ročník 1. číslo 2 - september 2015

Vo futbale aj
v biznise sa
hrať fér oplatí

Zoči-voči
úspechu, ako
jeden tím

Rozhovor s Pavlom Kosíkom.

Naše čísla.
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že ste prišli
Otvorili sme kamióny.
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Vaši Nadresáčikovia pokrstili
váš NADRESÁČIK.

Zaradili
sme dvojku

Na senickom letisku sme otvorili
kamióny a zvyšovali platy
V horúcu sobotu 30. augusta sa na senickom letisku otvárali
dvere všetkým kamiónom. Konkrétne tým novým, ktoré obohatili vozový park firmy NAD-RESS Senica, a.s. Na jednom
mieste sa zišlo okrem zamestnancov a ich rodinných príslušníkov aj mnoho obyvateľov Senice a okolia.
Veľkú radosť mali najmä deti, ktoré mohli a aj využili množstvo atrakcií. Skákacie hrady, súťaže v Kamionikove, či penová párty pod dohľadom šaša Andrea a šašice Leony, to všetko
tým najmenším vyčarilo úsmevy na tvárach a nefalšovanú
radosť. Dospelí si mohli zalietať nad Senicou vďaka miestnemu aeroklubu, ochutnať recepty Marcela Ihnačáka, dámy
mali navyše k dispozícii svoj stan krásy. Muži sa mohli predviesť silnými ramenami, celkovo však celé podujatie patrilo
NADRESÁKOM, ktorí okrem iného krstili aj premiérové číslo
svojich novín NADRESÁČIK. Predseda predstavenstva spoločnosti NAD-RESS Senica, a.s. Miroslav Vepy potešil všet-

kých zamestnancov informáciou až o tridsaťpercentnom náraste miezd na niektorých pozíciách a technický riaditeľ firmy
Ing. Pavol Kosík spolu s technickým riaditeľom Ing. Pavlom
Cibulkom potom odovzdali vodičom kľúče od úplne nových
vozidiel. Vydarenú akciu zakončilo vyhlásenie najlepších
zamestnancov za posledný polrok. Ďalší program už patril
voľnej zábave pod taktovkou hudobnej skupiny Salamander,
ktorá na pódiu vystriedala kolegov z Funny Fellows. Výťažok
z dobrovoľného vstupného daroval NAD-RESS Senica mestu
Senica a mesto Svetluške, dennému stacionáru pre mentálne
choré deti a mládež.
V detskom stane zasa roztlieskali prítomných vystúpenia
tanečných skupín Scream a mažoretiek Spirit. Spoločnosť
NAD-RESS Senica, a.s. sa teda lúčila s letom tak, ako vyzerajú
aj výsledky a tak, ako sa na chode odráža spokojnosť zamestnancov. Čiže veľkolepo.
Michal Runák

Prvé číslo našich firemných novín sme
uviedli do života, „pokrstili“, na Dni otvorených kamiónov. Rozbiehame sa, noviny
sa vydali na cestu. NADRESÁČIK bude
vychádzať štvrťročne, ďalšie číslo môžete
očakávať pred Vianocami. Do druhého čísla sme naložili aktuálne informácie z nášho
vnútropodnikového života, hospodárske
výsledky, rozsiahly rozhovor s obchodným
riaditeľom Ing. Pavlom Kosíkom na úvodných stranách a množstvo zaujímavých informácií. Deň otvorených kamiónov bude
doznievať aj v ďalších rubrikách – reportáž
z odovzdávania nových vozidiel, ocenení
vodiči, riport z príjemného dňa v príjemnej spoločnosti.
Všetci sme jeden tím v dobre fungujúcej, ekonomicky zdravej dopravnej firme.
Jedna veľká rodina. Môžeme sa pochváliť nielen kvalitným vozovým parkom,
najlepšími vodičmi, ale aj hospodárskymi výsledkami. A práve výsledky a dobrá prognóza podnikania našej firmy nám
umožňujú v tomto období zvýšiť mzdy.
Špeciálne tým, ktorí si to „odkrútia“ najviac – vodičom. Nakladáme na vás veľa.
Ale zároveň nám aj na vás, našich zamestnancoch, veľmi záleží. Želáme si šťastnú
spoločnú cestu na ďalšie mesiace a roky.
Sme dobre rozbehnutí a zrýchľujeme...
Redakčná rada novín Nadresáčik

