
DM 7-8/201540

reportáž

Úspech prichádza 
aj napriek paradoxom

V spoločnosti Molitex, s.r.o., vyrábajú čalúnený 
nábytok, predovšetkým sedacie súpravy už od 
roku 1995. Sídli v obci Krajné pri Myjave, kde má 
i svoju vzorkovú predajňu. Ponúka certifikované 
sedacie súpravy rohové, lôžkové i pevné, kres-

lá, váľandy, matrace, taburetky. Odberateľom vychádza v ústrety 
výrobou nábytku v atypických rozmeroch. 
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Paradox prvý

Zvonku by nikto nepovedal, že v nená-
padnej prízemnej budove, ktorá je sú-
časťou areálu bývalého JRD, vyrábajú 
sedačky. Vlastne ich ani vyrábať nech-
celi. Pôvodne sem prišli s víziou, že sem 
umiestnia krajčírsku dielňu. Až neutícha-
júci záujem ľudí z obce a blízkeho okolia 
o sedačky, ktorých bolo v tom čase na 
trhu málo a v úzkom sortimente, spôso-
bil, že Ing. Ján Konečný v dielni svojho 
svokra, vyučeného stolára, s pomocou 
priateľov a kolegov svojej manželky stvo-
rili prvú sedačku. Podarilo sa. Prenajali 
si prvú dielňu, ktorá mala rozmery 12 x 6 
metrov a pustili sa do dobrodružstva, 
o ktorom netušili, aký bude mať koniec. 
Dnes zamestnávajú 16 ľudí a vyrábajú 
ročne do tisíc sedačiek – väčšinou v in-
dividuálnych, atypických rozmeroch – 
ktoré dodávajú priamym odberateľom. 
„Našim cieľom je vyrábať kvalitné sedacie 
súpravy a spokojnosť zákazníkov je pre 
nás vždy na prvom mieste. Individuálne 
pristupujeme ku každému zákazníkovi 
a k sedačke, ktorú si u nás vyberie. Radi 
a ochotne vždy poradíme a zodpovieme 
na všetky otázky. Zákazníkom sa snaží-
me vychádzať v ústrety aj výrobou atypic-
kých sedacích súprav, výrobou na mieru, 
variabilnosťou zostáv s veľkým výberom 
poťahových látok a kože. Ponúkame 47 
produktov s možnosťou výroby na mie-
ru. Prvoradou je u nás kvalita, variabilita, 
komfort, precíznosť, funkčnosť, pohodlie 
a hlavne zodpovedný a poctivý prístup 
k našim zákazníkom a k našim výrob-

Sídlo spoločnosti Molitex v Krajnom pri Myjave

Ing. Ján Konečný s manželkou Oľgou
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kom, aby naše sedačky boli viac ako 
sedenie,“ hovorí Ing. Ján Konečný. 

Paradox druhý

Lujza sa volala prvá sedačka, napriek 
tomu, že osudovou ženou je v tomto prí-
pade manželka Oľga. Zmena trhu a vku-
su zákazníkov si vyžadovala okamžitú re-
akciu aj v konštrukcii a dizajne sedačiek. 
Od rustikálnych modelov prešli k štíhlym, 
vzdušným, ľahkým až funkcionalistickým 
sedačkám v najrôznejších kombináciách 
a skladbách. Rozvoj firmy prispôsobili po-
trebám trhu a napriek tomu, že v histórii 
firmy bolo niekoľko období črtajúcej sa 
expanzie aj do zahraničia, nikdy sa ne-
unáhlili s rozhodovaním a zostali pri zemi. 
„Takmer sme prestali existovať v roku 
1997,“ prezrádza Ing. Ján Konečný. 
„Vyrobili sme na objednávku niekoľko 
kožených sedačiek, ktoré si zákazník 
nikdy neprevzal a ani ich nezaplatil. To 
bol úder, z ktorého sme sa dlho spa-
mätávali a nebyť toho, že mi peniaze na 
prefinancovanie požičal brat, asi by sme 
to neboli zvládli. V tom čase sa penia-
ze nezháňali ľahko. Aj keď nás bolo len 
6–7 zamestnancov, nikoho sme medzi 
bankami nezaujímali. Ale poradili sme 
si. Sedačky sme si nechali, rozdelili na 
menšie, prerobili ich na klasické, menšie 
a do dvoch rokov sme ich predali.“ 
V roku 2002 odkúpili budovu, ktorú mali 
prenajatú a niekoľko rokov ju rekonštru-
ovali. Pokračovali s novou technológiou, 
vo vylepšených priestoroch, kultivova-
nom prostredí. Napriek tomu nemali 
veľké oči a išli krok za krokom. Problém 
s pracovnou silou v ich regióne takmer 
neexistuje. Okrem čalúnnikov, s ktorými 
je principiálne problém, nemajú o odbor-
níkov núdzu. Preto si svojich čalúnnikov 
vychovali sami. Je to ťažká a nedocene-
ná práca. Paradoxne sa na vrchole svojej 
činnosti v roku 2008 firma takmer opäť 
rozpadla. Vo svete síce začínala kríza, 
ale Molitex mala práce vyše hlavy. Založili 
druhú pobočku pri Kráľovskom Chlmci, 
aby stihli obhospodáriť aj južné regióny 
Slovenska, prípadne sever Maďarska. 
A takmer to nevyšlo. 

