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DrÏíte v rukou jarní a zároveÀ první ãíslo
Káãka v tomto roce. Na jafie se obvykle tû‰íme na
nûco novû narozeného a ná‰ ãasopis nezÛstává po-
zadu. Svûtlo svûta spatfiila speciální slovenská
edice, kterou od teì budete pravidelnû nacházet
uprostfied se‰itu. Doufám, Ïe pfiispûje ke vzájemné
informovanosti a posílí dÛvûru mezi zamûstnanci
skupiny Kord na obou stranách hranice. 
Velmi otevfien˘ rozhovor s generálním fieditelem

Slovkordu Rudolfem Haasem tomu na zaãátek 
urãitû pfiispívá stejnû jako ten s Markem Malíkem
na následující stranû. 
Abych neopakoval, co si mÛÏete pfieãíst v násle-

dujících ãláncích, budu struãn˘. Jak vnímám pra-
covní priority, které pfied námi letos stojí? 
Pfiedev‰ím musíme udrÏet stabilitu v˘tûÏnosti
a nav˘‰it v˘konnost Slovkordu, moje pfiedstava je

87,5 % a v˘‰e. Zaãátek roku vypadá v tomto
ohledu dobfie, a to jak v objemu zakázek, tak ve
v˘tûÏnosti. StûÏejním úkolem proto je vzorování
tkaniny z na‰eho nového vlákna u co nejvût‰ího
poãtu zákazníkÛ. Dále chceme dotáhnout do
konce novou investici do skacích strojÛ ve v˘‰i 90
miliónÛ korun a rozjet na nich v˘robu, která
umoÏní nav˘‰ení kapacit o 2,2 kilotuny za rok.
A v neposlední fiadû ukotvit pracovní t˘m, protoÏe
neustálou fluktuaci vnímám jako zásadní prob-
lém. 
KdyÏ se nám toto v‰echno podafií, nemám o bu-

doucnost Kordárny a Slovkordu strach. 
VáÏení zamûstnanci, jak sami uvidíte, tohle

ãíslo je nadupané informacemi, ale také emocemi,
pfiíkladem budiÏ dal‰í z rozhovorÛ Jak to vidím já
– pfiíbûh této mladé dámy je inspirativní pro
v‰echny, kdo neÏehrají na osud, ale jsou aktivní
za v‰ech okolností. V jeho svûtle musím fiíct, Ïe
jsem na takovéto zamûstnance na‰ich spoleãností
py‰n˘. 
Pfieji Vám hodnû spokojen˘ch následujících dní.

Vá‰ Igor Fait
zástupce majoritního akcionáfie
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Nejprve se ohlédnûme. LoÀské v˘sledky
vám asi neudûlaly úplnou radost?
Ano, poprvé v historii jsme pod vedením
nového akcionáfie nesplnili plán. Mûlo to
mnoho pfiíãin. Jednalo se hlavnû o tech-
nické a technologické problémy pfii v˘voji
a vzorování vláken a tkanin v obou spoleã-
nostech a také o to, jak nás v uplynulém
roce vnímali na‰i zákazníci. Vysoké vytí-
Ïení na‰ich v˘robních kapacit, nedostatek
za‰kolen˘ch pracovníkÛ, vysoká nemoc-
nost a flukutace a nárÛst podílu neshod-
n˘ch v˘robkÛ a odpadu na Kordárnû mûly
za následek mimo vy‰‰ích zpracovacích ná-
kladÛ i neplnûní plánu v˘roby a expedice. 

Zmínil jste vztah zákazníkÛ k nám jako
dodavatelÛm, mÛÏete to nûjak pfiiblíÏit?
V˘‰e popsané události vyvolávaly pochyb-
nosti na‰ich zákazníkÛ a protahování
schvalovacího procesu pro nové v˘robky,
coÏ se ve v˘sledku projevilo niÏ‰ím, neÏ
plánovan˘m objemem v˘roby. V tomto
proto vidím jeden z prioritních úkolÛ le-
to‰ka: Pfiesvûdãit zákazníky, Ïe umíme kva-
litnû a v poÏadovaném ãase dodat to, co
potfiebují. Zkrátka musíme vyvíjet a vzo-
rovat nové v˘robky stávajícím a nov˘m zá-
kazníkÛm. A rychle! Pokud budeme v této
oblasti aktivní, zajistíme Kordárnû a Slov-
kordu dlouhodob˘ rÛst.

Na druhou stranu se ov‰em podafiilo
stabilizovat v˘tûÏnost ve Slovkordu…
Koneãnû. To je samozfiejmû skvûlá zpráva
a patfií za to dík pfiedev‰ím Rudolfu Haa-
sovi a jeho t˘mu. Otevírá to k˘Ïen˘ pro-
stor mimo jiné právû pro masívní
vzorování. První mûsíce roku vypadají
velmi slibnû jak z pohledu objemu zaká-
zek, tak z pohledu vysoké v˘tûÏnosti. 
Aktuálnû pfiem˘‰líme také nad tím, jak
technologicky zajistit dopolykondenzaci,
abychom byli schopni zpracovávat mate-
riál od dvou dodavatelÛ souãasnû.

Dûlá vám nûco v souvislosti s aktuální
situací na trhu opravdové vrásky na
ãele?
Vrásky snad ne, ale globální situaci cítím
jako zásadní tlak. Pfiedev‰ím agresivní ce-
novou politiku na‰ich ãínsk˘ch konku-
rentÛ. A pak taky nárÛst zpracovacích
nákladÛ na Kordárnû. Ná‰ druh˘ dlouho-
dob˘ strategick˘ cíl je proto neustálé sni-
Ïování zpracovacích nákladÛ, abychom
zÛstali konkurenceschopní. 

Jak˘mi opatfieními?
RÛstem produktivity práce a vyuÏití v˘-
robních kapacit, sníÏením podílu neshod-
n˘ch v˘robkÛ i odpadu a zefektivnûním
denní v˘robní operativy v oblasti materiá-
lov˘ch a lidsk˘ch zdrojÛ.

Co nás je‰tû ãeká v tomto roce?
Optimálnû splnûní finanãního plánu a na-
plnûní vize v oblasti trÏního podílu. CoÏ
pfiedstavuje nárÛst podílu Kordárny na
trhu kordov˘ch tkanin, udrÏení podílu
Kordárny na trhu tkanin pro dopravní-
kové pásy, nárÛst podílu Kordárny na trhu
karbonov˘ch tkanin. Ve Slovkordu pak za-
hájení prodeje HMLS vlákna a vyuÏití v˘-
robní kapacity roz‰ífiením v˘roby
a prodeje nového sortimentu technick˘ch
vláken HMLS a zejména LS.

ččíísslloo  0011  ||  22001166  ||  ffiirreemmnníí  iinnffoorrmmaaččnníí  zzpprraavvooddaajj  KKOORRDDÁÁRRNNAA  PPlluuss  aa..ss..

33

S Markem Malíkem, pfiedsedou pfied-
stavenstva, jsme o spoleãnostech sku-
piny Kord diskutovali pfies hodinu.
Mluvil se zápalem a bylo na nûm
znát, Ïe si cení aktuálních v˘sledkÛ,
ale Ïe si je také dobfie vûdom v˘zev
a úskalí, která pfied nimi stojí. 

