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ZHRNUTIE ROKA A NOVÉ VÍZIE
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OBCHODNÉ AKTIVITY V ROKU 2021
Barbora Čellárová, M.Sc.

ÚVODNÉ SLOVO

Úvodník riaditeľa spoločnosti
borníkom, ako laik si nemôžem dovoliť

Ing. Peter Šiovič, PhD.

spochybňovať ich. Verím v to, že vakcína
nám pomôže ochrániť nielen seba, ale
hlavne tých najzraniteľnejších, či už starších občanov, chronicky chorých pacientov a ďalšie skupiny. Možno sa budem
opakovať, no vakcína pre mňa znamená

dodať, že vzhľadom na neistú situáciu
nás nečakajú ľahké chvíle. Pociťujeme
výpadky v dodávateľskom reťazci, máme
problém s predlžujúcimi sa dobami dodania, rastú ceny energií aj materiálov.
Problémom však musíme čeliť s odhodlaním a som rád, že sa nám to darí.

slobodu. Som veľmi rád, že sme Vám
mohli sprostredkovať očkovanie aj v našej firme a teším sa, že ste ponúknutú
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

možnosť využili. Ďakujem Vám za Váš
zodpovedný prístup! Touto cestou by

Vianočné chvíle sú spojené predo-

som chcel osloviť aj tých z Vás, ktorí ešte

všetkým s pohodou, radosťou a tradí-

váhate - máte našu podporu. Deň voľna

ciami. Teší ma, že aj z našich koncoroč-

po absolvovaní prvej dávky očkovania

ných firemných novín sa stala tradícia,

bude k dispozícii aj v novom roku.

vďaka ktorej sa môžeme dozvedieť, čo
sa v uplynulom roku dialo v jednotlivých
úsekoch v našej spoločnosti. Prajem
Vám príjemné čítanie.
Bohužiaľ

už

druhý

Bez ohľadu na rozhodnutia jednotlivcov sme ako kolektív úspešne
zvládli dodržiavať pravidlá a hygienické
a ochranné nariadenia. Ďakujem Vám!

rok

žijeme

Pokračujme takto aj naďalej, dbajme,

vo zvláštnej dobe, koronakríza postup-

prosím, na dodržiavanie všetkých no-

ne dolieha nielen na životy jednotlivcov,

riem a buďme zodpovední, napríklad

ale aj na celé školstvo, zdravotníctvo či

majme vždy správne nasadený respi-

odvetvia priemyslu. Neteší ma rozdeľujú-

rátor. Chcem Vás ubezpečiť, že v rámci

ca sa spoločnosť, protipólne a negatívne

vedenia spoločnosti budeme aj naďalej

názory ani nekonštruktívny prístup vlády.

robiť všetko preto, aby pre Vás boli vytvo-

Zároveň si uvedomujem, že vlastnou ne-

rené optimálne pracovné podmienky.

spokojnosťou človek vyrieši máločo. Sú
to práve odhodlanie a optimizmus, ktoré
teraz potrebujeme. Som hrdý na to, že
naša firma aj tento rok ustála kritické
momenty a že sme spoločne zvládli čeliť
výzvam, ktoré pandémia priniesla.

Aj napriek neistým časom naša firma
dosiahne veľmi dobré výsledky. Podarilo
sa nám realizovať dodávky nielen pre dlhoročných partnerov, ale aj pre nových
zákazníkov, a to vo všetkých segmentoch. Dovoľte mi poďakovať Vám za pra-

Tak ako som sa vyjadril už skôr v lis-

covné nasadenie, vzájomnú podporu

te smerovanom k Vám, považujem očko-

a tímové úsilie. Vážim si tento úspech

vanie za správnu a momentálne jedinú

o to viac vidiac, že nie všetky spoločnos-

cestu v boji s vírusom. Dôverujem od-

ti krízu ustáli. Jedným dychom musím

To, čo prinesú ďalšie mesiace, si
nik nedovolí predpovedať. Pokračujme
v tom, čo nám ide dobre, venujme však
rovnakú pozornosť aj slabším miestam,
na ktorých je potrebné zapracovať. Požiadajme o pomoc, ak ju potrebujeme,
spoliehajme sa jeden na druhého a riešme problémy s chladnou hlavou, neodsúvajme ich bokom. Úspešní budeme
vtedy, keď sa budeme posúvať vpred.
Viem, že na to máme, keď spolupracujeme, navzájom sa podporujeme a ťaháme
za jeden povraz. Nepoľavme teda v úsilí
a odhodlaní ani teraz.
Milé kolegyne, milí kolegovia, prajem
Vám všetkým úspešné ukončenie tohto
roka, nech odídeme na dovolenku s pocitom dobre vykonanej práce.
Želám Vám radostné, požehnané
a

pokojné Vianoce. Nech Vám svia-

točné dni prinesú vytúžený a zaslúžený
pokoj a radostné chvíle v kruhu Vašich
blízkych.
Do nového roka si prajme hlavne pevné zdravie, pohodu, hojnosť, štipku šťastia a dostatok elánu.
PF 2022!
Dovidenia v ďalšom roku, nech prinesie čo najviac dobrého.
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PERSONALISTIKA

ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPATRIČNOSŤ
Mgr. Lucia Benčová Tarbajovská

Aj v roku 2021 bola hlavnou témou pandémia COVID-19. Preverila stabilitu a funkčnosť firmy ako takej, efektivitu komunikácie
a zodpovednosť manažmentu voči zamestnancom, flexibilitu a vytrvalosť zamestnancov samotných.

trhu, hlavne v druhej polovici roku 2021, čo

pandémii nezrealizovalo. Pätnásť zamest-

sa týka potenciálnych kandidátov. V danej

nancov dostalo základy pre poskytnutie

súvislosti sme sa rozhodli posilniť zdroje

prvej pomoci, aj keď pevne veríme, že ju bu-

podchytením mladých ľudí už počas štúdia.

deme musieť uplatňovať čo najmenej.