Lajkujte naás na Facebooku

NAD - RESS Senica, a.s.
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Vo futbale aj v biznise sa hrať fér oplatí
Obchodný riaditeľ NAD-RESS Senica
a.s. Ing. Pavol Kosík pôsobí vo firme
už jedenásť rokov. Za ten čas sa vývoj
posunul míľovými krokmi vo všetkých smeroch. Bývalý profesionálny
futbalista presedlal od športu za kancelársky stôl a z bývalého zamestnania, resp. koníčka si priniesol niekoľko dôležitých poznatkov. Ing. Kosík
dobre vie, že profesionalita a zodpovednosť každého jednotlivca posunie
na výslnie celý kolektív. My sme sa
zhovárali nielen o vývoji spoločnosti,
ktorý zažil na vlastné oči, ale aj o nových výzvach a plánoch.
l V súvislosti s dobrou „kondíciou“
spoločnosti NAD-RESS Senica a.s.,
zvýšil sa záujem o vaše služby?
Slovo spokojný nemám veľmi rád, pretože človek by mal mať pred sebou stále nové
ciele a výzvy, aby sa neustále niekam posúval. NAD-RESS Senica a.s. má tiež pred
sebou nové ciele, ktoré chce dosiahnuť.
Momentálne je pre nás úlohou číslo jeden
stabilizovať a prijať nových vodičov, ktorých je na trhu nedostatok. A samozrejme,
starostlivosť o našich zákazníkov a vyhľadávanie nových možností na trhu. Máme
dve skupiny klientov. V prvej sú stáli klienti, ktorých sa snažíme poskytovať naše
služby v stopercentnej kvalite, ale pochopiteľne hľadáme aj nových klientov. Nesedíme za stolom so založenými rukami. Sme
aktívni na dopravnom trhu a vyhľadávame nových zákazníkov. Napriek tomu, že
patríme v našom segmente medzi špičku,
nefunguje to takým spôsobom, že nám od
rána zvonia telefóny a hlásia sa noví klienti, o každého treba bojovať.

„

Najväčší nápor
na dopravu
pociťujeme
práve v zime.

“

l Ste schopní dopraviť akýkoľvek tovar?
Čo sa týka bežného tovaru, vieme previezť úplne všetko. Od menších počtov
paliet, až po celovozové. Naša orientácia
je predovšetkým na tie celovozové zásielky
a vo vnútroštátnej doprave je to najmä potravinársky priemysel. Ak chceme klientovi
zabezpečiť komplexnú službu, musíme niekedy prepraviť aj určité „špecialitky“- iný
druh priemyselného tovaru. Neorientujeme sa na prepravu ADR a nadrozmerných
nákladov, ale aj v tomto prípade vieme splniť klientovi takúto požiadavku. Nie však
našimi vozidlami, ale s pomocou našich
zmluvných partnerov.

Koso (vľavo) patril aj vo futbale k extralige.

