ROZHOVOR

POKRAČOVANIE GENERÁCIÍ
V DOPRAVNEJ SPOLOČNOSTI

Hovorí sa, že deti sú vizitkou svojich rodičov.
Dokonca sa často stáva, že nasledujú svojich
rodičov aj v povolaní. Tak je to aj vo zvolenskej
firme D. K. C. Viac nám o tom povedal obchodný
manažér Ing. Kristián Chudý (35).

Kedy ste si uvedomili, že riadenie firmy otec na Vás
pomaly presúva?
si pred 6 rokmi, v čase, keď začala doprava prežívať ťažké obdobie, ma otec oslovil, aby som
rozbehol obchod a marketing v D.K.C. Vtedy
som sa začal tiež oboznamovať s procesmi v dopravnej
firme. Bola to pre mňa, samozrejme, výzva, a tak som
zahraničný obchod vo výrobnej spoločnosti vymenil za
prácu v rodinnej dopravnej firme. Pochopiteľne, začiatky boli náročné a musel som sa viacerým veciam učiť
a pochopiť napr. legislatívu v doprave, ale aj dispečerské
a technické aspekty. Postupne som úspešne zložil skúšky
z odbornej spôsobilosti v cestnej doprave a získal aj certifikáciu a autorizáciu v oblasti záznamových zariadení.

A

význam sťažovať sa, skôr sa treba sústrediť na to, ako byť
lepší a poradiť si v aktuálnej situácii.
S odstupom času som však zistil, že sú tu častokrát
externé faktory a fenomény, ktoré, žiaľ, nevieme ovplyvniť, hlavne zásahy štátu v oblasti daní, legislatívy, mýtnych
a iných poplatkov, zmeny cien PHL (ktoré sú pravidelne vidieť aj z nákladových indexov vo vašom magazíne), ako aj
časté reštrukturalizácie a exekúcie firiem.

Za 6 rokov sa Vám podarilo naštartovať obchodné
oddelenie, ktoré predtým vo firme samostatne neexistovalo. Čo považujete za výhody, že pokračujete
v otcových „šľapajach“? Keby ste si mohli vybrať, čo
je lepšie? Založiť svoju vlastnú firmu alebo firmu
„zdediť“?
Určite je tu už istá stabilita a renomé firmy, ktorá
sa roky budovala. V našom areáli si môžu dopravcovia
Zamestnanci spoločnosti

Muselo to byť náročné obdobie, nakoľko ste začínali
v novom odbore. Ako ste sa zhostili zodpovednosti
a z čoho ste mali najväčšie obavy?
Napriek tomu, že práca v oblasti dopravy je náročná, má osobité čaro a je vzrušujúca. Osobne si myslím,
že pokiaľ človek vykonáva svoju funkciu zodpovedne
a čestne so všetkou vážnosťou, tak nemá mať prečo obavy. Každý si je strojcom vlastného šťastia a preto nemá
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natankovať PHL a AD Blue kedykoľvek na bezobslužné
karty, môžu tu parkovať, umyť si vozidlo, vykonať servisné opravy vozidla, spraviť STK a emisnú kontrolu, ako
aj využiť služby spojené s tachografom, ale aj pneuservisom a v neposlednom rade môžu skladovať tovar na
ploche 2 300 m2.
Máme tiež vybudovaný tím zamestnancov, ktorí
sú lojálni a pravidelne školení. V oblasti vodičov MKD je
u nás nízka fluktuácia, aj keď na druhej strane vekový
priemer vodičov je pomerne vysoký a tu sú práve rezervy, na ktorých budeme musieť v blízkej dobe popracovať. Na druhej strane za zmienku stojí fakt, že naši vodiči
sú takmer pravidelne oceňovaní prestížnym diplomom
IRU. Veľmi ma potešili koncom roka vodiči, ktorí sú u nás