V spolupráci so Spojenou školou

Oddelenie nákupu sa zúčastnilo posled-

Ľ. Podjavorinskej sme s väčšou váhou

nej časti školenia v spolupráci s Národným

pristúpili k Duálnemu vzdelávaniu, ktoré

podnikateľským centrom. Pod vedením

už u nás má aj prvých dvoch absolventov

skúsenej lektorky p. Skalickej prebrali témy

– našich súčasných zamestnancov. Stali

vyjednávania, zvládania námietok a pláno-

sa plnohodnotnou posilou na oddeleniach

vania. Školenie malo veľký ohlas a všetky

predvýroby a montáže, a aj preto vidíme

účastníčky v ňom videli prínos pre ich roz-

zmysel v systematickej príprave dualistov

voj a ďalšie smerovanie oddelenia.

(pod vedením inštruktorov duálneho vzdelávania a majstrov) pre budúcu spoluprácu
s našou spoločnosťou. V roku 2021 máme
v duálnom vzdelávaní piatich prvákov, piatich druhákov a tretiaka, v odboroch Mechanik - mechatronik a Programátor obrábacích centier.

Kým rok 2020 priniesol rad hlavne hygienických opatrení a opatrení na zníženie
mobility, aby sa šírenie nákazy spomalilo,
rok 2021 priniesol ako najefektívnejší spôsob ochrany vakcináciu.

V rámci výchovy budúcich zamestnancov sme sa rozhodli pre pilotný projekt „Trainee program“ pre študentov vysokých škôl
s technickým zameraním 4. a 5. ročníka. Je
to cesta ako zviditeľniť firmu medzi mladý-

Vedeniu spoločnosti záleží na bez-

mi ľuďmi a zároveň im dať priestor zistiť,

pečnosti našich zamestnancov, ako aj

v čom sú dobrí. Výsledkom by mala byť

na normálnom fungovaní firmy, preto sme

spolupráca a konkrétna pracovná ponuka

pravidelne komunikovali o téme očkovania

po skončení VŠ. Zatiaľ sme nadviazali spo-

a motivovali zamestnancov k vakcinácii.

luprácu so študentom Fakulty výrobných

Vedenie spoločnosti sa rozhodlo podporiť

technológií TUKE v Prešove, ktorý začal

túto iniciatívu aj dňom voľna po očkovaní.

rotačný program na oddelení Technického

Benefit zamestnanci uvítali a sme radi, že

vývoja a výskumu, pod vedením vedúceho

väčšina z nich možnosť očkovania využila.

oddelenia, Ing. Š. Konečného. V roku 2022

V súčasnosti máme 72 %-nú zaočkovanosť

pribudnú ďalší dvaja študenti.

a touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí vzali zodpovednosť do svojich
rúk a toto rozhodnutie urobili.

V oblasti vzdelávania sme zrealizovali
takmer všetky plánované školenia. Okrem
štandardných, periodických školení (obslu-

Pandémia COVID-19 ešte zďaleka ne-

ha VZV, regálové zakladače, BOZP, Škole-

skončila, ale naši zamestnanci počas celé-

nie interných audítorov), za zmienku stojí

ho roka ukázali, že ľudskosť a kolegialita sú

školenie Agilné riadenie v praxi, ktoré malo

stále základom firemnej kultúry.

pomôcť účastníkom školenia efektívnejšie

Dlhodobým cieľom v oblasti ľudských
zdrojov je postupná generačná výmena.
Pretrvávajúca kríza výrazným spôsobom

plánovať a riadiť konkrétne projekty. Prínos
školenia budeme vidieť v dlhodobejšom časovom horizonte.

Neistota

Tohto roku sme zrealizovali aj školenie

a strach ľudí zo zmeny vyvolali stagnáciu na

Prvej pomoci, ktoré sa v roku 2020 kvôli

ovplyvnila

náborový

proces.

Podobne pre troch zamestnancov
Obchodného oddelenia sme v polovici decembra zrealizovali školenie obchodných
zručností.
V júli sa v areáli hotela v Lipovciach realizovalo školenie Zásady bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami, ktorého súčasťou bola aj teambuildingová časť,
spojená so športovými aktivitami a varením
guľášu. Tešili sme sa z teplého počasia
a výborného jedla, ktoré nám zabezpečili
samotní zamestnanci a aj touto cestou
im patrí poďakovanie. Chceme poďakovať
hlavne Ing. Katuščákovi a Ing. Gačovi za organizačnú časť, p. Petrovi, p. Vavrekovej
a p. Bednarčíkovi za výborné pohostenie.
Ďakujeme aj p. Ľ. Vavrekovi za fotodokumentáciu a ozvučenie.
Súčasťou akcie bol aj reprezentačný
futbalový zápas, v ktorom svoje výkony
predstavili stáli hráči Regaďackého tímu.
V nových dresoch s názvami Servopohonov, ktoré finančne zabezpečila spoločnosť
Regada, bol zápas naozaj zážitkom.
Rok 2021 sme uzavreli Hodnotením
spokojnosti a motivácie zamestnancov.
Dotazník odovzdalo 53 zamestnancov
zo 151, čo predstavuje 35 % . Aj napriek
nízkej účasti, všetkým zúčastneným ďakujeme. Váš názor je pre nás dôležitý. Vyhodnotenie dotazníka zverejníme začiatkom
budúceho roka.
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ZHRNUTIE ROKA A NOVÉ VÍZIE
Ing. Jozef Mikita, PhD.