l Kto sú vaši najväčší klienti?
Vo vnútroštátnej doprave spoločnosť
BILLA, pre ktorú zabezpečujeme kompletný rozvoz zo skladov v Senci a v Petrovanoch pre ich sieť filiálok po celom
Slovensku. Ďalším silným partnerom je
spoločnosť Diligentia, ktorá prevádzkuje
sieť potravín pod názvom Moja Samoška, TERNO a Hypernova a na regionálnej
úrovni zabezpečujeme dopravu pre spoločnosť COOP Jednota, konkrétne v oblastiach Senice, Topoľčian a Trnavy. Z priemyselnej sféry je to spoločnosť Grafobal, ktorá
vyrába obalový materiál pre potravinársky,
aj priemyselný sektor. Pre medzinárodný
trh zabezpečujeme dopravu pre spoločnosť
Rona Lednické Rovne, v tomto prípade ide
o sklársky priemysel. Značná časť na medzinárodnej preprave sa pochopiteľne týka
automobilového priemyslu, keďže Slovensko je významnou krajinou v tomto segmente.
l V zimnom období to majú kamionisti veľmi ťažké, najmä horské priechody sú viac ako kritické. Máte v tomto období menej zákaziek?
Určite nie, práve naopak. Zima so sebou
prináša vianočné sviatky a vtedy je u nás
najväčší nápor na dopravu. Ľudia v tomto
období extrémne zvyšujú spotrebu potravín. My dokonca posilňujeme počas týchto sviatkov vnútroštátnu dopravu autami
z medzinárodnej dopravy. V tomto čase
teda máme toho najviac a musíme sa postarať o to, aby sa tovar dostal do obchodov a následne k ľuďom. Doprava v tomto
období nie je jednoduchá, ale sme na to
pripravení.
Pavol Kosík s manželkou sú
ozdobou aj v spoločnosti.
Po divadle Ocko
s Romanom Pomajbom.
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l Je o vás známe, že ste sa v minulosti venovali vrcholovému futbalu. Prečo
ste prijali ponuku pracovať ako obchodný riaditeľ NAD-RESS Senica a.s.?
Všetko malo svoju postupnosť. Vyštudoval som Žilinskú univerzitu v odbore cestná
doprava, takže som hľadal uplatnenie práve
v tejto oblasti. Hrával som profesionálne
futbal už počas štúdia. V NAD-RESS Senica a.s. som začal pracovať takmer hneď po
skončení vysokej školy na pozícií dispečer
vnútroštátnej dopravy, kedy som futbalovo pôsobil na Myjave, kde sa v tom období
hrala 3. liga a nebol až taký problém skĺbiť
tieto dve činnosti. Postupne som sa presunul na post obchodného riaditeľ a aj futbal
na Myjave sa dostal tam, kam len málokto
sníval. Bolo to náročné, ale krásne obdobie.
Momentálne už nie som na ihrisku, takže je
to trochu jednoduchšie, ale časovo sa to veľmi nezmenilo.

doprave a čaká nás aj obnova na vnútroštátnej v počte 25.
l Na konci augusta sme sa stretli na
letisku v Senici a okrem zábavy a relaxu ste zamestnancov informovali aj o
zvýšení odmien. Môžete nám prezradiť
podrobnosti, v akých konkrétnych číslach a na ktorých postoch sa tieto zmeny prejavia?
Pred štyrmi rokmi sme nastúpili cestu
znižovania nákladov práve zlepšovaním
techniky jazdy a starostlivosťou o vozový
park, čo sa nám postupnými krokmi podarilo. Tým sa vytvoril priestor pre úpravu
odmien. Chceme to využiť na to, aby sme
stabilizovali súčasný stav vodičov a aby sme
dokázali reagovať na prípadný rast. Časovo
najnáročnejšia doprava je pre vodičov, ktorí
jazdia na ťahači s návesom, pretože títo vodiči sú často od rodiny šesť až desať dní, a tí
čo jazdia po Slovensku sú preč celý týždeň.
Tu zvyšujeme odmenu od 20 do 30 percent,
čo predstavuje vo finančnom vyjadrení asi
250-300 eur/mesiac. Máme aj segment, ktorý časovo nie je až taký náročný, teda rozvoz
na dennej báze, keď vodič ráno začína a poobede končí. Tu zvyšujeme mzdu o 5 až 10 %.

„

V doprave je veľký
pretlak a nie
každý hrá fér.

