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Je š(Š)ťastný každý deň!

A nie je to iba kvôli jeho priezvisku. Anton Šťastný hovorí, že mal 
šťastie, že sa narodil v slušnej a dobre vychovanej rodine a navyše 
sa riadi jedným z dalajlámových pokynov: „Ži dobrý, čestný život. 
Potom, keď zostarneš, v spomienkach sa z neho budeš môcť tešiť 
druhýkrát.“ Anton Šťastný vo svojom živote prešiel rôzne cesty, 
no tá najvzrušujúcejšia môže byť od hokeja k výrobe nábytku. 
Najmladší z legendárnej hokejovej trojice bratov Šťastných sa po 
skončení aktívnej kariéry nevzdal dreva. Namiesto hokejok však 
začal vyrábať nábytok. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk

Foto: autor a archív výrobcu

Je obdivuhodné, ako usporiadane, čis-
to, pokojne a prehľadne pôsobí na (aj) 
nezainteresovaného návštevníka areál 
firmy EVERGREEN, ktorý sa nachá-
dza v priemyselnej zóne Ružomberka. 
Celková plocha areálu je 11 500 m2 a sú 
tu skladové priestory, výrobné priestory, 
energetické zásobovanie, administratíva 
a dokonca aj showroomy s jednotlivými 
kolekciami nábytku. Plocha pôvodne 
slúžila ako stavebný dvor pre výstavbu 
ružomberských papierní. Zámerom bolo 
vybudovať plne samostatný a nezávislý 
drevársko-výrobný komplex, so skladom 
reziva, sušenie až po samotnú výrobu 
a finalizáciu. Preto časť areálu pôsobí 
veľmi veľkoryso, takmer prázdno – tam 
mali byť sklady vzduchosuchého reziva. 
Vývoj a čas spôsobili, že je pre firmu 
jednoduchšie nechať sa zásobovať kú-
peným rezivom, podľa potreby a druhu 
výroby, a poprípade si ho ešte dosušiť. 
Kapacity na to majú. 
Môžu sa však pochváliť aj nemenej 
dôležitým a inovatívnym prvenstvom 
na Slovenku. Ako prví z nábytkárskych 
firiem sa vybavili sebestačným energe-
tickým a ekologickým systémom, ktorý 
umožňuje bezodpadové spracovanie 
druhotnej suroviny (odrezky, triesky, 
štiepka a pod.) v energetickom cykle. 
V spolupráci s TU Zvolen v deväťde-
siatych rokoch navrhli, a ako pilotný 
projekt skonštruovali a vyrobili linku na 
spracovanie druhotnej suroviny na bri-
kety a štiepku, aby ju spálením premenili 
na ekologický zdroj energie, ktorú spot-
rebúvajú pre vlastnú potrebu. Odvtedy 
pretieklo nemálo vody dolu Váhom a pri-

Vo firme EVERGREEN používajú na výrobu nábytku od mäkkých ihličnatých drevín, 
cez polotvrdé listnaté dreviny až po jaseň a dub

Po oslnivej hokejovej kariére sa Anton Šťastný upísal výrobe masívneho nábytku
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budol druhý kotol s uzavretým cyklom 
a vyrábajú všetku energiu vo vlastnej 
réžii a sú schopní dodávať v prípade 
potreby aj do siete. Ekológia na prvom 
mieste. Veľmi čistý, usporiadaný a útul-
ný areál, ktorý na prvý pohľad nepôsobí 
ako drevostolárska výroba. Je odrazom 
životného kréda a postoja majiteľa a ko-
nateľa. Kvalita, spoľahlivosť, zodpoved-
nosť. Ako v hokeji. V bránení i v útoku.
Využili sme návštevu v Ružomberku a po-
žiadali sme za redakciu Drevárskeho ma-
gazínu Antona Šťastného o rozhovor. 
Kto iný by o firme vedel lepšie porozprá-
vať, než jej zakladateľ a majiteľ. 

DM: 22 rokov ste boli EVERGREEN, 
na čom vznikla firma EVERGREEN 
a čomu sa predovšetkým venovala?
A. Š.: EVERGREEN aj bude fungovať 
naďalej, ale obchodné meno EDGE 
bolo navrhnuté mladšou generáciou, 
vzhľadom k tomu, že časy sa menia 
a mení sa aj biznis model a dynamika 
firmy EVERGREEN. Firma EVERGREEN 
bola založená na schopnostiach ľudí 
z tohto regiónu. Predtým sme fungovali 
ako združenie živnostníkov. Bolo nás 
šesť a po určitých udalostiach sme sa 
rozhodli, že pôjdeme na to v novej štruk-
túre a preto sme založili „eseročku“. Zo 
šiestich sme postupne rástli až na šesť-
desiat a dnes sme trošku späť, lebo aj 
nás zasiahla kríza po roku 2011. Dnes 
je nás dvadsaťdva. 