HHeslo roku: Vzorovat a rychle
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Na umístûní t˘mÛ mají vliv ukazatele v˘ko-
nové, tedy v˘kon t˘mu a normohodiny, kvali-
tativní, tedy neshodná v˘roba  nebo
pfiesoukané cívky a v˘robní, tedy vyuÏití
strojÛ a absence. Nejlep‰í t˘my podávaly po
cel̆  rok nejlep‰í v˘sledky, mûsíãnû se umisÈo-
valy na pfiedních místech a zaslouÏenû obsa-
dily v koneãném hodnocení první místa.
Z kaÏdého stfiediska byl vybrán jeden t˘m,
kter  ̆se zúãastní jednodenní exkurze do Slov-
kordu Plus, která bude spojena s obûdem.

Petr ·tábl, vedoucí stfiediska Ségly: „SoutûÏ
o nejlep‰ího mluvãího stfiediska Ségly vyhrál
v tajném hlasování poroty Jan Migota, kter˘
dostal odmûnu ve v˘platû za leden. Celkové
v˘sledky se také promítly do hodnocení sou-
tûÏe o nejlep‰ího mistra stfiediska. Nejstabil-
nûj‰í v˘kony mûly v uplynulém roce t˘my
pod vedením mistra Radoslava Mareãka,
kter  ̆se tak stal vítûzem soutûÏe o nejlep‰ího
mistra a také on si odnesl finanãní odmûnu
v únorové mzdû.”

Miroslav Jurena, vedoucí stfiediska Kordy:
„Nejlep‰ím mluvãím za rok 2015 se stal Mar-
tin Kuchárek, pod jehoÏ vedením smûna pra-
videlnû dosahuje nejlep‰ích v˘konnostních
v˘sledkÛ, má v˘borné organizaãní a fiídící
schopnosti a pofiádek na pracovi‰ti. Nejlep‰ím
mistrem pak je Emília Kohútová. Ta slavila
úspûch pro svÛj pfiehled o plánu a chodu tech-
nologie skaní a tkaní, za dobré organizaãní
schopnosti a ochotu uãit druhé a také za to, Ïe
je sice pfiísná, ale spravedlivá.”

dílny

Skárny

Snování

Tkalcovny

DTÚ

Nejlep‰í t˘my roku 2015
Stfiedisko Ségly

t˘m

15151

15121

15133

15143

poãet ãlenÛ

8

4

19

7

poãet t˘mÛ

4

4

4

3

mluvãí t˘mu

BrÀová

Schmidtner

Migota

Leskovan

mistr

Mareãek

Mareãek

Strakáãová

Strakáãová
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Jako obvykle jsme i letos vyhlásili nejlep‰í t˘my uplynulého roku. Hodnotilo se podle toho, jak dopadly kumulované 
v˘sledky jednotliv˘ch mûsícÛ. 

NNejlepší týmy pojedou na exkurzi

dílny

Skárna 

Skárna 

Tkaní

Tkaní

DTÚ

t˘m

111137

111138

111362

111365

111400

poãet ãlenÛ

17

19

6

7

7

poãet t˘mÛ

4

4

4

4

4

mluvãí t˘mu

Kuchárek

Hnátková

Slezák 

âambal

Vafiecha

mistr

Pecen

Pecen

Pecen

KoÏeluha

Hudeãek

Stfiedisko Kordy
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„Díky zavedení informaãního systému do
v˘roby zhruba pfied tfiemi lety se nám ote-
vfiela bez nadsázky tajemná komnata dat, do
které jsme pfied tím nemûli pfiístup,“ vysvût-
luje dopad systému Helios na oddûlení
Controllingu Chybíková. „Do té doby jsme
mûli spoustu nevyjasnûn˘ch otázek ohlednû
procesÛ v Kordárnû. Informaãní systém
nám poskytl neocenitelná data z rÛzn˘ch
oblastí. Na‰ím úkolem na Controllingu je
tyto informace smysluplnû vzájemnû propo-
jovat a vyvozovat z nich komplexní závûry
o v˘robním procesu, chybách a pfiedev‰ím
navrhovat fie‰ení, jak ho zlep‰it.“ Sbûr dat
v Kordárnû bez pomoci automatizovaného
systému si jde pfiedstavit opravdu jen stûÏí,
rÛznorodost a pfiedev‰ím promûnlivost záka-
zníkÛ, dodavatelÛ, vstupÛ a sortimentu je
pfiíli‰ velká. 

V˘robní Controlling pfiitom nevychází ze
slova kontrola, ale z anglického slovesa ovlá-
dat. StûÏejním úkolem oddûlení tedy není
provádût jednoduché kontroly, ale ovládat
a nastavovat procesy a metodiku fie‰ení
problémÛ v celé firmû. „Jde o nástroj fiízení,
od managementu aÏ po lidi ve v˘robû.
Nejde tedy jen o na‰e oddûlení, tyto procesy
musí b˘t centralizované. Je pravda, Ïe po ce-
l˘ch patnáct let v Kordárnû jsem zÛstala na

zcela stejné pozici, ale nároãnost na‰í práce
je diametrálnû odli‰ná,“ usmívá se Chybí-
ková. Tlak na efektivitu vychází z vnûj‰ího
prostfiedí trhu, kter˘ klade stále vût‰í a vût‰í
dÛraz na hledání skryt˘ch rezerv v hospoda-
fiení firem. Pfiitom vytáhnout ze zmûti 
informací ty opravdu dÛleÏité a vyuÏít je
k vylep‰ení v˘robního procesu není nic
jednoduchého. 

Konkrétními pfiíklady úspûchu oddûlení
Controllingu je napfiíklad optimalizace hos-
podafiení s materiálem. Díky dÛkladné ana-
l˘ze se pfii‰lo na nedostatky v hospodafiení
s vláknem na jednom ze stfiedisek. Od to-
hoto zji‰tûní uÏ byl jen krok k nastavení
zmûn a po ãtyfiech mûsících vypadají v˘-
sledky úplnû jinak. „Je to pro nás urãitû
velké zadostiuãinûní. Jsem ráda za to, Ïe
spolu lidé komunikují, fie‰í problémy do-
hromady a vidí pak i v˘sledky,“ shrnuje
úspû‰né taÏení Chybíková. Stejnû tak se za
posledních pût let díky Controllingu zcela
zmûnilo vyhodnocování inventur. Správn˘
tok materiálu je pro Kordárnu klíãov˘
a dnes uÏ nelze pouze konstatovat, kolik ma-
teriálu se kde nachází, ale zab˘vat se jednot-
liv˘mi materiálov˘mi skupinami, vlákny,
problémov˘mi místy hospodafiení s materiá-
lem a hledat fie‰ení v pfienastavení systému. 