na expedícii a môžeme konštatovať, že máme úsporné LED svetlá v celej firme. Výmenou osvetlenia sa zlepšili podmienky práce
a zároveň sa znížila spotreba energie vzhľadom na neustále zdražovanie cien elektrickej energie. Vylepšili sme odsávanie pri zváraní na montáži a vynovili sme pracovisko vysokofrekvenčného
(VF) kalenia o nový generátor s otočným stolom. To nám umožnilo stabilizovať proces VF-kalenia a vytvorili sme predpoklad
na ponúkanie kooperovania pre našich zákazníkov. V roku 2020
prebehla najzásadnejšia zmena v zlepšení pracovného prostredia
- realizovali sme výmenu starých svetlíkov na hale. Nové svetlíky
sú vybavené inteligentným systémom pre vetranie, automatizova-

Rok 2021 ukončíme s vyššími tržbami z predaja výrobkov
a služieb, než tomu bolo v roku 2019 a 2020. Kríza sa naplno ukázala od 1. polovice roka 2020, tlak zákazníkov na znižovanie cien
výrobkov a zároveň neúmerné daňové zaťažovanie firiem štátom
spôsobili oslabovanie konkurencieschopnosti našej firmy. Tento trend pokračoval aj v roku 2021. Rapídny nárast cien surovín
od tohtoročného marca pretrváva po celý rok a čelíme najväčšiemu zvyšovaniu cien materiálov a energií od roku 2008. Hľadanie
a výmena niektorých dodávateľov materiálu ako aj navyšovanie
zásob materiálu nám vytvorili predpoklady, aby sme tento rok ako
tak udržali kladný hospodársky výsledok, zisk firmy. Zároveň sme
počas roka niekoľkokrát vyplácali kvartálne odmeny, čím sme
podporovali motiváciu pracovníkov.
Pokračovanie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré sa na Slovensku začalo šíriť v marci 2020, neprestávalo ani v tomto roku.
V novembri 2020 nás choroba zasiahla vo výrobe a na montáži
a ochromila výrobu na 10 dní, zákazky sme dokončovali a expedovali až do 30.12.2020. Môžeme konštatovať, že u väčšiny
zamestnancov bol priebeh mierny až stredný, medzi prejavmi
boli teplota, bolesti svalov a hlavy, kašeľ a strata čuchu a chuti.
Ďalšie pokračovanie ochorenia nás tento rok zasiahlo dvakrát,
najprv v marci a naposledy znova v novembri. V mesiaci november na Covid-19 ochorelo 45 pracovníkov a 14 bolo v karanténe.
Zo štatistiky vyplýva, že vo firme máme premorenie na úrovni
65 % a zaočkovanosť je na úrovni 72 %. Očkovanie zamestnancov
sme podporili benefitom - dňom voľna. V decembri sme zorganizovali očkovanie aj v priestoroch firmy pre pracovníkov a rodinných príslušníkov, záujem bol cca. 56 ľudí. Naďalej podporujeme
očkovanie našich zamestnancov, aby sme sa vyhli ťažkému priebehu ochorenia a zabránili šíreniu COVID-19 na pracoviskách.

ným zapínaním a vypínaním odsávania z haly. Vďaka tejto zmene
sa znížila spotreba plynu pri vykurovaní a vytvorila sa dobrá teplotná atmosféru pre výkon práce. Prvotné informácie o raste cien
stavebného materiálu sme zaregistrovali ešte v decembri 2020,
a preto sme hneď v úvode roka zrealizovali výmenu starých okien
na západnej strane výrobnej haly a na stredisku 540. Získali sme
tak tepelnú pohodu a zníženie únikov tepla z haly. Popritom sme
opravili šatne v administratívnej budove. Pokračovanie opráv šatní vo výrobnej hale bude pokračovať na prelome rokov 2021-2022.
Posledným krokom v tomto roku bolo zateplenie a výmena okien
na expedícii a príjme materiálu, zároveň sa zrealizovala obnova
náteru na streche expedičnej haly. Koncom roka sme umiestnili
rolety na pracovisku lakovania dielcov. V roku 2022 plánujeme
obnoviť padajúce oplotenie a vylepšiť okolie firmy.
Pestrosť a šírka sortimentu umožňuje predajcom ponúkať výrobky širšiemu spektru zákazníkov. Aj v čase stagnácie trhov a poklesu investícií vo svete nám široký sortiment a veľké spektrum
zákazníkov umožňuje zabezpečiť aspoň také tržby, ktoré pokryjú
náklady na chod nevyhnutných procesov firmy. Počas roka prebiehalo nespočetné množstvo zákazníckych vyhotovení výrobkov
a viazalo na seba vyše 80% kapacít konštruktérov. V súčasnosti
nám situácia na trhu a dopady krízy neumožňujú realizovať nákupy nových strojov v takom rozsahu, ako tomu bolo v rokoch
2010 až 2017. Počas roka 2021 sme realizovali vyplácanie kvartálnych odmien, vzhľadom na plnenie obchodného plánu. Pre rok
2022 evidujeme vysoké rizika z nedostatku a zároveň z vysokých
cien energií, surovín, materiálov, motorov, elektrických komponentov, čipov. Tieto signály nám vysielajú všetci dodávatelia už
od apríla a každým mesiacom sa to zhoršuje. Neskoré dodávky
nedostatkových komponentov nám spôsobujú oneskorenie výroby a sklzy v plnení termínov voči našim zákazníkom. Aby sme

