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Rovnako je tomu aj na Slovensku. Exi
stencia laboratória, technického centra 
vybaveného najmodernejšími nanášací
mi zariadeniami, ako aj sklad či výrobná 
jednotka, sú zásadným argumentom 
pre našich zákazníkov a tiež zázemím 
pre pracovníkov obsluhujúcich sloven
ských zákazníkov.
Podpore slovenských zákazníkov sa 
ve nuje obchodnologistické oddelenie 
vo Velkom Meziříčí a štyria zástupcovia, 
ktorí zabezpečujú každodenný osobný 
kontakt so zákazníkmi. Celý náš tím sa 
môže spoľahnúť na podporu z výrob
ných závodov a vývojových centier vo 
Švédsku, Nemecku, Taliansku a USA. 
Aj keď ťažiskom našej činnosti je podpo
ra veľkých odberateľov na Slovensku, 

ktorých obsluhujeme napriamo, neme
nej dôležitú súčasť tvorí sieť predajcov, 
ktorí distribuujú naše priemyselné náte
rové hmoty menším výrobcom. Firmy 
PPU Minárech z Dubnice nad Váhom 
(www.ppuminarech.sk) a STOPO zo 
Spišskej Novej Vsi (www.stopo.sk) 
majú plnú podporu našich zástupcov na 
Slovensku, ako aj logistického centra 
vo Velkom Meziříčí. 
Od začiatku činnosti firmy na Česko
slovenskom trhu bol súčasťou ob
chodnej stratégie jednoduchý slogan 
„Neponúkame materiál, ale riešenia“. 
Slogan, ktorého význam si mohli na na
šom trhu od roku 1993 overiť zákazní
ci značiek Klintens a Becker Acroma. 
Slogan, ktorého význam sa so znač

kou SherwinWilliams nemení, práve 
naopak, dnes nadobúda ešte hlbší vý
znam prostredníctvom skúsených pra
covníkov firmy. S tímom profesionálov 
v oblasti náterových hmôt na drevo, pri
náša spoločnosť SherwinWilliams na 
Slovensko pridanú hodnotu v podobe 
bezkonkurenčnej technickej podpory 
priamo u zákazníka, výrobkov šitých na 
mieru, a znalostí v oblasti zdokonaľova
nia procesov povrchovej úpravy. 

Slovenský tím 
SherwinWilliams

„V dnešnej dobe dokáže vyrábať kvalit
né náterové hmoty veľa firiem na trhu. 
Priemyselná povrchová úprava dnes 
predstavuje súhru jednotlivých mate
riálov s konkrétnymi aplikačnými zaria
deniami, ktoré sú pospájané do tech
nologického celku. Celý technologický 
proces je tak zložitým komplexom ope
rácií, z ktorých každá jedna má zásadný 
vplyv na konečný výsledok. 
Moje predchádzajúce skúsenosti 
a znalosti technologických procesov 
výroby drevotrieskovej dosky v závode 
v Malackách som využil hneď po mojom 
nástupe do firmy v roku 2007. Aby sme 
aj naďalej plnili našu úlohu, snažíme sa 
na základe hlbokej znalosti výrobných 
procesov nachádzať spolu so zákazní
kom riešenia, ktoré mu prinesú kvalita
tívnu či ekonomickú výhodu.“
Ing. Marián Mikula absolvoval Drevár
sku fakultu TU vo Zvolene, má 38 rokov, 
s manželkou a tromi deťmi žije v Kovar
ciach pri Nitre.

„Od svojich začiatkov v roku 2000 pra
cujem vo firme ako technik povrchovej 
úpravy. Moje skúsenosti rástli spolu 

44

profil – inzercia

Sherwin-Williams na Slovensku

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. so sídlom vo Velkom 
Meziříčí je logistickým a technickým centrom firmy pre Českú repub-
liku, Slovensko, Maďarsko a Ukrajinu. Zákazníci firmy z okolitých 
krajín nachádzajú vo Velkom Meziříčí silné zázemie, ktoré vytvára 
podmienky pre rýchle reakcie na ich požiadavky. 

