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Deväťdesiate roky boli pre príchod silných zahra-
ničných strojárskych značiek na Slovensko kľú-
čové. Po konverzii sa začali niektoré z podnikov 
postupne transformovať, inde vznikali na zvyškoch 
starej strojárskej výroby nové fi rmy. Do popredia 
sa dostávali požiadavky na nové výrobné techno-
lógie, progresívne náradie a nástroje, ktoré sa na-
pĺňali práve nástupom renomovaných značiek na 
náš trh. Inak tomu nebolo ani v prípade Mitsubishi 
Materials.

Vlastná skúsenosť na nezaplatenie
Ako hovorí zakladateľ a konateľ spoločnosti MCS 
(Mitsubishi Carbide Slovakia) Dušan Michalovič, 
k nápadu zastupovať na Slovensku Mitsubishi 
Materials ho priviedla vlastná skúsenosť s týmito 
produktmi, keď hneď po skončení vysokej školy 
začal pracovať v strojárskej výrobe. „Začínal som 
v roku 1993 ako manipulant, obsluha CNC sú-
struhu, neskôr som stroje programoval a postupne 
som sa stal technológom a vedúcim výroby v spo-
ločnosti PHS v Zemianskych Kostoľanoch, v ktorej 
som bol spolu so svojim otcom menšinovým spolu-
vlastníkom. Spoločnosť s majoritným zahraničným 
kapitálom vyrábala náhradné diely pre nemecké 
kombajny a iné poľnohospodárske stroje. Vo fi r-
me som bol do roku 1996, za ten čas vyrástla 
z piatich ľudí na 110 a mala okolo 40 obrábacích 
strojov. Jedným z dvoch dodávateľov nástrojov na 
obrábanie v PHS bolo aj Mitsubishi, vedeli sme 

Serióznosť a férovosť 
je základ podnikania

Vlasta RAFAJOVÁ, foto MCS, s.r.o.

Máloktorá svetová značka sa môže pochváliť takým širokým produktovým portfóliom ako japon-
ská spoločnosť Mitsubishi. Výroba automobilov, továrne na výrobu a spracovanie ocele, skla, 
hliníka, papiera, vlastná rafi néria, pivovar, banka, ale aj fabriky na výrobu robotov, klimatizácií, 
elektrokomponentov, kancelárskej technológie. A to nie je zďaleka všetko, čo sa skrýva pod tromi 
červenými diamantmi v logu Mitsubishi Corporation. Jedna z jej samostatných skupín – Mitsubishi  
Materials je lídrom vo výrobe tvrdokovového rezného náradia a už 22 rokov má prostredníctvom 
spoločnosti MCS, s.r.o., v Bojniciach svoje zastúpenie aj na Slovensku.

 Ing. Dušan Michalovič je absolvent Strojársko-
-technologickej fakulty v Trnave. V roku 1996 založil na 
Slovensku spoločnosť MCS, s.r.o., ktorú odvtedy úspeš-
ne vedie. Je ženatý, má dvoch synov, býva v Bojniciach.



  www.leaderpress.sk  | 5/2018                             | 19

SVET LÍDROV
M i t s u b i s h i  M a te r i a l s

čo tie nástroje dokážu, preto sme sa s ďalšími dvoma kamarátmi 
z pôvodnej fi rmy rozhodli, že ich začneme ponúkať a aplikovať na 
Slovensku,“ vysvetľuje dôvody vzniku D. Michalovič. 

Iba obchod nestačí
MCS, s.r.o., ofi ciálne vznikla 20. mája 1996 v Prievidzi. „Prvý 
rok bol rozbehový, potom sme sa postupne uchytili, ale prvé šty-
ri roky sme boli len traja. Keď sme sa v roku 2000 presťahovali 
do vlastných priestorov v Bojniciach, mohli sme začať prijímať 
ďalších ľudí.“

MCS mala pritom v stratégii podnikania jasno už pri svojom 
vzniku. Vedela, že samotný predaj – hoci tých najkvalitnejších 
produktov – je málo. „Od začiatku sa profi lujeme ako obchod-
ná spoločnosť so zameraním na technologické poradenstvo. Vie-
me podľa typu výrobku fi rme poradiť aj navrhnúť najvhodnejšiu 
technológiu. Čo a akým spôsobom treba sústružiť, čo treba fré-
zovať, ako treba vŕtať, aj ako čo upnúť,“ objasňuje D. Michalovič 
a dodáva, že predchádzajúca tvrdá prax vo výrobnej fi rme bola 
v tomto smere ich veľkou devízou.   