Aj v roku 2021 sme pokračovali v rozsiahlom projekte na zlep-

tomu predišli a ako tak zmiernili negatívne dopady, navýšili sme

šenie pracovného prostredia vo výrobe a na montáži. V roku 2018

objednávacie množstvá a zvýšili zásoby materiálov. Toto však

sme namontovali žalúzie na montáži, aby v lete nedochádzalo

viaže veľké množstvo finančných prostriedkov a nie je možné

k prehrievaniu haly. Koncom roka 2019 sme dokončili výmenu

takto sa „predzásobiť“ na celý sortiment. Dôraz je potrebné klásť

starého energeticky náročného osvetlenia za nové LED svetlá aj

na zamedzenie plytvania časom, včasný nákup materiálu, ako aj
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neplytvanie materiálom a energiami.
V roku 2022 sa zameriame na znižovanie spotreby energií a materiálu. Rast cien plynu a elektriny je 4-násobný. Kým
v minulosti sme platili za elektrinu 50 €/MWh, dnes je cena
201 €/MWh, pri plyne bola cena 20 €/MWh a pre rok 2022 je
68 €/MWh. Bude veľmi nevyhnutné, aby sme posúdili každý proces vo výrobe, na zlievarni a na montáži a našli také možnosti
a riešenia, ktoré nám umožnia znížiť plytvanie energií a času.
Dobré plánovanie a vyťažovanie strojov nám vytvorí predpoklady
pre dodržanie termínov expedície a zároveň zamedzí zbytočnému
plytvaniu energiami.
Firma REGADA podporuje projekt duálneho vzdelávania
so Spojenou školou Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Spolupracujeme na vzdelávaní študentov v odboroch „mechanik - nastavovač“
a „mechanik - mechatronik“, celkovo podporujeme 11 študentov.
Na škole a u nás vo firme máme možnosť si vychovávať nových
pracovníkov (kolegov), schopných obsluhovať stroje a montovať výrobky. Podporujeme školské súťaže a mimoškolské akti-

zlepšujú si svoje vyjadrovacie schopnosti, komunikáciu, naberajú
pracovné návyky a prichádzajú do kontaktu s modernými strojmi
a zariadeniami. Žiaci majú možnosť vyskúšať si prácu na rôznych
pracoviskách a kým skončia školu, budú mať praktické zručnosti
z niektorých technológií, ktorými firma disponuje. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí zaškoľujete a mentorujete nových spolupracovníkov na svojich oddeleniach a pracoviskách. Je veľmi dôležité, aby noví kolegovia dostali pocit istoty a dôvery nás všetkých,
a aby vedeli, že im umožníme a pomôžeme naberať skúsenosti
a zručnosti potrebné pre výkon práce. Od nových kolegov očakávam hlavne motiváciu a „chcenie“ učiť sa a rozvíjať. Cieľom vedenia firmy je vytvoriť všetkým pracovníkom dobré osobné, finančné
a stabilné podmienky pre prácu vo firme.
Je veľmi dôležité, aby sme obhájili svoje miesto na trhu, nesklamali našich obchodných partnerov neskorými dodávkami
výrobkov a zvýšili produktivitu práce, od čoho očakávame kladný
hospodársky výsledok a možnosť vyplácania motivačnej zložky
mzdy.

vity a zároveň oceňujeme žiakov, ktorí sa zúčastňujú na týchto

Ďakujem všetkým kolegom za plnenie pracovných úloh, nápady

súťažiach, vecnými cenami. Jednoznačne najväčším prínosom

a aktivitu počas roka 2021 a želám Vám pevné zdravie a pokojné

duálneho vzdelávania je to, že žiaci vidia, ako to vo firme chodí,

Vianoce v kruhu najbližších a šťastný vstup do nového roka 2022.

REGADA ČESKÁ

ROK 2021 V REGADE ČESKEJ
Ing. Slavomír Zborovjan

verejnosti viditeľné, ako sú cesty a mosty. Verím, že po ustanovení novej vlády a schválení rozpočtu v prvom kvartáli 2022 sa
začne opätovne ekonomika v Čechách roztáčať.
Pre podporu našej spoločnosti sme tento rok realizovali
osobné stretnutia, školenia a prezentácie, z ktorých by som rád
vyzdvihol tieto:
• Prezentácie u výrobcov armatúr Valvea (Polna), AG,
ABO valve, G team, VAG - JMA, KSB, SČA
• Prezentácie na akciách partnerov Heckl Kněžínek,
VAG Bzenec
• Aktívna účasť na seminároch „Nové trendy v čistírenství
a vodárenství“ - Envipur a Konferencia „All for Power 2021“
zameraná na energetiku a jadrovú energetiku

Rok 2021 bol, ak to môžem takto povedať, v Čechách rokom
plným nových výziev a očakávaní. Prvá polovica roku sa niesla
v znamení realizácie podľa plánu, ako aj akcií, ktoré dobiehali
z predošlého roka. Z pohľadu predaja bola druhá polovica roku
2021 podpriemerná až nízka. Naše výsledky boli ovplyvnené nie

