
Malacky – priemysel včera a dnes 

Exkurzia do IKEA Flatline a IKEA Boards 

V rámci ročného projektu Malacky – priemysel včera a dnes sa dňa 27. 10. 2017 nám, 

deviatakom Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách,  podarilo zúčastniť 

zaujímavej exkurzie do továrne svetoznámeho švédskeho podniku, ktorý poznáme pod 

názvom IKEA. Málokto asi v roku 1943 tušil, ako úspešný bude podnik, ktorý v rovnakom 

roku založil nedávno zosnulý Ingvar Kamprad na základe svojej teórie, ktorú nazval "Spoveď 

predajcu nábytku". Práve ona oslovila veľké množstvo ľudí, pretože táto teória hovorí 

o predaji tovaru vystaveného v skladoch a o minimálnom počte predavačov, ktorých do 

určitej miery nahradia samotní zákazníci. V nasledujúcich desaťročiach sa IKEA stala jedným 

z najúspešnejších spoločností, ktorá sa zaujíma predaj nábytku. A preto aj dnes stojí pri 

Malackách továreň, ktorá úspešne zásobuje najmä predajňu IKEA v Bratislave – najväčšiu 

predajňu tejto spoločnosti v strednej Európe .  

 

 

 

 

        IKEA Industry s. r. o., Malacky 

Malacky -  mesto rozvoja priemyslu 

V súčasnosti sa v Malackách nachádzajú dva priemyselné parky, mnohé firmy a obchody, 

priame pripojenie na diaľnicu a jedna z najdôležitejších železničných tratí na Slovensku. 

Súčasťou dnešného priemyslu na západnom Slovensku je aj už spomínaná továreň – IKEA  

Industry s. r. o. Aj vďaka tejto továrni je nezamestnanosť v Malackách a okolí omnoho nižšia, 

ako by sa predpokladalo.  

IKEA Industry s. r. o  -  podnik s budúcnosťou 

Hneď po príchode do IKEA Industry s. r. o v Malackách sme mali prezentáciu o spoločnosti 

IKEA priamo od zamestnancov tohto úspešného podniku. Od Mgr. Dagmary Pellerovej, HR 

Generalist, sme dostali poriadnu porciu histórie svetoznámej spoločnosti, ktorej meno je 

odvodené od iniciálok mena Inqvara Kamprada, farmy Elmtaryd, na ktorej vyrastal, a dediny 

Agunnaryd, kde žil. Vďaka prezentácii Ing. Miriam Fabovej, manažérke pre životné 

prostredie a trvalú udržateľnosť, sme sa dozvedeli viac o zaujímavých hodnotách, ktorými sa 

podnik Ingvara Kamprada riadi. Medzi týmito hodnotami najviac vynikajú spolupráca či 

ochrana našej planéty. Ďalej sme sa dozvedeli, aký vplyv malo prostredie Smålandu na juhu 

Švédska na Ingvara Kamprada a ako sa táto tradícia uchovala až dodnes. Pôda je v Smålande 

neúrodná, a tak bežní ľudia museli byť veľmi pracovití a vynaliezaví, aby obmedzené zdroje, 

ktoré mali, využili čo najlepšie. Aj preto sa IKEA snaží držať nízke ceny výrobkov, aj keď 

cena nesmie byť nikdy na úkor kvality. V súčasnosti je sortiment výrobkov prispôsobený 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ingvar_Kamprad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklad


rodinám s deťmi, ale berie ohľad aj na ostatných členov rodiny. Z dlhodobého hľadiska je 

vidieť, že hospodárenie podniku IKEA je úspešné. 

 

 

 

 

Vývoj loga IKEA 

Prehliadka priestorov IKEA Flatline 

Bezpečnostné opatrenia boli prísne. Prečo, to nám vysvetlil Ing. Štefan Kálaši, technik BOZP 

a PO. Povinne vybaveným helmou, zátkami do uší a vestou sa nám  podarilo dostať do 

priestorov, v ktorých v neustálom hluku zamestnanci špeciálne upravujú a triedia už hotové 

dosky do podoby, v ktorej ich potom kúpime a následne zložíme do konkrétneho typu 

nábytku. Prechádzali sme obrovskými halami, kam sa nikto okrem zamestnancov IKEA 

normálne nedostane. Videli sme celý proces úpravy dosiek od rezania na menšie kusy až po 

lepenie špeciálnych fólií na ne a následné balenie do škatúľ. Okrem zamestnancov sme mali 

možnosť vidieť v akcii veľké množstvo najnovších strojov, robotických rúk či 

naprogramovaných prekladačov dosiek. Dozvedeli sme sa aj to, že modernizácia strojov stále 

pokračuje a práca s robotmi sa stala normálnou súčasťou úpravy dosiek. Na pamiatku sme od 