„

“

l Do akej miery sa vo vašom sektore
prejavuje podnikateľská rivalita? Na
čom stojí úspech vašej firmy a v čom je
vaša konkurenčná výhoda oproti ostatným?
Doprava je segment, kde bol v predchádzajúcom období veľký pretlak. My sa snažíme
byť v konkurenčnom boji čo najúspešnejší,
aby sme dokázali splniť všetky požiadavky
zákazníka za optimálnych podmienok. Existujú niektoré veci, ktoré ma hnevajú, pretože my sa snažíme pracovať podľa všetkých
legislatívnych a právnych noriem, čo niektoré firmy obchádzajú a potom im je ťažké
konkurovať. Postupne sme sa prepracovali
do pozície, kedy dokážeme naším vozovým
parkom zabezpečiť aj väčšie dopravné koncepty. Práve to je naša filozofia. Zabezpečiť
zákazníkovi komplexnú službu, pre neho
takmer bez starostí – vy viete kam, my vieme ako.
l Vytvárate a udržiavate interné prostredie, v ktorom sa zamestnanci môžu
plne zapojiť do realizácie stanovených
cieľov, pričom zohľadňujete ich potreby, očakávania a samozrejme, aj odmeny. Na čo kladiete v zamestnaneckých
vzťahoch dôraz?
Na to, aby zamestnanci, hlavne teda vodiči
dosahovali požadované výsledky, musia mať
jasne nastavené parametre a ciele a samozrejme, vytvorené potrebné podmienky. My
sa dlhodobo zameriavame na starostlivosť
o vozový park, na čo najideálnejšiu spotrebu, starostlivosť o pneumatiky a celkovú vizualizáciu vozidla, ktorú môže vodič ovplyvniť. Najväčšou nákladovou položkou pre
nás je nafta. Je to veľmi dôležitá nákladová
položka, ktorú musíme mať pod kontrolou.
Od vodičov žiadame, aby sa venovali najmä
technike jazdy. Dlhodobo sa snažíme, aby
sa stotožnili s našimi predstavami. Väčšina
s tým nemá problém a celú filozofiu si po-
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415-krát
okolo zemegule.

Pavol Kosík s
Verou Wisterovou
pripravený
odovzdať nové
vozidlá svojim
vodičom.

stupne osvojila, ale je aj druhá skupina, ktorá s tým trošku bojuje. Myslím, že už aj tá
chápe, že nie je iná cesta, aby sme dokázali
byť spoločné úspešní.
l Alfou a omegou výkonnosti, resp.
prosperity každého prepravcu je výkonnosť celoštátnej ekonomiky. Jednoducho – musí sa veľa vyrobiť, aby bola
preprava efektívna. V akom odvetví dominuje nákladná automobilová doprava
a v akom odvetví má potenciál rastu?
Nákladná, resp. cestná doprava momentálne dominuje, ak neberieme do úvahy
námornú dopravu, kde sa prepravujú veľké
kontajnery. To je samostatný segment. Tá
sa však tiež bez cestnej nezaobíde. Po súši
je však najväčšou dopravou cestná a momentálne prežíva najväčší boom. Má jednu
veľkú výhodu, že sa dá prepraviť tovar kamkoľvek jediným dopravným prostriedkom
a v optimálnom čase. Všetky ekonomiky
Európy, aby boli udržateľné, sú založené na
neustálom raste a preto jej potenciál stále
rastie. Tak si myslím, že cestná doprava má
momentálne pôdu na to, aby mohla naďalej
rásť.
l Čo dnes NAD-RESS Senica a.s. znamená v číslach?
Firma funguje osemnásť rokov, ja som
v nej už jedenásty rok. Keď som nastúpil,

mali sme okolo 70 vozidiel, dnes je to 197.
Progres za tých jedenásť rokov je teda značný. A čo to predstavuje v číslach? Vlani naše
autá prešli 16 000 640 km, previezli 850 miliónov ton tovaru, spotrebovali 4 324 000
litrov paliva a za volantom strávili naši vodiči 358-tisíc hodín. Na porovnanie, naše vozidlá by sa za rok dostali 43-krát na Mesiac
a spoločne by 415-krát obehli našu planétu.
l Aké je postavenie vašej spoločnosti
v porovnaní s modernými nákladnými
dopravcami v Európe a aké výzvy vás
čakajú?
Myslím, že my sami sme moderným dopravcom. Snažíme sa mať najmä kvalitný
vozový park, aby sme ponúkali našim zákazníkom kvalitnú službu v oblasti dopravy.
Na základe moderného vozového parku sme
schopní optimálne riešiť nákladové položky
a naši vodiči majú vytvorené podmienky,
aby mohli podávať výkony, aké od nich požadujeme. V technike jazdy patria naši vodiči medzi najlepších na Slovensku i v Európe, čo dokazujú rôzne súťaže v tejto oblasti.
Výzvy sú veľké, každý rok riešime nejaký
veľký tender s našimi zákazníkmi, ktorým
chceme poskytnúť komplexnú a čo najkvalitnejšiu službu. Súčasne pravidelne obnovujeme vozový park. V tomto roku sme vymenili 28 nových vozidiel na medzinárodnej