• Aktívna prezentácia v odbornej literatúre
Som presvedčený, že uvedené aktivity a prostriedky vynaložené tento rok do propagácie a prezentácie našej spoločnosti,
nám prinesú efekt v budúcich obdobiach.

pozitívnou situáciou spojenou s COVID-19 a súvisiacimi preru-

Záverom by som rád poďakoval Vám, našim kolegom z Pre-

šovaniami práce v spolupracujúcich firmách. Zároveň sa preja-

šova, za spoluprácu a aktívny prístup pri riešení požiadaviek na-

vilo pozastavenie investičných akcií pre úpravne a čistiarne od-

šich zákazníkov. Teším sa na skoré osobné stretnutie a prajem

padových vôd a obnovu zariadení a technológií s cieľom vyčkať

krásne a požehnané sviatky vianočné. Veľa zdravia, rodinnej po-

na výsledky volieb. V Českej republike sa realizovali len akcie

hody a optimizmu do nového roku 2022.
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OBCHODNÝ ÚSEK

OBCHODNÉ AKTIVITY V ROKU 2021
Barbora Čellárová, M.Sc.

Teší ma, že sme si osvojili model práce z domu, že so zákazníkmi vieme efektívne komunikovať aj prostredníctvom telefonátov a videokonferencií a že aj napriek obmedzeným možnostiach stretávania sa vo firme spoločne dokážeme vyriešiť
častokrát náročné zákaznícke priania.

Naše produktové portfólio tvoria 3 piliere, a to elektrické servopohony, elektromagnetické ventily a pneumatické prvky a kooperačné práce, ktoré zahŕňajú ako tlakové liatie hliníka, tak aj
následné opracovanie dielcov. Celkovo naďalej prevažuje export
nad predajom v rámci Slovenska - bez odbytu do zahraničia by bol
rozsah našich možností pomerne obmedzený.

Z pohľadu predaja môžeme tento covidový rok zhodnotiť
ako veľmi dobrý. Predpokladám, že tržby spoločnosti presiahnu
hranicu 6 miliónov Eur, čo sa naposledy podarilo v roku 2016.
Síce nedosiahneme až na úroveň plánu predaja, no aj napriek
tomu si myslím, že to je dôvod k spokojnosti. Vďaka nášmu
spoločnému úsiliu sa dnes môžeme tešiť z dobrých výsledkov
za celý tento rok, ďakujem Vám za nasadenie a podporu pri príprave ponúk a realizácii objednávok.
Našu obchodnícku prácu negatívne ovplyvnili hlavne opatrenia obmedzujúce cestovanie a s ním spojené osobné stretnutia
so zákazníkmi. Rovnako nám do kariet nehrali ani oneskorené
dodávky komponentov aj hotových výrobkov, hoci takéto výpadky sa v dnešných časoch stali nielen u našich zákazníkov, ale
aj globálne tolerovaným faktom. Zároveň musím podotknúť, že
plnenie na termín je pre nás aj v tejto dobe veľmi dôležité, pretože konkurencia nezaháľa. Táto doba priniesla okrem toho aj
častejšie zvyšovanie cien, niektorí z našich partnerov tento rok
cenníky upravovali aj trikrát, čo doteraz naozaj nebývalo štandardom. Zdá sa, že koronakríza priniesla mnohé neočakávané
a nevídané zmeny, na ktoré musíme pohotovo reagovať.

Predaj elektrických servopohonov bol tento rok veľmi úspešný hlavne na domácom trhu. Podarilo sa nám obnoviť dodávky
pre U. S. Steel v Košiciach, kde sme sa vďaka spolupráci s regionálnymi obchodnými partnermi stali žiadaným dodávateľom.
Rovnako ma teší, že dlhoročné vzťahy so zákazníkmi z Európskej
únie vyústili do realizácie viacerých zaujímavých projektov. Dodávky k východným zákazníkom smerovali napríklad na ťažobné
riečne lode, kam dodávame inteligentné pohony s protokolmi
Modbus alebo Profibus. Očakávame, že po získaní lodného certifikátu ešte zintenzívnime aktivity v tejto oblasti. Rovnako sa tento
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rok rozbiehajú dodávky servopohonov pre atómové elektrárne.
V rámci kooperačných a zlievarenských prác sa nám tento rok
podarilo rozbehnúť dva nové projekty, a to výrobu komponentov
pre počítače a tiež pre bielu techniku pre stredoeurópskych zákazníkov. Okrem toho sme získali zaujímavú kooperačnú zákazku

V úvode nového roka sa chceme zamerať na online marketing, predovšetkým na aktualizáciu nášho webu. Rovnako pre nás
bude dôležitá interná diskusia o modernizácii portfólia elektrických servopohonov. Hlavnou prioritou ostáva spokojnosť zákazníka a úspešne realizované obchodné prípady.

na komponenty pre vlakové súpravy. Vďaka účasti na medziná-

Teším sa, že sme úspešní a že tento náročný rok môžeme

rodnom veľtrhu Midest sme mohli osloviť nových potenciálnych

uzatvoriť v dobrej nálade, ktorú budeme do ďalších mesiacov ur-

partnerov, s ktorými teraz špecifikujeme cenové ponuky.

