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ROZHOVOR

RODINNÁ FIRMA

Z POD PUSTÉHO
HRADU
Spoločnosť D.K.C. s.r.o. zanedlho oslávi 20 rokov
svojho vzniku. Zakladateľom perspektívnej spoločnosti D.K.C., je Ing. Ondrej CHUDÝ, ktorý podniká
od roku 1989 v srdci Slovenska, vo Zvolene.

N

firma
až od roku 1996. V súčasnosti firma zamestnáva
vyše 60 zamestnancov a disponuje s viac než 40
vozidlovými súpravami. V roku 2002 úspešne
zaviedla systém manažérstva kvality certifikátom ISO 9001.
V šľapajách zakladateľa firmy ide postupne syn Ing. Kristián Chudý, ktorý po štúdiu manažmentu na vysokej škole
a zahraničnom štúdiu, nabral postupne obchodnú prax aj
v inej, ako dopravnej oblasti. Kompetencie vo firme majú
presne rozdelené a tak otec manažuje ekonomický, technický úsek a zodpovedá za strategické rozhodnutia a syn
Kristián riadi obchod a dispečing.
a trhu kamiónovej dopravy je však

Aký tovar prevažne prepravujete a ktoré destinácie sú
cieľom vašich vozidiel?

„Čo sa prepravovaného tovaru týka, nie sme naviazaní len
na jednu oblasť národného hospodárstva, ale máme dobre
vyvážené portfólio viacerých segmentov, od drevárskeho
cez stavebný, hutnícky, automobilový až po potravinársky.
Našim stálym klientom sa snažíme vyjsť v ústrety, aj preto je
našim trhom celá západná Európa, predovšetkým však krajiny Nemecko, Taliansko, Benelux, Španielsko, Švajčiarsko,
Francúzsko a Rakúsko.“
Ing. Ondrej Chudý so synom Kristiánom

Kristiánovi Chudému sme položili niekoľko otázok.

Vyštudoval ste manažment, teraz pôsobíte v dopravnej
rodinnej firme. Ako hodnotíte vaše
rozhodnutie pôsobiť práve v tejto
náročnej oblasti podnikania?

V súčasnosti rozširujeme náš vozidlový park o ďalšie 4
kusy nových Scanií. ”
Ing. Kristián Chudý
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„V prvom rade sme dopravná spoločnosť s orientáciou na medzinárodnú kamiónovú dopravu. Tak ako celá
spoločnosť, dopravcovia, tak aj my sa
stretávame s radosťami a ťažkosťami
každodenného života. Keď som pred
tromi rokmi na podnet otca prišiel
do firmy, nevedel som si dosť dobre predstaviť, čo práca
v dopravnej firme obnáša a koľko úskalí sa pri jednotlivých
prepravách vyskytne. Musím však konštatovať, že práca v oblasti dopravy je zaujímavá, rôznorodá a akčná, ale
na druhej strane aj mimoriadne psychicky a časovo náročná, závislá od viacerých faktorov, pričom niektoré z nich
žiaľ nie sú dopravcami ovplyvniteľné.“

www.scania.sk

Hospodárska kríza. Ani v tomto rozhovore sa jej nemôžeme vyhnúť, svojim spôsobom sa dotkla každého
z nás. Ako však vnímate konkrétne vy jej dopad na fungovanie vašej spoločnosti?

„Spomínaná hospodárska kríza sa stala negatívnym míľnikom firmy tak, ako pre každú dopravnú spoločnosť. Narušila priaznivý vývoj dopravy, preverila pevnosť základov
firmy a ekonomickú životaschopnosť. Žiaľ, dopady krízy
ešte pretrvávajú vo forme druhotnej platobnej neschopnosti a nesplácania dlhodobých záväzkov, prípadne likvidácií niektorých subjektov v doprave, resp. subjektov
naviazaných na dopravu. Rozhodne nám tiež nepridalo
spustenie nového mýtneho systému v Slovenskej republike, čo výrazne ovplyvnilo nárast nákladov v doprave.
Hospodárska kríza nás však ešte zocelila a v súčasnosti sa
snažíme o postupnú expanziu firmy s prvoradým cieľom
udržať si dobrý kolektív a súčasných klientov prostredníctvom vyššej produktivity, kvality poskytovaných služieb
a aktívnej komunikácie s klientom. Momentálne pociťujeme na trhu väčší dopyt po voľných vozidlách, čo je dobrým signálom toho, že sa hospodárstvo spamätáva z krízy.
K zákazníkom sme lojálni a vážime si dlhodobú spoluprácu
a preto si našu prácu plníme s maximálnou zodpovednosťou a profesionalitou tak, aby sme našich klientov udržali
spokojných.“
Ste úspešná firma s veľkým vozidlovým parkom. Práca
v tejto oblasti je o kvalitných vozidlách a profesionálnych a zodpovedných zamestnancoch. A práve ľudský
faktor býva v niektorých spoločnostiach problémom.
Ako je to u vás?

