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Miesto realizácie projektu:

Hlavná 802, Rabča

Názov projektu:

„Moderná výroba nábytku a výrobkov z dreva - Ján Kubík JALUMA INTERIER“
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti podniku
Ján Kubík JALUMA zakúpením modernej technológie na výrobu nábytku a výrobkov z dreva.
Špecifické ciele:
•
Vytvorenie 4 nových pracovných miest a zníženie nezamestnanosti v regióne Orava.
•
Kúpa, inštalácia a prevádzka modernej a inovatívnej technológie na výrobu nábytku a
výrobkov z dreva skladajúca sa zo 6 častí.
Ján Kubík KUBIK INTERIER pôsobí v regióne s vysokou nezamestnanosťou, nízkou mierou
rozvinutosti priemyslu, nízkou technologickou úrovňou výrobného procesu. Nízka pridaná hodnota
produkcie, vysoká výrobná spotreba (materiál, energie) a nedostatočná efektívnosť výrobného
procesu vytvára z pohľadu konkurencieschopnosti investičnú potrebu na zvýšenie inovačnej
úrovne v podniku.
Aj napriek tomu sa snaží na trhu uspieť a zvyšovať svoj podiel na trhu. Realizovaný projekt je
jedným zo strategických rozhodnutí zameraných na dosiahnutie rastu.

Stručný opis projektu:

Podnik Ján Kubík KUBIK INTERIÉR pôsobí na trhu už od 15.6.1992 ako fyzická osoba. Ide o rodinnú
firmu praktizujúcu tradičné nábytkárske remeslo a postupom času výrobu z dreva zameranú na
design, výrobu a kompletné zariadenie atypických interiérov, nábytkových prvkov a mobiliáru.
Podnik spolupracuje s množstvom subdodávateľov materiálu – dreva, polotovarov, kovaní (Egger,
Jafholz, MKinterier, Sachermayer, Blum, Hettich) ale aj hotových interiérových prvkov, na ktorých
výrobu sa nešpecializuje (Matratex, Scanquilt, Rim, Alba, Mobiliarpro, Kamenárstvo Klieštik) zo SR
i celej Európy.
Poslaním spoločnosti je zároveň trvale zlepšovať a modernizovať vlastnú výrobu pomocou nových
inovatívnych technologických postupov, klásť veľký dôraz na kvalitu a precíznosť svojich
poskytovaných služieb a výrobkov a tým ponúknuť svojim náročným zákazníkom ich vysokú
pridanú hodnotu a rýchle vybavenie zákaziek. Vzhľadom na nízku úroveň inovačného rastu
a technologického vybavenia nemá podnik potenciál na zvyšovanie objemu poskytovania služieb
s čím súvisí uspokojovanie zvyšujúceho sa dopytu, a tým stráca svoju konkurenčnú výhodu.
Obstaraním novej inovatívnej techniky sa zvýšia doterajšie ponúkané služby a zníži sa závislosť
na externých dodávateľoch. Modernizáciou technológie, jej inštaláciou a prevádzkou spoločnosť
zvýši konkurencieschopnosť na trhu. Spoločnosť plánuje aj vytvorenie nových pracovných miest,
čím prispeje k zníženiu nezamestnanosti v regióne Orava.
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