
Curiculum vitae
Investície do nov˘ch v˘robn˘ch

priestorov a na zakúpenie nov˘ch
v˘robn˘ch technológií firmy Slov-
aktual, presiahli za posledn˘ch 5 ro-
kov sumu 200 mil. korún. Toto boli
základné informácie, ktoré sme
o spoloãnosti získali, keì sme sa pri-
pravovali na náv‰tevu.

SpoloãnosÈ zaãala pôsobiÈ v roku
1990 pod obchodn˘m názvom Krã,
s. r. o., ako montáÏna firma plastov˘ch
okien. V tom ãase to bolo odváÏne
rozhodnutie, pretoÏe tuzemská v˘ro-
ba plastov˘ch okien prakticky ne-
existovala alebo bola v „plienkach“.

K ìal‰iemu, priam strategickému
rozhodnutiu do‰lo v roku 1993. T˘m
rozhodnutím bolo roz‰írenie pred-
metu ãinnosti na v˘robu plastov˘ch
okien. Firma zakúpila objekt v Ni-

trianskom Pravne – b˘valú stolársku
dielÀu, zrekon‰truovala ju a zakúpila
do nej novú linku na v˘robu plasto-
v˘ch okien. V tomto roku do‰lo aj
k premenovaniu firmy na súãasn˘
názov Slovaktual, s. r. o., ktorá po-
stupne roz‰irovala v˘robu i doplnko-
vé sluÏby, priãom zaãala zabezpeão-
vaÈ aj montáÏ okien. V roku 1997
z v˘robnej linky vy‰li i prvé hliníkové
dvere. O rok neskôr, v roku 1998, fir-
ma zakúpila – na tú dobu – jednu
z najmodernej‰ích liniek na v˘robu
plastov˘ch okien od firmy Elumatec.

Narastajúci poãet nov˘ch obchod-
n˘ch zastúpení, a s t˘m súvisiaci zv˘-
‰en˘ poãet objednávok, opäÈ donútil
firmu hºadaÈ rie‰enia pre roz‰írenie
v˘robn˘ch kapacít. A tak, v roku

né, kde jedna ãasÈ je urãená na
spracovanie rámov˘ch a druhá na
spracovanie krídlov˘ch profilov. Ce-
l˘ proces je zaloÏen˘ na vysoko-
efektívnom a dobre premyslenom
prepojení medzi v˘konn˘m strojom,
modern˘m softvérom a neodmysli-
teºn˘m ºudsk˘m faktorom. Nov˘
softvér na riadenie v˘roby bez v˘-
kresovej dokumentácie bol nain‰ta-
lovan˘ do oboch nov˘ch v˘robn˘ch
liniek. Softvér pre „bezpapierovú“
v˘robu prebieha na webovom ser-
veri a je zodpovedn˘ za koordináciu
v˘robn˘ch informácií pre dielen-
sk˘ch pracovníkov na v‰etk˘ch pra-

coviskách linky. V‰etky miesta, na
ktor˘ch pracovníci potrebujú rozho-
dujúce informácie sú vybavené po-
ãítaãom s monitorom a ãítaãkou
ãiarového kódu. Prvotná informácia
na v˘robu je nálepka ãiarového kó-
du, ktorou je oznaãen˘ kaÏd˘ rám
a kaÏdé krídlo. Tieto kódy sú pri
ìal‰om spracovaní naskenované,
a na základe toho má kaÏd˘ pra-
covník aktuálne informácie v správ-
nom ãase a na správnom mieste v˘-
roby. Takto sa nemôÏe staÈ, Ïe do
rámu sa namontuje iné krídlo ako
patrí. Do krídla sa zas uloÏí len ta-
ké izolaãné sklo, ktoré má rovnaké
ãíslo ãiarového kódu ako rám
a krídlo. Zo zásobníka kovania sa
dá vybraÈ len ten typ kovania, ktor˘
softvér oznaãí. Takisto paletov˘ za-
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·Èastie praje odváÏnym...

PätnásÈ rokov existencie moÏno
nie je dostatoãne dlh˘ ãas na
písanie rozsiahlych
„hodnotiacich prác“, ale
úctyhodná dynamika rozvoja
a dobr˘ ch˘r o tejto firme (aj
pozvánka na slávnostnú recepciu)
nás priviedla do Pravenca, kde sa
pri príleÏitosti 15. v˘roãia
existencie firmy konala slávnosÈ,
súãasÈou ktorej bolo aj otvorenie
novej haly a odovzdávanie
certifikátu integrovaného systému
riadenia.

kladaã hotov˘ch v˘robkov zasunie
hotové okno do boxu, ktor˘ otvorí
ãiarov˘ kód.

Informácie sú k dispozícii (cez in-
ternetov˘ prehliadaã) aj na devia-
tich poãítaãoch – kontroln˘ch uzlov.

