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Král poráža krízu. Vďaka malým firmám
DREVOVÝROBA l Recept na prežitie krízy postavila žilinská spoločnosť Král na originálnych technológiách a strojoch.

Žilina – Keď si človek zariaďuje 
svoju domácnosť, často hľadá ori-
ginálne kusy nábytku. Tie však 
nevedia vyrobiť klasické stroje, 
takže musí prísť na rad buď ich 
vylepšnie alebo úprava. A práve 
na takýchto originálnych techno-
lógiách či prístrojoch postavila 
svoj recept na prežitie krízy žilin-

ska spoločnosť Král, ktorá už 22 
rokov dodáva drevospracujúcemu 
a nábytkárskemu priemyslu na 
Slovensku. Táto technika pochá-
dza od svetových výrobcov, v Ži-
line ju však upravuje vždy podľa 
želaní klienta. „Najprv u nás na-
projektujeme technologické rie-
šenie. Stroje následne dovezieme 
klientovi, namontujeme ich u ne-
ho a spúšťame do prevádzky,“ 
predstavuje biznis spoločnosti 
jej zakladateľ Pavol Král. Firma 
sa orientuje na domáci trh, prá-
ve na ňom končí až 95 percent 
predaných strojov. V Žiline však 
majú i zahraničných odberateľov 
z Českej republiky, Poľska či zo 
Srbska.

Prežívajú. Napriek kríze
Komplexná ponuka od zistenia 
potrieb samotného spracovateľa 
dreva až po záverečné školenie 
a jedinečnosť riešení dostáva fir-
mu Král oproti konkurentom do 
výhody i napriek tomu, že dre-
vársky a nábytkársky priemysel 
na Slovensku nezažíva najlepšie 
časy. Kríza v tomto odvetví pri-
tom priamo ovplyvňuje hospo-

dárenie firmy, ktorej ročné tržby 
sa v posledných štyroch rokoch 
v priemere pohybujú okolo 2 mi-
liónov eur. „Počet veľkých výrob-
cov sa síce zredukoval, ale malým 
a stredným podnikateľom sa i na-
priek kríze darí.“

Každý z nich potrebuje časom 
inovovať, investovať do výroby, 
od čoho sa odvíjajú naše tržby,“ 
hovorí Král. V roku 2012 sa hos-
podárenie firmy po rokoch stabil-
ného vývoja prepadlo do straty vo 
výške 172-tisíc eur. 

Firma Král patrí do skupiny 
Weinig Group, ktorá sa zaoberá 
výrobou strojov na spracovanie 
masívneho dreva. Chod sloven-
ského dovozcu ovplyvnila akvi-
zícia spoločnosti Holz-Her. 

Inovatívne technologické 
centrum
Tá sa venuje vývoju technoló-
gií pre nábytkársky priemysel. 
„Vtedy sme museli investovať do 
príchodu a vzdelania štyroch no-
vých zamestnancov v dôsledku 
vstupu do nového segmentu tr-
hu,“ vysvetľuje Král. Očakávania 
zvýšených tržieb sa spočiatku 

nepotvrdili, ako „newcomeri“ si 
museli v Žiline svoju pozíciu na 
trhu postupne vybudovať.

Aj keď firma najmä vo svo-
jich začiatkoch dodávala pre-
dovšetkým veľkým spracovate-
ľom dreva, postupne začali hrať 
prvé husle malé a stredné podni-
ky. „Tento prerod portfólia našich 
zákazníkov nás priviedol k otvo-
reniu technologického centra. 
V ňom šetríme čas im aj sebe.“ 
Vybudovanie centra v roku 2004 
v areáli firmy predstavovalo vý-
znamný krok vpred na domá-
com trhu drevoobrábacích stro-
jov. Spoločnosť do jeho výstavby 
investovala 500-tisíc eur.

Stála expozícia najmodernejších 
strojov na spracovanie dreva pri-
bližuje podnikateľom high-tech 
a high-end technológie z oblasti 
spracovania dreva. „Tu si výrobok 
môžu vyskúšať a rozhodnúť sa pre 
konkrétny typ. Ak stroj nedokáže-
me predviesť u nás, berieme zá-
kazníka priamo k výrobcovi.“

Stabilní partneri
Žilinčania však nečakajú, kým 
za nimi podnikatelia prídu. Ob-

chodné príležitosti aktívne vyhľa-
dávajú. Vo firme využívajú infor-
mačný systém na manažovanie 
vzťahov so zákazníkmi. Medzi 
partnerov žilinskej firmy patria 
i veľkí nadnárodní hráči ako Ikea, 
Rettenmeier Tatra Timber či Kro-
nospan. Od svojho vzniku Král 
kooperuje s nemeckou skupinou 
Weinig Group, ktorá pod svoje 
krídla začlenila ďalších výrobcov 
strojov ako Dimter či Holz-Her.