„V souvislosti s inventurou jsme napfií-
klad fie‰ili problematické snování na séglech.
V ãíslech ‰lo o zdánlivû zanedbatelné pro-
cento proteãeného materiálu, asi 0,3 %, ale
pfiedstavte si, Ïe to odpovídá 845 tisícÛm
korun!“ popisuje dal‰í odhalení Control-
lingu Ivana Chybíková a dodává: „Kromû ji-
ného jsme také do jisté míry zbofiili m˘ty
o tom, jak se u nás chovají rÛzné materiály.
I jen zmûna vnímání procesÛ a pfienastavení
koeficientÛ, tak aby lépe odpovídaly skuteã-
nosti, mÛÏe vést k velk˘m zlep‰ením. Napfií-
klad dlouhodobû nevycházelo hospodafiení
se séglov˘mi údky. Prozkoumali jsme to
opravdu do hloubky, pozmûnili vzoreãky,
vzali v úvahu nové veliãiny a po dvou letech
o séglov˘ch údkách nikdo neví.“ 

Ivana Chybíková pfiiznává, Ïe má obãas
pocit, Ïe uÏ se jí do hlavy více informací ne-
mÛÏe vejít. Velk˘ respekt má v‰ak k lidem ve
v˘robû: „Právû pracovníci ve v˘robû jsou
ãasto hlavními vykonavateli sbûru dat.
Víme, Ïe to nemají jednoduché. My se tu
ale konec koncÛ snaÏíme dûlat totéÏ – zajis-
tit budoucnost firmû a tím jejich pracovní
místa. Obãas se to neobejde beze zmûn, ale
jinak bychom nepfieÏili. Závisí na tom bu-
doucnost firmy.“ 

Aãkoliv v oddûlení Cotrollingu sedí
pouze dvû dámy – Ing. Ivana Chybí-
ková a Ing. Blanka Kadlãková, skrz
v˘robní informaãní systém sbírají
a interpretují poznatky ze v‰ech
koutÛ Kordárny. MoÏná, Ïe jejich
práce není na první pohled tolik
„vidût“, ve svém dÛsledku ale pfiiná‰í
aÏ milionové úspory. 

NNa sbírání a správném 
přečtení dat 
závisí budoucnost celé firmy 
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Jejich uvedením do provozu dojde k nav˘-
‰ení kapacit o 2,2 kilotuny za rok. Stroje
budou umístûny v hale, kde dfiíve stály stroje
DT - Francie a budou zasahovat do 4. lodi
SKP. âtyfii  stroje SKP budou demontovány.
„Nové stroje byly vybrány tak, abychom mi-

nimalizovali pfiesoukávání do hrncÛ a tím
pádem zefektivnili cel˘ proces skaní. Pro
spu‰tûní a obsluhu tûchto strojÛ bude zapo-
tfiebí zhruba 22 pracovníkÛ ve ãtyfismûnném
provozu,” uvedl provozní fieditel Milan
·ácha. Podle nûj do konce bfiezna skonãí stû-
hování strojÛ a pak nastoupí externí firmy na
úpravy podlahy, podvûsn˘ch drah, osvûtlení
a klimatizace. MontáÏ nov˘ch strojÛ plánu-
jeme na srpen aÏ fiíjen, na konci fiíjna by
mûly b˘t v‰echny stroje uvedeny do provozu.

Zaãátkem roku akcionáfii odsouhlasili
investici do ‰esti skacích strojÛ Saurer
ve v˘‰i 90 miliónÛ korun.

NNové stroje rozšíří kapacity na skárně kordů

„Rád jsem se do Kordárny vrátil, mûl jsem
k ní vÏdycky vztah, vÏdyÈ jsem sem chodil na
brigády uÏ coby student!“ vzpomíná Josef
Foks a dodává: „Prostfiedí znám tedy doko-
nale, ale nová pozice je pomûrnû nároãná. Ve
chvíli, kdy jsem nastupoval, se v podstatû ob-
mûnila polovina na‰eho oddûlení. Jsem moc
rád, Ïe mi se zapracováním mÛÏe pomoci
moje sestra.“ Paní StaÀková v Kordárnû ko-
neckoncÛ pracovala uÏ od sv˘ch  devatenácti
a tûÏko hledat nûkoho, kdo by mûl firmu více
vmalíãku.

„V úãtárnû se takfiíkajíc sbíhají v‰echny in-
formace, které odhalují skuteãn  ̆chod spoleã-
nosti. Tady poznáme, jak na tom spoleãnost

je,“ fiíká dále vedoucí finanãní úãtárny, kter˘
má pod sebou v oddûlení ãtyfii kolegy. Aktu-
álnû tam kompletují podklady pro úãetní zá-
vûrku Kordárny a Kordplastu, která bude
auditovaná spoleãností Danekon v termínu
do 31. bfiezna. „V souãasné dobû také do‰lo
ke zmûnám v zákonû o úãetnictví, takÏe si
musíme dát pozor i na správné zanesení tû-
chto zmûn,“ komentuje úkoly svého oddûlení,
ale jedním dechem dodává: „Pro mnû osobnû
se úãetnictví neomezuje pouze na na‰e oddû-
lení, ale zaãíná uÏ na dílnách, vychází ze správ-
ného zadávání zakázek a operací.
NejdÛleÏitûj‰í je spolupráce na úrovni celé
firmy.“

Nov˘ vedoucí finanãní úãtárny, Josef Foks, nastoupil v pÛlce záfií minulého
roku. V Kordárnû ale není Ïádn˘m nováãkem. Od roku 2000 aÏ do insolvence
pracoval jako ekonom ve Slovkordu a mûl také na starosti likvidaci celé staré
kordárenské skupiny. Aãkoliv si dal tfiíletou pauzu, do Kordárny se vrátil a se
zapracováním mu nyní dokonce pomáhá jeho vlastní sestra.

ÚÚčetnictví není jen účtárna, začíná už nadílnách a podílí se na něm celá firma

Josef Foks (52) vystudoval fakultu
strojírenství VUT v Brnû. Má 3 sou-
rozence a dvû dospûlé dcery, které vy-
studovaly ekonomiku na Masarykovû
Univerzitû v Brnû a praÏské V·E.
Mezi jeho záliby patfií jízda na hor-
ském kole a turistika s pfiítelkyní. 
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máme veºkú radosÈ, Ïe vydanie Káãka, ktoré práve
teraz drÏíte v rukách, je súãasne aj prv˘m ãíslom,
ktoré sa na ‰tyroch stranách venuje v˘hradne infor-
máciám zo Slovkordu. Novinky z firmy a rozhovory
s kolegami v slovenãine, vrátane kríÏovky s moÏnosÈou
v˘hry, nájdete odteraz v kaÏdom nasledujúcom
Káãku. V aktuálnom ãísle nájdete rozhovor s riadite-
ºom Rudolfom Haasom a v ãlánku o v˘sledkoch za-
mestnaneckej ankety nám dôleÏité novinky zo
spoloãnosti prezradila riaditeºka v˘roby Andrea Zig-
mundová.
Aj keì sú medziºudské vzÈahy v Slovkorde tradiãne

veºmi úzke a priateºské, dalo by sa povedaÈ takmer
rodinné, takÏe s komunikáciou nemajú také prob-
lémy, aké mávajú vo väã‰ích firmách, sme presved-
ãení, Ïe firemn˘ ãasopis má pre zamestnancov zmysel.
A to nielen v˘hradne v spravodajskej rovine. Rudolf
Haas, riaditeº Slovkordu, okomentoval nov˘ priestor
v Káãku takto: „Je skvelé, Ïe Slovkord dostane svoj
hlas. A t˘m nemyslím iba hlas manaÏmentu, vítané
sú názory v‰etk˘ch. Te‰ím sa na to, Ïe si v nasledujú-
com ãísle preãítam rozhovor s kolegami z v˘roby.“

Prajeme Vám príjemné ãítanie,
redakcia Káãka

Vážení zamestnanci
Slovkordu,

Eeditorial
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Prv  ̆okruh otázok, t˘kajúci sa toho, ako ste
spokojní s pracovnou atmosférou, dopadol
pozitívne. Z va‰ich odpovedí je zrejmé, Ïe po-
zitívne hodnotíte vzÈahy vo vnútri kolektívu,
koordináciu a bezpeãnosÈ práce a dostupnosÈ
pracovn˘ch pomôcok. 