“

l Čo je cieľom takého značného navýšenia miezd?
Tak, ako som spomínal, chceme stabilizovať súčasných vodičov a byť pripravení na
prípadný rast. Momentálne vnímame veľký problém na pracovnom trhu, čo sa týka
nových zamestnancov a to nielen vodičov.
Už dlhší čas sa aktívne zapájame do riešení
tohto problému. Či už v spolupráci s Úradom práce v Senici, alebo s ministerstvom
školstva a SOŠ v Senici. Stav je taký, že vodičov stále ubúda a nových do systému je
ťažké doplniť. Skončila nám vojenská služba a odborné učilištia tiež už neprodukujú
nových vodičov a súčasne možno získať vodičské oprávnenie až od 21 rokov. To všetko
prispieva k tomu, že vodičov ubúda. Preto je
dôležité, aby sa tento problém začal riešiť na
viacerých úrovniach.
l Čo sa za tie roky, ktoré ste tejto práci oddaný, v doprave najviac zmenilo?
Doprava sa veľmi zrýchlila. Všetko je nastavené na maximálne využitie vozidiel, aby
sme dokázali ponúknuť čo najprijateľnejšiu
cenu pre zákazníka. Keď som nastúpil do firmy, už boli mobilné telefóny, ale keď firma
vznikla, ešte boli v perinke. Preto som vždy
s obľubou počúval historky s tým spojené.
Vodiči boli v tom čase vysielaní na prepravy
tak, že dostali objednávku a až po príchode
na miesto vykládky sa ozývali cez pevnú linku dispečingu. Dispečer nemal informácie
o tom, kde sa vodič nachádza a vznikali rôzne úsmevné historky. Dnes šofér privezie tovar do Košíc za cca šesť hodín, predtým boli
prípady, kedy to trvalo aj dva dni (úsmev).
Súčasne sa v EÚ zrušili hranice, čo dopravu
opäť značne zrýchlilo.
Michal Runák
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Náš autopark

Z kabíny
nových áut
Radovan Šula:

„Lepšie sa jazdí a tým že je auto nové, je s ním
menej starostí. Nekazí sa. Nejakú cestu mám už
za sebou. Predtým som mal Mercedes, teraz som
dostal Volvo. Najväčší rozdiel? Jazdné vlastnosti
má asi lepšie Volvo, ale celkový komfort a najmä
„bývanie“ má lepšie Mercedes. Ja jazdím viac po
Slovensku a teším sa najmä na to, že pri vchádzaní nebudem mať toľko starostí, pretože auto
nie je také vysoké, ako to predtým.“
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Šťastnú cestu, naši noví
kamiónoví novorodenci

Ferdinand Vacula:

„Robím v NAD-RESS už viac ako pätnásť rokov.
Som rád, že máme opäť nové vozidlá. Dôležité je,
aby sme sa s nimi vždy vrátili domov živí a zdraví. Ja osobne som dostal už štvrté auto značky
Mercedes. Hovorí sa, že nemá také vlastnosti
ako autá iných značiek, ale ja som spokojný. Je
veľmi pohodlné a komfortné. Priestor je naozaj
vybavený výborne. Teším sa na nový inteligentný tempomat, už som si ho mohol odskúšať.“

Vodičov spoločnosti
NAD-RESS Senica a. s.,
budete môcť odteraz na
slovenských i európskych
cestách vídať v novučičkých vozidlách značiek
Mercedes a Volvo. Dvadsaťosem „novorodencov“ si šoféri prevzali na
slávnostnej akcii v rámci
Dňa otvorených kamiónov,
kľúče od vozidiel im odovzdali technický riaditeľ
spoločnosti Ing. Pavol
Cibulka a obchodný
riaditeľ Ing. Pavol
Kosík.

