Podnikanie

„Ak si u nás nebol, tak
máš možno šťastie...“
Rodený Armén, ktorý skúšal šťastie v biznise na Ukrajine, aby sa napokon ako podnikateľ usadil vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici. Senzačný príbeh „utečenca“, ktorý
si svoje pracovné miesto vytvoril sám. Letecký inžinier – Artur Gevorkyan.
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Artur Gevorkyan
na konferencii JCI-Slovensko

Spoločnosť Gevorkyan
vo Vlkanovej

R

odinnú firmu GEVORKYAN, s. r. o., založil
v roku 1996. Spoločnosť vybudoval takpovediac
„na zelenej lúke“, no dnes je spoločnosť lídrom
v oblasti práškovej metalurgie v rámci Európy
a taktiež patrí k najinovatívnejším spoločnostiam v tomto
odvetví celosvetovo.
„Mojím cieľom bolo odísť podnikať mimo Ukrajiny.
V Maďarsku bol najväčší problém jazyk, Poľsko mi pripomínalo už zmieňovanú Ukrajinu, v Česku som videl veľký
potenciál, no tamojší prístup ma odradil. Napokon mi vyšlo Slovensko – zaujalo ma, ľudia
ku mne neboli arogantní a okrem toho mi
krajina do biznisu zapasovala aj z geografického hľadiska. Je v centre Európy
a Banská Bystrica je v centre Slovenska.
Takže som takpovediac ‚utečenec‘, ale
musel som si svoje pracovné miesto
vytvoriť sám,“ prezradil Artur Gevorkyan.
Na Slovensku sa cíti veľmi dobre,
vyzdvihuje, že v porovnaní s krajinami východného bloku mu podnikanie u nás vyhovuje. Slováci podľa
neho vedia byť veľmi oddaní, čo je ich
veľkou devízou. U Slovákov mužov mu
občas chýba húževnatosť, ich Achillovou pätou je podľa neho precitlivenosť.
„Lepšiu skúsenosť mám so Slovenkami, zamestnankyne vo firme neraz
ukázali, že prevýšia aj kolegov – mužov. Akoby mali vyššiu mieru odolnosti.“
Jeho firma sa orientuje na výrobu rôznych druhov súčiastok vyrobených technológiou práškovej metalurgie (PM) a vstrekovania kovov