Ceníte si tieÏ stabilitu zamestnania, ste radi,
Ïe do práce to máte blízko. NesÈaÏujete sa ani
na pracovn  ̆ãas. „Ten je síce nepretrÏit ,̆ ale
u nás v Slovkorde vadí zamestnancom menej
ako v Kordárni. Nad‰tandardné vzÈahy umo-
ÏÀujú lep‰iu komunikáciu a tá vedie k väã‰ej
spokojnosti aj v sÈaÏen˘ch podmienkach,” ko-
mentuje v˘sledky dotazníka Andrea Zigmun-
dová, riaditeºka v˘roby.

âo by ste radi zlep‰ili, je v‰eobecná infor-
movanosÈ o dianí v spoloãnosti, tímová spo-
lupráca, pracovná obuv a montérky
a transparentná komunikácia pri rozdeºo-
vaní v˘konnostn˘ch prémií. Evergreenom
nedostatkov je neexistencia jedálne. „Dúfame,
Ïe aspoÀ zabezpeãením automatu na studenú
stravu, sme zamestnancom Slovkordu sprí-
jemnili pauzy. Súdiac podºa toho, Ïe je hlavne
v noci r˘chlo prázdny, tak áno,” usmieva sa
personalistka Jana Lejsková. Rovnakému
úãelu poslúÏi aj nová chladniãka v dennej mi-
estnosti. 

A ako sa budú rie‰iÈ ìal‰ie problémy, na
ktoré ste upozornili? „Nové montérky a pra-
covnú obuv sa budeme snaÏiÈ vybraÈ umie-
stneho dodávateºa. S v˘berom budú radiÈ
ºudia z v˘roby, aby sa podráÏky obuvi ne‰m˘-
kali po zaolejovanej podlahe a obleãenie bolo
z bavlny,” hovorí Andrea Zigmundová a do-
dáva: „Existuje urãitá nespokojnosÈ s rozdeºo-
vaním prémií. Ide o nepochopenie systému,
ktor  ̆je nutné dobre vysvetºovaÈ. SnaÏíme sa
akúkoºvek komunikáciu vylep‰iÈ, ãi uÏ na
úrovni majstrov, tak na mojej úrovni – na
mÀa sa zamestnanci môÏu obracaÈ, keì majú
pocit, Ïe umajstrov nepochodili. Na druhú
stranu uznávame, Ïe systém hodnotenia je
dosÈ zloÏit .̆ Preto teraz pripravujeme druh˘
bonusov  ̆systém. Okrem toho ale bude stále
platiÈ, Ïe kto má merateºne lep‰í v˘kon v práci,
dosiahne na lep‰ie bonusy.” 

âo sa chystá

Exkurzia do Veºkej a Family Day
Extern  ̆auditor odporuãil, aby v‰etci zame-

stnanci mali moÏnosÈ na vlastné oãi vidieÈ,
kam je v˘sledok ich práce “smerovan˘”. Na-
príklad, na ão sa pouÏíva vlákno zo Slovkordu,
koºk˘mi procesmi prechádza, na ão sa zame-
raÈ, aby vady vlákna nespôsobovali problémy
pri spracovaní. Na jar sa teda môÏete tû‰iÈ na
exkurziu do Kordárne, na ktorej sa vystriedajú
v‰etci zamestnanci z v˘roby.

Pripravujeme aj Family Day. Po úspechu
vianoãnej besiedky by sme radi poskytli moÏ-
nosÈ stretnúÈ sa, za‰portovaÈ si a pobaviÈ sa.
A to nielen na‰im zamestnancom, ale aj cel̆ m
ich rodinám. Podrobnosti a presné termíny
vám dáme vãas vedieÈ.

AAnketa: Spokojnosť prevláda, na odstránení problémov 
pracujeme 

Celopodnikovej anonymnej ankety sa zúãastnilo 59 % v‰etk˘ch pracovníkov Slov-
kordu. Podobne ako v Kordárni k nej aktívne a vo vyrovnanom pomere pristúpili
rovnako zamestnanci THP profesií, ako aj robotníci. V Senici ale anketu vyplnilo
viac ºudí. A ão z va‰ich odpovedí vypl˘va?
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Od posledného rozhovoru pre Káãko uÏ
uplynulo minimálne pol roka, stále si e‰te
uÏívate Ïivot na Slovensku?
Dalo by sa povedaÈ, Ïe o tejto krajine stále
ãastej‰ie prem˘‰ºam ako o svojom domove.
Príroda je tu je fascinujúca, ºudia príjemní
a prívetiví. Samozrejme, cítim sa tu tak
dobre aj preto, Ïe ma práca v Slovkorde ne-
uveriteºne baví. Som naozaj rád, Ïe som na-
‰iel miesto, kde môÏem byÈ svojimi
skúsenosÈami nápomocn˘.

K rozvoju firmy prispievate nemalou mie-
rou, Slovkord zaãal pod va‰ím vedením
zarábaÈ...
Mám z toho radosÈ. Január bol prv˘m me-
siacom v celej histórii spoloãnosti, kedy sme
vygenerovali zisk, a malo by to tak byÈ aj na
konci roka. Na základe zhodnotenia vlaÀaj-
‰ích v˘sledkov sme vytvorili pre rok 2016
realistick˘ plán, v ktorom oãakávame v˘robu
v celkovom objeme 7 tisíc ton vysoko kvalit-
ného vlákna pre KordáreÀ. V reãi peÀazí je
to 15 miliónov eur, teda o 2 milióny viac ako
vlani. Aby sme splnili plán, musíme t˘ch 7
tisíc ton vlákna vyrobiÈ v takzvanej „kvalite
1“, takÏe s minimálnou v˘ÈaÏnosÈou 87,5 %.
DosiahnuÈ tak vysokú v˘ÈaÏnosÈ se nám
podarilo aÏ na konci minulého roka. Dnes
uÏ ale v˘ÈaÏnosÈ okolo 90 % dosahujeme
‰tandardne.

Aké kroky viedli k tomuto zlep‰eniu?
T̆ ch faktorov je veºa. Keì som do Slov-

kordu pri‰iel, automaticky se predpokladalo,
Ïe nedostatoãnú v˘ÈaÏnosÈ spôsobujú prob-
lémy na na‰ich strojoch alebo chybn˘ pri-
ebeh ná‰ho v˘robného procesu. Sústredili
sme sa teda na hºadanie problému vo vnútri
firmy a napriek tomu, Ïe aj tam sme na‰li ur-
ãit˘ priestor pre zlep‰enie, nakoniec sa uká-
zalo, Ïe chybu sme mali hºadaÈ na strane
dodávateºa. Materiál - polymér, ktor˘ sme od
neho kupovali, nebol dostatoãne kvalitn˘. 