V oblasti dodávok rezného náradia na sústruženie, frézovanie a 
vŕtanie sa MCS prirodzene spolieha na produkty od Mitsubishi 
Materials. „Časom sme však zistili, že ak chceme poradiť zákaz-
níkovi naozaj komplexne, potrebujeme mať v ponuke aj upínanie 
obrobkov. Vybrali sme si teda za partnera bavorskú spoločnosť 
Röhm, ktorá vyrába upínaciu techniku, ako sú zveráky, univerzá-
ly na sústruhy, podporné hroty, manipulátory – greifre, vŕtačkové 
hlavičky. Pri nákupe náradia a nástrojov tak môžeme zákazníko-
vi, ktorý nemá vyhovujúco vyriešené upnutie obrobku, poradiť aj 
v tomto smere.“ 

Od roku 2000 MCS spolupracuje aj so švajčiarskym výrobcom 
závitníkov, závitových fréz a tvárniacich závitníkov DC SWISS. 
Mitsubishi Materials nemá v portfóliu nástroje na výrobu závitov, 
preto si v Bojniciach na spoluprácu vytipovali jednu z najkvalit-
nejších fi riem v tejto oblasti. S DC SWISS viaže MCS exkluzívna 
zmluva, od roku 2000 sú jej výhradným zástupcom na Slovensku. 

„Vo všetkých oblastiach a u všetkých našich dodávateľov pravi-
delne absolvujeme vzdelávacie a školiace aktivity, aby sme boli 
skutočne dobre technicky zdatní a vedeli sme našim klientom po-
skytnúť relevantnú technologickú podporu,“ zdorazňuje konateľ 
MCS.

Sústruženie – frézovanie – vŕtanie 
Zákazníkmi MCS, s.r.o., sú  spoločnosti zaoberajúce sa obrába-
ním kovov, pričom najväčšiu časť z nich  tvoria subdodávatelia 
pre automobilový priemysel. V zákazníckom portfóliu sú sloven-
ské fabriky nadnárodných fi riem Schaeffl er, ZF, Miba, Schwerfi t-
tings, AOKI, ale aj rýdzo slovenské fi rmy. S mnohými z nich MCS 
spolupracuje dlhodobo, vzájomne spolu rastú. „S fi rmou SPINEA 
v Prešove robíme úplne od začiatku výroby, keď v nej pracova-
lo asi 15 ľudí. Naše technologické riešenia sa im páčili, máme 
medzi sebou dobré a korektné vzťahy, dodnes sme akýmsi ich 
dvorným dodávateľom pre sústružnícke plátky a vrtáky. Rovnako 
to bolo aj so spoločnosťou Fimad v Dubnici nad Váhom. Keď sme 
s nimi začínali, mali jeden sústruh v prenajatých priestoroch na 
družstve, teraz majú dve haly s modernými technológiami a špič-
kovú fi rmu, ktorá robí na Slovensku ojedinelú výrobu,“ ukazuje na 
príkladoch D. Michalovič.

Aktuálne má MCS, s.r.o. deväť zamestnancov. Okrem obchod-
no-technických zástupcov v Tornali a v Trenčíne, obsluhujú celé 

Komplexnosť bol d vod , prečo sme prida-

li k  ponuke rezn ho n radia od Mitsubihi 

Materials aj up nanie a z vitovanie . Techno-

logick  poradenstvo pre z kazn ka je našou 

prioritou, preto sa v etci vo  rme v tejto oblasti 

vzdel vame a pravidelne pre ko ujeme . 