čite potrebovať. Nestabilná situácia na globálnych trhoch a stále

V segmente elektromagnetických ventilov a pneumatiky sme
mohli naplniť plán predaja hlavne vďaka úspešným realizáciám

prebiehajúca pandémia nás pravdepodobne budú sprevádzať aj
celý ďalší rok, ktovie.

pre domácich zákazníkov. Tešíme sa, že vďaka výbornej komuni-

Želám nám všetkým, aby ďalší rok priniesol veľa dôvodov na

kácii s kolegami z výroby, predovšetkým s p. Romanovským, sme

radosť, nech sú spokojní ako naši zákazníci, tak aj my vo firme.

mohli splniť zákazky na požadovaný termín. Spomeňme dodávky

Nech sme zdraví, dobre naladení, motivovaní a nech sa vďaka

ventilov pre výrobcu dávkovačov vody a pre trenažéry na výcvik

zaujímavým podnetom môžeme ďalej rozvíjať. V neposlednom

požiarnikov. Rovnako sme tento rok dodali aj celonerezové rozvá-

rade Vám všetkým prajem príjemné sviatočné chvíle a teším sa

dzače do agresívneho prostredia.

na stretnutia v novom roku.

MARKETING

PRÁCA MARKETINGU V ROKU 2021
Ing. Dušan Mikluš

Celkové hodnotenie spoločnosti Regada v roku 2020 bolo 1,73.
Z toho vyplýva, že cieľ už po druhý rok po sebe nebol splnený.
Na uvedenom grafe je vidieť, že oscilujeme okolo cieľa 1,6. Najhoršie nás hodnotili za parametre: cena voči konkurencii – 2,35;
termín dodania – 1,87; technická vyspelosť výrobkov – 2,33
a šírka sortimentu – 1,9. V roku 2020 ani jedna výrobková komodita nedosiahla stanovený cieľ a hodnotenie bolo nasledovné: elektrické servopohony – 1,68; elektromagnetické ventily
– 1,69; pneumatické prvky – 1,71; kooperácie (opracovanie) –
1,88 a kooperácie (odliatky) – 1,71. Tieto získané výsledky nám
ukazujú, v ktorých oblastiach sa musíme zlepšiť.

Vývoj hodnoty spokojnosti zákazníka za roky
2012 až 2020
Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa práca Marketingového oddelenia začala v januári spustením prieskumu názorov našich zákazníkov, a to formou dotazníka spokojnosti. Jeho

1,56

1,6

1,65

1,72

2012

2013

2014

2015

1,59

1,42

1,51

1,63

1,73

vyhodnotenie nám prinieslo obraz o tom, ako nás vnímajú naši
zákazníci. Už dlhé obdobie má Regada pre hodnotenie stanovenú známku 1,6. Pre získanie nášho hodnotenia sme zákazníkom zaslali osem otázok, ktoré ohodnotili známkou 1 až 5.
Otázky boli zamerané na kvalitu výrobkov, termíny dodania, ceny
výrobkov, cenové porovnanie s konkurenciou, zákaznícky servis
(obsluha zákazníka), profesionalitu firmy, servis, opravy a reklamácie, technickú vyspelosť voči konkurencii a šírku ponúkaného
sortimentu.

2016

2017

2018

2019

2020

Aj napriek pokračujúcej koronakríze sa nám v tomto roku
podarilo zúčastniť výstavy Midest 2021 vo francúzskom Lyone.
Naším cieľom bolo získanie nových zákazníkov pre kooperácie,
hlavne výrobu hliníkových odliatkov s ich následným opracova-

Celkovo bolo oslovených 180 respondentov a odpoveď

ním. Podarilo sa to čiastočne, nakoľko štyria návštevníci požiada-

vo forme vyplneného dotazníka sme dostali od 60 oslovených.

li o vystavenie cenovej ponuky podľa svojich požiadaviek. Výsta-
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vu a výrobu stánku zabezpečovala organizácia SARIO a zúčastnili
sa na nej dvaja naši pracovníci, Róbert Wintner a Michal Olejár.

ZO života Zlievarne
Ing. Peter Koscelník
Čo sa Vám tento rok podarilo, na čo ste hrdí?
V tomto roku sa nám podarilo rozbehnúť dve formy
a to Front cover od firmy Nexineo a Insert Lock od firmy Gronbach.
Vnímate dopady koronakrízy v každodennej práci?
Ak áno, ako? Zmenil sa Váš štýl či prístup k práci?
Koronakríza mala a má veľký dopad hlavne na personál. Dochádzalo k častým výpadkom zlievačov, ktorých
bolo ťažko nahradiť niekým iným. Z tohto dôvodu bolo
potrebné často preorganizovávať pracovné smeny.
Na apretácii odliatkov nám vypomáhali brigádnici. Avšak aj napriek tejto situácii sa nám vo väčšine prípadov
darilo plniť plán liatia.

V oblasti obchodnej dokumentácie sme pokračovali v rozsiahlych úpravách a rozširovaní dokumentácie elektrických servopohonov. V tomto roku boli prepracované katalógy pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (Ex), pre Atóm a všetky katalógy
vydávané v ruskom jazyku.

PERSONALISTIKA

PRÍCHODY, ODCHODY A ZMENY
František Štofanko - úsek zlievareň

Kolegovia, ktorí v roku 2021 zo spoloč-

Maroš Briškár - úsek predvýroba

nosti odišli:

Samuel Sagan - úsek predvýroba

Ján Ličák - úsek zlievareň

Frederik Servátka - úsek predvýroba

Stanislav Huďa - úsek predvýroba

v roku 2021 stali súčasťou spoločnosti

Patrik Dusa - úsek montáž

Pavel Baran - úsek predvýroba

REGADA.

