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Editoriál Úvod

A ja som veľmi rád, že myšlienka vytvoriť 
časopis pre všetkých priaznivcov ZVL-ky 
neostala len pri nápade a  podarilo sa 
nám etablovať „mini internú redakčnú 
radu“, ktorá pripravila vydanie prvého 
rozšíreného čísla. Aj takýmto spôsobom 
chceme našich zamestnancov, obchod-
ných partnerov a  všetkých priateľov 
firmy informovať o  najnovších akciách 
a zároveň si pripomínať spoločne prežité 
firemné udalosti a zážitky. Lebo všetkých 
nás spája jedno. Svedomitá práca a hlav-
ne úspechy firmy a značky ZVL na trhu. 
Značky, o  ktorej tradíciu sa opierame 
a predovšetkým jej veríme.

Presne v súlade s touto myšlienkou sme 
vytvárali náš pracovný tím. Rýchle re-

agovanie na požiadavky trhu, presné 
informácie, vybavovanie zákazníckych 
dopytov načas, komplexnosť ponuky 
a  to vždy s  ochotou a  profesionálnym 
prístupom boli najdôležitejšie faktory 
pri formovaní nášho tímu a  vzťahov so 
zákazníkmi a  obchodnými partnermi. 
Neustále pracujeme na získavaní pozi-
tívnych referencií a našou zodpovednou 
prácou získavame čoraz viac spokojných 
zákazníkov. Za naším spoločným úspe-
chom stojí jednoznačne celý pracovný 
tím ZVL SLOVAKIA, tím odborníkov a pro-
fesionálov každého vo svojej oblasti.
Chcem ubezpečiť všetkých čitateľov, 

že realizačnému tímu časopisu ZVL LO-
ŽISKÁR nechýba potrebná dávka elánu 

a odhodlania. Dúfam, že ho v  jeho sna-
he podporia ďalší firemní, ale aj externí 
autori a že nájde patričnú podporu čoraz 
početnejšieho okruhu stálych čitateľov.

Ing. Martin Mravec
výkonný riaditeľ

a predseda predstavenstva

Vážení čitatelia, spolupracovníci
a priaznivci našej spoločnosti,

dostáva sa vám do rúk prvé vydanie firemného časopisu ZVL 
SLOVAKIA. S  myšlien kou vydávať vlastný firemný časo pis 
sme sa zaoberali už dlhšie. A práve teraz nastal ten správny 
čas na jeho publikáciu. Pýtate sa, čo môžete od časo pisu ZVL 
LOŽISKÁR očakávať ? Zostavili sme pre Vás pravidelné rub-
riky, v ktorých Vás budeme informovať o rôznych aktivitách 
a novinkách zo života našej spoločnosti.

V  rubrike Niečo z  našej kuchyne Vás informujeme o  tom, 
kde sme boli a čo sme robili. Postupne vám predstavíme aj 

rubriky ZVL – online a ZVL plánuje, v ktorých Vás oboznámime so súčasnými a pri-
pravovanými obchodno-marketingovými aktivitami spoločnosti a s novinkami v na-
šom výrobkovom portfóliu. Mimopracovné aktivity ZVL-károv predstavuje rubriku, 
v ktorej sa dozviete o udalostiach z kultúrneho, športového a spoločenského diania 
v spoločnosti.

Snahou nového časopisu nebude zaznamenať všetko a vždy, lebo jeho rozsah by nám 
na to nestačil. Pretože náš časopis si vytvárame my sami a je o nás, je toto zároveň 
aj výzva pre všetkých na zaujímavé podnety, ktoré by sme mohli spracovať a ukázať 
iným. Verím, že sme urobili správne rozhodnutie a časopis poskytne čitateľom mnoho 
užitoč ných informácií, ktoré im pomôžu zorientovať sa v našej ponuke a zároveň im 
prinesie aktuality z kultúrno-spoločenského prostredia ZVL-károv. Zároveň našou ví-
ziou je, že bude časopisom všetkých priaznivcov značky ZVL, do ktoré ho môže každý 
prispieť či už svojim postrehom, názorom príp. vlastnou skúsenosťou. Jeho distribúcia 
bude zabezpečovaná výhradne e-mailom.

Tešíme sa, že sa stanete našimi pra videlnými čitateľmi a svoje názory a postrehy na 
prvé číslo nám zašlete na adresu surovkova@zvlslovakia.sk. Preto slávnostne vítam 
na svete náš časopis ZVL Ložiskár a prajem mu minimálne toľko úspechov, koľko má 
naša ZVL-ka ! Nech sa mu darí !

Ing. Martina Surovková
marketingová manažérka a šéfredaktorka časopisu

Čítajte náš časopis a získajte darček
V každom čísle nášho časopisu vyžre-
bujeme jednu e-mailovú adresu, kto-
rej majiteľ dostane od nás tašku s dar-
čekovými reklamnými predmetmi.

POZRITE SI PRAVIDLÁ

Každý majiteľ vyžrebovanej e-mailovej 
adresy dostane od spoločnosti ZVL SLO-
VAKIA, a.s. tašku s  darčekovými pred-
metmi. Meno vyžrebovanej osoby bude 
uverejnené v najbližšom vydaní časopisu 
ZVL LOŽISKÁR.