Paradox tretí

Problémy vyriešila kríza. Objem produk-
cie, objednávok a tým pádom aj výkon 
klesol takmer o 30 %. Druhú prevádzku 
v regióne Kráľovského Chlmca zavreli, 
zostala prázdna budova. Možno čaká 
na nový impulz. Rýchlo identifikovali 
ohrozenie, ktoré sa premietalo do ne-
spokojnosti zamestnancov a vrátili sa  

Stolárska dielňa

Výroba kostier čalúneného nábytku

Čalúnnická dielňa
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k pôvodnému zámeru do overených 
štruktúr i objemov výroby. Patria k stabil-
ným vystavovateľom na výstave Nábytok 
a bývanie v Nitre a ich stánok je určite 
medzi najnavštevovanejšími. Bez toho 
by, prakticky, neprežili. 
„Od roku 2011 sme zmenili štruktúru fir-
my a stali sme sa eseročkou, aby sme do-
kázali pružnejšie reagovať na situáciu na 
trhu, a aby sme sa odlíšili od našej druhej 
divízie, ktorou je výroba zdravotníckych 
matracov a distribúcia zdravotníckych 
ortéz firmy Ortex. Paradoxne sme zaži-
li obdobie, keď nás práve expanzia za 
hranice nášho regiónu takmer zlikvido-
vala,“ prezrádza Ing. Ján Konečný. „Od 
začiatku budujeme našu firmu v rodin-

nej štruktúre. Pracuje tu moja manželka, 
syn s manželkou i môj brat. Každý máme 
presne zadelené pole pôsobnosti, aj keď 
vedenie firmy pomaly – ale isto – prebe-
rá práve syn, ktorý momentálne má na 
starosti obchodné vzťahy so zákazníkmi. 
Odber riešime cez priame kontakty so 
zákazníkmi, a keďže sme na Myjave, 
tak cez kopec máme odberateľov aj na 
Morave. Ja som si nechal na starosti per-
sonálnu politiku a investície. Je to často 
komplikované, ale skúsenosti a rozhľad 
mi pomáhajú hľadať také riešenia, ktoré 
by mladá generácia riešila – možno – im-
pulzívnejšie, radikálnejšie.“
Pôsobí pokojne, rozvážne, upokojujúco. 
Patrí k manažérom, ktorí často a radi 

používajú „zdravý sedliacky rozum“, ako 
zvykne aj on sám hovoriť. Netlačia sa do 
reťazcov, do obchodov už pomaly niet ani 
komu, ale napriek tomu jeho optimistická 
povaha a vízia čelí výzve pre malého vý-
robcu s vytrvalosťou a cieľavedomosťou. 
„Vieme, čo nás odlišuje od veľkých, sé-
riových výrobcov. A práve toto považuje-
me za svoju výhodu. Poctivá remeselná 
výroba, nevyhnutná miera mechanizácie, 
dokonalý vzťah k svojej robote od všet-
kých, ktorí sú na nej zainteresovaní. Už 
som sa poučil aj vo vzťahu k zákazníkom. 
Nedávame tovar bez zálohy. Aspoň zlo-
mok ceny, ale nečakám na to, že sa vzťa-
hy medzi výrobcami a odberateľmi zmenia 
natoľko, aby sme dávali len na faktúru. 
Čo i len malá sume, ale zadarmo dnes 
nerobíme. A snažím sa k tomu viesť aj 
môjho syna, lebo život ma naučil a múdry 
človek sa učí na chybách tých druhých.“ 
Napriek tomu, že majú aj svoj obchod, 
funguje skôr ako prieskumná predajňa. 
A prieskum trhu je takisto dôležitou súčas-
ťou stratégie a fungovania firmy. 

Paradox štvrtý

Existujú v Krajnom a fungujú bez kraj-
ností. 

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: Molitex, s.r.o. 
Miesto: Krajné
Rok založenia: 1995 (s.r.o. 2011)
Počet zamestnancov: 16
Obrat: 0,5 mil. €
Web: www.molitex.sk

● Krajné

Vo firme Molitex prispôsobujú každú sedačku požiadavkám zákazníka

Vysoko variabilná sedacia súprava Enna s jednoduchými čistými líniami, ktorá umož-
ňuje aj každodenné prenocovanie

Obľúbená rohová sedacia súprava Ulla L s veľkým úložným priestorom


