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Firma s výlučne slovenským 
kapitálom pôsobí na sloven-
skom trhu už 17-ty rok, bez 

akejkoľvek dotácie štátu či iných 
fondov. Stratégiou firmy je orien-
tácia na konkrétneho zákazníka, 
čo dokazujú obchodné zastúpe-
nia v takmer každom meste Slo-

venska. K septembru 2007 stú-
pol počet týchto zastúpení na 83 
a v Českej republike vzniklo už 
ôsme obchodné zastúpenie. Po-
bočky sú i vo Švajčiarsku, Ra-
kúsku, Poľsku a Maďarsku. 
Dôležitým ukazovateľom sú in-
vestície, ktoré za posledné šty-

ri roky dosiahli takmer 390 milió-
nov korún. 
Firma sa pravidelne zúčastňu-
je na veľtrhoch a výstach na 
Slovensku i v Českej republi-
ke. V tomto roku to boli výstavy 
CONECO Bratislava, DOMEXPO 
Nitra a IBF Brno.

Nová administratívna budova
Spoločnosť začiatkom roka 2003 
presťahovala svoje sídlo i adminis-
tratívne priestory do zrekonštru-
ovanej budovy v Pravenci s plo-
chou 1 300 m². V interiéri budo-
vy na prízemí je vzorková predajňa 
s plochou 450 m². Na prvom po-

 Nové priestory
spoločnosti	Slovaktual

TEXT Barbara Turčíková v spolupráci so Slovaktual FOTO archív Slovaktual

Spoločnosť Slovaktual, zabezpečuje vynikajúce kvalitatív-
ne vlastnosti svojich produktov. Okná sa vyrábajú na plnoa-
utomatizovaných výrobných linkách (výrobu riadi počítačová 
technológia bez výkresovej dokumentácie). Kvalita výrobkov 
je prísne sledovaná a potvrdená certifikátmi kvality.

VýsTaVba haly D
>		začiatok	stavby	novej	haly:	

január 2007	
>		rozloha	haly:	2 000 m²
>		preinvestovaná	čiastka:	stavba 

haly D – 30 mil. SK + 25 mil. 
strojové vybavenie nadstavba 
administratívnej budovy – 12 mil. 
SK, autopark – 12 miliónov korún 
(ďalšie vybavenie hál do konca roka 
2007 – cca 11 mil.)

>		zámer:	rozšírenie kapacity výroby 
hliníkových dverí a atypických okien 
okien na plnoautomatizovanej linke
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schodí sú kancelárie obchodného 
a výrobného oddelenia a zasada-
cia miestnosť pre 40 osôb využí-
vaná na školenia obchodných zá-
stupcov. Na druhom poschodí sú 
kancelárie ekonomického oddele-
nia a vedenia firmy. Je tu i menšia 
zasadačka na obchodné rokova-
nia a školenia. S výstavbou nad-
stavby administratívnej budovy sa 
začalo začiatkom januára tohto 
roka a už začiatkom septembra 
bola odovzdaná do užívania. 

Hala D
V novej výrobnej hale s rozlo-
hou 2 000 m² je umiestnená vý-
roba hliníkových dverí z profi-
lov PONZIO a výroba atypických 
okien. V hale budú umiestne-
né nové strojové zariadenia, naj-
modernejšie obrábacie centrum 
SBZ 130 na opracovanie hliní-
kových profilov a PVC dverových 
profilov i nové nárezové centrum 
na hliníkové profily.

Integrovaný systém riadenia
Koncom roka 2003 sa vedenie 
spoločnosti rozhodlo uchádzať 
sa o získanie certifikátu riade-

nia kvality podľa normy STN EN 
ISO 9001:2001. V prvom polro-
ku 2004 doplnilo žiadosť aj o cer-
tifikát environmentálneho ma-
nažérstva podľa normy STN EN 
ISO 14 001:1996 a manažér-
stva bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci podľa normy OHSAS 
18 001:1999. 
Proces zavádzania riadenia kvali-
ty trval asi rok, počas ktorého sa 
spoločnosť usilovala zaviesť in-
tegrovaný systém riadenia do jed-
notlivých štruktúr.
Certifikačný audit vykonala spo-
ločnosť RW TÜV Bratislava, 
s. r. o.. Na základe úspešného 
auditu certifikáty systému ma-
nažérstva kvality, environmentál-
neho manažérstva a manažér-
stva bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci vedeniu firmy odo-
vzdala 8. 4. 2005 pri príležitos-
ti 15. výročia pôsobenia spoloč-
nosti na slovenskom trhu. 
Integrovaný systém riadenia je 
založený na súčinnosti kvali-
ty, environmentu, bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci, čo 
umožňuje čoraz efektívnejšie ria-
denie spoločnosti. . . .