Pri jeho zrode bolo nielen vedenie štát-
neho podniku ale i  výbor Odborového 
zväzu KOVO. Redakčná rada mala v tom 
čase neľahkú úlohu. Okrem toho, že ča-
sopis pravidelne hodnotila, dbala aj o to, 
aby do časopisu zaradila tie najzaujíma-
vejšie reportáže. Veríme, že ako v minu-
losti aj ten súčasný časopis okolie privíta 
ako výborného pomocníka pri zoriento-
vaní sa v značke ZVL a ložiskovom trhu.

Z archívu Žilinského Ložiskára

Úvodné slovo výkonného riaditeľa spoločnosti

História časopisu žilinských ložiskárov

Milí priatelia ZVL-ky, za slovom firemný časopis stojí mnoho úsilia tých, ktorí sa 
ho snažia „stvoriť“, oživiť, či naplniť. Je nástrojom vyjadrenia firemných myšlie-
nok a udalostí. Bude to naša firemná pamäť, smerovanie, či predstavenie sa.

Časopis ZVL LOŽISKÁR má svojho predchodcu z  roku 1990. Žilinskí ložiskári 
v minulosti vydávali časopis Žilinský Ložiskár.

„Úspech našej spoločnosti spočíva v kreatívnom myslení,
flexibilnom prístupe, rozvahe a skúsenom pracovnom tíme“.
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Niečo z našej kuchyne Niečo z našej kuchyne

Najväčšie predané ložiská v roku 2013
Top ložiská stredných a väčších rozmerov pre segment ťažkého priemyslu

Súdkové ložiská

248/1320CAF3W20 d = 1320 mm D = 1600 mm banský priemysel
230/800KW33M d = 800 mm D = 1150 mm banský priemysel
230/670W33M C3 d = 670 mm D = 980 mm banský priemysel

Valčekové ložiská

NJ18/1120EMA d = 1120 mm D = 1360 mm energetický priemysel
804195 d = 760 mm D = 990 mm energetický priemysel
564509 A d = 650 mm D = 867 mm energetický priemysel

Guľkové ložiská

6096M C3 d = 480 mm D = 700 mm oceliarsky priemysel
6080M d = 400 mm D = 600 mm banský priemysel
6072M d = 360 mm D = 540 mm banský priemysel

Čo nám priniesol rok 2013
Obchodný rok 2013 bol pokračovaním negatívnych pre-
javov prebiehajúcej hospodárskej krízy, ktorej dopady sa 
prejavili nielen v priemysle, ale v celej svetovej ekonomike.

Pre našu spoločnosť to bola výzva, aby efektívnejšie plnila oča-
kávania zákazníkov a  zároveň zefektívnila vnútropodnikové 
procesy tak, aby prispela k stabilite a konkurencieschopnosti. 
Dopady krízy sa nám podarilo eliminovať, zachovať zamestna-
nosť, ba naopak ju aj zvýšiť.
V 45. roku našej exis tencie sme aj napriek pokračujúcej kríze na 
nosných exportných trhoch zaznamenali síce iba mierny príras-
tok oproti celkovým tržbám minulého roka, napriek tomu sme 
pokračovali v nastúpených investičných projektoch. Tieto boli 
zamerané hlavne na dobudovanie a  zväčšenie skladovacích 
a  prevádzkových plôch takmer o  30 %, vybudovanie nových 
školiacich priestorov pre zamestnancov a investície do strojov 
a zariadení, ktoré značne prispeli k zefektívneniu produktivity 
práce a k celkovej výkonnosti spoločnosti.

Foto:
1 – Metalografické laboratórium
2 – Dielenské merové stredisko
3 – Pracovisko balenia
4 – Rozšírené priestory skladu

1

2

43

Naše motto sme kreovali začiatkom roka 
2012 a určite ste sa s ním už viackrát stre-
tli. Mohli ste si ho všimnúť na všetkých 
našich nových propagačných a  marke-
tingových materiáloch a webovej strán-
ke. Všetky tieto materiály prešli výraznou 
zmenou dizajnu. Filozofia nášho mot-

ta spočíva v  našom konaní, ambíciách 
a cieľoch. Znamená to, za čím si všetci 
ako spo ločnosť spolu so značkou ZVL 
a  tímom našich zamestnancov sto-
jíme. Vo všetkom, čo robíme, chceme 
podávať profesionálne výkony. Zamest-
nanci sú odborníci a  profesionáli každý 

vo svojej oblasti, usilujeme sa o  vytvo-
renie motivujúcej pracovnej atmosféry, 
ktorá je založená na otvorenosti, rešpek-
te a  tímo vej spolupráci. Profesionálnym 
prístupom pri rie šení špeciálnych požia-
daviek pomáhame zákaz níkom nájsť to 
správne a optimálne riešenie.

Profesionálny prístup pre svetový priemysel

Sme presvedčení, že naše nové motto a vizuálna identita značku ZVL posilnia
nielen na domácom trhu, ale aj z celosvetového hľadiska.

45 rokov existencie na trhu
Rok 2013 bol pre nás ZVL-károv veľmi pestrý nielen pracovne, ale aj mimopracovnými udalosťami.

