Rozhovor s majiteľom a generálnym riaditeľom
spoločnosti ELKOND Zdenkom Krajčom
■ Spoločnosť na výrobu káblov
ELKOND už funguje 25 rokov.
Prečo ste išli do tohto segmentu?
Pred rozdelením Československa
sme vedeli, že u nás nie je výroba
telekomunikačných káblov. Myšlienka založiť výrobu vznikla pre
potreby, vtedy Slovenských telekomunikácií, š. p. Presvedčili sme ich,
že vieme dodávať sortiment, ktorý
potrebujú, a naša spolupráca trvá
dodnes.
■ Ako sa bývalý športovec stane
majiteľom elektrotechnickej fabriky na Orave?
Veľa vrcholových športovcov
skončí profesionálnu kariéru a ich
uplatnenie je problematické.
Preto som prestal hrať hokej
a začal riešiť výrobu káblov. Videl
som v nej perspektívnu cestu do
budúcnosti.
■ Fabrika je v Trstenej, ale
vedenie, obchod i sklady sú pri
Banskej Bystrici v Hronseku?
Malo to viacero dôvodov, inde
sme nenašli vhodné priestory.
Technologické linky pre našu
výrobu sú dosť dlhé, hľadali sme
primerané priestory v Banskej
Bystrici a skončili sme na Orave.
■ Ste fabrikou, ktorá už dávno
nevyrába káble len pre telekomunikácie.
Začiatky pred 25 rokmi boli naozaj
ťažké. Dôležité bolo nájsť mladých
ľudí a investovať do ich vzdelania.
Sme priekopníkmi výroby ohňu
odolných a ohňu retardujúcich
káblov, ktoré je dnes povinné
používať vo verejných stavbách.
■ Čo potrebuje úspešná firma, aké
sú ingrediencie?
Určite je najdôležitejšia vízia a
myšlienka, druhých 50 % je to, čo ma
naučil šport, húževnatosť a pevná
vôľa. Boli chvíle, keď sme si mysleli,
že je všetko správne rozbehnuté,
a vtedy prišla kríza, neskôr ďalšia.
A to nehovorím o legislatíve, ktorá
sa menila každý polrok.

„Na začiatok bolo
treba odvahu.“
■ Aké sú vaše postupy, aby boli
spokojní zamestnanci?
Prvé, do čoho sme investovali,
bolo sociálne zázemie pre našich
pracovníkov. Myslím, že sa nám ich
podarilo získať, viacerí tu pracujú
od začiatku, aj ich potomkovia, za čo
si ich nesmierne vážim. Vzdelávanie
a starostlivosť o zamestnancov
považujem za mimoriadne dôležité.
■ Ako by ste teraz hodnotili
spoločnosť ELKOND?
Tá štvrť storočnica fungovania
o niečom vypovedá. Každoročne investujeme do modernizácie. Teraz
staviame novú výrobnú halu v Trstenej, zhruba v polovici roku 2019 by
mala nabehnúť výroba, rozšíria sa aj
kapacity. V Hronseku pripravujeme
odbytové a baliace centrum.
■ Odberatelia majú na trhu
možnosť vybrať si dodávateľa.
Dlhodobo však spolupracujú
s vami...
Dnes je pretlak výrobkov. Robíme
so surovinami, ktoré sú kótované
na burze, najmä s meďou, cena
výrobkov sa veľmi nedá ovplyvniť,
musíme hľadať vnútorné úspory.
Zákazníkom vychádzame v ústrety
dobrými službami, ako je rozvoz,
doprava priamo na stavby. Za 25
rokov sme vyrobili a predali viac ako
dva milióny kilometrov káblov.
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