Po vyhotovení v˘robného konceptu
pre obe nové linky, bolo potrebné
komplexnú techniku usporiadaÈ
a optimálne navzájom zladiÈ. To sa
podarilo zrealizovaÈ cca za 1 mesiac
skú‰obnej v˘roby, a tak detailne
zharmonizované a presne prepraco-
vané ãinnosti zvy‰ujú doposiaº nevy-
uÏitú efektivitu spoloãnosti.

InvestovaÈ sa musí
Ako povedal pán Marián Krã, spo-

lumajiteº aj konateº spoloãnosti:

2003 sa zaãalo s prípravn˘mi práca-
mi na v˘stavbu novej v˘robnej haly,
ktorú firma Slovaktual pred niekoº-
k˘mi dÀami slávnostne otvorila.

Od my‰lienky k realizácii
S my‰lienkou postaviÈ novú v˘-

robnú halu sa spoloãnosÈ zaãala za-
oberaÈ v roku 2002. Nebolo to jed-
noduché rozhodnutie. Investície na
v˘stavbu novej haly a zakúpenie
modernej technológie predstavova-
li viac ako 90 mil. Sk. Aby v˘robná
hala plnila svoj úãel, bolo potrebné
do nej zakúpiÈ nové strojné vybave-
nie. Po predo‰l˘ch skúsenostiach
spoloãnosÈou Elumatec boli odpo-
rúãané a aj zakúpené, dve súbeÏné
linky s v˘konn˘m softvérom, od fir-
my Klaes. Linky sú paralelne uloÏe-

Slávnostné prestrihnutie pásky
v novej v˘robnej hale v Pravenci

Priestory novej v˘robnej haly



„Musíme investovaÈ do modernej
technológie. Táto má v sebe zabudo-
van˘ aj vnútropodnikov˘ medziope-
raãn˘ systém kontroly kvality. Veì
kaÏdá reklamácia sú zbytoãne vyho-
dené peniaze. Naão? ZároveÀ je to
zlá reklama, tak preão do nej dávaÈ
peniaze!“.

viek normy OHSAS 18001 zas núti
robotníkov k bezpeãnej práci a ria-
diacich pracovníkov k tomu, aby vy-
tvárali podmienky k takejto práci.

Poãas slávnostného veãera odo-
vzdali zástupcovia spoloãnosti RW
TÜV Bratislava certifikáty systému
manaÏérstva kvality, environmentál-
neho manaÏérstva a manaÏérstva
bezpeãnosti a ochrany zdravia pri
práci. Aj k nim nám pán Krã povedal
veºmi zaujímavé my‰lienky: „Jedinou
cestou ako eliminovaÈ straty z nekva-
lity je certifikácia kvality v˘roby, ale
aj certifikácia riadenia v˘roby! V‰et-
ky takto vloÏené prostriedky sa vrá-
tia. Dielenskí pracovníci vedia, Ïe ich
pracovná operácia je kontrolovaná,
vedúci v˘roby vie, Ïe kaÏd˘ v˘robok
je ºahko identifikovateºn˘ (smena,
ãas...), presná evidencia urãí konkrét-
neho zodpovedného – poãítaã sa ne-
dá oklamaÈ. Preto sa prostriedky in-
vestovali aj do tejto ãinnosti. Úspech
zaãína uÏ pri zadaní cenovej kalkulá-
cie pre ponuku obchodného zastúpe-
nia. KaÏdá zákazka (aj ponuka) má
svoje ãíslo, presne vymedzenú cenu –
– Ïiadne podliezanie „poºsk˘ch“ 
cien. Presná evidencia zas zaväzuje

v˘robu, tá vie urãiÈ presn˘ ãas do-
dávky, t˘m aj montáÏe na stavbe
a konkrétnu osobu, ktorá okná na-
montovala. Ak niekto urobil prácu
zle, opravuje za vlastné! Asi takto sa
tvorila koncepcia riadenia firmy. Niã
prevratného, len dôsledná evidencia
s konkrétnou zodpovednosÈou“.

Certifikované 
aj samotné produkty

Slovaktual nenechal bez pozornosti
ani oblasÈ kvality v˘roby. Svedãí o tom
niekoºko certifikátov. Na Slovensku je
to povinn˘ certifikát od Lignotestin-
gu, ale aj od VUSAPL Nitra. V ‰tátoch
EÚ nie je certifikácia povinná. Serióz-
na firma si v‰ak svoje v˘robky dá cer-
tifikovaÈ. Takto presvedãí zákazníka
o tom, Ïe robí kvalitne. Pre západo-
európske firmy je certifikát prejavom
zodpovednosti, a tie, ktoré ich majú
sa nimi p˘‰ia. Aj Slovaktual dal svoje
v˘robky dobrovoºne a úspe‰ne certifi-
kovaÈ do rakúskej skú‰obne ERTL of-
tering, ale aj do ãeskej MZLU Zlín.
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a pri rokovaniach má pocit, Ïe on je
ten dôleÏit .̆ Toto sa dá docieliÈ len
vtedy, keì je vo firme kvalitná orga-
nizácia práce v‰etk˘ch oddelení.