Jednou z nich bolo nepochybne pripomenutie si 45. výročia založenia spoločnosti. 
Áno, bolo to pred 46 rokmi, keď bola v januári 1968 slávnostne spustená výroba lo-
žísk v závode v Bytčici. Nie je to len výročie, ale zároveň pohľad na neopakovateľné 
obdobie opreté predovšetkým o vôľu ísť za cieľom a víziou. Z pohľadu života firmy je 
45 rokov obdobie, ktoré nemožno nazvať krátkym. Bol to proces neustáleho pozná-
vania, učenia sa a reagovania na rast firmy a zmeny na trhu. Aj teraz rozvíjame firmu 
opierajúc sa o dlhoročnú tradíciu a predovšetkým veríme značke ZVL. Pokračujeme 
vo svojom vytýčenom dlhodobom cieli.
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Dňom 26.3.2013 sme sa stali výlučným vlastníkom značky ZVL pre teritórium 
Slovenska a Čiech.

Naša európska značka ZVL je v súčasnos-
ti registrovaná vo viac ako 90 krajinách 
sveta a naším cieľom je aj naďalej globál-
ne posilňovať jej pozíciu. Naše súčasné 
výrobkové portfólio tvorí široký sorti-

ment ložísk od guľkových, cez valčekové, 
súdkové a iné typy ložísk v štandardnom 
a  špeciálnom vyhotovení, od miniatúr-
nych až po ložiská veľkých rozmerov.

Stali sme sa výlučným vlastníkom značky ZVL na trhu Slo-
venska a Čiech

Sme si vedomí, že značku musíme neustále
podporovať a zotrvať v konkurencieschopnosti.

Koncom roka 2013 bola vydaná nová séria propagačných materiálov pre nosné priemyselné segmenty spoločnosti – Lo-
žiská pre ťažký priemysel, poľnohospodársky priemysel a elektromotory.

Na základe požiadaviek zákazníkov 
a  nimi obsluhujúcich trhov sme uvede-
né materiály pripravili v  tlačenej verzii 
v  troch jazykoch – slovenskom, anglic-
kom a ruskom. Pripravené sú aj prevede-
nia v  nemeckom a  španielskom jazyku 
v  elektronickej forme. Všetky uvedené 
materiály si môžete stiahnuť na našej 
webovej stránke v  sekcii Propagačné 
materiály. Pravidelnou návštevou tejto 
časti nášho webu si zabezpečíte prísun 
aktuálnych propagačných materiálov 
v pdf. formáte, ktoré pravidelne dopĺňa-
me o nové publikácie.

Jednotný dizajn propagačných materiálov ZVL

ZVL SLOVAKIA, a. s. na Me-
dzinárodnom strojárskom 
veľtrhu v Brne
Účasť na uvedenom veľtrhu v Brne splnila naše očakáva-
nia. Naším najdôležitejším cieľom účasti na veľtrhu bolo 
posilnenie značky ZVL na trhu,  zdôraznenie jej identity 
a pripomenutie si významného medzníka v histórii spoloč-
nosti – 45 rokov existencie.

Na sprievodnom podujatí „ČAŠA VÍNA“ sme našim obchodným 
partnerom poďakovali za spoluprácu a  podporu pri spoloč-
nom rozvoji značky ZVL na trhu. Medzník 45 rokov znamená 
pre nás veľkú výzvu do budúcnosti, ktorá nás zaväzuje naďalej 
poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia a kvalitné výrobky. 
Zároveň ďakujeme za účasť a podporu všetkým, ktorí nám náv-
števou nášho stánku prejavili svoju dôveru. Len s  podporou 
našich spokojných zákazníkov sa nám darí napĺňať naše plány 
a stratégie.

Billboardová
kampaň pokračuje
Od februára 2014 pokračuje billboardová 
kampaň ZVL SLOVAKIA, a.s. v  jednotnom 
dizajne, ktorá bola spustená v  predchá-
dzajúcom roku pri príležitosti 45. výro-
čia založenia spoločnosti. Billboardy sú 
umiestnené na hlavných príjazdových ko-
munikáciách do centra Žiliny s uvedenou 
tématikou.

Elmia Subcontractor 2013 
vo švédskom Jönkopingu
Účasťou na uvedenej výstave sme zavŕšili veľtržnú sezónu 
roku 2013. 30. ročník výstavy potvrdil svoje prvenstvo vo 
svojom odbore v Škandinávii a zúčastnilo sa ho viac ako 
15 311 návštevníkov z 29 krajín.
ZVL SLOVAKIA, a.s. sa výstavy zúčastnila v spolupráci so Sloven-
skou obchodnou a priemyselnou komorou. Spolu s ďalšími slo-
venskými firmami sme sa na tomto významnom veľtrhu pre-
zentovali pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky. Výrobkové portfólio tradičnej slovenskej značky ZVL 
bolo predmetom záujmu nových potencionálnych zákazníkov. 
Účasť na výstave splnila svoj účel. Získané informácie a záujem 
o  značku ZVL naznačili smer ďalšieho postupu pri rozvíjaní 
a upevňovaní pozície na trhu v Škandinávii.

ZVL na najvýznamnejšom výstavnom podu-
jatí pre výrobný priemysel v severnej Európe

Po vydarenom podujatí, ktorým MSV Brno pre nás nepochyb-
ne bolo, budeme pokračovať vo svojej domácej a proexport-
nej orientácii a naším hlavným cieľom bude rozvíjať nastúpené 
trendy v oblasti obchodných a výrobných aktivít.