Michal Runák

Pyšní majitelia
nových kľúčikov:

Pavol Gazda:

„Vidieť, že sa nám i firme darí, keďže každých
päť rokov obmieňame autá. Ja pracujem ako
vodič už 44 rokov, nejaké auto som teda, ako sa
povie, už zodral. Toto je moje siedme a z roka
na rok lepšie. Zakaždým vidieť pokrok a fakt, že
autá sú lepšie a modernejšie. Teším sa, že s novým autom nebudú problémy, nebude sa kaziť
a samozrejme, sa teším aj na nový ponúkaný
komfort.“

Po spoločnom naštartovaní na povel moderátora Maja Mitaša sa rozozvučali klaksóny na všetkých autách, čím sme cestných tátošov zároveň aj pokrstili.

Rudolf Bocman,
Pavol Duga,
Jozef Filip,
Pavol Gazda,
Peter Holovanišin,
Ivan Janík,
Jozef Jašek,
Ivan Jediný,
Peter Kollár,
Jaroslav Komada,
Dušan Loci,
Radovan Malárik,
Peter Mertel,
Pavol Patinka,
Jozef Pišťánek
Ján Podzámsky,
Peter Rehák,
Miroslav Soják,
Dušan Škoda,
Miroslav Štefanka,
Martin Tytykalo,
Milan Tokoš,
Juraj Trávniček,
Ferdinand Vacula,
Pavol Vaculka,
Dušan Vlk,
Ján Vojtek,
Jozef Zubalík
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Desať rokov dobrej spolupráce
NAD-RESS Senica a. s. vozí tovar z Grafobalu takmer do celej Euópy
Akciová spoločnosť GRAFOBAL predstavuje 110 rokov nepretržitého napredovania v odbore potlače
a spracovania papiera a lepenky. Spolu s dcérskymi
spoločnosťami patrí k popredným výrobcom obalov
z hladkej lepenky, vlnitej lepenky a ostatných polygrafických výrobkov v strednej a východnej Európe.
V roku 2014 dosiahol Grafobal pri priemernom počte 716 zamestnancov tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb vyše 53,5 milióna eur. Dodal pritom
takmer 26-tisíc ton výrobkov z papiera a lepenky, čo
predstavuje náklad pre zhruba 2 360 kamiónov. O firme, obaloch a tiež aj o spomínaných kamiónoch sme
sa porozprávali s Ing. Mariánom Kožíškom, MBA,
predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom
spoločnosti GRAFOBAL.
l Aká bola vaša profesijná cesta – čím všetkým ste
si prešli?
Po skončení Vysokej školy ekonomickej na fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví som začal pracovať
v českých Čokoládovniach. Pôsobil som vo funkcii zástupcu
vedúceho zásobovania, ktorý mal okrem iného na starosti aj
nákup obalov a tak som sa do Grafobalu dostal ako zákazník
kvôli dodávkam obalov na dezerty, čokolády. Táto skúsenosť
„z druhej strany“ mi neskôr veľmi pomohla pri realizácii
veľkej výzvy - vytvoriť a viesť v Grafobale útvar marketingu. Dostal som totiž ponuku od vtedajšieho manažmentu,
ktorú som s radosťou prijal. V čase môjho príchodu (1990),
sa celé spoločenské aj podnikateľské prostredie extrémne
menilo a bolo treba rýchlo reagovať jednak na nástup novej konkurencie a taktiež na zvýšenú náročnosť zákazníkov
najmä v oblasti kvality a podmienok dodávok. Prevažne
výrobne zameraný podnik Grafobal sme vtedy museli nevyhnutne preorientovať na firmu slúžiacu zákazníkom.
l Hovorí sa, že obal predáva. Čím sa predáva výrobca obalov?
Grafobal je zameraný na obaly s vysokou pridanou hodnotou, to znamená, že sú kvalitne
potlačené a zušľachtené rôznymi dokončujúcimi technológiami. My, ako výrobcovia obalov sa musíme tiež predať hodnotou, ktorú
naše obaly prinesú zákazníkovi. Ochranná
a informačná funkcia obalu je, samozrejme,
prvoradá. Pre našich zákazníkov je však podľa mňa tou pridanou hodnotou to, ako obal
prezentuje zabalený výrobok a ako pomôže
zvýšiť jeho predaj. O tom, že obaly navrhovať a vyrábať vieme, svedčia nielen úspechy
našich zákazníkov na ich cieľových trhoch,
ale aj medzinárodné ocenenia z odborných
súťaží, ktoré Grafobal pravidelne získava.
Ostatným oceneným výrobkom je čajová
kazeta „Mistral Grand Selection“, ktorá vybojovala v celosvetovej konkurencii ocenenie WorldStar Award for Packaging za rok 2015. Cenu udeľuje každoročne svetová obalová organizácia (WPO) a je to najvyššie ocenenie, aké môže
obal získať. GRAFOBAL má týchto najvyšších ocenení už 8
a určite sa budeme usilovať aj o ďalšie.
l Ako CEO spoločnosti musíte prijímať aj ťažké rozhodnutia – aké sú najťažšie?
Ak sa na to pozriem z pohľadu firmy, tak najťažšie rozhodnutia sú tie, ktoré ovplyvnia smerovanie firmy na dlhé roky.
Takými rozhodnutiami boli napríklad rozšírenie výrobného sortimentu o výrobu kašírovanej vlnitej lepenky v roku
1994 a výstavba výrobných závodov v zahraničí – dcérskych
spoločností Grafobalu Skalica. Tieto strategické rozhodnu-