Každý si je strojcom
vlastného šťastia
a preto nemá význam
sťažovať sa, skôr sa
treba sústrediť na to,
ako byť lepší a poradiť
si v aktuálnej situácii.
1 – 2 roky a zdôverili sa mi, že mi veľmi ďakujú, že sme
ich prijali k nám do zamestnania, lebo sú mimoriadne
spokojní so všetkými podmienkami.
Čo sa týka technického vybavenia a zloženia vozidlového parku, môžem zodpovedne povedať, že pravidelným servisom a obmenou súprav eliminujeme vysoké
opravy v zahraničí a využívame výhody diferenciácie
mýtnych sadzieb. Chod vozidiel a tovaru udržujeme pod
dohľadom s využitím telematiky.
Efektivita obchodného oddelenia je aj v tom, že
sme v posledných rokoch zabezpečili o 20 % nakládok
viac, ako vieme realizovať vlastnými vozidlami.
Ak by som mal však hodnotiť aktuálnu situáciu na
trhu, založenie dopravnej firmy v súčasnosti považujem za nešťastnú voľbu. Niekedy financie nestačia, bez
know-how, kontaktov a správnych ľudí je daná spoločnosť odsúdená na zánik.
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Aké vízie máte do budúcna vo firme a čo by ste
chceli dosiahnuť, aby ste si mohli povedať: „Môj
otec je na mňa hrdý“?
Minulý rok sme po dlhom čase urobili rebranding
loga, v ktorom sme vychádzali so slovenskej trikolóry.
Ako hrdí Slováci disponujeme v našom vozovom parku
farbou ťahačov biela, modrá a červená. Uvádzal som už,
že jednou z hlavných úloh v strednodobom horizonte
bude omladenie vodičského kádra.
Spomínal som aj všetky naše aktivity, ktorým sa venujeme a ktoré sú spojené s dopravou. Preto verím, že sa
nám podarí v doprave dosahovať rovnakú rentabilitu ako
u ostatných našich aktivít tak, aby ju tieto činnosti nemuseli „vydržiavať“.
Vo vozovom parku nemáme víziu výrazného rastu
počtu vozidlových jednotiek, ak, tak maximálne o pár kusov
v závislosti od vývoja trhu a dopytu po prepravách. Skôr sa
zameriame na obnovu starších vozidiel, počas platnosti Euro
6-ky aj vzhľadom k diferenciácii mýtnych sadzieb.
Ďalej nás čaká modernizácia a zlepšenie organizácie práce v servisnej činnosti. Tu rozbiehame začiatkom
roka spoluprácu s naším dodávateľom telematiky v oblasti servisu a montáže telematických zariadení.
Výsledkom našej práce však bude vždy spokojný zákazník a aj k tomu budeme viesť naše procesy, aby sme
ich neustále skvalitňovali a udržali si tak výnimočné
vzťahy s našimi klientmi.
Ak hovoríme o pokračovaní v generácii, bolo by
neférové, ak by priestor nedostal aj otec. Začiatky,
skúsenosti, ťažké obdobia, úskalia, ale aj úspechy,
vytrvalosť a radosť „z dozretého ovocia“. A neuveriteľné rozdiely, ktoré prináša každá doba... Citeľné
sú dnes a boli aj pred 30-timi rokmi... Aj o tom nám
povedal zakladateľ spoločnosti a otec Kristiána
Chudého, Ing. Ondrej Chudý.
Ja som s podnikaním začal hneď po roku 1989. Ako
živnostník som mal a stále mám obchodnú spoločnosť,
na ktorú som patrične hrdý, keďže už má tento rok 25
rokov a stále funguje a prosperuje. D.K.C. ako také vzniklo v roku 1992 a nákladnú dopravu sme rozbehli v roku
1996. Môj príbeh nepatrí medzi romantické rozprávania
o tom, ako som z ničoho vybudoval firmu, alebo že som