Martin Mikula - úsek infraštruktúra

Imrich Joščák - úsek predvýroba

Oľga Balážová - úsek zlievareň

Valéria Chomová - úsek predvýroba

Soňa Harčarová - úsek predvýroba

František Štofanko - úsek zlievareň

Mgr. Petra Prevužňáková - úsek montáž

Dezider Fenyeš - úsek zlievareň

Dana Chabadová - úsek ekonomický

Ľubica Závecká - úsek montáž

Mgr. Lucia Benčová Tarbajovská
Aj takouto formou by sme radi privítali nových zamestnancov, ktorí sa

V roku 2021 k nám prišli:
Pavel Baran - úsek predvýroba
Emil Fabuľa - úsek predvýroba
Milan Ferko - úsek zlievareň
Jana Samselyová - úsek montáž

V roku 2021 zmenili pozíciu:

Ing. Richard Baňas - úsek obchodný

Martin Bencúr - zlievač/apretátor

Ing. Marko Štofan - úsek technický

Ing. Marko Štofan - obchodník

Mariana Repková - úsek montáž
Ing. Mária Čechová - úsek obchodný
Róbert Wintner - vedúci odd. Kooperácie

Noviny REGADA
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KVALITA A SERVIS

KVALITNÝ SERVIS JE KĽÚČOVÝ
Mgr. Igor Kyseľa

- chyby našich dodávateľov, ktoré sú spôsobené zníženou
kvalitou dodaného výrobku. Takúto chybu nie je možné vizuálne alebo výstupnou kontrolou včas odhaliť, keďže sa jeho nefunkčnosť prejaví až po určitom čase. V takýchto prípadoch je
potrebné neustále sledovanie a monitorovane daných dielcov
a v prípade zvýšeného výskytu prijať potrebné opatrenia.
- chyby nezistiteľné, ktoré bez potrebnej analýzy dodaného
výrobku nie je možné s určitosťou identifikovať a prijať tak potrebné nápravné opatrenia.
Neúmerne veľa interných nepodarkov nám taktiež spôsobujú zlievarenské odliatky, kedy sa rôzne nedostatky častokrát
odhalia až pri samotnom opracovaní. Tohto roku je podiel zlievarenských chýb takmer 50%. Keďže takéto chyby je ťažké vizuálne odhaliť, o to väčší dôraz je nutný dávať na dodržiavanie
technologického postupu pri samotnom odlievaní a nastavovaní
potrebných parametrov príslušného zariadenia.
Tohto roku sme úspešne absolvovali certifikačný audit a audity našich zákazníkov. Každý takýto audit pomáha zlepšovať
zavedený systém manažérstva kvality, zvyšovať motiváciu manažmentu a zamestnancov k vyššej kvalite poskytovaných vý-

V dnešnej dobe sa požiadavky na kvalitu výrobkov neustále
zvyšujú. Zníženie kvality tak môže pre firmu znamenať v prvom
rade pokles dôveryhodnosti, v horšom prípade odchod zákazníka k iným dodávateľom. Je preto nevyhnutné, aby sa kvalita
riešila v podniku komplexne, aby sa s riadením kvality stotožnili
všetci zamestnanci podniku na všetkých úrovniach riadenia.
Tohto roku sa držíme približne na úrovni minulého roku, čo
sa týka celkových nákladov na nekvalitu. Konečná cena by tak
nemala presiahnuť 30 000 Eur. Bohužiaľ sa nám stále objavuje
veľa prípadov, kedy nám nezhodný výrobok vo väčšom počte prenikne až na posledný úsek strediska montáže. Takého neskoré
odhalenia nám neustále spôsobujú nielen finančné náklady, ale
predovšetkým vplývajú na celkovú efektivitu práce. Je potrebné,
aby každý pracovník vykonával svoju prácu a kontrolu v súlade
s technologickým postupom.
Najviac nákladov nám stále spôsobujú finálne výrobky.
Tu môžeme dané chyby rozdeliť predovšetkým na:
- chyby interné, spôsobené samotnými pracovníkmi. Tie sa
predovšetkým vyskytujú, ak pracovník finálneho strediska nedodrží technologický postup, dôsledne si neskontroluje svoju
prácu, alebo sa k zákazníkovi dostane výrobná chyba, ktorú sa
nepodarilo včas odhaliť. Na stredisku montáže sme zaviedli katalógy nezhôd ako vizuálnu pomôcku, ktorá má slúžiť aj k tomu,
aby bol nový pracovník čo najrýchlejšie oboznámený s možnými
chybami, ktoré sa pri jeho práci môžu vyskytnúť.