Zvlňovacia a kašírovacia linka na výrobu vlnitej lepenky
typu E, F a G, bola inštalovaná koncom roku 2013 v závode 02 v Skalici.

Ocenenie WorldStar 2015 pre Grafobal v kategórii
obalov na nápoje prevzali generálny riaditeľ Ing.
Marián Kožíšek, MBA a obchodný riaditeľ Ing.
Igor Hanzalík. (vľavo).
tia vyžadujú množstvo rôznorodých informácií,
analýz aj odhadov a v podstate nikdy nenastane
okamih, kedy si poviete, že máte všetky informácie. Preto najväčším umením manažéra je
vystihnúť správny okamih na definitívne rozhodnutie, kedy okrem tvrdých dát musíte počúvať aj svoju intuíciu. Lebo najväčšou chybou je
premeškať vhodný okamih na využitie trhovej
príležitosti, ktorá sa už nikdy nemusí opakovať.
l Ako sa vyrovnávate s výkyvmi trhu?
Sme prísne zákazková firma, to znamená, že na 99 percent je obal, či iný polygrafický výrobok, od začiatku určený
konkrétnemu zákazníkovi a nedá sa predať niekomu inému.
Z tohto dôvodu máme aj veľmi obmedzenú možnosť vyrábať v čase „mimo sezóny“ výrobky na sklad, ktoré
by sme neskôr dodávali na trh ako je to napríklad
u výrobcov spotrebného tovaru.
Výkyvy dopytu v zásade riešime niekoľkými
spôsobmi. Je to diverzifikácia výrobkového
portfólia a flexibilné nastavenie vnútorných
firemných procesov. Zaviedli sme po dohode
s odborovou organizáciou na výrobných pracoviskách pružnú organizáciu pracovného
času „flexikonto“. Najlepší strojmajstri
sú zaškolení na obsluhu viacerých strojných zariadení a tak môžeme adekvátne
situácii preskupovať obsluhu strojov,
alebo prijať brigádnikov na pomocné
práce. V prípade dlhodobejších disproporcií v požiadavkách na kapacitu výroby, môžeme po dohode so zákazníkom presunúť časť zákaziek do niektorej z našich dcérskych spoločností.
l Keď sme sa už dotkli tých presunov. Akým spôsobom spolupracujete so spoločnosťou NAD-RESS Senica a. s.?
Spoločnosť NAD-RESS Senica je pre Grafobal výhradným
zmluvným dopravcom zákaziek na Slovensko a do Českej
republiky. Taktiež zabezpečuje približne 70 percent požiadaviek na prepravu do ostatného zahraničia.
l Prečo ste sa rozhodli spolupracovať práve
s NAD-RESS Senica a. s.?
Spolupráca na zmluvnom základe začala od roku 2006,
kedy sme podpísali prvú dvojročnú zmluvu. Po výborných
skúsenostiach sme zmluvu predĺžili už niekoľkokrát. Pri