DM: Čo bol hlavný program, ako ste 
vo firme rástli? Je to široký záber, 
ktorý vychádza z dreva, pretože ste 
sa snažili robiť rustikálny nábytok.
A. Š.: Firma EVERGREEN bola posta-
vená na dopyte, čo je rozhodne príjem-

Šikovnosť pracovníkov dlhodobo preveruje náročný švajčiarsky trh

Anton Šťastný nám s hrdosťou predstavil vyspelý energetický systém, ktorý efektív-
nym bezodpadovým spracovaním druhotnej suroviny vznikajúcej vo výrobe umožňuje 
dosiahnuť energetickú sebestačnosť

Súčasťou prvej kolekcie novej obchodnej značky EDGE predstavenej na veľtrhu Nábytok a bývanie 2017 v Nitre je aj hniezdový 
stolík LEURET so skrytými taburetmi. Vrchný dielec z dubového masívu slúži ako stolík, spodné dva vložené do seba tvoria 
podnož, po rozložení slúžia ako taburety na sedenie. Sú vyhotovené z jelšového masívu, dokončené bielym lakovaním. Sedáky 
môžu byť čalúnené koženým alebo látkovým poťahom. Autorom dizajnu je Lubo Majer (*1974)



DM 4/201750

né. Bol dopyt po masívnom nábytku vo 
Švajčiarsku, kde som pôsobil a dodnes 
žijem. Začali sme najskôr s rustikálnym 
nábytkom, kde sme sa s našimi kolek-
ciami dobre presadili. Po troch – šty-
roch kolekciách v rustikálnom nábytku 
prišiel dopyt aj po tzv. štýlovom nábytku. 
Tam sme začali najskôr kolekciou Louis 
Philippe, potom sme prešli na variácie 
tohto štýlu a v štýle sme si urobili ešte 
lepšie meno, pretože takáto výroba si vy-
žaduje precíznejšie, presnejšie a lepšie 
prevedenie. Prirodzene, že si to vyžado-
valo aj dobrý dizajn, na to sme mali a stále 
máme priateľa dizajnéra Allida Cazarsu, 
ktorý pracoval dlhé roky pre francúzske 
a talianske firmy. A tam sme mali šťastie. 
Urobili sme si meno nielen dizajnom, 
ale hlavne cez kvalitu a dochvíľnosť. 
Vývoj jednotlivých prvkov nábytkov nás 
nútil k tomu, aby sme sa prispôsobili 
a porovnávali s ťažkou konkurenciou. 
Konkurovali sme známej talianskej firme 
Selva, alebo Grange z Francúzska, pre 
ktoré aj náš dizajnér kreslil. Myslím, že 
tam sme práve ukázali, čo sme schopní 

na Slovensku vyrobiť, a že sa môžeme 
porovnávať s najlepšími v Európe. 

DM: Boli to skôr malé série?
A. Š.: Robíme len na objednávky a ne-
vyrábame na sklad, ale robíme široký 
záber. Sme však schopní urobiť aj malé 
5–6 kusové objednávky, ale zároveň 
dokážeme obhospodáriť aj väčšie ob-
jednávky. Máme mnoho prípadov, kde 
zariaďujeme hotely veľkými sériami ná-
bytkov, stoličiek a postelí. 

DM: Vaša flexibilita si vyžaduje flexi-
bilitu aj vo firme, v strojovom zaria-
dení, v kvalifikovaných ľuďoch a pod. 
Ako ste sa snažili skĺbiť tieto veci, čo 
ste vyžadovali a vyžadujete od ľudí, 
ktorých zamestnávate? 
A. Š.: Viete, ja si myslím, že pracovať vo 
veľkých sériách je ľahšie, ako pracovať 
v tých menších. Musíme byť schopní 
uspokojiť klientelu. Snažíme sa predá-
vať priamo do predajní, do obchodov, 
kde o nás vedia. Každý týždeň v nich 
zosumarizujeme objednávky a podľa 

toho pracujeme. Vždy sa snažíme pri-
spôsobiť požiadavkám v objeme i úpra-
ve obchodu. Sme schopní podľa obje-
mu výroby zamestnať ľudí a to je naša 
nesporná výhoda. Základná výroba je 
stále tu, v Ružomberku, ale niekedy pre 
nás pracujú aj iní dodávatelia, napríklad 
miestni remeselníci, stolári, čalúnnici, 
kováči, rezbári, maliari a iní. 

