ vozidla s oznaãením
firmy a miesta obchodného zastúpenia.

normy OHSAS 18 001:1999. Integrovan˘ systém
riadenia v spoloãnosti Slovaktual, s. r. o., je zalo-
Ïen˘ na vzájomnej súãinnosti kvality, environmen-
tu a bezpeãnosti a ochrany zdravia pri práci, ão
umoÏÀuje neustále ãoraz efektívnej‰ie riadenie
spoloãnosti. V januári 2005 Slovaktual úspe‰ne
absolvoval kombinovan˘ certifikaãn˘ audit systé-
mu manaÏérstva kvality.