pre automobilový, ropný, kozmetický priemysel, ručné
náradie, zámky, bezpečnostné systémy, zdravotníctvo a
klimatizácie. Technológia PM umožňuje vyrobiť tvarovo
zložité súčiastky len s použitím lisovacích nástrojov, bez
dodatočného opracovania, pričom presnosť výrobkov je
identická s mechanickým opracovaním.
„Je to najvzrušujúcejšia technológia vo svete. Aj dnešný
boom okolo 3D tlače je vlastne odvetvie práškovej metalurgie, kde sa nanášajú kovové prášky
a nasledovne sa spečú ako pizza. Takže
my pridávame prášku formu ako deti,
ktoré sa hrajú na pláži s pieskom. Následne tie stvárnené výrobky spekáme
ako v kuchyni, aby ostali už navždy
pevné. Úplne fantastické je, že môžete
namiešať akékoľvek materiály, vždy to
bude fungovať,“ vysvetlil ďalej.
V závode vo Vlkanovej sa však pracuje aj s MIM technológiou (Metal injection moulding), ktorá predstavuje
vstrekovanie kovových práškov na
vstrekolisoch. Tá nie je v žiadnej inej
firme na Slovensku ani vo väčšine
okolitých štátov používaná.
Táto technológia umožňuje vyrábať zložité tvary takmer zo všetkých
typov materiálov. Komponenty nájdu
svoje uplatnenie napríklad v automobilovom a chemickom priemysle, leteckom a kozmickom priemysle, v počítačových hardvéroch, kancelárskych
zariadeniach, bio-medicíne či v zbrojárskom priemysle. Okrem toho má
spoločnosť k dispozícii aj technológiu
HIP – izostatické lisovanie za tepla.
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„Škoda, že technológie, s ktorými pracujeme, sa nedajú študovať na Slovensku. Ani na učilištiach, stredných či
vysokých školách. Nie sme montážna firma, pracujeme so
špecifickými technológiami a aj z tohto dôvodu sa pri výbere ľudí do nášho tímu orientujeme na talent a tých, ktorí
majú ambíciu učiť sa.“
O tom, že Artur Gevrokyan na Slovensku uspeje s fabrikou, v ktorej sa budú vyrábať produkty zložitou technológiou, nikdy nezapochyboval: „Nikdy by sme neprežili,
ak by sme neboli lepší ako konkurencia. Možno to znie ako
klišé, ale je to tak. Boli obdobia, kedy nám mnohí neverili. Stále však netvrdím, že sme úspešní. Sme výnimoční,
to áno, ale úspech by som si predstavoval ináč. Výnimoční
sme tým, že sa nebojíme ‚problémových‘ projektov, od ktorých dáva konkurencia ruky preč. Nebojíme sa ich a sme
si vždy istí, že ich zvládneme. Tým sme v tejto brandži aj
známi. Je to náročné, uznávam. Aj naše motto je veľavravné: ‚Ak si u nás nebol, tak máš možno šťastie. Ak si u nás
bol, máš na čo spomínať. Ak si s nami, máš byť na čo hrdý‘.“
Spoločnosť dnes dodáva produkty do celej Európy,
oboch Amerík, Číny či Izraela. V Európe nedodáva iba do
Grécka, Nórska, Bulharska a nespolupracuje s Ruskom
a Ukrajinou. O ďalšej fabrike, napríklad v inej z európskych krajín, kde by sa vyrábal jeden z ďalších produktov,
firma zatiaľ neuvažuje: „Zatiaľ máme dosť roboty na Slovensku.“
Vo vývoji spoločnosti pracuje 10 % zamestnancov,
priamo vo výrobe je zamestnaných 70 ľudí, čo je približne
polovica firmy. Artur Gevorkyan si potrpí na prívlastku
firmy – rodinná. „Som toho názoru, že ak sa zamestnanec
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odovzdá firme a neskoršie má problém – či už finančný,
rodinný alebo zdravotný, v prvom rade by sa mal vtedy
obrátiť na ňu, lebo jej obetoval všetko. Vtedy by sa nemal
obracať na príbuzných či vzdialených príbuzných s prosbou
o pomoc. Takto vidím rodinnú firmu ja,“ konkretizoval.
Zasahuje ako majiteľ aj do výrobného procesu? „Áno,
priamo do výrobného procesu, ako aj do iných činností vo
firme. Ľudia sa na mňa obracajú s rôznymi typmi problémov – rozhodnutie o serióznej investícii, ale aj v prípade
závažného technického problému. Považujem sa za jedného
z inžinierov, snažím sa byť nápomocný a odovzdať skúsenosti. Sám sebe si občas pripadám ako taká ‚čistička‘, neraz
sa na mňa valia problémy zo všetkých oddelení a aj preto
musím byť duševne fit. Celkovo však firma funguje dobre
a na každom oddelení sú veľmi schopní ľudia,“ vyzdvihol.
Na „vyskočenie“ z biznisu a užívanie si plnými dúškami zarobené peniaze nateraz nemyslí. „Toľko zarobené
ešte nemám a cestovania si môžem užívať 30 dní v mesiaci
vďaka biznisu,“ skonštatoval so smiechom.
V máji vystúpi Artur Gevorkyan v Divadle Aréna na
Konferencii Happy Company 2016 – Šťastie v práci závisí
od práce na sebe: „Na konferencii porozprávam, ako funguje naša firma, ktorú môže niekto považovať za rodinnú, iný
za ‚bláznivú‘, pretože na mnohé projekty, ktoré my zoberieme, iní nenájdu odvahu. Dotknem sa oblasti recruitingu u
nás, ale zmienim sa aj napríklad o tom, ako robíme biznis korporátnymi firmami, ktoré sú od nás úplne odlišné,“
dodal na záver.
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