Ing. Antona Dvořáka, projektového manažéra, ktorý nám vysvetľoval celý proces výroby, 

dostali model robotickej ruky. Za tento darček ďakujeme! 

Prehliadka priestorov IKEA Boards a nenávidený komín  

Následne sme sa dostali do ešte stráženejších priestorov, v ktorých sa z rozomletej 

drevotriesky stávajú dosky. Ako nám povedal Ing. Vladimír Matúšek, IPS (Ikea production 

system) Manager a zástupca generálneho riaditeľa, ide o veľmi zložitý a komplexný proces. 

Všetko sa dialo v obrovských strojoch, z ktorých išiel kúdol pary a hluk. Celý výrobný proces 

je  špeciálnou receptúrou práve podniku IKEA. Navštívili sme aj riadiace centrum, ktoré na 

celý proces dozerá a  riadi jednotlivé stroje. Len tam sme sa stretli s ľuďmi, vo výrobných 

halách nebolo človiečika.  

S procesom spracovania drevotriesky sa často spája komín, ktorý je „známy“ v Malackách 

a okolí. Kvôli zlému počasiu sme sa nedostali do vonkajších priestorov s komínom, no 

dozvedeli sme sa, že obavy obyvateľov Malaciek a okolia, ktorí si myslia, že z komína sú 

odvádzané škodlivé plyny, sú zbytočné. Komín je pripojený na špeciálny filter (WESP), ktorý 

všetky škodlivé zložky z dreva odstráni, a z komína sa valí len para. Filter je veľmi drahý 

a   máloktorá továreň ho vlastní. „Hlavná časť filtra pozostáva z oplášteného valca s priemerom  10 

m, na ktorý nadväzuje komín. Celé zariadenie stojí na základoch a má celkovú výšku  

(i s komínom) 55 m. Okrem hlavnej časti patria k dodávke filtra i ďalšie zariadenia,  ako sú rotačné 

sito, dekantér (odstredivý odlučovač tuhých častíc), dávkovač prachu, dávkovač flokulantu a prívodné 

potrubie so skrápaním spalín. Systém je plánovaný ako DUAL vysokonapäťový systém, t. j. v strede 



vysokonapäťového úseku (polovica filtra) je inštalovaná priečka, ktorá umožní prepláchnutie každej 

polovičky WESP jednotky samostatne. Zariadenie je prakticky bezodpadovou technológiou, 

produkuje kal, ktorý je vzhľadom na svoju vysokú výhrevnosť spaľovaný v kotli energetického centra. 

Filter (WESP) slúži najmä  na zachytávanie TZL (tuhé znečisťujúce látky) a TOC (organika). Bez 

filtra by sme neboli schopní tieto látky zachytiť, a tak by tu nemohla byť  ani táto prevádzka,” 

vysvetlil fungovanie a dôležitosť filtra Ing. Vladimír Matúšek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia lisu v IKEA Boards              Schéma mlynu v IKEA Boards 

Ďakujeme IKEA Industry za to, že sa nám podarilo uskutočniť takúto jedinečnú exkurziu. 

Taktiež ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí nás sprevádzali jednotlivými halami 

a opisovali nám výrobný proces. Dozvedeli sme sa mnohé nové veci o úspešnej spoločnosti 

IKEA  i o výrobe drevených dosiek a nábytku v Malackách.  

V jarných mesiacoch budeme v exkurzii pokračovať, lebo sme sa dozvedeli, že v rámci 

ekologického programu začala IKEA na Záhorí na rozsiahlych plantážach pestovať topole na 

drevnú hmotu na výrobu dosiek. Tak sa na ne pozrieme. 

           Juraj  Hušek 

  

  