Aj naďalej budeme využívať významné formy marketingovej 
komunikácie smerujúce k posilňovaniu pozície značky ZVL na 
nosných predajných trhoch a  upevňovaniu vzťahov s  našimi 
zákazníkmi.



8 9ZVL LOŽISKÁR | Jún 2014PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE SVETOVÝ PRIEMYSELwww.zvlslovakia.skZVL LOŽISKÁR | Jún 2014

Niečo z našej kuchyne Niečo z našej kuchyne

Výprava ZVL-ky do Indie
Predstavili sme sa výrobcom papierenských strojov 
na výstave PAPEREX 2013

V  dňoch 24.-27.10.2013 sa ZVL SLOVAKIA, a.s. spoločne 
s indickým partnerom NBU Bearings zúčastnila 11. roční-
ka medzinárodnej výstavy a konferencie pre papierenský 
priemysel a spracovanie celulózy, ktorá sa konala v indic-
kom meste New Delhi.

Uvedená výstava & konferencia sa vyznačovala vysokou odbor-
nou úrovňou návštevníkov, zúčastnili sa jej významní výrobco-
via papiera a subdodávatelia pre tento segment priemyslu.

Expozícia ZVL SLOVAKIA bola umiestnená v hale 12. V rámci na-
šej expozície bola prezentovaná aj firma ECO DELTECH, ktorá je 
distribútorom ložísk ZVL pre papierenský priemysel pre oblasť 
New Delhi a  prezentuje výhradne našu značku na indickom 
trhu od roku 2010.
Počas výstavy sme nepretržite zaznamenali vysokú odbornú 
návštevnosť našej expozície a záujem o produkty ZVL a záro-
veň záujem o objasnenie histórie značky ZVL.

Seminár pre výrobcov z oblasti papierenského prie-
myslu a spracovania celulózy v New Delhi

V  súvislosti s  výstavou PAPEREX 2013 bol za účelom pre-
zentácie značky a  produktov ZVL uskutočnený odborný 
seminár pre výrobcov z  oblasti papierenského priemyslu 
v meste New Delhi.

Seminár bol organizovaný prostredníctvom firmy ECO DELTECH 
v spolupráci so spoločnosťou NBU Bearings, ktorá je naším vý-
hradným zástupcom ZVL značky v Indii. Seminára sa zúčastnilo 
50 odborníkov z oblasti výroby papiera a spracovania celulózy. 
Uskutočnenú akciu hodnotíme veľmi pozitívne vzhľadom na 
skutočnosť, že už počas prezentácie značky a výrobného sorti-
mentu sme zaznamenali vysoký záujem a dopyt o naše ložiská.

Seminár pre distribútorov ložísk a spracovateľov ka-
meňa v oblasti Bangalore

Výprava ZVL SLOVAKIA, a.s. v Indii bola zavŕšená dňa 28.10.2013 
uskutočnením seminára pre distribútorov ložísk a  spracova-
teľov kameňa s  podporou nášho obchodného partnera NBU 
Bearings a distribútora ložísk ZVL pre oblasť Bangalore Asso-
ciated Bearing Corporation. Celkovo sa seminára zúčastnilo 90 
pozvaných hostí. Opätovne bola zdôraznená identita a pôvod 
značky ZVL, bola prezentovaná spoločnosť a výrobný program. 
Seminára sa zúčastnili aj prezident a  viceprezident Karnata-
ka Ball Bearing Dealers΄ Association a po jeho ukončení nám 
bol udelený certifikát za uskutočnenie seminára o výrobkoch 
a službách.

A čo dodať na záver ?

Indický trh je jedným z najdôležitejších exportných trhov ZVL 
SLOVAKIA, a.s., od ktorých očakávame značné rozšírenie nášho 
obchodného portfólia. Všetky zvolené nástroje marketingovej 
komunikácie a obchodné kroky smerujúce k zvýšeniu podielu 
značky ZVL na indickom trhu sú prioritnou súčasťou našej bu-
dúcej obchodnej stratégie. Hlavnou strategickou úlohou spo-
ločnosti do budúcnosti je postupné dobudovanie obchodných 
štruktúr a posilnenie imidžu na trhoch, na ktorých je značka ZVL 
etablovaná a kde má možnosť rozšíriť svoj potenciál. Medzi ta-
kéto strategické trhy nepochybne patrí aj India. Náš hlavný cieľ 
cesty do Indie sa nám podarilo splniť. Na uvedenom trhu sme 
zaznamenali veľký hlad po informáciách súvisiacich so znač-
kou a výrobkami ZVL. Aktívna účasť na výstave a marketingová 
podpora tohto náročného trhu prostredníctvom uskutočne-
ných seminárov a  obchodných rokovaní prispeli k  posilneniu 
imidžu spoločnosti na indickom trhu a zároveň k zvýšeniu in-
formovanosti odborníkov z  ložiskového priemyslu o  identite 

a historických skutočnostiach značky ZVL. Pozitívny príspevok 
z  uskutočnenej akcie k  celkovému  hospodáreniu spoločnos-
ti a  realizovaných marketingových aktivít na tomto náročnom 
trhu očakávame už v blízkom období.

