
Ani preto, že CELOX Vini né má na Slovensku 
vyše 300 obchodných miest a v každom men-
šom i vä šom obchodnom dome nájdeme ob-
chody s výrobkami s obchodnou zna kou 

CELOX. itatelia a itate ky už nieko ko rokov majú tú es  
zoznamova  sa s ponukou spolo nosti CELOX priamo na 
stránkach nášho asopisu. O tom ako sa tejto spolo nosti 
darí v ne ahkých rokoch hospodárskej krízy, ako aj o no-
vých stratégiách a smerovaní fi rmy, sme sa pozhovárali 
s JUDr. Ivanom Fischerom, CSc., prezidentom spolo nosti 
CELOX spol. s r.o..

■  Pán Fischer, môžete našim itate om prezradi  do akej 
miery sa hospodárska kríza dotkla spolo nosti CELOX 
Vini né?
Ak by som tvrdil, že našu spolo nos  kríza nezasiahla, klamal 
by som. Hospodárska kríza zasiahla celý svet a samozrejme, 
v rámci toho aj európske krajiny, s ktorými spolo nos  CE-
LOX úzko spolupracovala. Týka sa to najmä Írska, Grécka, 
Slovinska, Rumunska a Bulharska, ktoré kríza naozaj tvrdo 
postihla. Isteže, prejavilo sa to aj na celkovom obrate, ktorý 
je v aka tejto skuto nosti v tomto ase pre CELOX o 30 % 
nižší ako v minulosti. Situácia sa však za ína obraca  smerom 
k lepšiemu. A predpokladáme, že v roku 2014 by sme sa mali 
odrazi  od dna a napredova  dopredu.

■  Má táto pozitívna správa dosah na vašich obchodných 
partnerov?
Isteže, áno. Mnohokrát som navštívil našich priate ov na 
východe - od Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska, Kir-
gizska, Kazachstanu a Arménska, až po Azerbajdžán. Pozorne 
sme sledovali situáciu na stavebnom trhu aj v týchto krajinách 
a h adali sme možnosti uplatnenia našich výrobkov.

■  Dopo uli sme sa, že ste na jese  tohoto roku podpísali 
dohodu o vzájomnej spolupráci v Bielorusku.
Áno, je to pravda. Bielorusko som za posledné obdobie 

navštívil viackrát a podarilo sa nám spoji  so spolo nos ou 
KTM‒2000, ktorá má obdobné portfólio výrobkov ako Celox. 
Za prítomnosti štátneho tajomníka MZV a EZ SR pána Petra 
Buriana, Ve vyslanca SR v Bielorusku J. E. pána Miroslava 
Mojžitu a Honorárneho konzula SR v Bielorusku pána Erika 
Liptáka, ako aj vedenia spolo nosti KTM‒2000, vedenou Ing. 
Tarasom Gvozdkovom, fi rma Celox Vini né podpísala dohodu 
o vzájomnej výrobe a obchode. Spolo nos  KTM-2000 nás 
bude zastupova  v Rusku, Kazachstane a Bielorusku. Je to 
moderná spolo nos  s mladými udmi a s progresívnymi tech-
nológiami. Pevne verím, že nám to obom prinesie úžitok. 

■  Aké to prinesie výhody vám?
Naše výrobky v tejto asti sveta sa istotne predajú. Spolo nos  
KTM-2000 ich dokáže taktiež vyrobi , takže ich tam nemu-
síme dopravova  a preclieva . Tie, ktoré predáme v Západnej 
Európe z asti dovezieme z Bieloruska.

■  Aké vidíte možnosti uplatnenia Celoxu 
v Bielorusku?
Bielorusko je v spolo nej obchodnej únii s Ruskom a Ka-
zachstanom. Ke  naše výrobky dodáme do Bieloruska máme 
ich aj v Rusku a Kazachstane. Som obchodník a nie politik, 
musím však skonštatova , že v Bielorusku je istota a poria-
dok a hlavne bezpe no. Štát sa snaží priláka  zahrani ných 
investorov podobne ako u nás. Netreba sa bá . Je dôležité 
túto krajinu navštívi  a h ada  možnosti svojho uplatnenia. 
V oblasti stavebníctva sú tam široké možnosti. Stavia tam celá 
Západná Európa a ína.  Zdá sa mi, že naše fi rmy sedia doma 
a h adajú prácu za humnami. No svet sa zmenil. Bielorusi si 
môžu vybra  a aj si vyberajú a prvé husle tam hrajú ruské 
stavebné fi rmy. 

■  Aké sú vaše plány na rok 2014?
V roku 2014 chceme h ada  možnosti spolupráce v Indii. Už 
viackrát som navštívil túto ohromnú krajinu. Bude to asi ažký 
oriešok a budem sa snaži  toto klbko rozmota . Netreba však 
zabúda , že sa dramaticky zlepšila práca obchodných radcov, 
ktorí boli povýšení do role obchodných diplomatov a teraz 
patria pod MZV a EZ SR. Tu sa je o o oprie  a ekonomická 
diplomacia a náš Minister zahrani ných vecí J. E. pán Miroslav 
Laj ák dáva na túto problematiku dostato ný dôraz. 

■  Prezradíte na záver našim itate om viac informácii 
o vás a spolo nosti Celox Vini né?
V jednoduchosti je krása. Pôvodne som viac ako dve desa ro ia 
pracoval ako vysokoškolský pedagóg a tam som sa nau il 
cie avedomosti a trpezlivosti. Pokora a skromnos  sú veci, 
ktoré mi nie sú cudzie a mnoho udí na to akosi zabúda. Svet 
je príliš rýchly a denne sa na nás valia stovky informácií. No 
my musíme zosta  udmi. Som v a ný všetkým mojim zamest-
nancom za každý de  prežitý s nimi. Sme rodinná fi rma, preto 
v aka patí mojej manželke Marte a synom Ivanovi a Ma kovi, 
neveste Pe ke, švagrovi Žigmundovi a synovcovi Jurkovi. 
Vek sa nedá zastavi . Celox má 23 rokov a ja vstupujem do 
63. roku života. Takže as ktorý mi ostáva je treba venova  
odovzdávaniu skúseností. Nie vždy to ide tak ahko ako si 
lovek predstavuje. Myslím si však, že krízu sme ustáli. Ni-
koho sme neprepustili a svoje trhy sme rozšírili - to hovorí za 
všetko. No stale sa musíme pokore u i . V novom roku 2014 
prajem itate om Moderného bývania ve a pracovných a os-
obných úspechov.
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CELOX 
smeruje na východ

Meno fi rmy CELOX Vini né je 
našim itate kám a itate om dôver-

ne známe. Nielen preto, že ide o fi rmu, 
ktorá je najrenomovanejším výrobcom  
stavebných profi lov, majúca v sú asnosti 
svoje aktivity v tridsiatich krajinách sveta, 
kde sa podie a na kúpe, predaji alebo 

obchode so stavebnými profi lmi. 
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