 
(D. Michalovi )

územie Slovenska z Bojníc. Podľa konateľa fi rmy je súčasný počet 
zamestnancov optimálny. „Vďaka nášmu vnútornému informačné-
mu systému, kde sa zaznamenávajú všetky požiadavky zákazní-
kov, sa naši ľudia dokážu zastúpiť napríklad počas dovoleniek. 
S plánovaným nárastom dodávok v nasledujúcich rokoch však 
bude potrebné kolektív MCS opäť rozšíriť.“

Aby sa v Japonsku vyrobené náradie dostalo k slovenskému zá-
kazníkovi, dodáva sa do centrálneho európskeho skladu v Ho-
landsku, kde sa preclí. Sklad obhospodaruje nemecká pobočka 
Mitsubishi Materials - fi rma MMC Hartmetal. S MMC Hartmetal 
je bojnická fi rma v online spojení. „Ak dnes zadáme objednávku, 
zajtra krátko predpoludním tu tovar máme, objednávku rozdelíme 
a hneď popoludní distribuujeme k našim zákazníkom,“ ozrejmuje 
konateľ MCS a dodáva, že takýto postup možno uplatniť na všet-
ky katológové položky v sortimente Mitsubishi Materials.  

Inšpirácia Nemeckom
Dvadsaťdvaročnú spoluprácu s Mitsubishi Materials si šéf MCS 
pochvaľuje. „Na predchádzajúcom pôsobisku, vo fi rme, kde som 
začínal, to bolo len o našich výkonoch, ale na druhej strane o ne-
naplnených sľuboch a priepastných rozdieloch medzi východom 
a západom. Keď som prišiel do Mitsubishi, tu bol prístup úplne 
iný, skvelý v tom, že fi remná kultúra a vzájomná spolupráca bola 
na ďaleko vyššej úrovni. Mitsubishi Materials je aj v Nemecku fi r-
ma medzinárodných rozmerov. V MMC Hartmetal v Meersbuschi 
pracuje 130 ľudí z 22 krajín, sú tam zastúpené takmer všetky eu-
rópske národnosti, rozdiel medzi východom a západom tu necítite, 
vládne tu polorodinná atmosféra. Pravidelné technické školenia, 
ktorých sa v Nemecku zúčastňujeme, nám umožňujú aj vytváranie 
iných – priateľských vzťahov. Vôbec celá fi remná politika je zacie-
lená na spoločný rozvoj a nielen na momentálny profi t.“

Hoci je MCS, s.r.o, nezávislá fi rma, ktorá vznikla výlučne so 
slovenským kapitálom bez účasti Mitsubishi Materials, o kvalite 
vzájomného partnerstva vypovedá skutočnosť, že zamestnanci 
MCS z Bojníc hovoria o MMC Hartmetal ako o svojej „mater-
skej“ fi rme. 

Vedia prečo. Keď pred desiatimi rokmi prepukla kríza a obrat sa 
prepadol, ukázala sa schopnosť fi rmy držať pokope. „Mali sme 
od nemeckej spoločnosti výraznú podporu, modifi kované splat-
nosti, pomohli nám,“ pripomína D. Michalovič. Na druhej strane 
treba povedať, že MCS pracuje efektívne a napĺňa spoločne sta-
novené ciele pre rast. S výnimkou krízového obdobia dosahuje 
medziročný nárast obratu bojnickej spoločnosti 7 až 11 percent 
a podľa zverejnených údajov vlaňajší obrat MCS, s.r.o., dosiahol 
2,1 milióna eur.  
Dušan Michalovič netají, že nemecko-japonský prístup uplatnil aj 
pri budovaní svojej fi rmy. „Na začiatku sme veľmi nevedeli do čo-
ho ideme, bolo to pre nás nové odvetvie, nebola to výroba, ale 
skôr obslužný servis. V tom nám tiež pomohla nemecká pobočka, 
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pretože niektoré idey a vzory sme preberali od nich, kým sme si vyfor-
movali vlastnú cestu. Áno, inšpirovali sme sa jednak MMC Hartmetal 
a tiež japonským vplyvom neustáleho zlepšovania.“