DM: O Švajčiarsku sa hovorí, že je to 
silne konzervatívna krajina. Prejavuje 
sa to aj vo vkuse zákazníkov? Majú 
iní vkus, než v okolitých krajinách? 
V čom sú špecifickí?
A. Š.: To máte pravdu. V prvých kolek-
ciách sme jasne videli dopyt švajčiar-
skeho zákazníka, akúsi nostalgiu po 
ich rustikálnom nábytku, po kusoch či 
štýloch, ktoré v očiach i ušiach vyze-
rali ako ich svojské nábytky. Aj názvy 
kolekcií sme tomu prispôsobovali. Je 
jasné, že ak chcete predávať na trhu 
vo Švajčiarsku, musíte sa mu prispôso-
biť. Často je to komplikované aj tým, že 
od kantónu ku kantónu sa úplne mení 
vkus, tradícia i štýl a tým i nostalgia. Je 
to vlastne podobné ako s ľudovým ná-
bytkom u nás, na Slovensku. 

DM:  Ako  sa  to  potom  prejavovalo 
na Slovensku? Predávali ste takýto 
nábytok aj na Slovensku, alebo ste 
boli definitívne orientovaní  len na 
Švajčiarsky  trh?  Mám  na  mysli  aj 
výstavu Nábytok a bývanie v Nitre, 
kde  ste  síce  prezentovali  značku 
EVERGREEN, ale nikdy u nás „neza-
svietila“, keďže vkus a dopyt sloven-
ských zákazníkov bol a je, zrejme, iný.
A. Š.: Na výstave v Nitre sme sa objavili 
až desať rokov potom, čo sme vznikli 
a naplno fungovali. Možno sme neza-
ujali (na rozdiel od našich očakávaní) 
preto, lebo sme nemali ten správny 
produkt, ale možno je to aj kvôli tomu, 
že klient nebol ešte dostatočne infor-
movaný, scestovaný, skúsený. Pretože 
čisto masívny nábytok v určitých preve-
deniach v tom čase neoslovoval. Náš 
úplne prvý klient, ktorého sme mali, bol 
MUDr. Miloslav Klíma – svojho času le-
kár slovenského národného hokejového 
mužstva – a myslím si, že to bolo práve 
kvôli tomu, že bol scestovaný. Takisto aj 
ostatní naši vtedajší klienti. Tam niekde 
sa prelína aj moja hokejová existencia, 
keď sa nejakým spôsobom chlapci do-
zvedeli, že ja – bývalý hokejista – robím 
nábytok, tak sa o to začali zaujímať, prišli 
do firmy v Ružomberku, kde sme mali 
vystavené naše kolekcie a zaujalo ich to. 
Vystavovali sme ich ale kvôli švajčiarskym  

Posteľ SILEO s vysokým záhlavím a čalúnenou bedrovou opierkou. Posteľový rám 
a záhlavie sú z masívneho dubu, čo je zvýraznené priznaním rastlej spodnej hra-
ny, podnož je z masívnej jelše alebo z kovového profilu. Nápadný grafický prvok 
predstavuje vzor s drobným bielym krížom inšpirovaný čičmianskymi drevenicami. 
Dizajn Lubo Majer

Do prvej kolekcie EDGE patria aj vertikálne radené skrinky OBLONG z masívneho 
dubu. Môžu byť doplnené televíznou stenou, poličkami alebo integrovaným príbor-
níkom. Autorom dizajnu je Michal Riabič (*1979)
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klientom, pretože pre nich bolo dôležité 
vidieť a identifikovať výrobok s výrobcom. 
To bola pre mňa skúsenosť, ktorá ma 
inšpirovala a aj dnes sa snažím byť vo 
vzťahu ku klientovi do najväčšej možnej 
miery zainteresovaný. Samozrejme, že aj 
klient, aj firma sa časom vyvíja. Myslím 
si, že je to v prvom rade otvorenosťou 
a možnosťou cestovať, hľadať, skúmať, 
skúšať nové produkty a modely života. 