MUMBAI

AHEMDABAD

NOIDA

MUZZAFARNAGAR

CHENNAI

BANGLORE

SECUNDERABAD

COIMBATORE

CALCUTTAINDIA

Autorizovaní distribútori:

ECO DELTECH LLP
NOIDA
 
UMESH MACHINERY STORES
MUZZAFARNAGAR

SMIT INTERNATIONAL
MUMBAI

ASSOCIATED SALES AGENCIES
MUMBAI

ASSOCIATED BEARING AGENCIES
AHEMDABAD

Výhradný dovozca:
NBU BEARINGS PVT. LTD • MUMBAI

ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH DISTRIBÚTOROV LOŽÍSK ZVL V INDII

UNIVERSAL WIRE & INDUSTRIES
CALCUTTA

NIDHI ENTERPRISES
CHENNAI

NIDHI BEARING CENTRE
COIMBATORE

ASSOCIATED BEARING CORPORATION
BANGLORE

PRAGATHI BEARINGS
SECUNDERABAD
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Kvalita používaného maziva ložísk v pre-
vádzke predstavuje výrazný faktor pre-
dĺženia životnosti ložísk.  V  súčasnosti 
vývoj v  oblasti aplikácie tuhých prísad 
do konvenčných mazív výrazne pokročil, 
čo otvára ďalšie možnosti ako zákazní-
kom zabezpečiť splnenie ich požiadaviek 
v oblasti predĺženia životnosti ložísk.
ZVL SLOVAKIA, a.s. sa v rámci svojho vý-
vojového programu rozhodla otestovať 
vplyv novej technológie prísad na báze 
nanočastíc WS2, ktoré svojou výnimoč-
nou odolnosťou voči extrémnym teplo-
tám a  vysokým tlakom,  svojou štruktú-
rou a  morfológiou vytvárajú jedinečný 
mechanizmus uvoľňovania tribofilmu 
vyvolaného trením počas procesov ma-
zania stykových plôch. Pridanie týchto 
anorganických prísad do bežných ole-
jov a tukov používaných na mazanie lo-
žísk v  ich prevádzke prinesie významné 
zníženie opotrebovania činných plôch 
ložísk, zníženie trenia a  tým i  prevádz-
kovej teploty. Mnohovrstvový WS2 nano 
fullerén, ktorý pracuje na báze tzv. „ Duál-
neho mazania „ spôsobuje vylepšovanie 
alebo určitú regeneráciu vznikajúceho 
poškodenia povrchov opotrebením po-
čas prevádzky.
ZVL SLOVAKIA, a. s. vstúpila do projektu 
s firmou Nanotech N1 s.r.o., ktorá na Slo-
vensku zastupuje medzinárodnú spoloč-
nosť Nano Materials Ltd. Táto spoločnosť 
získala prestížnu cenu Nano 50TM Award 
od Nanotech Briefs a  je to prvá spoloč-
nosť, ktorá bola úspešná v komerčnej vý-
robe anorganických, viacvrstvových WS2 
nano fullerénov a nano rúrok na základe 
exkluzívne patentovanej platformy tech-
nológie vyvinutej vo Weitzmannovom 
technologickom inštitúte.
Skúšky boli vykonané podľa predpisov 
ZVL SLOVAKIA, a. s. porovnávacím spô-
sobom tak, že boli vybraté dve náhodné 
skupiny ložísk z  jednej výrobnej dávky. 
Prvá skupina bola testovaná s mazaním 
olejom bez prísad a druhá skupina bola 
testovaná mazaním olejom, ktorý obsa-

hoval uvedené prísady od Nanotech 1. 
Tým istým spôsobom boli vybraté ďalšie 
dve skupiny ložísk pre testovanie maza-
cieho tuku s prísadou od Nanotech N1.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY PRI MAZANÍ 
LOŽÍSK OLEJOM:

Skúšaná dávka 25 ks ložísk 6305 mazaná 
čistým olejom OL-46 bez prísady dosiah-
la štatisticky vypočítanú životnosť 501 
hodín, čo odpovedá únosnosti ZDÚ Cr 
= 22751 N a  výsledku 109,9%. Skúšaná 
dávka 25 ks ložísk 6305 mazaných ole-
jom s prísadou Nano Save1 dosiahla šta-
tisticky vypočítanú životnosť 983 hodín, 
čo zodpovedá ZDU Cr = 28488 N a  vý-
sledku 137,6 %.
Z  porovnania dosiahnutých výsledkov 
vyplýva, že vplyvom použitia prísady 
NANO Save 1 do ložiskového oleja OL-
46 došlo k  zvýšeniu životnosti týchto 
ložísk takmer o 100% a zvýšeniu ich dy-
namickej únosnosti o cca 25%.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY PRI MAZANÍ 
LOŽÍSK MAZACÍM TUKOM:

Skúšaná dávka 8 ks ložísk 6202-2ZR s po-
užitým tukom so základovou zložkou 
na báze polomočoviny (RAS) bez prísa-
dy dosiahla štatisticky vypočítanú život-
nosť 430 hodín, čo odpovedá únosnosti 
8024 N a výsledku ZDÚ: 113%.
Skúšaná dávka 8 ks ložísk 6202-2ZR s po-
užitým tým istým základným tukom RAS, 
ale s primiešanou prísadou NANO Save 1 
dosiahla štatisticky vypočítanú životnosť 
892 hod., čo odpovedá únosnosti 10235 
N a výsledku ZDÚ: 144%.
Z  porovnania dosiahnutých výsledkov 
vyplýva, že vplyvom primiešania prí-
sady NANO Save 1 do použitého tuku 
skupiny RAS došlo k zvýšeniu životnos-
ti týchto ložísk o  100% a  zvýšeniu ich 
dynamickej únosnosti o 30%.

