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Úsmev je lacnejší a dáva viac svetla aj tepla ako
elektrina, ale ak sa nájde prostriedok, ktorý spojí
spokojný úsmev človeka s elektrinou, svetlom
a teplom, vznikne čosi viac.

Vznikne v živote
každého z nás pohodlie
a pokoj. A práve oň sa svojou
prácou a výrobkami posledných
65 rokov starajú ľudia
v Krompachoch – v rodine,
ktorou sa im stali Slovenské
elektrotechnické závody.

Začína príbeh, zvaný SEZ...

Hrdosť ľudí tohto kraja,
ktorí sa postavia voči tvrdým nástrahám prírody a napriek
tomu tajomnému súzvuku človeka a Zeme rozumejú,
siaha ďaleko do minulosti.

Spiš a s ním i mesto Krompachy sú
odpradávna

popretkávané

históriou

baníctva, hutníctva a železiarskej výroby.
Celým generáciám tohto kraja sa stáročiami
do životov vpisovali a hlboko vpísali všetky
hospodárske,

politické

i

spoločenské

premeny. Avšak hrdosť ľudí nedovolila pád.
Naopak, zmeny v nich formovali to,
čo je dnes nosnou silou SEZu – robotníci
a technici s vysokou odbornosťou.

Človek svoju vlastnú rodinu buduje a ovplyvňuje,
no keď sa rodinou nazvú generácie ľudí,
stane sa súčasťou života celej spoločnosti,
a tú formovali na Spiši práve oni

ľudia so srdcom, upísaným
pre dnešný SEZ.
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1) Výrobná linka
2) Hala výpočtového strediska
3) Stavba výrobnej haly
4) Valcové spínače
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1948

1950...

Stalo sa tak 18. apríla 1948, keď pri zrode

K rotorovým olejovým spúšťačom sa do vý-

prvého závodu stálo iba 54 ľudí. Vznikol ako

roby pridali pákové vypínače. Pribúdalo

súčasť

množstvo

koncernu

technických

Moravských

závodov

n. p.

elektro-

so

nových

komponentov,

sídlom

od spínačov cez poistkové skrine, spojky,

v Olomouci. Z prototypových vývojových

regulátory, ističe, až po stožiarové skrine

dielní a spod obrábacích strojov na trh

či odpojovače, vypínače a pod... Ukázalo

vychádzali vonkajšie zásuvky a vidlice,

to však aj potrebu reorganizácie priemyslu.

káblové spojky, ale aj rotorové olejové

Vzniká názov podniku – Slovenské elektro-

spúšťače. Iba rok stačil na to, aby sa závod

technické závody n. p. (SEZ). Písal sa rok 1958.

osamostatnil a jeho oficiálnym sídlom
sa stali Krompachy. Písal sa rok 1950.

1958
Je rok 1958 a k SEZ patria závody Dukla
Křížnik Prešov, Elektro Praga Dolný Kubín
4

aj Kremnica. Rodinu Slovenských elektrotechnických

závodov

tvorí

takmer

1400 zamestnancov.
5

Ak veľká rodina pod svoje krídla uchýli inú rodinu,
stáva sa silnou, väčšou, no zároveň zodpovednejšou,
pretože jej rozhodnutia a kroky sú súčasťou životov
tisícok jej členov. Kolobeh života však neutícha a deti
prichádzajú i odchádzajú...
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1

1971

6

1983

Do roku 1971 sa od SEZ odčlenili závody

Do elektrotechnickej rodiny sa v roku 1983

Prešov a Kremnica.

pridal závod Kablo Kráľovský Chlmec.

3

90.roky
Počas

90-tych

rokov

sa

oddelil

Výrobná činnosť po rôznych organizačných

aj Dolnokubínsky závod, no vzápätí pribudol

obmenách

závod

Chronotechna

závod

technických závodoch pokračovala ďalej

vo

výstavbe

Príchod

a do výroby sa z výskumno-vývojových

Gelnica

Rožňava.

a

v

Slovenských

elektro-

privatizačných zmien však Gelnicu následne

stredísk

od SEZu odčlenil a v Rožňave zámery

náročnejšie elektrotechnické výrobky. Počas

výstavby

tohto obdobia SEZ zamestnáva viac ako

zrealizované

neboli.