DM: Pomohlo Vám hokejové meno 
Šťastný preniknúť do biznisu s vý
robou a predajom nábytku? Mimo
chodom, majú aj Vaši bratia nábytok 
od Vás?
A. Š.: Áno, ale neťažil som z toho vôbec. 
Akurát, keď som sa náhodou raz dostal 
k jednému z najväčších predajcov nábyt-
ku vo Švajčiarsku Pfister Möbel a práve 
tam som si uvedomil, že neďaleko od ich 
centrály som pôsobil ako hokejista – cez 
kopec v Oltene. Táto skutočnosť pootvo-
rila dvere o niečo viac. Hrať hokej bolo 
pre mňa odjakživa jednoduchšie, keď-
že som v tom prostredí vyrastal. Vyrábať 
nábytok bola pre mňa úplne nová skú-
senosť, všetko som sa, prakticky, mu-
sel naučiť od nuly a dodnes sa učím. 
Keby som bol odborník na výrobu, asi 
by to bolo ľahšie. Nie som stolár, mnohé 
veci som sa síce naučil, ale tá odbor-
nosť mi chýba. Pri hokeji to bolo ľahšie, 
i napriek tomu, že to vyžadovalo viac 
námahy a obety ako toto dnes. A moji 
bratia? Áno, majú pár kusov nábytku aj 
z Evergreenu, toľko, koľko potrebovali, 
a zatiaľ sa nesťažovali. 

DM: Pristavme sa pri vašej novej edícii 
EDGE. Ako ste naďabili na dvoch mla
dých progresívnych dizajnérov, ktorí 
Vám navrhli dve dizajnové rady nábyt
ku? Mám na mysli Michala Riabiča 
a Luba Majera. Robili ste konkurz, 
alebo Vás oslovili?
A. Š.: Život je plný náhod a náhoda po-
trebuje pripraveného človeka. Pri jednej 
príležitosti som sa stretol s Michalom 
Riabičom a padli sme si do oka. Oslovil 
som ho, či by sme dokázali na niečom 
spolupracovať a Michal sa ma ani ne-
pýtal a hneď doviedol so sebou aj Luba 
Majera, a tak vznikla spolupráca, ktorej 
výsledkom je kolekcia rady EDGE, ktorú 
sme prezentovali tohto roku na veľtrhu 
v Nitre. Naším cieľom bolo zaujať, pre-
tože sme priniesli niečo iné, než sme 
prezentovali dovtedy a mám pocit, že 
sa nám to podarilo. Ohlasy návštevní-
kov, klientov, zákazníkov sú pozitívne 
a som rád, že sme do toho išli. Bol som 
na výstave každý deň, neberiem to ako 

povinnosť, ale ako príjemnú príležitosť, 
stretnúť sa s ľuďmi a porozprávať sa. 

DM: Ako vznikol názov EDGE? V slo
venčine toto slovo znamená „okraj“ 
alebo aj „hrana“. Majú tieto významy 
veľa spoločného s pôvodným záme
rom, ktorý – ako ste spomínali – pri
niesli mladí ľudia do firmy? Chcete sa 
cez tento názov vymedziť, vyčleniť?
A. Š.: To vám vysvetlia tí mladší lepšie 
ako ja. EDGE aj kvôli tomu, aby tam bolo 
E ako EVERGREEN. EDGE je navyše 
veľmi dobré slovo, ktoré dnes rezonuje, 
či už tak alebo onak a EDGE sa vynika-
júco hodí k nábytku, pretože nábytok sa 

bez hrany – či už ostrej alebo zaoble-
nej – vyrábať nedá. A hrana na nábytku 
alebo akomkoľvek inom produkte je sa-
mozrejmosťou a tou chceme byť aj my. 
EDGE a nábytok idú spolu. Dnes máme 
v ponuka takmer 700 artiklov, no mnohé 
kolekcie odkladáme do „archívu“, kvôli 
novej rade EDGE, aby sme si uvoľnili jed-
nak kapacity fyzické ale aj mentálne pre 
novú líniu. Dopyt po rustikálnom a štýlo-
vom nábytku sa zúžil, preto musíme ísť 
novou cestou. Sme tradičná, zavedená 
firma, ktorá sa chce profilovať novým spô-
sobom. Síce v masíve, ale napriek tomu 
novým dizajnom, novým štýlom osloviť 
nového zákazníka. Voľakedy sme začí-
nali s tzv. mäkkým drevom a prešli sme 
postupne cez jelšu a čerešňu k jaseňu 
a dubu. Takže sme absolvovali takmer 
celú paletu tvrdostí drevín. Dub je veľmi 
noblesný materiál, k dizajnovému nábytku 
sa hodí, a my máme pred ním úctu.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: EVERGREEN, s.r.o.
Miesto: Ružomberok
Rok založenia: 1996
Počet zamestnancov: 22
Obrat: 0,6 mil. €
Web: www.evergreen.sk
 www.edge-artefact.com

● Ružomberok

Jedálenský stôl ARC má rámovú konštrukciu z masívneho dubu, výplň z prírodného 
kameňa, skla alebo dubového masívu a kovové nohy. Dizajn Michal Riabič

Ikonou kolekcie EDGE sú šesťuholníko
vé stolíky WEDGE s korpusom z masív
neho dubu a stolovou doskou z prírodné
ho kameňa. Dizajn Michal Riabič
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