Ing. Kristián Chudý

od mlada miloval kamióny. Som ekonóm a aj na dopravu sa pozerám ako na každú inú činnosť cez ekonomiku
a čísla. Aj preto boli začiatky pre mňa nesmierne ťažké,
kým som nepochopil systém a fungovanie nákladnej
dopravy. Porovnaním začiatkov môjho podnikania v doprave so súčasnosťou zistíme, že je tu množstvo rozdielov, ktoré sme museli prekonať a riešiť:
1. Cena peňazí. Na začiatku som si požičiaval peniaze za dnes už neuveriteľných 17,6 % a banka mi po 2 mesiacoch úver zvýšila na 21 %.
2. Ekologizácia dopravnej činnosti. Kým v roku
1996 pomaly končila doba „Liazková“, dnes si
už nevieme predstaviť, že by sme nejazdili na
výkonných a pohodlných Euro 5-kách, EEV-čkach alebo Euro 6-kách.
3. Hranice a colnice a neskutočne dlhé časy, ktoré vodiči strávili čakaním. Takisto prepravné
povolenia a všetky činnosti s tým súvisiace.
Na túto časť histórie majú dopravcovia rôzne
názory. Povolenia svojím spôsobom regulovali
počet dopravcov na trhu, a tým aj ceny, za ktoré sme mohli jazdiť.
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4. Vstup do Európskej únie. Týmto sa mnoho našich problémov vyriešilo, ale zároveň vznikli
nové a možno ešte náročnejšie na vysporiadanie (nárast počtu dopravných firiem, hlboký
prepad cien a prepravy...).
5. Budovanie mýtnych systémov, nahrádzanie
diaľničných nálepiek niekoľkonásobne prevyšujúcich ceny nálepiek.
6. Veľmi prísne kritériá v oblasti legislatívy
a sankcie za ich porušovanie. Na druhej strane
žalostná legislatíva súdnictva a vymáhateľnosť práva, ktorá pretrváva od roku 1989. Žiaľ,
nie je náznak zlepšenia tejto situácie (množstvo konkurzov a reštrukturalizácií).
7. Generačná obmena vodičov, ku ktorej musí
dôjsť. Je to však kritická situácia, keďže výchova nových kamionistov nemá také základy ako
výchova klasických vodičov ČSAD.
8. Kríza, ktorú v posledných rokoch často skloňujeme v rôznych smeroch. Podľa mňa ide skôr o krízu morálky a nadvýroby, ale v podstate sa dotkla
každého jednotlivca alebo subjektu a veľmi veľa
záležalo od toho, v ktorom štádiu svojho vývoja
sa konkrétny subjekt nachádzal. Tiež potvrdila
porekadlo, že po hodoch prichádza bolenie brucha. O nás sa dá povedať, že sme krízu úspešne
zvládli a do investícií do automobilovej techniky

sme dali viac financií ako po iné roky. Tak ako
na každú inú pracovnú pozíciu vo firme pripravujeme iného pracovníka určité časové obdobie
vopred, tak je to aj v mojom prípade.

Zvýšenie tržieb za
prepravy na úroveň
nákladov sa niekedy
zdá ako nadľudský
výkon.
Výstižne ste vykreslili rozdiely, ktoré boli v minulosti
a ktoré sú dnes. Myslím si, že mladšie ročníky o mnohých týchto faktoch ani netušia. V čom však vidíte
úspechy Vašej spoločnosti a dlhoročné prosperovanie
v náročnej oblasti podnikania – v doprave?
Zásadné rozhodnutia sme prijímali na začiatku nášho
podnikania v doprave, pričom sme vychádzali z najväčších
nákladových položiek, ktoré v tom čase hrali prím. Prvou
bola motorová nafta. Preto sme sa rozhodli vybudovať
vlastnú čerpaciu stanicu, ktorá mala slúžiť predovšetkým
pre našim vozidlám. V súčasnosti je situácia taká, že na nej
väčšinou tankujú naši klienti (dopravné a iné spoločnosti).
Druhým strategickým rozhodnutím bolo orientovanie sa na dodávateľa automobilovej techniky, ktorý