Zmeny

v spoločnosti priniesli so sebou aj zmenu

dostávajú

čoraz

technicky

2600 zamestnancov.

systému vo výrobe a plánovanú ekonomiku
štátu nahradila trhová ekonomika.

1) Výroba ističov – zásuviek
2) Elektroiskrové obrábanie (fy. Charmilles)
3) Historický pohľad na areál spoločnosti SEZ Krompachy
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Vykročiť dopredu znamená
silné rozhodnutia,
premyslené plány
a dôsledné realizačné aktivity.

V SEZe Necúvli - vydali sa ďalej...

1) Lis (fy Bruderer)
2) Frézovanie
3) Zváranie oceľovej konštrukcie
(stredisko VN)
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1992

2

Je 19. máj 1992 a privatizáciou vznikajú

Vytvára sa nové organizačné usporiadanie

zo štátneho podniku Slovenské elektro-

a

technické závody tri samostatné subjekty:

organizmus,

SEZ

vzniká

nový

ekonomicky

okrem

iného

schopný
postavený

Zlievareň

SEZ

aj na spoločných výrobno-obchodných

Inžiniering

SEZ

firmách na Slovensku, v Čechách, Ukrajine

Krompachy a. s. . SEZ Krompachy a. s. dáva

a Bulharsku. Buduje sa nový systém riadenia

prácu 1668 zamestnancom. Prišiel čas

kvality

vydať sa ďalej. V Krompachoch vzniká

noriem ISO radu 9000. Podnik získava

spoločný podnik SEZ-ABB, ktorý vyrábal

certifikát

ističe

dopredu však znamená aj rázne zníženie

Krompachy

Krompachy

Zároveň

ABB
v

a. s.

po
r.

a. s.,
a

dobu
1992

5
SEZ

rokov.
zakladá

podľa

súboru

podľa

ISO

medzinárodných
9002:1994.

Krok

počtu zamestnancov.

v Krasnojarsku (Ruská federácia) spoločný
podnik na výrobu ističov SEZ.
Podnik musí promptne reagovať na tvrdý
konkurenčný domáci aj zahraničný trh
a v súlade s požiadavkami zákazníkov
zefektívňovať, skvalitňovať, zintenzívňovať,
no najmä inovovať a cenovo prispôsobovať
celú výrobu.
3
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SEZ - to sú

pevné rozhodnutia,
premyslené plány
a dôsledné kroky...

Pocit rodiny a zodpovednosť za jej členov, aj keď
vyletia z hniezda, ostáva ako pečať v duši človeka.
A tak sa aj v SEZ snažili hľadať a realizovať

nové možnosti...
2000
Efektívne využitie majetku a. s. bolo

Je rok 2000 a nemecký PANASONIC dáva

jednoducho šancou ako pomôcť fabrike

v Krompachoch, vďaka iniciatívam SEZ,

aj ľuďom v regióne. Nový investor

prácu tisícke ľudí.

zo zahraničia po značnom úsilí vedenia SEZ
o jeho etablovanie sa v priestoroch
spoločnosti v Krompachoch nenechal
na seba dlho čakať.
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1

2

2001
Rokom 2001 prichádza do SEZu ďalšia
cezhraničná úspešná aktivita jeho vedenia
– anglická firma MEM. Nastáva modernizácia
technologických liniek a v priebehu dvoch
rokov sa spúšťa sériová výroba zásuviek
a vypínačov podľa britských štandardov.
Práca sa vracia ďalším takmer 120 ľuďom.
Spoločnosť, okrem iného, uvádza do prevádzky
3

novú

technológiu

galvanických

povrchových úprav, získava ďalší dôležitý
certifikát ISO 9001:2000 a zameriava sa
na vývoj a výrobu prístrojov, umožňujúcich
vykonávať práce pod napätím.

1) Sústružnícky automat (fy TRAUB)
2) Poloautomatická montážna linka
na výrobu ističov
3) Strihanie pásky – otvorenie
prevádzky MEM
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Byť otvorený novým trendom,
nezľaknúť sa výziev
ani investícií je často zárukou pevných základov
a vzťahov každej rodiny, preto v sez konali...