Zo  záverov skúšok vyplýva, že uvedené 
nanoprísady na báze WS2 od Nanotech 
N1 použité pridaním do oleja ale i  do 
tuku majú pozitívny vplyv na predĺženie 
životnosti ložísk a to až o 100% od ich

Vplyv mazív obohatených o  nanoprísady na dosahovanú 
životnosť ložísk ZVL
Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s. sa ako prvá na Slovensku zúčastnila testovania nových prísad do mazív Nanotech N1 a ich 
vplyvu na zvýšenie životnosti ložísk, kde sa jednoznačne preukázalo predĺženie životnosti o 100%.

Ako funguje 
„dvojité pôsobenie“ 

NanoLub® C

Mnohovrstvové častice na-
noguľôčok znižujú trenie

Pri záťaži nanočastice 
odlupujú lamely tribofi lmu 

Lamely tribofi lmu 
vyplňujú a vyhladzujú po-

škodený povrch

predpísaných katalógových hodnôt.
Zníženie trenia použitím prídavkov Na-
notech 1 preukazuje aj vývoj pracovných 
teplôt počas skúšky, ktoré dosahujú niž-
šie hodnoty u oleja i tuku s prísadou na 
báze WS2.
Pre presnejšie a  objektívnejšie zistenie 
koeficientu nárastu životnosti valivých 

ložísk je potrebné vykonať viac opakova-
ných skúšok a to nielen pre malé jedno-
radové guľkové ložiská, ale aj pre valče-
kové a súdkové ložiska väčších rozmerov, 
ktoré sú používané v  náročnejších pre-
vádzkových podmienkach. Predpokladá 
sa, že práve tu sa prejaví vplyv skúšanej 
prísady ešte pozitívnejšie. V každom prí-

pade je zrejmé, že tieto nové prídavky do 
mazív otvárajú ďalšie možnosti pri zlep-
šovaní úžitkových vlastnosti, životnosti 
a tým i kvality valivých ložísk.
 

Ing. Jaromír Falát
manažér pre kvalitu a výrobu

ZVL SLOVAKIA, a.s.

V každom prípade je zrejmé, že tieto nové prídavky do mazív otvárajú ďalšie možnosti 
pri zlepšovaní úžitkových vlastnosti, životnosti a tým i kvality valivých ložísk.

V  rámci digitalizácie procesov sme 
pristúpili v  IS k  zasielaniu odberateľ-
ských faktúr zákazníkom v elektronic-
kej forme.
Týmto krokom šetríme časť nákladov fir-
my a  zároveň sme urýchlili, zefektívnili 

proces v rámci zasielania dokumentácie 
v  odberateľskom reťazci. V  informač-
nom systéme sme implementovali 
aj manažérsku nadstavbu „DASHBO-
ARD“. Umožňuje rýchly , efektívny a  vi-
zuálny on-line pohľad pre manažment 

na príslušné zadefinované oblasti v ERP 
podnikovom systéme. V  informačnom 
systéme ERP bola vylepšená funkčnosť 
jednoznačnej identifikácie vyskladňova-
ných položiek od najstaršieho termínu 
príjmu tovaru na sklad.

Implementácia nadstavieb informačného systému

ZVL SLOVAKIA na portáli
EBM SERVICE
Od apríla 2014 sme sa stali registrovaným členom obchodného 
portálu EBM SERVICE, na ktorom sú pravidelne aktualizované po-
nuky a skladové zásoby firiem z oblasti strojárskej výroby z ČR a SR.

Na uvedenom portáli sú ponúkané ložiská ZVL prostredníctvom našich 
distribučných partnerov. ZVL SLOVAKIA, a.s. sa na uvedenom portáli re-
gistrovala len za účelom reklamy a  propagácie značky. EBM service je 
rýchla a efektívna služba, ktorá umožňuje zadávať dopyty na tovar a služ-
by. Dopyty sú rozposielané okamžite všetkým registrovaným užívateľom.
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Nový dizajn
certifikátov
pre distribútorov
Našim distribučným partnerom sme 
v tomto roku s platnosťou od 1.1.2014 do 
31.12.2014 vystavili „Certifikáty autori-
zovaných distribútorov“ a  „Certifikáty 
distribútorov“ v novom dizajne. Uvede-
né certifikáty sú doplnené o  ochrannú 
holografickú nálepku ZVL.

Podpora obchodných miest distribútorov v roku 2014
V  prvom polroku 2014 sme sa veno-
vali zisťovaniu požiadaviek našich ob-
chodných partnerov na marketingovú 
a  obchodnú podporu ich obchodných 
miest.

Prezentácia marketingových predmetov 
bola komunikovaná so všetkými ob-
chodnými partnermi, na základe ktorej 
boli zosumarizované všetky požiadavky. 
Uvedené marketingové predmety budú 

vyrábané a  pripravované v  zmysle mar-
ketingového plánu na rok 2014 a distri-
buované na obchodné miesta v priebe-
hu roka 2014.

V prípade dodatočných požiadaviek kontaktujte prosím náš obchodný tím !