Systém manaÏérstva kvality je bu-
dovan˘ a certifikovan˘ podºa poÏia-
daviek normy ISO 9001 a zavádza
vnútrofiremn˘ organizaãn˘ poriadok
s vymedzením zodpovednosti kon-
krétneho pracovníka.

Systém environmentálneho ma-

Preão certifikovaÈ
riadenie

Koncom roka 2003 sa vedenie spo-
loãnosti Slovaktual, s. r. o. rozhodlo,
Ïe sa bude uchádzaÈ o získanie certi-
fikátu riadenia kvality podºa normy
STN EN ISO 9001:2001. V prvom pol-
roku 2004 vedenie spoloãnosti dopl-
nilo uchádzanie sa aj o certifikát en-
vironmentálneho manaÏérstva podºa
normy STN EN ISO 14 001:1996
a manaÏérstva bezpeãnosti a ochra-
ny zdravia pri práci podºa normy
OHSAS 18 001:1999. Cieºom tejto
aktivity je spokojnosÈ zákazníka.
A ten je spokojn˘ vtedy, ak je v˘ro-
bok kvalitn ,̆ spæÀa jeho predstavy

naÏérstva je budovan˘ a certifiko-
van˘ podºa poÏiadaviek normy ISO
14001 a zavádza do Ïivota také
pojmy, ako je pocit zodpovednosti
za Ïivotné prostredie, separovan˘
zber ãi recykláciu odpadu, ãistotu
pracoviska atì.

Systém manaÏérstva bezpeãnosti
a ochrany zdravia pri práci je budo-
van˘ a certifikovan˘ podºa poÏiada-

Príhovor starostu obce Pravenec

Odovzdávanie certifikátov
integrovaného systému riadenia
na Bojnickom zámku

Vystúpenie Matina Babjaka 
so skupinou ªubena

Príhovor zástupcov spoloãnosti
Aluplast, GmbH, Rakúsko,
dodávateº PVC profilov
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Úspechy sa dostavili
Základom produkcie sú okná z 5-ko-

morového 70 mm ‰irokého profilu
Aluplast. Tento systém s 3 mm hrúb-
kou stien aj kombináciou dorazové-
ho a stredového tesnenia vytvára
okná, ktoré svojimi tepelno-izolaã-
n˘mi parametrami a sklami Plani-
therm futur zabezpeãia prevádzko-
vé straty tepla na veºmi priaznivej
úrovni. V‰etky rozmerové kombiná-
cie profilov umoÏÀujú zákazníkovi
pouÏiÈ aj farebné rie‰enia systémov
Alu-clip v celej ‰kále stupnice Ral.

Poãas svojej existencie firma získala
v˘znamné ocenenia, z ktor˘ch chcem
zdôrazniÈ získanie ocenenia Zväzu
stavebn˘ch podnikateºov „Stavba ro-
ka“, a to hneì dvakrát: v roku 1999

za stavbu „Unipharma Prievidza
a v roku 2004 za stavbu „Bytov˘ dom
Pravenec“. Tieto stavby aj ocenenia
svedãia o tom, Ïe sa to podarilo.

ëal‰ou, nie zanedbateºnou cestou
k úspechu sú referencie konkrétnych
majiteºov nov˘ch okien. Ak od spo-
kojného zákazníka zaznie meno fir-
my, niet lep‰ej reklamy.

Aby vedenie spoloãnosti bolo in-
formované o v˘sledkoch kvality prá-
ce svojich zamestnancov existujú
dva druhy dotazníkov, ktor˘mi sa
sleduje práca obchodn˘ch zastúpe-
ní a aj v˘sledná spokojnosÈ koneã-
ného zákazníka.

Interiér novej v˘robnej haly
v Pravenci

Nová v˘robná hala v Pravenci

V‰ade na dosah
âo najbliÏ‰ie k zákazníkovi – tento

zámer sa Slovaktualu darí napæÀaÈ
prostredníctvom autorizovan˘ch ob-
chodn˘ch zastúpení na celom území
Slovenska. V súãasnosti sa môÏete
podrobne zoznámiÈ s ponukou Slo-
vaktualu u 40-tich obchodn˘ch zá-
stupcov, ktorí vám vo vzorkov˘ch
predajniach odborne poradia a po-
môÏu nájsÈ najvhodnej‰ie rie‰enie, ãi
uÏ plánujete novostavbu alebo re-
kon‰trukciu. Obchodní zástupcovia
vám zabezpeãia správne zameranie
a montáÏ okien vlastn˘mi montáÏny-
mi partiami. Cieºom spoloãnosti je
roz‰íriÈ sieÈ zástupcov aj do menej
pokryt˘ch regiónov, predov‰etk˘m
na v˘chode Slovenska.

Ing. Pavel KleskeÀ