Žilinčania dodávajú techno-
logické riešenia od takmer všet-
kých svetových producentov dre-
várskych a nábytkárskych stro-
jov ako Ima, Grecon, Klockner 
– Bruks, Weber, Barberan, Leitz 
a ďalších. Podľa Pavla Krála ta-
jomstvo úspechu firmy Král spo-
číva práve v dlhoročnej spoluprá-
ci s tými istými výrobcami stro-
jov a technológií. „Sme v tomto 
jediní na trhu. Z mechanického 
obrábania dreva ponúkame úpl-
ne všetko. K strojom navyše po-
núkame komplexný servis vráta-
ne dodávania a brúsenia nástro-
jov,“ dodáva Král.

Viac na strane 10 

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@ecopress.sk

HN V REGIÓNOCH

V rámci seriálu HN 
v regiónoch vám každý 
týždeň prinášame príbehy 
úspešných firiem z rôznych 
častí Slovenska. Dnes 
o spoločnosti Král zo Žiliny, 
ktorá na Slovensko dováža 
najnovšie technológie na 
spracovanie masívneho 
dreva a pre nábytkársky 
priemysel.

História firmy Král
začína sa jeho ročná štu-

dijná stáž v nemeckej 
spoločnosti Dimter (dnes 

člen skupiny Weinig)

v jednej zo žilinských garáží začína 
Pavol Král ako fyzická osoba podni-
kať, spolupracuje s Dimterom a so 

skupinou Weinig

spoločnosť kúpila prvú 
firemnú budovu, ktorá je 

sídlom spoločnosti dodnes

otvorené prvé 
Predvádzacie centrum

Pavol Král po ukončení štú-
dia na Žilinskej univerzite na-
stupuje do štátneho podniku 

Drevoindustria Žilina

odchod z Drevoindustrie 
do spoločnosti Dimter 

(neskôr Weinig) ako ich 
zamestnanec

rok 2010

zakladá spoločnosť 
Král, s. r. o.

rok 2007rok 2004

začiatok brúsenia a vý-
roby drevoobrábacích 

nástrojov

rok 1998rok 1995rok 1994rok 1993rok 1992rok 1990rok 1988rok 1987

začiatok výstavby technologického centra v Žiline. 
Sú vystavené funkčné stroje, na ktorých si zákaz-

níci môžu výrobu priamo vyskúšať. Uskutočňujú sa 
tu aj odborné semináre pre spracovateľov dreva

vstup Samuela Faška a Martina Kače-
ríka do spoločnosti v úlohe spoloční-
kov a konateľov firmy. K tomuto kroku 
viedla úspešná dlhodobá spolupráca

vstup na trhy so strojmi na 
opracovanie veľkoplošných 
materiálov pre nábytkársky 

priemysel

Počet veľkých 

výrobcov sa síce 

zredukoval, ale 

malým a stredným 

podnikateľom sa

i napriek kríze 

darí. 

Pavol Král,
zakladateľ spoločnosti Král

Zamestnanci sa stali partnermi

Na svojich potomkov sa Pavol 
Král spoľahnúť nemohol. Inak 
by jeho firma vymrela po meči. 
Svojich nasledovníkov si tak na-
koniec musel vybrať. V roku 2007 
vstúpili do majetkovej štruktú-
ry spoločnosti Král jej dvaja dl-
horoční zamestnanci, Samuel 
Faško a Martin Kačerík. „Dôve-
rovali môjmu podniku, mojim 
myšlienkam, poznali dokonale 
biznis, a tak sa zo zamestnancov 
stali podnikatelia,“ hovorí zakla-
dateľ firmy Pavol Král, ktorý svo-
jim dvom novým spoločníkom 
predal tretinový podiel. Samuel 
Faško v spoločnosti pôsobí už 17 

rokov, stará sa o predaj a zákaz-
níkov v západnej časti Slovenska. 
Priznáva, že zmena mu priniesla 
vyššiu zodpovednosť a viac sta-
rostí: „Firma má veľmi zaujíma-
vý príbeh a obrovský potenciál. 
Výzvu som prijal a chcem jej prí-
beh ďalej rozvíjať,“ tvrdí Faško. 
Martin Kačerík do firmy Král na-
stúpil v roku 2002 a aj on sa stará 
o predaj technológií: „Každá po-
žiadavka zákazníka je výzvou. 
Nepredávame kopu železa popre-
pájanú káblami, ale rozvíjame je-
ho myšlienku ďalej. Práve to pri-
náša najvyššiu hodnotu,“ dodáva 
Kačerík.  (MN)

„Prerod portfólia našich zákazníkov nás priviedol k otvoreniu technologického centra,“ hovorí zakladateľ spoločnosti Pavol Král. SNÍMKA: MAREK NEMEC/HN
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