1

2003
Rok 2003 je z pohľadu budúcnosti

Vybudovaním tejto prevádzky, zameranej

v dejinách firmy dôležitým rokom,

na

pretože vzniká firma ZINKOZA, a. s.,

predstavenstvo veľmi promptne zarea-

ktorú SEZ zakladá vo svojom areáli

govať na potreby trhu, ktorý očakával

v Krompachoch spolu so spoločnosťou

kvalitu aj operatívnosť v ponuke ďalších

Elektrovod Žilina.

výrobkov. Spoločnosť ich takto nielen

žiarové

zinkovanie,

dokázalo

vyvíjala, vyrábala, ale tento raz aj povrchovo
upravovala

vo

veľmi

krátkom

SEZ však pripravuje aj ďaľšie aktivity.
14

čase.

2

2005
V roku 2005 zefektívňuje logistické

V septembri 2005 sa SEZ stáva zriaďo-

a

rozsiahlou

vateľom Súkromnej strednej odbornej školy

Rekonštruuje,

elektrotechnickej. Ponúka rôzne formy

modernizuje, inovuje a nakupuje nové

vzdelávania. Odborné učilište s možnosťou

zariadenia. Zároveň sa pohľad kompe-

nadstavbového štúdia

tentných obracia smerom k životnému

na strednej priemyselnej škole elektro-

prostrediu a trendom spojeným s jeho

technickej.

technologické

segmentáciou

procesy

výroby.

alebo

štúdium

ochranou. SEZ vďaka svojim aktivitám
získava certifikát environmentálnej politiky
ISO 14 001:2004. Svoj pohľad do budúcnosti
však spoločnosť obracia aj iným smerom –
na tých, čo sa raz možno postavia pevne
na nohy po nich – na svojich nasledovníkov.

3

1) Materiál pripravený na žiarové
zinkovanie
2) Certifikát EN ISO 9001:2008
a certifikát EN ISO 14001:2004
3) Školská počítačová učebňa
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Ak sa má rodina SEZ postaviť na bežeckú
trať a súťažiť o umiestnenie, nestačí iba,
aby jej členovia vedeli rýchlo
bežať. Kým sa úspech
dostaví, musí sa trénovať,
učiť sa, pripravovať,
no najmä strategicky
rozmýšľať...

1

Nasledujúce roky znamenajú pre ľudí v SEZ
vývojovú, výrobnú, montážnu, ale aj predajnú činnosť v súlade so svetovými
trendmi

v

oblasti

vysokonapäťovej

a nízkonapäťovej elektrotechniky. Ich rukami
prechádzajú

jednotlivé

elektrotechnické

výrobky, ale aj celé systémy, strojárenské
výrobky a formy pre lisovanie výliskov
z termoplastov a termosetov. Všetko je
zamerané na kvalitu a špičkovú produkciu.
A to aj v zahraničí. Získavajú certifikáty
pre jednotlivé výrobky: CCA pre európsky
2

trh, VDE a CB pre svetové trhy, certifikátom
GOST – R si zabezpečujú ruský trh,
UL certifikátom americký trh atď.
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3

Spoločnosť SEZ však vidí svoju priečku
úspešnosti aj vo vlastnom kvalifikovanom
vývoji – v ľuďoch, ktorí sa postarajú
o inovačné aspekty produkcie. A tak neváha
v plnej miere podporovať konštruktérov,
vývojárov a všetku produkciu upravovať
v súlade s medzinárodnými normami IEC.
Vysokú technickú úroveň, okrem iného
zameranú najmä na bezpečnosť užívateľa,
testujú

a

preverujú

vo

vlastných

skúšobniach, aj v nezávislých laboratóriách.
Veľkou

devízou

pre

krompašských

výskumníkov, ale aj pre celý SEZ je udelenie
4

oficiálneho

Osvedčenia

o

spôsobilosti

vykonávať výskum a vývoj rezortom
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
V polovici roka 2010 sa tak stávajú jednou
z

mála

fabrík,

ktorá

drží

pevne

v rukách oficiálny rezortný súhlas.
1) Elektroiskrové obrábacie centrum (fy. Charmilles)
2) Ocenenie konštruktér roka 2009 – Ing. Imrich Jenčík – na veľtrhu Elosys 2009,
ocenenie výrobok roka 2009 – PS 100 – poistková skriňa,
čestné uznanie 2010 (výrobok) – Štvorpólový chránič bez nadprúdovej ochrany – PFB4,
3) Laboratórium overovania presnosti
dielcov a výrobkov
4) Tampónová potlač štítkov vačkových
spínačov
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SEZ - to sú ľudia so srdcom,
upísaným elektrotechnike...