Kontaktujte nás na
surovkova@zvlslovakia.sk

Novinky v marketingových materiáloch 2014
Okrem štandardne ponúkaných mar-
ketingových materiálov, ktorými už 
distribučná sieť ZVL disponuje (svetel-
né tabule, stojany a pod.) sme pre Vás 
pripravili – zástavy ZVL.

Na základe záujmu a mnohých požiada-
viek našich obchodných partnerov sme 
do našej marketingovej ponuky zaradili 
zástavy ZVL. Uvedené zástavy sú určené 
pre zavesenie na stožiar a  sú vyrábané 
v  bielom a  modrom prevedení. Veľkosť 
zástav je 400 cm výška a  150 cm šírka. 
Distribúcia uvedených zástav sa pripra-
vuje na viaceré exportné trhy spoloč-
nosti.

Po úspešnej distribúcii reklamných roll-upov o  spoločnosti sme na základe zistených požiadaviek zaradili do marketingového 
programu roll-upy s tématikou poľnohospodárstvo a elektromotory. Uvedené prezentačné materiály sú pripravované vo viace-
rých jazykových prevedeniach podľa požiadaviek konkrétneho exportného trhu.

Reklamné roll-upy pre poľnohospodársky priemysel a elek-
tromotory

Aktuálne marketingové novinky môžete sledovať na našom webe ...
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Medzinárodný veľtrh Metaloobrabotka 2014 v Moskve

V spolupráci so Slovenskou obchodnou priemyselnou komorou v Trenčíne sa zúčastníme na veľtrhu METALOOBRABOTKA 2014 
v Moskve. ZVL SLOVAKIA, a.s. bude vystavovať v Pavilóne Forum v expozícii číslo B100.

Technický seminár v poľských Katowiciach so zameraním na elektromotory

Na uvedenom technickom seminári sa spoločnosť ZVL SLOVAKIA predstavila v spolupráci s poľským distribučným partnerom. 
Ponuku ZVL predstavuje široký sortiment ložísk pre elektromotory.

Prebiehajúce veľtrhy máj/jún 2014

BILBAO, Španielsko
MOSKVA, Rusko

Aké sú naše ciele na najbližšie obdobie ?
V  obchodnom roku 2014 očakávame 
medziroč ný rast tržieb o  10%, pričom 
zvýšené úsi lie bude venované rozvoju 
postavenia spoločnos ti a  značky ZVL 
na trhu a  efektívnosti predaja. Našou 
hlavnou úlohou pre budúci rok je 
dobu dovanie obchodných štruktúr na 
trhoch Ruska, Ukrajiny, Pobaltia a Juž-
nej Ameriky, kde značka ZVL ešte nie 
je obchodne dostatočne etablovaná 
a  zároveň posilnenie pozície na sú-

časných nos ných exportných trhoch 
Európy a  Severnej Ame riky. Veríme, že 
nový obchodný rok 2014 bude pokra-
čovaním úspešných vývojových tenden-
cií, ktorých predpoklad bol položený 
v predchádza júcich obdobiach. Aj tento 
rok budeme pokra čovať vo využívaní 
rôznych foriem marketingo vej komu-
nikácie smerujúcej k  posilneniu znač-
ky ZVL na nosných predajných trhoch 
a  k  upevňo vaniu vzťahov s  našimi zá-

kazníkmi. Po vydare ných veľtrhových 
podujatiach v  predchádzajú com roku 
budeme pokračovať v  našej domácej 
a  exportnej orientácii a  našim hlavným 
cieľom bude rozvíjať začaté obchodné 
a mar ketingové aktivity. Tešíme sa, že na 
konci roka si budeme môcť všetci kladne 
odpovedať na otáz ku: „Urobili sme ma-
ximum, čo sme pre našich zákazníkov 
a pre našu firmu mohli urobiť?“

Perspektíva najvyššieho rastu v sortimente:
Ložiská stredných a väčších rozmerov v segmente ťažký priemysel

Rok 2014 sa bude vyznačovať realizáciou 
vysokého počtu auditov treťou stranou. 
Budú realizované ako certifikačné, tak 
aj audity zo strany zákazníkov. V uvede-
nom období budú realizované zákaz-
nícke audity troch najvýznamnejších 
obchodných partnerov, ktorých pozitív-
ny výsledok bude základným predpo-
kladom vstupu na nové trhy. Všetci ob-
chodní partneri očakávajú plnenie nimi 
nastavených požiadaviek, ktoré sú nieke-

dy prísnejšie ako požiadavky noriem ISO 
alebo legislatívy.
Zároveň sa ZVL SLOVAKIA pripravuje na 
recertifikačný audit systému manažmen-
tu kvality podľa ISO 9001 a environmen-
tu podľa normy ISO 14001, ktorý pravi-
delne realizuje akreditovaná spoločnosť 
Det Norske Veritas. V  spoločnosti bude 
aj naďalej prebiehať množstvo interných 
auditov, ktorých výsledok nám už v mi-
nulosti potvrdil vysokú úroveň funkč-

nosti nastavených procesov v porovnaní 
so skutočne vykonávanými činnosťami. 
Komplexnosť systému manažérstva kva-
lity plánujeme doplniť certifikáciou 
podľa ISO/TS 16949, ktorú spoločnosť 
už v minulos ti realizovala. Na základe tej-
to certifikácie bude spoločnosť oprávne-
ná dodávať ložiská firmám v oblasti au-
tomobilového priemyslu, kde sú kla dené 
vysoké požiadavky na kvalitu.

