
Malacky – priemysel  včera a dnes 
 

Exkurzia do IKEA Flatline a IKEA Boards 
 
 
V rámci  ročného projektu Malacky – priemysel včera a dnes sa nám, žiakom Spojenej školy 

sv. Františka Assiského v Malackách , podarilo zúčastniť sa v októbri zaujímavej exkurzie do 

známej švédskej  spoločnosti IKEA, ktorá má závod i v Malackách . Jej zakladateľ je Ingvar 

Kamprad, ktorého víziou bolo „vytvoriť lepší každodenný život pre čo najviac ľudí.” Práve 

táto veta oslovila mnohých, a preto je výroba nábytku rozšírená v jedenástich krajinách. 

Malacky sa  môžu pýšiť tým, že zásobujú predajňu IKEA v Bratislave, najväčšiu v strednej 

Európe.  

 

IKEA Industry  Slovakia s. r. o 
 
Po príchode do IKEA Industry Malacky nás organizátorka exkurzie Mgr. Dagmara Pellerová, 

HR Generalist,  privítala v  príjemnej hale – posluchárni , kde sme sa usadili  a získali prvé 

informácie o spoločnosti. Názov IKEA vznikol z iniciálok mena Ingvara Kamprada, farmy 

Elmtaryd, na ktorej strávil svoje detstvo, a dediny Agunnaryd, kde žil. Pochádzal z chudobnej 

dediny na juhu Švédska, kde ľudia žili ťažko a museli vedieť zužitkovať všetky prírodné zdroje, 

čo mali. Šetrnosť a spolupatričnosť sa stali jeho krédom, preto sa IKEA aj teraz snaží 

udržiavať nízke ceny, aby bol jej tovar dostupný pre čo najviac ľudí.  

So zaujímavou filozofiou spoločnosti, ktorá sa popri zisku zameriava i na ochranu životného 

prostredia a trvale udržateľné zdroje, nás prostredníctvom prezentácie oboznámila Ing. 

Miriam Fabová z oddelenia EHS, manažérka pre životné prostredie a trvalú udržateľnosť. 

Predstavila nám aj hlavné hodnoty IKEA, na ktorých si dávajú záležať. Sú to najmä 

spolupatričnosť, starostlivosť o ľudí aj planétu, hospodárnosť, jednoduchosť, odlišnosť, 

vedenie príkladom a aj zodpovednosť.  

Pretože sme mali navštíviť výrobné haly, pozornosť nám venoval i Ing. Štefan Kálaši, technik 

BOZP a PO. Oboznámil nás s prísnymi bezpečnostnými predpismi, ktoré sme museli 

dodržiavať, a vysvetlil ich príčinu.  

Naša zvedavosť smerovala aj k nie pekne vyzerajúcemu komínu, ktorý sa týči za Malackami 

a produkuje biely dym. Zamestnanci nás uistili, že komín vypúšťa vodnú paru, a nie škodlivé 

plyny, ako si ľudia myslia. O tom sme sa presvedčili na tvári miesta. 

  

IKEA Flatline 
 
Naša exkurzia pokračovala prehliadkou výrobnej haly, do ktorej sme vošli povinne oblečení 

do pracovných viest, v ušiach sme mali  zátky a na hlavách ochranné helmy. Po otvorení 



dverí sme počuli veľký hluk strojov, ktoré prenášali a upravovali už hotové dosky, ktoré 

zamestnanci triedili a špeciálne upravovali do podoby, akú my poznáme. Nie je vôbec 

jednoduché vyrobiť dosku, z ktorej máme nábytok, aký potrebujeme. Prechádzali sme sa po 

obrovských halách a s úžasom sledovali procesy, ktoré sa okolo nás diali. Od rezania dosiek 

na potrebné rozmery cez lepenie špeciálnych fólií na ne až po následné balenie do krabíc. 

Veľké stroje s naprogramovanými ramenami prenášali dosky s veľkou ľahkosťou. Bolo úžasné 

vidieť, ako sa technológie posúvajú vpred a ťažké dosky nemusia zdvíhať ľudia, ale robotické 

stroje. S celým procesom výroby kúpeľňového nábytku nás so zaujatím oboznámil Ing. Anton 

Dvořák, projektový manažér, ktorý pre štúdium techniky a informatiky určite získal 

niektorých z nás.  

 

IKEA Boards 
 
Po prehliadke upravovania dosiek a výroby kúpeľňového nábytku sme sa dostali na miesto, 

kde samotné dosky vzniknú. Videli sme veľké stroje, v ktorých sa drvilo drevo na štiepku, tá 

sa sušila v špeciálnych bubnoch. Ďalej sa upravovala tak, že sa do nej v malom množstve 

pridali špeciálne lepidlá. Takto upravená zmes smerovala do stroja, kde dostala formu dosky, 

potom smerovala do lisu a vznikla z nej doska. Všimli sme si, že v celej hale okrem nás 

nebolo živého človeka. Ing. Vladimír Matúšek, IPS Manager, nám umožnil nazrieť aj do 

riadiaceho centra, v ktorom pracovníci prostredníctvom počítačov  riadia stroje a celú výrobu. 

Priblížil a ukázal nám prácu komína. Vysvetlil, prečo je komín ekologicky neškodný.  

Dozvedeli sme sa, že v komíne sa nachádza ochranný filter, ktorý nemá každá továreň  na 

výrobu dosiek z drevnej štiepky a ktorý je finančne náročný, ale má vynikajúce parametre. 

Zariadenie je prakticky bezodpadovou technológiou, produkuje kal, ktorý je vzhľadom na 

svoju vysokú výhrevnosť spaľovaný v kotli energetického centra. A tak sa z komína valí len 

vodná para, ktorá pri procese sušenia drevnej štiepky vzniká.  

 

Exkurzia bola fajn. Chceme sa poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti IKEA za jej 

prípravu a realizáciu. Videli sme výrobné haly, do ktorých nemá prístup každý, získali sme 

cenné informácie o nadnárodnej spoločnosti, ktorá sa podieľa na rozvoji priemyslu nielen vo 

svete, ale i u nás, na Záhorí v Malackách. Videli sme, že sa dá vyrábať, ale i chrániť prírodu. 

Možno sa niektorí z nás v budúcnosti stanú zamestnancami spoločnosti IKEA.  

 

                 Adela Šteffeková 