Vymenili ste dodávateºa?
Nie, ale reklamovali sme jeho v˘robky a sú-
ãasne sme zaãali testovaÈ vzorky od ìal‰ích
dodávateºov. Zistili sme aj to, Ïe v priebehu
prepravy granulátu môÏu vzniknúÈ  dosÈ zá-
vaÏné po‰kodenia, ktoré sa teraz snaÏíme eli-
minovaÈ. Vylep‰ili sme aj proces dæÏenia.
Veºké zásluhy patria aj operátorom vo v˘-
robe, ktorí sa nauãili lep‰ie a efektívnej‰ie za-
obchádzeÈ so strojmi, takÏe máme menej
prietrhov. Za obratom k ziskovosti celej

SSlovkord je konečne v čiernych číslach

Január bol prv˘m mesiacom v histórii
Slovkordu, ktor˘ skonãil  finanãn˘m
ziskom. Je ÈaÏké predstaviÈ si lep‰í za-
ãiatok nového roku. O boji za lep‰iu
v˘ÈaÏnosÈ materiálu, o spolupráci so
spoloãnosÈou Kordárna, ale aj o plá-
novanom barbecue so zamestnancami
sme sa porozprávali s riaditeºom Ru-
dolfom Haasom.



firmy stojí súhra nás v‰etk˘ch, dosiahli sme
to v‰etci spoloãne, som hrd˘ na v‰etky odde-
lenia. Som presvedãen˘, Ïe dôleÏitú úlohu
v tom zohrala aj skutoãnosÈ, Ïe sme sa
v správnom ãase sústredili na správne ciele.
Nikdy nemôÏete rie‰iÈ v‰etko naraz, mohlo
by sa staÈ, Ïe tak vlastne nevyrie‰ite niã.

Vidíte v roku 2016 e‰te iné v˘zvy, okrem
tej zjavnej, ktorou je splnenie plánu?
Vo chvíli, keì dosahujete v˘ÈaÏnosÈ okolo 
95 %, môÏete svoj produkt zlep‰iÈ uÏ len
veºmi málo. Musíte pri tom byÈ oveºa opatr-
nej‰í, pretoÏe kaÏd˘m neopatrn˘m krokom
môÏete kvalitu produktu naopak zhor‰iÈ. Ale
nebavme sa prosím iba o produkte, pre mÀa
je a vÏdy bude v˘zvou prostredie vo firme.
Na‰ich zamestnancov potrebujeme. Potrebu-
jeme, aby u nás zostali a aby cítili, Ïe ich re-
‰pektujeme a oceÀujeme ich prácu.
V minulom roku, ktor˘ bol pre v‰etk˘ch
veºmi nároãn˘, sme napríklad zaviedli bo-
nusy za prácu navy‰e. Dosahovali aÏ 10 %
mzdy a urãite by som ich rád zachoval aj
v budúcnosti.

Poãula som, Ïe ste si zorganizovali via-
noãn˘ veãierok.
Áno, takmer so v‰etk˘mi zamestnancami,
bol nesmierne príjemn˘! Ako som sa vyjadril
uÏ v ãase jeho konania, nebol to „veãierok“
v tom pravém zmysle slova, protoÏe v areáli
Slovkordu si nepripijete – alkohol je tu aj

v malom mnoÏstve zakázan˘. Te‰ím se ale, Ïe
keì sa poãasie trocha zlep‰í a nastanú teplej-
‰ie jarné dni, vyrazíme so v‰etk˘mi niekam
do prírody na spoloãné grilovanie. Okrem
toho plánujeme pozvaÈ rodiny zamestnancov
na exkurziu do v˘roby – interne tomu hovo-
ríme „family day“. Chcem, aby Slovkord bol
v Senici zase viditeºn˘ a na‰e dvere, otvorené
miestnym obyvateºom, k tomu patria.

VráÈme sa ale k predchádzajúcej otázke –
aké ìal‰ie v˘zvy ãakajú Slovkord?
Mojím cieºom je byÈ dobr˘m hospodárom
a odhaliÈ v‰etky spôsoby, vìaka ktor˘m
môÏe Slovkord rásÈ. Zámerne hovorím od-
haliÈ, pretoÏe Slovkord má veºmi v˘znamnú
skrytú hodnotu. Samotná budova v˘roby je
postavená pre 12 strojov, ale v súãasnosti je
vo v˘robnej hale nain‰talovan˘ch iba 6. A di-
sponujeme aj vlastnou prevádzkou na v˘-
robu polyesteru. Teoreticky je teda moÏné, za
relatívne nízke náklady, zdvojnásobiÈ v˘-
robnú kapacitu. A navy‰e by sme polyester
nemuseli kupovaÈ, ale mohli by sme si ho vy-
rábaÈ si sami. Bola by to perfektná kvantifi-
kácia súãasnej prevádzky, infra‰truktúru na
takovú zmenu máme.

Teoreticky to znie dobre, aké by to ale
bolo v praxi?
V novovzniknut˘ch kapacitách samozrejme
musíte vyrábaÈ produkty a v tom je i hlavn˘
kameÀ úrazu. Na‰ím jedin˘m zákazníkom je
KordáreÀ a jej potreby úplne uspokojuje ak-
tuálny objem vyrobeného vlákna. Keby sme
chceli rásÈ, museli by sme získaÈ in˘ch záka-
zníkov – tí sú ale bohuÏiaº veºmi ãasto pri-
amym konkurentom Kordárne, takÏe toto
nie je ideálne rie‰enie.

Existujú aj potenciálni zákazníci, ktorí nie
sú konkurentom Kordárne?
Verím tomu, Ïe áno. Napríklad tí, ktorí vy-
uÏívajú ‰peciálne technické vlákna bez úprav
ako súãasÈ geotextílií. Myslím si, Ïe by to
Slovkord obohatilo, ale rozhodnutie záleÏí na
akcionároch. Ja budem pripraven˘ prezento-

vaÈ skryt˘ potenciál Slovkordu, to je moja
povinnosÈ.

Ako vlastne vnímate spoluprácu 
s KordárÀou?
Ja som spokojn˘. Aj keì Ïiadna spolupráca
sa nikdy nezaobíde úplne bez rozporov, bolo
by hádam aj ãudné, keby áno. Cítim to tak,
Ïe po technickej stránke v‰etko perfektne
funguje. Dokonca uÏ sme svedkami prv˘ch
zlep‰ení, ktoré vznikli z na‰ej pravidelnej
úzkej komunikácie – vìaka nej bola Kordá-
reÀ dostatoãne flexibilná a upravila kvôli
nám svoje stroje. TakÏe teraz môÏeme vyrá-
baÈ s men‰ím mnoÏstvom odpadu. To je
v˘voj správnym smerom pre obidve spoloã-
nosti.