Odkaz lídra
Rovnosť, otvorenosť a férovosť sú atribúty, ktorých sa Dušan Michalovič dr-
ží v podnikaní aj osobnom živote. Ctiť dohody, a byť serióznym partnerom 
je podľa neho kľúčové v akejkoľvek spolupráci a prejavuje sa to napríklad 
aj v takej prozaickej veci, akou je dodržiavanie termínov splatnosti. „Vždy 
sa snažíme platiť tak, aby v deň splatnosti faktúry, mal náš dodávateľ pe-
niaze na účte, to je naša politika. A, samozrejme, o to sa snažíme aj vo 
vzťahu k našim zákazníkom. Problém je, že ak upozorňujete na platbu po 
termíne, sú klienti, ktorých takáto pripomienka urazí.“ Podobné princípy 
platia pritom aj vo vnútri fi rmy, vo vzťahu k zamestnancom. Aj vďaka tomu 
je dnes deväťčlenný kolektív MCS, s.r.o. stabilný, s nulovou fl uktuáciou. 
„Podarilo sa vybudovať náš tím tak, že je kompaktný, súdržný a vládne tu 
dobrá, ako hovorievam, polorodinná atmosféra.“

Na otázku, na čo je ako konateľ spoločnosti, ktorá na našom trhu za-
stupuje jednu zo špičkových svetových značiek, najviac hrdý, má D. 
Michalovič jednoduchú odpoveď: „Okrem toho, že sa nám podarilo 
dostať na súčasnú úroveň a ďalej sa rozvíjame, ma mimoriadne teší, 
že v celoeurópskom hodnotení nás nemecká centrála a japonská spo-
ločnosť už viackrát ocenili za technologické poradenstvo, ktoré robíme 
pre našich zákazníkov.

Spoločnosť MCS, s.r.o., je spoľahlivým partnerom v dodávke rezného 
náradia už 22 rokov.

O Mitsubishi Corporations
V roku 1870 mladý japonský muž z os-
trova Šikoku – Yataro Iwasaki vybudoval 
malú spoločnosť zameranú na námornú 
prepravu. Jeho rodina mala vo svojom erbe 

tri diamanty a feudálne lordstvo Iwasakiho rodiny 
zasa tri dubové listy. Ich kombináciou vzniklo logo 
spoločnosti Tsukumo Shokai. O päť rokov jeho 
spoločnosť dostala nový názov. Vychádzal práve z po-
doby loga. Tri ostria diamantov dali novému menu 
prvú časť Mitsu (po japonsky tri), ich kosoštvorcový 
tvar dal názvu druhú časť (kosoštvorec je po japonsky 
hishi). Spojením oboch znakov do jedného slova sa 
hishi zmenilo na bishi a vznikla spoločnosť Mitsubi-
shi Mail Steamship Company, ktorá je pramatkou 
celej skupiny Mitsubishi. 

O Mitsubishi Materials 
Mitsubishi Materials Corporation (MMC) je jed-
na z hlavných skupín Mitsubishi Corporation. 
Vznikla zlúčením Mitsubishi Metal Corpora-
tion a Mitsubishi Mining and Cement Company 
v roku 1990. Okrem výroby mnohých unikátnych 
produktov spoločnosť MMC vyrába tiež kom-
plexnú škálu nástrojov zo spekaného karbidu 
(Mitsubishi Carbide), zliatin odolných voči teplu 
a korózii, sintrovaných častí strojov, presných lis-
ovacích nástrojov a odliatkov. Tieto výrobky sú 
životne dôležitými prvkami v používaní a výrobe 
automobilov, elektronických súčastí, obrábacích 
strojov, spotrebného elektronického vybavenia.
Prvé rezné náradie Mitsubishi Carbide bolo vy-
robené začiatkom 30-tych rokov 20. storočia. Ma-
sívnymi investíciami do výskumu a vývoja v oblasti 
rezných nástrojov získala spoločnosť MMC svetové 
uznanie v oblasti pokročilých viacfázových tech-
nológií nanášania povlakov, výrobe karbidov, cer-
metov a kubického nitridu bóru. MMC získala tiež 
medzinárodnú reputáciu ako prvotriedny výrob-
ca vysoko kvalitných sústružníckych, frézovacích 
a vŕtacích nástrojov.

Aktuálne má spoločnosť zastúpenie na všetkých kon-
tinentoch a pracuje pre ňu približne 30 000 zamest-
nancov. Tento rok zavádza novú obchodnú značku 
svojich produktov - DIAEDGE. 

je kombináciou slov „DIAMANT” 
a „EDGE” (hrana), čo reprezentuje perfektnú kva-
litu produktov a inovatívne technológie, vyvíjane 
a používané v Mitsubishi Materials.
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