100 rokov SKF
Stanislava Koleničová
Zakladateľom firmy SKF bol v roku 1907 švédsky inžinier Sven Wingguist. Wingguist chcel vtedy uviesť
na trh dvojradové naklápacie guľkové ložisko, ktoré vynašiel, a to sa mu aj podarilo. Firma sa rozvíjala
veľmi rýchlo a už od roku 1914 mala zastúpenie v 27 krajinách. Ďalšie prevratné vynálezy, ako
napríklad valčekové ložisko vyvinuté v SKF Norma, Canstatt , súdkové ložisko a metóda tlakového
oleja, upevnili pozíciu firmy a napomohli k stále väčšej vážnosti.
Ako predajné zastúpenie v roku 1919 v Československu vznikla firma Kuličková ložiska SKF s.r.o. Veľmi
rýchlo sprevádzkovala ďalších 5 priamych filiálok - v Brne, Ostrave, Hradci Králové, Plzni a Liberci.
V roku 1922 bolo v Prahe taktiež umiestnené ústredie pre východoeurópske a balkánske štáty. Do
konca 30. rokov meno SKF preniklo prakticky do všetkých strojárskych oborov a boli otvorené nové
filiálky v Košiciach a Bratislave, čím bolo pokryté celé územie ČSR. V Prahe – Holešovice bola
postavená nová administratívna budova a sklad. Po prevzatí továrne firmy Fichtel & Sachs v Černýši –
Perštejn n. Ohříi došlo v roku 1929 k spojeniu a založeniu novej firmy Československá továrna na
výrobu kuličkových ložisek SKF a.s., ktorá zamestnávala viac ako 600 zamestnancov a mala okolo
7500 zákazníkov a obrat 32 miliónov Kč. V roku 1938 bola firma nútená vrátiť sa k menu Kuličková
ložiska SKF a.s.
Veľký rozvoj nastal v povojnových rokoch kedy SKF pokrývalo 95% celkovej spotreby valivých ložísk v
ČR. V roku 1946 bola založená špeciálna firma pre predaj ložísk RIV, ktorá taktiež dovážala široké
spektrum iných výrobkov. Keď v roku 1948 došlo k znárodneniu, obe firmy vo vlastníctve SKF dostali
výnimku pre vymedzenú oblasť dovozu. Továreň v Černýši – Perštejn bola však znárodnená a stala sa
základom budovania štátnej výroby ložísk v Československu. Spoločnosť SKF Kuličková ložiska SKF a
RIV zabezpečovali až do roku 1989 dovoz ložísk výhradne cez štátne podniky zahraničného obchodu.
V rokoch 1970 bola slávnostne otvorená predajňa SKF Tuzex na Revolučnej ulici v Prahe, kde sa
predávali hlavne automobilové ložiská. Po roku 1989 bolo zmenené meno firmy na SKF
Československo a.s. a neskôr na SKF Ložiska, a.s.
V roku 1993, po rozdelení Československa, vzniklo samostatné obchodné zastúpenie SKF na
Slovensku pod názvom SKF Slovensko spol. s r.o. Prvé sídlo pobočky SKF bolo v Bratislave.
Bratislavská kancelária postupne preberala starostlivosť o slovenských zákazníkov a začala rozvíjať
svoju činnosť postupným budovaním kvalifikovaného tímu. Po čase dosiahla pokrytie po celom
Slovensku a dodávku ložísk zabezpečila do všetkých odvetví priemyslu. V čase, keď SKF do svojho
portfólia produktov pribralo výrobky, ktoré s ložiskami úzko súvisia, ako napr. tesnenia, produkty na
prenos výkonu, mazacie systémy, sa tieto začali distribuovať po celom území. V roku 2011 otvorilo
SKF prevádzku na výrobu hydraulických tesnení v Prešove.
SKF je dnes modernou spoločnosťou, ktorá svojimi riešeniami prispieva k zvyšovaniu spoľahlivosti
rotačných zariadení. Dlhodobo na trh ponúka pridanú hodnotu prostredníctvom svojich výrobkov a
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služieb. Správnou prevádzkou ložísk a monitorovaním ich stavu napomáha k prevencii pred ich
nečakaným zlyhaním. V súčasnej dobe je trendom vzdialená diagnostika, digitalizácia a správne
vyhodnocovanie dát, ktoré výrazne šetria náklady na údržbu. Know-how, ktorým SKF disponuje, je
hodnotou pre budovanie dlhodobých obchodných vzťahov. Ambíciou SKF je zostať lídrom na trhu
ložísk a byť atraktívnym obchodným partnerom vo všetkých odvetviach priemyslu.
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