Zmienil ste ale aj rozpory.
Mal som na mysli urãité napätie, ktoré
zrejme vychádza z histórie, keì Slovkord pre-
rábal a Èahal tak v˘kon celej skupiny ku dnu.
To nebolo príjemné pre nikoho. Preto mám
niekedy pocit, Ïe nás nevnímajú ako part-
nera, ale skôr ako problémového dodávateºa.
Pevne verím, Ïe to sa teraz zmení, pretoÏe
koneãne zaãíname reálne prispievaÈ k celko-
vej prosperite firmy. Pri spolupráci viacer˘ch
subjektov je podºa môjho názoru klíma,
ktorá vládne, naozaj kºúãová a aj keì mu-
síme plniÈ záväzky na 100 %, v mojich
oãiach sme jedna entita, jedna firma. Nako-
niec, máme aj jeden ãasopis ☺!
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TAJNIâKA... skr˘va názov chráneného územia na Záhorskej níÏine.
Jeho súãasÈou je prameniskové jazero eolitického pôvodu na Borskej ní-
Ïine v katastrálnom území obce Plaveck˘ ·tvrtok. Vzniklo v oblasti via-
tych pieskov, pieskové duny spevnené lesn˘m porastom uzatvorili
depresiu, do ktorej vyvierajú silné pramene. Jazero postupne zarastá ve-
getáciou a mení sa na slatinisko. Od roku 1964 je oblasÈ jazera prírod-
nou rezerváciou, ochraÀujú sa zriedkavé druhy flóry a fauny viazané na
moãariny a vodn˘ biotop a zaktieÏ okolit˘ borovicov˘ les.

Vylú‰tite kríÏovku,
napí‰te tajniãku na
lístok s va‰ím menom
a vhoìte ho do 30.
4. 2016 do boxu na
okne kancelárie maj-
strov, kam vhadzujete
pripomienky a ná-
mety. Traja vyloso-
vaní získajú finanãnú
v˘hru:

1. cena 30 €
2. cena 20 €
3. cena 10 €

KKrížovka s možnosťou výhry
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Mají v hledáãku úplnû nové zákazníky,
ale mají také rozpracované nové úkoly
u na‰i stávajících zákazníkÛ, pfiedev‰ím se
snaÏí roz‰ífiit jejich portfolio o PES kordy
z Nového Slovkordu. 

Co se t˘ká nov˘ch zákazníkÛ, jde
hlavnû o Nexen Tires, jak potvrdil ob-
chodní fieditel Petr Jurda: „Továrna
u Îatce má zaãít vyrábût v roce 2017 aÏ
2018, my jsme nyní ve fázi testování la-
boratorních vzorkÛ polyamidov˘ch tka-
nin, pokud pÛjde v‰e dobfie, mûli
bychom b˘t pfiipraveni zaãít standardnû
dodávat ihned po spu‰tûní v˘roby

a ukonãení testovacího provozu. Na
tomto projektu pfiitom spolupracujeme
s korejskou obchodní firmou, která má
dobré vztahy pfiímo v centrále firmy.”

Dal‰ím nov˘m odbûratelem na‰eho v˘-
robku by mûl b˘t maìarsk˘ Hankook
Tires. „Tam jsme tûsnû pfied schválením
polyamidové tkaniny, oãekáváme stan-
dardní dodávky od druhé poloviny to-
hoto roku,” upfiesnil Petr Jurda.

Podle nûj jsme ve fázi v˘mûny infor-
mací a specifikací také s japonsk˘m v˘-
robcem pneumatik Sumitomo Tires, kde
se snaÏíme zahájit diskusi o schvalovacím

procesu pro jejich tureck˘ závod. „JiÏ na
konci roku 2014 u nás byli zástupci Su-
mitoma na auditu, a já se chystám kon-
cem bfiezna do jejich centrály v Kobe na
prezentaci na‰í firmy.”

A pak je tu je‰tû indick˘ v˘robce pneu-
matik Apollo Tires, kter˘ bude stavût to-
várnu na Slovensku. Letos se obchodníci
budou snaÏit o osobní kontakt s indickou
centrálou a s ãlovûkem, kter˘ by mûl mít
odpovûdnost za nákup textilu pro tento
maìarsk˘ závod.

AAktuality z obchodního oddělení

V souãasné dobû se obchodníci v Kordárnû kromû bûÏících projektÛ vûnují také tûm nov˘m.

Úãastnili jsme se veletrhu Tire Tech 
Tfietí únorov  ̆t˘den jsme vystavovali v Hannoveru. Tire Tech je v˘znamn  ̆veletrh pro firmy zab˘vající se v˘robou zafiízení ãi techno-

logií, které se pouÏívají pfii v˘robû pneumatik, a protoÏe se kaÏd˘m rokem zvût‰uje a nab˘vá na v˘znamu, byl dokonce pfiesunut z Ko-
lína nad R˘nem na vût‰í v˘stavní plochu do Hannoveru. Tam jsme se tedy potkali s vût‰inou na‰ich v˘znamn˘ch zákazníkÛ, mimo jiné
jsme na veletrhu mûli dÛleÏité jednání s Continentalem, Bridgestonem nebo Nokianem, z poslednû jmenovaného je i tato fotografie.



Vpfiípadû vyskopevnostní kordové tkaniny
z nového typu vlákna PA66 s jemností 280tex
se vlákno s tak vysokou jemností u nás je‰tû
nikdy nepouÏívalo, a dal‰í dÛvod, proã je tato
tkanina tak v j̆imeãná, pfiidává Ján Horvat:
„Bude se pouÏívat v kostfie nákladních diago-
nálních pneumatik jako náhrada standardních
PA6 tkanin, jejichÏ vloÏky v kostfie mohou do-
sahovat poãtu od 6 do 18 vrstev pogumova-
n˘ch kordov˘ch tkanin. PouÏitím nového
vysokopevnostního kordu se sníÏí poãet vloÏek
aÏ o jednu tfietinu. Toto sníÏení znamená, Ïe
pneumatika bude lehãí a následnû i levnûj‰í.“
Momentálnû máme k dispozici toto vlákno od
dvou dodavatelÛ, od SHENMA zâíny a od
NEXIS zHumenného.

V prÛbûhu ledna tak byly na základû vyhod-
nocení dlouhodob˘ch laboratorních testÛ

vlákna a tzv. singl impregnovan˘ch kordov˘ch
nití vyrobené první zku‰ební balíky kordové
tkaniny na lince DTU 7. Pfii zkou‰kách této
tkaniny byli v Kordárnû pfiítomní i zástupci
firmy Loilshina z Ruska,  pro kterou je tato
kordová tkanina vzorovaná. „První v˘sledky
dopadly dobfie, ale je nutné je je‰tû potvrdit
i pfii zkou‰kách u zákazníka, tedy pfiímo v zá-
vodû, kde se bude tento kord pouÏívat,“ ko-
mentuje to Ján Horvat.

Vysokopevnostní kordové PES tkaniny
Dal‰í novinkou jsou vyskopevnostní kor-

dové tkaniny vyvíjené z nového typu PES
vlákna vyrobeného ve Slovkordu s jemností
110tex. Tkaniny z tohoto vlákna budou na-
hrazovat tkaniny ze standardního vlákna
144tex. Nov  ̆typ vlákna se vyznaãuje pevností

blízkou vláknu 144tex, ale je podstatnû tenãí
a lehãí. Pfiece jen o nûco niÏ‰í pevnost je pak
kompenzována vy‰‰í dostavou osnovních nití
v impregnované kordové tkaninû. Jak fiíká Ján
Horvat, kordová tkanina z tohoto typu vlákna
bude mít malou tlou‰Èku, coÏ je v˘hoda, pro-
toÏe pfii v˘robû pneumatik platí, Ïe ãím tenãí
kord, tím niÏ‰í spotfieba gumové smûsi a tím
niÏ‰í hmotnost hotové pneumatiky. Tento pro-
jekt je v souãasné dobû ve stadiu laboratorních
zkou‰ek jak ve Slovkordu, tak v Kordárnû.
Dal‰ími rozpracovan˘mi projekty ve v˘voji
kordov˘ch tkanin jsou: 
• Vysokopevnostní kordové tkaniny z PES 
vlákna SLK 167tex jako náhrada za 220tex

• Vysokopevnostní tkaniny z PES vlákna 
288tex a 334tex.