Sila človeka sa často nedokáže postaviť
moci prírody a na prvý pohľad sa zdá
ťažké podrobiť sa.

Všetko zlé je však vždy

na niečo dobré...

2010
Je začiatok júna 2010 a rieka Hornád, ktorá
takmer obmýva areál SEZ v Krompachoch,
po výdatných dažďoch začína nebezpečne
stúpať.

Brehy

nestačia.

Popoludní

je
1

zaplavený celý areál a voda miestami
dosahuje takmer metrovú výšku. Zničené
boli administratívne budovy, expedičné

Treba však ísť ďalej, a tak sa odstraňujú

sklady, nástroje a formy, avšak najviac škôd

následky, opravuje sa, renovuje, aj buduje.

voda a naplavené blato spôsobujú v halách

Z priestorov administratívnej SEZ budovy

ZINKOZY a. s., kde zaplavujú vaňu

sa

s roztaveným zinkom. Znehodnotených

miestnosti,

200 ton zinku, škody na technológiách

štandardom.

stávajú

školiace

a

spoločenské

zodpovedajúce

vysokým

presahujú státisíce eur. Situácia je vážna.
1) Zaplavený areál SEZ Krompachy a. s.
2) Súčasný pohľad na areál SEZ Krompachy a. s.
3) Ističe rady PR
20

2012
2

Rokom 2012 sa SEZ stáva stopercentným

Do vývoja nových výrobkov a výroby foriem

vlastníkom ZINKOZY. Elektrotechnická rodina

a nástrojov sa každoročne investuje 0,7 mi-

sa v Krompachoch rozrastá.

lióna

Ľudia v nej vytvorili hodnoty, ktoré boli

estetizáciu pracovného prostredia a zate-

zhmotnené do investícií v rámci fabriky len

plenia budov sa investovalo za spomínané

za obdobie posledných piatich rokov bolo

obdobie 1,3 milióna eur. Ďalšie investície

preinvestovaných spolu 10,3 milióna eur,

smerovali

a z toho do strojov, zariadení a technológie

technológií.

eur.

Na

hlavne

modernizáciu

do

budov,

informačných

4,6 miliónov eur. Medzi najvýznamnejšie
technologické investície možno zaradiť linku
na montáž, testovanie a popisovanie ističov,
moderné jednoúčelové stroje na výrobu
podzostáv a testovanie ističov, chráničov
a vačkových spínačov. Ďalej moderné CNC
riadené stroje do nástrojárne a obrobne
kovov a moderné lisy na výrobu plastových
dielcov.

3
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1

Vďaka ľuďom...
2013
Píše sa rok 2013 a spoločnosť SEZ
Krompachy

a. s.

pôsobí

na

elektro-

technickom trhu 65 rokov. Vďaka kreativite
a skúsenostiam vedenia, ale aj obchodníkov, technológov, výskumníkov a všetkých
ľuďí, ktorí sa starajú o rozvoj, výrobu či
odbyt, dáva spoločnosť prácu takmer
piatim stovkám ľudí.

22

2

3

4

SEZ je dnes tradičným výrobcom prístrojov
nízkeho a vysokého napätia, medzi ktoré
patria hlavne ističe do 125 A, chrániče,

Úsilie SEZ o čo najkreatívnejší prístup voči

vačkové spínače, rozvádzače, domový

svojim partnerom odzrkadľuje aj fakt,

elektroinštalačný

vonkajšie

že v súčasnosti exportuje do viac ako

a vnútorné odpájače a odpínače. SEZ má

40 krajín po celom svete. Svoje výrobky

zároveň vlastnú nástrojáreň, kde vyrába

a inovatívne prístupy prezentuje SEZ

nástroje a formy. V dcérskej firme SEZ

na medzinárodných aj domácich výstavách,

Plaset

SEZ

kde sa medzi tisíckami vystavovateľov veľmi

certifikátov

úspešne a pravidelne umiestňuje na popred-

systému manažérstva kvality ISO a ďalších

ných miestach, či už sú výstavy a veľtrhy,

certifikátov, potvrdzujúcich, že spoločnosť

zamerané na kľúčové technológie a služ-

produkuje výrobky najvyššej kvality.