robkov. Nesmieme taktiež zabúdať na interné audity ako jeden
z nástrojov kontroly kvality. Sú tak východiskom pre stanovenie
preventívno-nápravných opatrení a ich výsledky nám môžu pomôcť monitorovať a včas predchádzať niektorým príčinám reklamácií a nezhody produktu.
Veľmi dôležitou súčasťou rozvoja firmy je záručný a pozáručný servis, kedy zákazník veľmi citlivo vníma, ako je jeho požiadavka spracovaná a s akou kvalitou vie byť vybavená k jeho
spokojnosti. Kvalita zákazníckeho servisu sa dnes stáva dôležitým prvkom úspešnosti firiem na trhu. Poskytnutím kvalitného
servisu tak prispievame k v vysokému stupňu spokojnosti našich zákazníkov. Ak sa tak nedeje, miera výslednej spokojnosti
podstatne klesá, image firmy vo vedomí spotrebiteľa sa znižuje
a táto nepriaznivosť obrazu vedie k menšej pravdepodobnosti
ďalších zakázok.
Tohto roku stredisko servisu vybavilo vyše 80 zákazníckych
reklamácií, vykonalo okolo 50 opráv a prerábok a poskytlo rady
a riešenia na rôzne problémy a podnety množstvu zákazníkov.
Potreba vyhodnocovať spokojnosť servisu sa tak stáva
vo firme veľmi dôležitou súčasťou procesu porozumenia zákazníkom. Naším cieľom by tak malo byť štandardné dosahovanie
vysokej kvality servisu pre všetkých zákazníkov, čo nám zaručí
len vysoká odbornosť servisu a jeho pružná reakcia na zákaznícku reklamáciu alebo požiadavku.
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TECHNICKÝ ÚSEK

VÝVOJ PRODUKTOV
Ing. Štefan Konečný, PhD.

Ruppur, Armianskú jadrovú elektráreň, Bieloruskú jadrovú
elektráreň. Bol aktualizovaný dokument pre zabezpečenie
kvality v rámci dodávok pre jadrové elektrárne v Ruskej
federácii. Bez týchto dokumentov nie je možné vykonávať
dodávky na elektráreň.
• Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (Ex) - v tomto
smere sme zaznamenali zásadný neúspech, nakoľko vzorky servopohonov rada Modact nevyhoveli pri skúškach
na -60°C, IIC, IP66/67. Vzorky servopohonov budú podrobené analýze pre bližšiu identifikáciu dôvodu, nakoľko
k zlyhaniam došlo v časti, na ktorej neboli vykonané žiadne
konštrukčné zmeny. Pre tieto servopohony je už pripravený
návrh úpravy na dosiahnutie požadovaných parametrov.
• Lodný priemysel - v rámci certifikátu boli spracované rôzne

Vývoj v priebehu roku 2021 bol poznačený pandémiou SARSCov2 (COVID-19). Sťaženú prácu či spoluprácu sme nemali len
v Regade ako celku, v rôznych režimoch pracujú aj iní výrobcovia komponentov pre naše výrobky či spoločnosti participujúce

dokumenty a podklady, ktoré boli postupne distribuované
k schváleniu. Posledné kroky sú vykonanie skúšok, vystavenie certifikátu a zápis do registra, skúšky by sa mali vykonať do konca decembra 2021.

na vývoji. Tieto obmedzenia mali výrazný vplyv hlavne na do-

Taktiež započatý proces v rámci schválenia laboratória v Re-

držiavanie termínov. V 2. kvartáli sa k tomu pridružili problémy

gade, ako detašovaného pracoviska FTZU Ostrava pre záťažové

v rámci dodávok elektrických komponentov, čo termíny začalo

a otepľovacie skúšky na servopohonoch Regada, sa z dôvodu

posúvať bližšie k roku 2022.

pandémie nekonal, no bude sa pokračovať v novom roku.

Tak ako už niekoľko rokov späť, aj tento rok vyťažil kapacity

V rámci riešenia požiadaviek v oblasti elektromagnetických

hlavne obchodný úsek so zákazníckymi vyhotoveniami. Pome-

ventilov došlo k nasledujúcim zmenám: zníženie netesnosti

dzi to bola spracovaná dokumentácia aj do rôznych úloh v rámci

vo ventile typu 2VE40DC, nové špeciálne vyhotovenie ventilov

plánu technického rozvoja pre rok 2021. Každoročná sprísňujú-

VE4F-S13R-A a 2VE6FP-A (vyhotovenie so silnejšou pružinou

ca sa legislatíva zvyšuje časovú náročnosť prípravy dokumentá-

a elektromagnetom) pre použitie média s vysokým obsahom

cie, či už sprievodnej alebo schvaľovacej.

vápenatých častíc.

No aj s ohľadom na situáciu sme v rámci rôznych oblastí

V oblasti vývoja sme nabrali pozitívny trend a pracujeme

pôsobenia zaznamenali aj tento rok nasledujúci progres zhrnutý

na rôznych parciálnych úlohách, ktoré by mali posunúť naše vý-

do pár bodov:

robky bližšie k zákazníkovi a umožniť zvýšenie predaja. Preto

• Všeobecný priemysel - výsledky sa prelínajú aj s inými
oblasťami pôsobnosti, nakoľko je pre túto oblasť zaradená úloha racionalizácie servopohonu Unimact veľkosť 1,
hrncové elektromotory pre servopohony Modact. V rámci
racionalizácie servopohonov UXX1XX je úloha z pohľadu
Technického oddelenia skoro ukončená, zostáva už len vyrobiť servopohony s použitím nových dielcov a postupov
výroby. Hrncové elektromotory sú taktiež po stránke dokumentačnej ukončené, v súčasnosti prebieha výroba komponentov, nasledovať bude montáž, overenie parametrov
a typové schválenie.
• Atómová energetika - táto oblasť bola v rámci vývoja rozvíjaná len po dokumentačnej stránke, boli spracované napr.
Programy zabezpečenia kvality pre jadrovú elektráreň

touto cestou ďakujem všetkým zúčastneným zamestnancom
Regady, ktorí spolupracujú v procese vývoja, výroby prototypov
a overovacích sérií.
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