Momentálnû v Kordárnû vyvíjíme a vzorujeme úplnû nové kordové tkaniny. 
Jsou v˘jimeãné hned z nûkolika dÛvodÛ. 

vVývoj nových kordových tkanin
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HHodnota poukázek 
letos vzroste 
o 400 korun

Nejpfiíjemnûj‰í novinkou je, Ïe sazba pou-
kázek se pro kaÏdého zamûstnance 
od 1. ãervna zv˘‰í o 200 korun. Vzhledem
k tomu, Ïe poukázky jsou vypláceny dvakrát
roãnû, celkovû si zamûstnanci pfiilep‰í o ãtyfii
stovky. Kromû pracovníkÛ v dûlnick˘ch
profesích, budou novû poukázky dostávat
také v‰ichni THP zamûstnanci. ProtoÏe
poukázky nepodléhají odvodÛm sociálního
a zdravotního poji‰tûní nebo dani, jsou to
peníze, které jdou z firmy pfiímo zamû-
stnanci bez zbyteãn˘ch ztrát, pfiipraveny
k v˘mûnû za zboÏí ãi sluÏby.

Novû budou poukázky elektronické na-
místo papírov˘ch. KaÏd˘ se bude moci po-
mocí svého jedineãného pfiihla‰ovacího
jména a hesla pfiihlásit na jednoduch˘ po-
rtál, kter˘ bude fungovat více ménû jako
klasick˘ e-shop s tím rozdílem, Ïe namísto
korun bude v˘‰e konta uvádûna v bodech 
(1 koruna = 1 bod). „Chystáme uspofiádat
‰kolení o novém systému. Kdyby si i pfiesto

nûkdo nevûdûl rady, není nic jednodu‰‰ího
neÏ pfiijít poradit se za námi, rády vám
s ãímkoliv pomÛÏeme!“ vzkazuje na konto
nov˘ch elektronick˘ch poukázek Jana Lej-
sková.

V nabídce najdete v‰e od sportovních po-
tfieb, kompenzaãních a zdravotnick˘ch po-
mÛcek aÏ po kulturní aktivity.
• Máte chuÈ jít tfieba do kina? Objednejte si
pfies portál lístky, na mobil nebo do e-
mailu vám pfiijde potvrzení s ãárov˘m
kódem a vy uÏ si s chytr˘m telefonem
nebo vyti‰tûn˘m potvrzením zajdûte do
kina a ukaÏte ho u pokladny. 

• Nemáte doma poãítaã? K portálu bude
zfiízen pfiístup na poãítaãi, kde si objedná-
váte obûdy. PfiiloÏen bude i manuál, kdy-
byste nevûdûli jak dál.

• Nechcete s poãítaãem vÛbec zacházet? I na
vás myslíme. K dispozici bude ti‰tûn˘ ka-
talog s kódy produktÛ a sluÏeb. Tento kód
staãí odeslat smskou.

Ve v˘bûrovém fiízení na nového
poskytovatele poukázek uspûla
s nejlep‰í nabídkou firma Sodexo,
která nabízí ‰ir‰í ‰kálu vyuÏití pou-
kázky a také pohodlnûj‰í elektro-
nick˘ systém podobn˘ klasickému
e-shopu. Co mÛÏete od nov˘ch
poukázek ãekat?



Právû jsem experimentálnû ovûfiila, Ïe tu
máte sestru..
Ano, my jsme obû mistrové, ale zaãínaly jsme
jako dûlnice ve v˘robû. Po technologickém
okruhu jsem dostala nabídku dûlat mluvãí na
tkalcovnû a pak mistrovou na séglech. Mi-
struji uÏ asi dva a pÛl roku. Sestra je‰tû nûja-
kou dobu zÛstala ve v˘robû a pak také dostala
nabídku na mistrování, v jejím pfiípadû na
kordech. Moc se ale v práci nepotkáváme, fií-
díme rÛzné smûny, spí‰ se míjíme.

VKordárnû není v˘jimkou, kdyÏ tu pra-
cuje vícero ãlenÛ domácnosti. Máte tu
je‰tû jiné pfiíbuzné?
UÏ ne, ale maminka pracovala asi 15 let
v Kordárnû ve v˘robû. Byla vyvazovaãka,
tkadlena, ovládala i snování a skaní, zkrátka si
na séglech umûla poradit se v‰ím. TakÏe se dá
fiíct, Ïe na‰e rodina zÛstala Kordárnû vûrná.
Jsme tu spokojené, vybudovaly jsme si tady
kariéru.

Vzpomíná maminka na Kordránu?
Pofiád! A v dobrém. Zdá se mi, Ïe i pfiesto Ïe
je v dÛchodû, srdcem tak nûjak zÛstala v Kor-
dárnû. Stále vzpomíná na kolegy a kamarády.

Obãas k nám nûktefií chodí na náv‰tûvu nebo
se spoleãnû sejdou a posedí.

Jak˘ je vá‰ kordárensk˘ den?
V práci jsem hodinu pfied zaãátkem smûny,
abych stihla zkoordinovat v‰echny lidi a v˘-
robní proces. Obûhnu dílny, abych zjistila,
s jak˘m objemem v˘roby musíme poãítat,
a podle toho rozdûluji pracovníky na smûnu.
ZároveÀ zji‰Èuji, kde se vyskytly problémy
nebo poruchy, v kanceláfii pak eviduji do-
cházku a dovolenou. Spadá pode mû celkem
asi 35 lidí.

To je velká zodpovûdnost. Máte autoritu?
Myslím si, Ïe ano. U mistrování to ani jinak
nejde. Je zásadní, aby lidé vnímali, Ïe co
fieknu, to platí. Mám ale ‰tûstí, Ïe v‰ichni mí
kolegové tu pracují uÏ dlouho a ví pfiesnû, co
mají dûlat. Mám ‰ikovné lidi na smûnû. VÏdy
se dohodneme na tom, co je potfieba, co
zrovna spûchá, reagujeme na poÏadavky plá-
novaãÛ, tak abychom co nejlépe plnili za-
kázky.

Jak vnímáte v˘sledky zamûstnanecké an-
kety, v níÏ se zamûstnanci kriticky vyjádfiili

ke komunikaci ve firmû?
Upfiímnû si myslím, Ïe zrovna na‰í divize se
to opravdu net˘ká. AÈ uÏ nastane jak˘koliv
problém,  v‰em se snaÏím vyjít vstfiíc po pra-
covní i osobní stránce. VáÏnû to se mnou
není komplikované - v‰ichni mají dostatek
informací, kaÏd˘ mûsíc dûláme t˘mové
schÛzky, kde nastiÀujeme problémy kvality
a probíráme, co bylo ‰patnû, na co se více za-
mûfiíme, jaká nápravná opatfiení musíme pro-
vést. Já se naopak v‰ech ptám, co mám pro
nû zafiídit já. Je to skrz naskrz oboustranná
komunikace.