by, súvisiace s priemyselnou výrobou,

vyrába

Krompachy

Jedným

z

je

materiál,

plastové

výlisky.

držiteľom

posledných

udelených

je

aj certifikát z roku 2011 EN ISO 9001:2008,

alebo na elektrotechnické inovácie, účinnosť
výrobkov, či automatizáciu systémov.

ktorým sa vedenie spoločnosti v súlade
s

prijatou

a

vytýčenými

zaväzuje

stratégiou
k

cieľmi

rozvoja
politiky

zodpovednosti

zákazníkom, aj voči zamestnancom.

firmy
kvality
voči

1) Vstupná tabuľa SEZ Krompachy a.s.
2) Ističe radu PR
3) Reprezentačný tím SEZ Krompachy a.s.
na veľtrhu Elosys 2012 v Trenčíne
4) Expedícia hotových výrobkov rady VN
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Historické míĽniky
Vývoj a výroba tretej rady
odpínačov a odpájačov
OMI, OMZI, UVE, OVE, OJC
Založenie spoločnosti

1993
1994

Vývoj a výroba piatej rady
ističov PR 60

Vývoj a výroba
vonkajších odpínačov

1998

2004

1948
1992

1997

Vznik akciovej spoločnosti
SEZ Krompachy
Vývoj a výroba tretej rady
vačkových spínačov

2003
Vývoj a výroba
kompaktných spínačov
K16J, K32J
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2005
SEZ Krompachy sa stáva
zriaďovateľom Súkromnej
strednej odbornej školy
elektrotechnickej.

Vývoj a výroba 2-pólového
prúdového chrániča
so skratkou a tepelnou spúšťou Vývoj a výroba 4-pólového
PFI 2
prúdového chrániča
bez tepelnej a skratkovej
ochrany PFB2, PFB4

2006

2010

2011

máme

65
rokov
2013

2005
Segmentácia výroby:
Racionalizácia logistických
a technologických procesov

Vývoj a výroba tretej rady
vačkových spínačov
rady 6-10A, 32-40A

2012
2010
Vývoj a výroba druhej rady
ističov do 123A
Technologická modernizácia fabriky:
poloautomatická linka na výrobu ističov
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1

Za všetkým hľadaj človeka,
tvorí tradície, históriu i realitu súčasnosť v SEZe...

1) predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ SEZ Krompachy a.s.
3) Pracovné stretnutie generálneho riaditeľa

2

26

2) Prezentácia firmy SEZ Krompachy a.s.
na veľtrhu Hannover Messe 2011
v Nemecku

Pod vedením predsedu predstavenstva
a zároveň generálneho riaditeľa Ing. Imricha
Smaržíka si spoločnosť SEZ aj v súčasnosti
udržala

pozíciu

budovanú

tradíciami

– pozíciu významného zamestnávateľa
v Spišskom regióne. Pracovné miesta

Firma vyvíja, vyrába a predáva elektrické

a

výrobným

prístroje, ktoré slúžia na spínanie a istenie

programom v SEZ, ale predovšetkým s jeho

elektrických obvodov a na ochranu pred

rozvojom. V rámci vlastných vývojových

úrazom elektrickým prúdom. Nízkonapäťový

kapacít sa preto v SEZ snažia neustále

program tvoria ističe, modulárne prístroje,

výrobu

rúk

prúdové chrániče, vačkové spínače, domový

sofis-

inštalačný materiál, ale aj rozvádzače.

tikovanejšie prístroje, ktoré okrem iného

Vysokonapäťový program SEZ produkuje

slúžia aj na ochranu zdravia i života.

vonkajšie úsekové odpájače a odpínače pre

Zo strany noriem sú určené veľmi prísne

elektroenergetiku,

požiadavky tak v oblasti kontroly kvality,

výrobky pre elektrickú trakciu, elektrické

ako aj pri príprave dielcov. Práve preto sa

pohony a príslušenstvo, ktoré s vysokým

v SEZ tvoril, vytvoril a naďalej rastie tím

napätím súvisí.

pozície

úzko

inovovať

vychádzajú

na

súvisia

a
trh

s

spod

ich

čoraz

vnútorné

odpájače,

úzko špecializovaných odborníkov, ktorí sú
schopní ovládať prístroje na vysokej úrovni.