„Veľký dôraz dávame na vysokú kvalitu personálu, či už
v oblasti manažérov prepravy, ale aj vodičov. Nízka fluktuácia a stabilná zamestnanosť je dôkazom toho, že pre
zamestnancov vytvárame také podmienky, ktoré im vyhovujú. Sme si vedomí, že je nevyhnutné udržať si špičkových
vodičov, ktorí poznajú dobre sociálnu legislatívu, špecifiká
nakládok, bezpečnosť a v neposlednom rade vedia patrične
reprezentovať spoločnosť. Veľa si sľubujeme od projektu,
ktorý momentálne realizujeme s podporou Európskeho
sociálneho fondu a to „Vzdelávanie zamestnancov D.K.C.
Sme presvedčení, že práve dispečer spolu s vodičom sú tým
správnym kľúčom k hospodárnosti, bezpečnosti a profesionalite. Našim základom je poctivá práca, vytrvalosť a serióznosť, čo nám postupne prináša ovocie. Aj preto sme si
zvolili za náš slogan „Úspech práce s D.K.C“.
Ak sa vrátime späť k vozidlovému parku, aký je súčasný
stav a aké sú vaše plány do budúcnosti?

„Náš vozidlový park pravidelne obmieňame, čomu svedčí
nízky priemerný vek vozidla (3 roky) a zároveň ho udržiavame v dobrom technickom stave pravidelnými servisnými prehliadkami. Koncom minulého roka sme obmenili
8 ťahačov Scania a v súčasnosti rozširujeme náš vozidlový
park o ďalšie 4 kusy nových Scanií. Bez moderného technologického zariadenia to však v súčasnosti už nejde, aj
preto využívame v niektorých našich vozidlách dopravnú
telematiku na monitorovanie, riadenie, kontrolu dopravných procesov ako aj na komunikáciu. Do roku 2011
www.scania.sk
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áli ako nájomca pod švédskou gesciou, a my máme dobrý
pocit z toho, že sa jej u nás darí a zákazníci sú s jej službami
spokojní.
Pravdou je, že máme vozidlá aj iných značiek, ale väčšina
ťahačov patrí značke Scania, s ktorou sme spokojní a dúfame, že naša spolupráca bude aj do budúcna obojstranne
výhodná.“
Ďakujem za rozhovor a prajeme spoločnosti D.K.C. veľa
úspešných kilometrov.
Ľ. P.

S Kristiánom Chudým
trochu inak…
Aký detský sen sa Vám podarilo splniť?

Asi cestovanie, keďže som už pobudol na všetkých
kontinentoch.
Aké sú Vaše koníčky?

Šport, cestovanie, poľovníctvo, kynológia.
plánujeme vybaviť takýmto palubným počítačom všetky
vozidlá a mať tak kontrolu nad každým vozidlom, vodičom a tovarom zákazníka. Očakávame, že sa nám tým zvýši
kapacita prepráv, bezpečnosť dopravy a znížia sa nežiadúce
účinky na ekonomiku prevádzky. Snažíme sa prispôsobiť
požiadavkám partnerov a tak okrem klasických návesov
disponujeme tiež návesmi Mega, chladiarenskými návesmi,
schubbodenom, návesom s hydraulickou rukou, ale aj izotermami na prepravu potravín po Slovensku.“

Keby vo vašom dome horelo, ktoré 3 veci by ste zachránil?

Milovanú manželku, ale tá nie je vec, takže mobil, z ktorého
by som volal hasičov :)
Aká vlastnosť Vám na ľuďoch najviac prekáža?

Ľudská hlúposť, závisť a zákernosť.

Spoločnosť D.K.C. svoju činnosť postupne rozšírila o špedíciu,

Z nášho pohľadu je potešujúce, ale zároveň mimoriadne zaväzujúce si byť vedomí, že vlastníte vozidlá Scania
a opätovne sa k nim vraciate.

„K značke Scania máme osobitý vzťah, keďže sme sa podieľali v roku 1998 pri vzniku servisno-predajného strediska
pre Stredoslovenský región vo Zvolene.
Dnes už sídli spoločnosť Scania Slovakia v našom are-
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servis, predaj pohonných hmôt, strážené parkovisko, emisné
kontroly, servis tachografov, ale i ďalšie špecializované služby, ktoré
môžu v rozsiahlom areáli spoločnosti využívať ich klienti. V areáli
je pre klientov i zamestnancov k dispozícii tiež voľná plocha pre
športové aktivity, tenisové ihrisko, či petangová dráha. Do konca
roka sa navyše začne s výstavbou 1000 m2 prevádzkovo-skladovej
haly pre našich partnerov.

www.scania.sk