Co jste dûlala pfied Kordárnou?
Zaãínala jsem v obkladaãské firmû jako
úãetní a asistentka jednatele. Byla jsem tam
asi rok, ale firma pfii‰la do insolvence. Nûja-
kou dobu jsem byla bez práce a v Kordárnû
mi nabídli práci v dûlnické profesi. Já se práce
nebojím, ani manuální. ·la jsem do toho.

Navíc jste vûdûla, do ãeho jdete. Mûla jste
referenci z rodiny..
Ano, se sestrou jsme od maminky pfiebraly
mnoho zku‰eností a rad.

jak to vidím já • jak to vidím já

PProcestovala jsem kus světaa žila jsem i ve větších
městech, ale Horňácko mám
nejraději

KdyÏ se v Kordárnû zeptáte, kde byste mohli najít mistrovou Straká-
ãovou, moc daleko se nedostanete, protoÏe jednotná odpovûì zní 
„A kterou?“ Redakce Káãka tentokrát zpovídala mlad‰í ze sester mi-
strov˘ch Evu, jejímÏ rajónem jsou ségly - na rozdíl od sestry z kordÛ.
UÏ od první otázky bylo jasné, Ïe pÛjde o jednu z vÛbec nejpfiíjem-
nûj‰ích respondentek rubriky „Jak to vidím já“.
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Co jste studovala?
Mám nedokonãenou filozofickou fakultu
vOstravû, v ‰estém semestru jsem toho z rodin-
n˘ch dÛvodÛ musela nechat. Studovala jsem
uãitelství pro stfiední ‰koly -  základy spoleãen-
sk˘ch vûd a rusk  ̆jazyk a literaturu. BohuÏel,
osud tomu chtûl jinak. Musela jsem si nutnû
najít práci. Nepopírám, Ïe to bylo tûÏké roz-
hodnutí, líto mi to samozfiejmû bylo, ale není
v‰em dnÛm konec, já si vzdûlání je‰tû urãitû
chci dodûlat. BohuÏel dodûlat si magistra na
fildu uÏ se nevrátím. KvÛli zmûnám v osnovách
by mi neuznali nasbírané kredity. Je‰tû uvidím

do jakého oboru bych se mohla pfiihlásit. 

Máte nûjaké dal‰í ne-studijní sny?
Chtûla bych zaloÏit rodinu a vybudovat si
vlastní bydlení. 

V regionu?
Urãitû tu chci zÛstat. Procestovala jsem 
kus svûta a Ïila jsem i ve vût‰ích mûstech 
- vOstravû a Brnû, ale HorÀácko mám 
nejradûji. Je tu krásná pfiíroda, pfiívûtiví lidé
a folklór. Krásná záleÏitost. S partnerem bych
tu chtûla urãitû zÛstat.

Kde se vám bûhem va‰eho cestování líbilo
nejvíce?
Ve Francii. PafiíÏ mû okouzlila ze v‰eho nej-
více, je to krásné romantické mûsto.

Mluvíte francouzsky?
Studovala jsem tfii jazyky. ¤ekla bych, Ïe se
domluvím anglicky, rusky amám základy
francouz‰tiny. V budoucnu bych je chtûla více
pilovat. Ráda se zdokonaluji. âlovûk bez pro-
cviãování ale zakrní, chce to pofiád komuniko-
vat a opakovat slovíãka. 

jak to vidím já • jak to vidím já

PfiestoÏe balíky krátk˘ch délek splÀují
v‰echny fyzikálnû mechanické vlastnosti po-
Ïadované zákazníkem, jsou balíky tfieba jen
o jeden metr pod spodní toleranci neÏádoucí.
„Zákazníci vût‰inou takov˘ balík nechtûjí ani
s nabídnutou slevou,” upozorÀuje provozní
fieditel Milan ·ácha s tím, Ïe tolerance balíkÛ
na kordech se pohybuje v rozmezí minimálnû
+-1,5 % z poÏadované délky.

Z ekonomického hlediska jsou krátké
délky negativním prvkem. Jak fiíká ekono-
mick˘ fieditel Petr Zika: „ZÛstávají na skladû
a máme v nich uloÏeny peníze. Takové skla-

dové poloÏky sniÏují hodnotu zboÏí a musí se
na nû vystavovat opravné poloÏky. KaÏdo-
pádnû ztrátovû ovlivÀují hospodáfisk˘ v˘sle-
dek spoleãnosti.” 

Jaké jsou hlavní pfiíãiny vzniku krátk˘ch
délek?

Pfietrh osnovní nitû – pfii pfietrhu jedné os-
novní nitû v balíku musíme balík v
místû pfietrhu rozdûlit na dva krátké balíky,
pfietrh je zpÛsoben naru‰ením kapilár pfii
zpracování nebo vadnou surovinou. 

Pfiepálená tkanina – ta je zpÛsobena poru-
chou strojního zafiízení nebo chybou obsluhy
DTU linek.
Nerovnomûrná dostava osnovy – chybou

obsluhy na tkaní (‰patn˘ návod), samovolné
opadnutí ovinu cívky na cíveãnici, neãistotou
na odsávací hubici DTU. 
Pfiílepky – záleÏí na kvalitû namíchan˘ch

roztokÛ, a správném ãi‰tûní ãástí stroje linky
DTU. 

Popraskan˘ útek – nízká kvalita útkového
materiálu. 
NezaloÏen˘ útek – porucha strojního zafií-

zení.
Je zfiejmé, Ïe ãím ménû bude krátk˘ch

délek, tím lépe. Jaká opatfiení by k tomu mûla
vést, naznaãuje vedoucí stfiediska Kordy Mi-
roslav Jurena: „Musíme zlep‰it systém za‰ko-
lování nov˘ch pracovníkÛ, pokraãovat
v úpravách pfiedpisÛ na DTU linkách,  posí-
lit provozní kontroly na skaní a tkaní, zv˘‰it
vstupní kontrolu dodávan˘ch surovin, do-
konãit úpravy podvûsn˘ch vozíkÛ na tkalcov-
nách, dodrÏovat správné postupy v návodech
tkalcovsk˘ch stavÛ, a tím zamezit opadávání
skané pfiíze pfii odvinu z cíveãnice na tkaní.
I kdyÏ pfietrhy vznikají aÏ na DTU, je nutné
se zamûfiit na kvalitu zpracovávaného poloto-
varu na v‰ech v˘robních stupních od skaní aÏ
po DTU.”

KKrátké délky na kordech
Jeden z nejvût‰ích problémÛ kordové v˘roby se naplno projevil v minulém roce,
kdy se zv˘‰il objem vyroben˘ch tzv. krátk˘ch délek balíkÛ. 
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TAJENKA… je komplexem typick˘ch bûlokarpatsk˘ch luk
s rozpt˘len˘mi dfievinami, pfiedev‰ím dubem. Jako na jediné 
lokalitû v âeské republice se zde vyskytuje v‰ivec statn˘, 
poloparazitická rostlina.

Vylu‰tûte tajenku, na-
pi‰te ji na lístek s
va‰ím jménem a za-
mûstnaneck˘m ãí-
slem a vhoìte
nejpozdûji do 30. 4.
2016 do slosovací
nádoby, která bude
umístûna v prostoru
osobní vrátnice. Tfii
vylosovaní obdrÏí 
finanãní v˘hru:

1. cena 1000 Kã
2. cena 500 Kã 
3. cena 300 Kã 

KKřížovka o výhry


