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Spoločnosť Slovaktual
Spoločnosť Slovaktual je výrobcom plasto-

vých okien a hliníkových dverí, ktoré sa vyrá-
bajú najmodernejšou technológiou. Hlavným 
cieľom spoločnosti je zabezpečiť vynikajú-
ce kvalitatívne vlastnosti svojich produktov. 
Okná sa vyrábajú na plnoautomatizovaných 
výrobných linkách, pričom akosť všetkých vý-
robkov je prísne sledovaná a potvrdená certi-
fikátmi kvality.

Stratégiou firmy je orientácia na konkrét-
neho zákazníka, čoho dôkazom je aj prítom-
nosť obchodného zastúpenia v takmer kaž-
dom meste na Slovensku. V septembri 2007 
dosiahol počet obchodných zastúpení úcty-
hodných 83. V Českej republike vzniklo v sú-
časnosti už ôsme obchodné zastúpenie. Ďal-
šie pobočky sú vo Švajčiarsku, v Rakúsku, 
Poľsku a v Maďarsku.

Základom filozofie spoločnosti Slovaktual 
je myšlienka, že jedinou správnou cestou do 

budúcnosti je inovácia. Cieľom firmy je preto 
nielen udržať si miesto lídra výrobcu plasto-
vých okien, ale zabezpečiť aj stálu kvalitu svo-
jich výrobkov. Dôležitým ukazovateľom vývo-
ja sú preto investície (stavebné i strojové) – ich 
objem za posledné štyri roky dosiahol takmer 
390 miliónov korún. Z toho len za prvých se-
dem mesiacov roku 2007 bolo preinvestova-
ných 76 miliónov korún, do konca roka 2007 
tento stav narastie na 90 miliónov korún.

 
Slávnostné otvorenie novej 
výrobnej haly D

Slávnostné otvorenie tejto haly sa uskutoč-
nilo 7. septembra tohto roku v areáli spoloč-
nosti Slovaktual v Pravenci. Za prítomnosti 
majiteľov firmy Mariána Krča a Jána Svobodu 
bola pokrstená v poradí už tretia novostavba 
spoločnosti Slovaktual – tentoraz na výrobu 
hliníkových dverí a atypických okien – sláv-
nostným prestrihnutím symbolickej pásky. 

Výkonný riaditeľ spoločnosti Ľubomír Majzlan 
zavŕšil slávnostný ceremoniál spŕškou zlatis-
tého sektu so želaním, aby nová hala zákaz-
níkom naďalej prinášala značku, ktorá v sebe 
spája tradíciu a kvalitu vďaka najmodernej-
ším technológiám. 

Po prehliadke novučičkej haly čakal na hos-
tí bohatý program večera, ktorý moderovala 
Karin Hajdu. Veselosť v podaní tanečnej sku-
piny TEP – Dance nenechala nikoho ľahostaj-
ným, podobne ako vystúpenie tria husľových 
virtuózok X-tenzion. Hostí spoločnosti Slo-
vaktual prišiel svojimi pesničkami pozdraviť 
aj Janko Lehotský, ktorý na záver svojho vy-
stúpenia otvoril spoločenský raut. V jedálnom 
lístku nechýbali typické slovenské špeciality 
či kvalitné domáce vína. 

Integrovaný systém riadenia
Integrovaný systém riadenia v spoločnos-

ti Slovaktual je založený na vzájomnej súčin-
nosti kvality, environmentalistiky a bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci, čo umožňuje 
stále efektívnejšie riadenie spoločnosti. 

Koncom roka 2003 sa vedenie spoločnos-
ti Slovaktual, s. r. o., rozhodlo uchádzať o zís-
kanie certifikátu riadenia kvality podľa normy 
STN EN ISO 9001:2001.

Po zvážení, v 1. polroku 2004, vedenie po-
tvrdilo snahu získať aj certifikát environmen-
tálneho manažérstva podľa normy STN EN 
ISO 14 001:1996 a manažérstva bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci podľa normy 
OHSAS 18 001:1999. 

Certifikačný audit vykonala spoločnosť RW 
TÜV Bratislava, s. r. o., ktorá na základe úspeš-
ného auditu odovzdala v apríli 2005 vede-
niu spoločnosti Slovaktual certifikáty systému 
manažérstva kvality, environmentálneho ma-
nažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci. 

Slovaktual sa pripravil na baby-boom 
výroby dverí a okien

Vývoj v spoločnosti Slovaktual sa nezastavuje. Po minuloročnom otvorení v poradí už tretej výrobnej haly  
v Pravenci sme boli svedkami slávnostného otvorenia novej haly na výrobu hliníkových dverí a atypických okien. 

Slávnostný prípitok výkonného riaditeľa spoločnosti Slovaktual pána 
Ľubomíra Majzlana v spoločnosti Karin Hajdu.

Početní priaznivci firmy Slovaktual prišli podporiť ďalšie úspechy 
renomovanej značky.

V novej výrobnej hale s rozlohou 2 000 m2 už prebieha výroba hliníkových dverí a výroba aty-
pických okien. Hala bude vybavená novými strojnými zariadeniami, najmodernejším obrá-
bacím centrom SBZ 130 na opracovanie hliníkových profilov a PVC dverových profilov, ako aj 
novým nárezovým centrom pre hliníkové profily. Na fotografii kráča v popredí Marián Krč, za-
kladateľ spoločnosti Slovaktual. 