Slovenský tím Sherwin-Williams (zľava): Ing. Pavol Trnovec, Ing. Marián Mikula, 
Ing. Marián Vrťo a Ing. Pavol Ňachaj. Foto: archív Sherwin-Williams

http://www.sherwin-williams.eu
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s masívnym rozvojom technológií u na
šich veľkých zákazníkov. Len úzka spo
lupráca s výrobcami zariadení mohla 
vyústiť do skĺbenia ich riešení do tech
nologických celkov, ktoré u zákazníkov 
fungujú v podstate dodnes. Pôsobím vo 
firme od roku 2000 a to, čo mi na mo
jej práci stále imponuje je, že na prvom 
mieste sú riešenia pre zákazníka, nie ma
teriál samotný. Materiál – moridlá, laky 
či farby sú súčasťou procesu hľadania 
riešení. Spolu so zákazníkom materiály 
„dotvárame“ k ich obrazu. A to ma baví.“ 
Ing. Marián Vrťo absolvoval Strojnícku 
fakultu STU v Bratislave, má 41 rokov, 
s manželkou a tromi deťmi žije v Ružom
berku.

„Ako dôležité je dobre nastaviť techno
lógiu priemyselnej povrchovej úpravy 
som sa niekoľko rokov presviedčal 
spolu s už dnešnými kolegami pri vý
robe a lakovaní podláh v Prešove. Až 
problémy pri lakovaní parkiet nám pood
halili nedostatky ich výroby. Spoločne 
s technikmi PÚ sme nachádzali nielen 
spôsoby vylepšenia povrchovej úpravy, 
ale aj výroby parkiet samotných. A o to 
sa od roku 2011 snažím aj ja spolu s ko
legami v tíme SherwinWilliams.“ 

Ing. Pavol Ňachaj absolvoval Strojnícku 
fakultu TU Košice, má 50 rokov, s man
želkou a dvomi dcérami žije v Prešove. 

„Od roku 1996, keď som do firmy nastú
pil ako technik a obchodný zástupca si 
dnešná spoločnosť SherwinWilliams CZ 
prešla rôznymi fázami vývoja. Chcel by 
som však skonštatovať, že každá zmena 
so sebou priniesla veľa pozitív. Od zalo
ženia dcérskej spoločnosti v Českej re
publike v roku 1999 firma neustále rástla 
svojim obratom aj personálnym zázemím. 
Akvizíciou firmy SherwinWilliams z roku 
2010 zmeny nadobudli úplne iný rozmer 
a rozsah nášho pôsobenia sa značne 
rozšíril. Tieto skutočnosti umožňujú na
šej firme ďalší rast na trhu s materiálmi 
povrchovej úpravy.
V súčasnosti pôsobím vo funkcii gene
rálneho riaditeľa spoločnosti Sherwin
Williams Czech Republic, spol. s r.o. 
so sídlom vo Velkom Meziříčí. Vediem 
skvelý tím odborníkov, na ktorých sa 
naši existujúci a aj budúci zákazníci 
môžu obracať s plnou dôverou.“
Ing. Pavol Trnovec absolvoval Drevár
sku fakultu TU vo Zvolene, má 47 rokov, 
s manželkou a dcérou žije v Banskej 
Bystrici.

Kontakty:

Sherwin-Williams Czech 
Republic spol. s r.o.
Družstevní 56
594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 501 411
email: info.cz@sherwin.com
www.sherwin-williams.eu

Ing. Pavol Trnovec 
tel.: 0905 704 890 
email: pavol.trnovec@sherwin.com

Ing. Marián Mikula
tel.: 0918 392 218
email: marian.mikula@sherwin.com

Ing. Marián Vrťo
tel.: 0905 753 835
email: marian.vrto@sherwin.com

Ing. Pavol Ňachaj
tel.: 0905 855 191
email: pavol.nachaj@sherwin.com

http://www.sherwin-williams.eu
http://www.uzei.cz
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