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ne nadimenzovaná a zvolená vykurovacia sústava. Tieto zistenia 
by mali byť aplikované do každého novobudovaného objektu, 
samozrejme s ohľadom na použiteľnosť obnoviteľných zdrojov, 
ktoré sú zakotvené v smernici č. 2010/31/EÚ. Podľa tejto smer-
nice by všetky nové budovy postavené od 31. decembra 2020 
mali mať spotrebu energie blížiacu sa takmer k nule. To však nie 
je v súčasnej hospodárskej situácie ani len predstaviteľné, nakoľ-
ko je k tomu potrebné veľké množstvo legislatívnych a hlavne 
fi nančných opatrení. 
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FENESTRA Sk JE FIRMOU ROKA 2011

Stalo sa už tradíciou, že vydavateľstvo V.O.Č. Slovakia s.r.o. udeľuje za každý časopisecký titul raz v roku 

prestížne ocenenie Firma roka. Toto ocenenie sa udeľuje fi rme, ktorá v uplynulom kalendárnom roku 

vyvinula mimo obchodných úspechov aj akcie, školenia alebo iné aktivity, ktoré viedli ku skvalitneniu 

jej produktov, ku zlepšeniu obchodných vzťahov alebo zvýšeniu odborných vedomostí fi riem ako aj 

konečných užívateľov produktov.

Prestížne ocenenie Firma roka za rok 2011 získala spoločnosť 
FENESTRA Sk, spol. s r.o. Táto spoločnosť patrí medzi najväč-
ších a najvýznamnejších producentov výplňových konštrukcií 
a opláštení budov. Vznikla pred 15 rokmi. V súčasnosti zabezpe-
čuje dva výrobné  programy – PVC a hliníkové konštrukcie. Široký 
sortiment produktov produkovaných divíziou PVC pochádza 
z profi lového systému REHAU, ktorý je použiteľný ako na realizá-
ciu fasád bytových domov, ale aj iných výrobkov. Špičkovým pro-
duktom spoločnosti FENESTRA Sk, spol. s r.o. je sériovo vyrábaný 
okenný systém vystuženým skleneným vláknom GENEO, ktorý 
získal množstvo ocenení. 

Produkty spoločnosti FENESTRA Sk, spol. s r.o. sa vyrábajú v Zla-
tých Moravciach v dvoch samostatných výrobných halách s naj-
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modernejšími technológiami aké sa dnes používajú vo výrobe 
plastových okien v Európe. Automatizácia práce a plynulá výro-
ba s maximálnou presnosťou poskytuje spoločnosti istotu kvali-
ty, ktorá sa odzrkadľuje v minimálnom počte reklamácii. Človek 
má v plne automatizovanej hale len kontrolnú úlohu. Vďaka 
technickému vybaveniu je táto spoločnosť obľúbeným kvalit-
ným subdodávateľom aj pre zahraničných partnerov. 

Spoločnosť FENESTRA Sk, spol. s r.o. získala ocenenie Firma 
roka 2011 hlavne z dôvodu, že si cení vo svojom produktovom 
portfóliu v segmente PVC individuálneho zákazníka čo najviac. 
Prostredníctvom siete obchodných zástupcov sa snažia doporu-
čiť, ale aj poradiť zákazníkovi aký typ okien alebo dverí by vyho-
voval práve jeho individuálnym potrebám. 

Ako povedal Ing. Pavel Orság, výkonný riaditeľ PVC divízie 
FENESTRA Sk, spol. s r.o., „nesnažíme sa predať zákazníkovi niekde 
zo skladu okno alebo dvere, ale vytvoriť pre neho presne to, čo mu 
bude skutočne dobre slúžiť. Chceme ponúkať niečo, čo je ceno-
vo prijateľné, no produkty spĺňajú všetky normy a očakávania...“ 
Dôležitý je však okrem rozhodnutia pre konkrétny profi l aj výber 
realizačnej dodávateľskej fi rmy. Je dôležité, aby táto fi rma mala 
dobré referencie. 

Spoločnosť FENESTRA Sk, spol. s r.o. si získala dôveru aj tým, že 
svoje produkty, ako člen Združenia SLOVENERGOokno ozna-

čuje energetickým štítkom, ktorý dáva konečnému užívateľovi 
základné informácie o tom, aký produkt kúpil. 

FENESTRA Sk, spol. s r.o. spolupracuje s realizačnými fi rmami,  kto-
rým ako prvá fi rma na Slovensku zabezpečila práve v minulom 
roku školenia. Odbornosť preškoleným fi rmám osvedčuje vydá-
vaním montážnych pasov. Okno, ktoré si zákazník kúpi, bude 

z kvalitného profi lu REHAU, vyrobené v certifi kovanej fi rme
FENESTRA Sk, spol. s r.o. a namontované odbornou realizačnou 
fi rmou s montážnym pasom. Dalo by sa povedať, že vyššiu úro-
veň dodávky si už ani nemôžete predstaviť. 

Myslíme si, že spoločnosť FENESTRA Sk, spol. s r.o. učinila v mi-
nulom roku množstvo odborných školení, priamo či nepriamo 
sa prezentovala na trhu ako vysoko odborná spoločnosť, ktorá 
poskytuje svojim zákazníkom a konečným odberateľom to naj-
kvalitnejšie, čo sa dá v súčasných trhových podmienkach ponúk-
nuť. K dosiahnutým úspechom tejto spoločnosti srdečne blaho-
želáme a želáme jej, aby v tejto snahe vydržali aj do budúcna.
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