2
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Technologické
Možnosti

Lisovňa kovov
Obrábanie kovov
Nástrojáreň
Lisovňa plastov
Žiarové zinkovanie
GALVANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Ostatné technológie - zváranie,
konštrukcie

28

Export

Nemecko

Poľsko

Slovinsko

Egypt

India

Rakúsko

Maďarsko

Bulharsko

SAE

Bangládeš

Veľká Británia

Česká republika

Taliansko

Omán

Čína

Holandsko

Ukrajina

Španielsko

Irak

USA

Dánsko

Litva

Rumunsko

Irán

Kanada

Fínsko

Lotyšsko

Kosovo

Pakistan

Švédsko

Estónsko

Gruzínsko

Afganistan

Nórsko

Rusko

Sýria

Libanon

Island

Bielorusko

Jordánsko

Sri Lanka
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Myslieť na to, čo po nás ostane ďalším generáciám,
je viac ako dôležité a SEZ to vie.

Kráča ďalej so svetovým trendom...

1

2

Spoločnosť SEZ nie je vo vývojových

sobovať potrebám zákazníkov s vedomím

programoch a smerovaniach na trhoch iba

obrovskej devízy – útvarom

vizionár, naopak veľmi reálne a kreatívne

vo svojom vlastnom portfóliu. Zároveň

buduje

konkurencieschopnosť

neopomína ani politiku cenotvorby a jej

a neobmedzuje sa iba na tradície. Snaží sa

adaptabilným kreovaním voči svetovým

byť vývojovým programom vždy o krok

trendom sa stáva zaujímavým dodávateľom

vpredu a svoje služby flexibilne prispô-

elektrických

svoju

prístrojov

aj celosvetové trhy.
30

pre

vývoja

domáce

3

Značka SEZ sa však pozerá na oblasť výroby

Rovnako matersky sa spoločnosť SEZ stavia

aj iným, pre svetovú politiku ochrany

k problematike bezpečnosti voľne žijúcich

životného prostredia, veľmi zaujímavým

vtákov,

pohľadom.

umiestnené úsekové odpínače vysokého

Trendy,

ktoré

dnes

hrajú

ktoré
a

ohrozovali

prichádza

vo svete prím totiž smerujú k zvýšenému

napätia

záujmu o prírodu a vplyv na život budúcich

a

generácií. SEZ tak s podporou finančných

inováciami

zdrojov z fondov Európskej únie úspešne

na rebríček firiem, ktoré sa neboja veľké

začína riešiť ekologickú výrobu plastových

investície vložiť do ekologickej myšlienky

skríň pre rozvádzače s možnosťou ich

a napredovať v súlade so svetovým

následnej recyklácie.

trendom ochrany životného prostredia.

ochrannými

s

vrcholovo

prvkami.

eliminujú.

inováciami

Úhyn

Stavia

vtákov
sa

tak

1) Poloautomatická linka na výrobu ističov
rady PR
2) Obrábanie na CNC obrábacom centre
3) Odpínač OJC pred dominantou Spiša
4) Vákuová zhášacia komora SEZ

4
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...A toto všetko v našom
príbehu, zvanom SEZ, dokázali
slovenskí ľudia so slovenským
kapitálom, slovenskými rukami
a dušou človeka, upísanou napriek ťažkej
histórii krompašského regiónu
a neprajnosti nástrah doby, práve
Krompachom a Slovenským elektrotechnickým
závodom.Všetko toto dokáže iba ten,
čo svoju rodinu neopúšťa
ani v dobrom, ani v zlom.
SEZ neuteká – ostáva a buduje...

...buduje pre vás...

6 5.

v ýr o č i e

S E Z

K r o mpa chy

