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Miesto realizácie projektu:

Košická cesta 4, Moldava nad Bodvou

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepšenie kvality produktov
v spoločnosti DYHA TIROLA, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie
Cieľom projektu je zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie výroby rotačnej lúpanej bukovej
dyhy a zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti.
Špecifické ciele:
• Obstaraním inovačnej technológie zaviesť vyspelé postupy do výroby rotačnej lúpanej
bukovej dyhy
• Obstaraním inovačnej technológie vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť tým
nezamestnanosť v regióne

Stručný opis projektu:

Východiskový stav: Spoločnosť DYHA TIROLA s. r. o. vznikla dňa 19.05.1997. Spoločnosť sa
venuje produkcii lúpanej bukovej dyhy, určenej na ohýbanú preglejku, z ktorej sa vyrába sedací
nábytok. Prostredníctvom technológie na šírkové zosadzovanie dýh na tupo vyrábame aj
vysokokvalitnú lepenú dyhu podľa požiadaviek zákazníkov. Vyrábajú sa fixné rozmery dyhy s
triedením podľa rozmeru a každá kvalitatívna trieda je ukladaná samostatne. Spoločnosť má vyše
35 ročnú tradíciu. Väčšina produkcie sa exportuje do zahraničia aj vďaka dobrému menu produktov
firmy. Hlavnými zákazníkmi sú výrobcovia kvalitného sedacieho nábytku z ohýbanej preglejky
najmä v krajinách Škandinávie, Beneluxu a Japonska. Silné stránky spoločnosti spočívajú v
dlhodobej kvalite poskytovaných služieb – produkované výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou,
možnosťou prispôsobenia potrebám zákazníkov, čo zakladá predpoklady pre finančnú, personálnu
stabilitu a preto aj dôveru odberateľov.
Stav po realizácii projektu:
Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených
cieľov smerujúcich k zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov ako aj k nákupu
nových technológií. Zakúpením nových technológií sa tiež dosiahne zvýšenie kvalitatívnej úrovne
produktov. Na predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však
závisí od budúceho dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom
projektu bude rozšírenie výrobnej technológie – zavedením inovatívnej technológie do výroby sa
zvýši produkcia rotačne lúpanej bukovej dyhy, čo dopomôže k naplneniu kontraktov a k udržaniu
stálych odberateľov. Zároveň sa vytvoria nové pracovné miesta. Spoločnosť pre potreby prevádzky
výroby vytvorí minimálne 2 pracovné miesta na rôznych pozíciách. Počet 2 pracovné miesta je
minimálny – v prípade potreby spoločnosť vytvorí viac pracovných miest, čo bude mať ďalší
pozitívny dopad na zamestnanosť.
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