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v iných technológiách. Sú to veľmi sofistikované
technologické procesy, ale my máme k tomu
know-how.
A ako to pomôže pri výrobe
ochranných pomôcok?
Davá nám široké možnosti kombinovania
rozných materiálov a technológií.
Koľko masiek vyrábate a kam sú
prioritne smerované?
Vyrábame s kapacitou 20- až 50-tisíc kusov denne
podľa potreby. Prioritne chceme dodávať pre
veľké výrobné firmy, banky do celého sveta a pre
štáty, aby vedeli chrániť štátnych zamestnancov
(armáda, polícia, úrady atď.). Máme na to
chránené patentmi rôzne dizajnové riešenia.
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Spoločnosť GEVORKYAN patrí k lídrom a najinovatívnejším
firmám v oblasti práškovej metalurgie vo svete. Po nástupe
koronakrízy sme nesedeli so založenými rukami,
ale operatívne sme upravili procesy a dnes vyrábame
desaťtisíce ochranných masiek denne.

Ako vznikol nápad začať vyrábať
masky?
Chceli sme ochrániť našich ľudí. Naša firma sa
už veľa rokov venuje výrobe filtrov z kompozícii
rôznych materiálov vrátane tých, ktoré obsahujú
striebro, meď atď. Preto keď prišla pandémia,
vznikol nápad využiť naše skúsenosti na filtráciu.
Navyše, posledné rokoch mala firma investície
rádovo v desiatkach miliónov eur do technológií
3D tlače, vstrekovania rôznych zmesí kovových

Máte ešte iné nápady, ako by ste mohli
preorientovať svoju výrobu v rámci
koronakrízy?
Určite, ale to nemôžem zverejňovať. Čo je ale
dôležité, už teraz pravidelne podporujeme
darovaním masiek tých, ktorí si to nemôžu dovoliť
finančne alebo koho nestihol zabezpečiť štát. Sú
to ambulancie, polícia, armáda, administrácia
miest, združenia zdravotne postihnutých
a starších ľudí. Robíme to aj pre iné krajiny. Od
20. apríla rozbiehame špeciálnu akciu, ktorú
sme nazvali „Reštart ekonomiky“. Vedľajšie štáty
už začínajú postupne uvoľňovať obmedzenia,
keďže ekonomika dlhodobú karanténu nevydrží.
Preto práve teraz je nesmierne dôležité ochrániť
ľudí, ktorí sa začnú pohybovať vonku a budú celý
deň v práci. Budeme poskytovať špeciálne zľavy
na veľkomnožstvové odbery pre firmy, aby mohli
chrániť svojich ľudí. Celú situáciu vnímame
ako vojnu a tento boj iba sedením doma
nevyhráme.

a nekovových materiálov, a tým sa vytvorili
kapacity na okamžitú veľkosériovú výrobu.
Ste jednou z mála firiem na svete,
ktorá má skúsenosti s použitím
práškov zo striebra, nasycovaním
jedných materiálov druhými. V čom je
táto metóda výnimočná?
Výnimočná je práve tým, že nasycujeme jedny
materiály druhými, čo sa dá ťažko predstaviť

Generálny
riaditeľ
spoločnosti
Artur
Gevorkyan

Foto: Ondřej Pýcha
pre Forbes Slovensko
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S akým ohlasom sa tento nápad stretol
u vašich zamestnancov?
S fantastickým!!! Je teraz veľa zábavy a dobrej
nálady vo firme s tým, že ľudia vymýšľajú
a kombinujú rôzne dizajny a farby masiek, ženy
vedia masku zladiť s oblečením, farbou vlasov…
Ale hlavné je, že nám ani nenapadlo zatvárať
firmu, pretože máme svojich ľudí maximálne
chránených a fungujeme v dnešnej ťažkej dobe
na 3 – 4 zmeny! Celkovo ľudia chápu, že našou
prácou reálne brzdíme rozšírenie vírusu.