by zároveň riešil aj servisovanie vozidiel za najprijateľnejších podmienok. Vzhľadom na to, že disponujeme
pomerne veľkým areálom, chceli sme vlastnej firme,
ale aj ostatným dopravcom v regióne, ponúknuť viaceré
aktivity pod jednou strechou.
Dnes sú dôležité aj benefity, ktoré spoločnosti ponúkajú zamestnancom a v prípade podnikania aj
klientom. Aké ponúkate Vy?
Asi pred šiestimi rokmi sme sa rozhodli zlepšiť si
prostredie areálu a vybudovali sme tu vlastný tenisový
kurt s altánkom, kde môžu relaxovať a oddychovať zamestnanci a klienti firmy.
Okrem iného prispievame zamestnancom do tretieho piliera dôchodkového poistenia a poskytujeme im
bezúročné pôžičky.
Čo je podľa Vás dnes kľúčom úspechu dopravných
spoločností, a samozrejme, aj tej Vašej, keďže podnikanie v doprave je naozaj ťažký chlebík? Vidíte
úspech aj v tom, že ste rodinná firma a ako sa hovorí,
rodina sa zomkne a drží spolu aj v ťažkých chvíľach?
Mnoho mojich kolegov diskutuje o efektívnosti nákladnej dopravy. Rentabilita sa začala strácať už v roku
2004, keď sa prepadli ceny prepráv vplyvom nárastu
počtu dopravcov (z ktorých mnohí si mysleli, že tržba
rovná sa zisk), ale aj vplyvom cien vstupov – najmä

Otec so synom

Dispečing
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Servisné pracovisko

nafty a neskôr zavedením mýta, rastom cien techniky,
nákladov na opravy ako aj nákladov na pracovnú silu.
Zvýšenie tržieb za prepravy na úroveň nákladov sa
niekedy zdá ako nadľudský výkon. V dopravnej činnosti má
každý z nás viazanú značnú časť financií, práce svojej a svojich spolupracovníkov a ak v nej chce pokračovať v nádeji na
lepšiu budúcnosť, neostáva mu nič iné, ako hľadať iné činnosti, ktoré by pomohli firmu stabilizovať a prežiť. Kľúčom
k úspechu je však každodenná poctivá práca.
O tom, či sme rodinná firma, by som polemizoval,
nakoľko z našej rodiny pracujeme vo firme len ja a syn,
podstatné je ale to, že každá súkromná firma, ktorá
vidí svoje pôsobenie aj v nasledujúcich rokoch, sa snaží
o prežitie a zveľaďovanie svojho majetku.
Ako otec som však nesmierne rád, že mám pokračovateľa v začatom diele. Syn má záujem o dopravu, je
zodpovedný, zanietený a postupne sa dostáva do problematiky. Teší ma, že sa pre prácu vie nadchnúť, jeho
priority sú marketing, obchod a personalistika. O tom,

že to s kolegami robia dobre, svedčí fakt, že kapacity našich vozidiel sú plne využité. Na druhej strane častokrát
uvažujem, či je doprava ten správny biznis a smer, ktorým sa uberať, a to vzhľadom na úskalia, ktoré tento
segment čakajú do budúcna.

História
Spoločnosť D.K.C., s. r. o. pôsobí na medzinárodnom trhu kamiónovej dopravy od roku 1996, ale má
viac ako 60-ročné skúsenosti, ktoré získala v pôvodnej ČSAD. Medzi jej hlavné činnosti patrí preprava
tovaru kamiónovými súpravami v rámci EÚ, ale realizuje tiež prepravy v tuzemsku s vozidlami do
12 ton. Portfólio jej klientov je rôznorodé – od stavebného, hutníckeho, drevárskeho, automobilového odvetvia až po potravinárstvo. Okrem dopravy a špedície ponúka predaj pohonných látok,
servisné služby, emisné a technické kontroly, overovanie, výmenu a montáž tachografov, prenájom priestorov, ako aj strážené parkovanie pre nákladné vozidlá. V súčasnosti zamestnáva takmer
70 kvalifikovaných zamestnancov. Veľký dôraz dáva na odbornosť a stabilitu personálu, nakoľko je
nevyhnutné udržať si kvalitných zamestnancov, ktorí poznajú dobre sociálnu legislatívu, špecifiká
nakládok, bezpečnosť a zároveň reprezentujú firmu.

Sme dcérska firma spoločnosti Rail Cargo Austria
a hľadáme dopravcov
s posuvnými podlahami a vyklápačmi.
Kontakt pre AT, CZ, SK, HU: BERNHARD WRABITZ – bernhard.wrabitz@railcargo.at
Medzinárodný kontakt: HARALD FRISCHAUF – h.frischauf@express-interfracht.at
Kilometer 1/2014

ročník 22

25