ZVL audity v roku 2014
Novinkou v oblasti dobudovania systému manažérstva kvality bude realizácia certifikačného auditu bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001, ktorého priebeh je naplánovaný na mesiac jún/2014.

Medzinárodný veľtrh v španielskom Bilbao

Veľtržnú sezónu roku 2014 sme otvorili účasťou na 28. ročníku BIEMH v Bilbao v Španielsku. Ide o prestížny medzinárodný veľtrh 
obrábacích strojov, ktorý sa konal v dňoch 2.-6.júna 2014. Na ploche 45 m2 ZVL SLOVAKIA prezentovala široký sortiment ložísk ZVL 
v spolupráci so svojím španielskym obchodným partnerom GRUPO ROYSE. Bližšie informácie o veľtrhu Vám prinesieme v ďalšom 
čísle časopisu.

Moskva

Katowice

Bilbao
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IHLOVÉ LOŽISKÁ

Spoľahlivosť, kvalita a komplexnosť sortimen tu sú zárukou nášho úspechu v tomto odvetví podnikania. Aj preto prichádzame 
v roku 2014 na trh s novinkou – ihlovými ložiskami. Už dlh ší čas vývojové oddelenie ZVL SLOVAKIA pracuje na tejto produktovej 
línii, ktorá bude doplnením súčasného komplexného katalógu ložísk.

Samozrejmosťou je množstvo ďalších vývojo vých projektov na základe špeciálnych 
požia daviek.

Príkladom je:

Zavedenie výroby špeciálneho jednorado-
vého guľkového ložiska pre použitie vo vrt-
ných súpravách v ťažobnom priemysle:
• vysoké nároky na chemicko-tepelné
   spracovanie krúžkov a mechanické
   opracovanie
• použité keramické guličky

Štvorradové valčekové ložiská na uloženie pracovných valcov pre valcovacie 
stolice v oceliarskom priemysle:
• ponuka piatich typov ložísk
• použitie pre uloženie pracovných valcov valcovacích stolíc, kde bolo nahradené ulo-

ženie s klznými ložiskami s cieľom zvýšiť presnosť valcovania a zníženia prídavkov 
na valcovanom materiáli

• výhra ZVL v tendre s prémiovou značkou

Rozšírenie sortimentu dvojradových plnovalčekových ložísk typu NNF:
• umožňujú prenos veľkých radiálnych síl pri malých zástavbových rozmeroch
• sú naplnené kvalitným plastickým mazivom
• sú utesnené kontaktným tesnením zabraňujúcim vnikaniu nečistôt do valivého 

priestoru

Na čo sa môžu zákazníci tešiť tento rok ?

Veríme, že nás i v roku 2014
spojí profesionalita a kvalita ložísk značky ZVL.

Po úspešnom absolvovaní minuloročného veľtrhu sa našim obchodným partnerom a zákazníkom prihovoríme z expozície ZVL 
SLOVAKIA v Brne opäť. V súčasnosti prebieha spracovanie prihlášok vystavovateľov veľtrhu, na ktorý sme sa už prihlásili. Po pride-
lení plochy Vám zašleme oficiálnu pozvánku s uvedením výstavnej plochy.

Medzinárodný veľtrh MSV 2014 v Brne

ZVL-kári sú nadšenci cyklistiky
Mnohí ZVL-kári sú veľkí nadšenci cyklistiky, okrem toho že sa aktívne venujeme tomuto náročnému športu sme sa v roku 
2014 rozhodli finančne podporiť Cyklistický spolok Žilina.

Podporujeme mladých cyklistov – CyS Žilina

CyS Žilina je zameraný predovšetkým na prácu s  mládežníc-
kymi kategóriami a  to mladšími žiakmi, staršími žiakmi, ďalej 
kategóriami kadet a junior. V súčasnosti je v CyS Žilina registro-
vaných 21 mladých pretekárov. Aj v  tomto roku budú viacerí 

odchovanci žilinskej cyklistiky jazdiť v profesionálnych tímoch. 
Bratia Juraj a Peter Saganovci pokračujú v tíme najvyššej sveto-
vej kategórie Pro team Cannondale. Sme veľmi radi, že sa mô-
žeme aktívne podieľať na rozvoji týchto mladých talentov.

Zároveň sme aj hlavným sponzorom poľského cyklistického klubu ZVL SPORTIVA
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Pripravujeme sa na
letnú ZVL cykloetapu
Ako sa už stalo tradíciou, aj tento rok je plánovaný ŠPOR-
TOVÝ DEŇ ZVL-károv.

Okrem každoročných tradičných športových aktivít sa uskutoč-
ní pre fanúšikov cyklošportu „Turistická cykloetapa Bytčica – 
Turie – koniec Višňového – Rosina – Bytčica“.
Štart podujatia sa uskutoční medzi 8.00 – 9.00 hod. ráno z fut-
balového ihriska v  Bytčici. Na účastníkov tohto športového 
podujatia čaká zaujímavé prekvapenie. Cyklistická akcia je plá-
novaná v mesiaci august 2014.

Cyklistické preteky máj 2014/Halenkov

Vyhľadávací katalóg ložísk online



PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE SVETOVÝ PRIEMYSEL

N E W S L E T T E R