Expedičný sklad spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť v areáli závodu 02 v Skalici.
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prvej uzatvorenej zmluve zohralo najväčšiu úlohu splnenie
všetkých náročných požiadaviek, ktoré boli v kontrakte.
NAD-RESS Senica disponuje jedným z najmodernejších vozových parkov a dokáže sa flexibilne prispôsobiť okamžitým
zmenám harmonogramu prepravy. Rôznorodosť zákazníkov
so sebou nesie aj rôzne požiadavky z hľadiska prepravnej kapacity a vybavenia využívaných automobilov, čo spoločnosť
NAD-RESS dokáže efektívne zabezpečiť.
l V čom vidíte výhody tejto spolupráce?
Výhodou dlhodobej spolupráce je nastavenie, doladenie
a zažitie všetkých procesov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie všetkých požiadaviek na dodávku tovaru. Toto zlaďovanie určitý čas trvá a samozrejme, nesie so sebou riziko
nedorozumení a chýb. Spolupráca s jedným hlavným partnerom zabezpečuje vyššiu mieru štandardizácie prepravných služieb. Systém beží podľa stanovených pravidiel viac
menej automaticky a do chodu sa zasahuje iba v prípade
špecifických požiadaviek u nových klientov, nových destinácií a pod.
l Aké sú vaše základné požiadavky pri preprave tovaru?
Základnou požiadavkou je, aby koncový zákazník dostal svoj tovar v dohodnutom čase a v zodpovedajúcom
stave. S mnohými zákazníkmi máme
nastavený systém dodávok just in
time, čo im umožňuje minimalizovať
skladové zásoby a nám optimalizovať
výrobný proces. To však vyžaduje aj
väčšiu flexibilitu a operatívnosť v poskytovaných prepravných službách, čo
nám NAD-RESS Senica garantuje k spokojnosti našich zákazníkov.
l Do akých destinácií prepravuje
NAD-RESS Senica váš tovar?
Grafobal pravidelne objednáva prepravu
výrobkov pre svojich zákazníkov do Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Rakúska, Belgicka a Veľkej Británie. V prípade požiadaviek na
zabezpečenie dopravy do iných destinácií v západnej Európe
sa tiež môžeme na NAD-RESS Senica spoľahnúť, o čom nás
už veľakrát jeho pracovníci presvedčili.
l Späť ku Grafobalu. Ste známi svojimi špičkovými
technológiami v oblasti tlače aj dokončovacieho spracovania. Máte v tejto oblasti niečo nové?
Len pred pár týždňami sme uviedli do prevádzky „Full Safe
Basic“ systém pre miešanie nízkomigračných farieb, najmä
na potravinárske obaly. Systém miešania nízkomigračných
farieb, vrátane skladu koncentrátov a výdajne namiešaných
farieb je úplne oddelený od miešania štandardných farieb.
Týmto spôsobom sme v predstihu splnili na pracovisku miešarne farieb požiadavky potravinovej bezpečnosti normy
FSSC 22000.
Pôvodný systém miešania štandardných farieb sme výrazne zmodernizovali a rozšírili o možnosť prípravy špeciálnych farieb na fólie a nenasiakavé povrchy. V súčasnosti tak
máme možnosť namiešať tri rady farieb v dvoch oddelených
systémoch priamo vo výrobnom závode v Skalici, čo nás
v tejto oblasti radí k absolútnej špičke európskych výrobcov
obalov.
l Na čo sa môžu vaši zákazníci tešiť v najbližšom období?
Nadelili sme si predčasný vianočný darček v podobe 9-farbového tlačového stroja s dvomi lakovacími vežami KBA
Rapida 106 – 9 + LTTL SPC ALV3, ktorý bude dodaný začiatkom decembra. Jeho najväčším prínosom bude potlač
viacfarebných náročných obalov na jeden prechod strojom.
Nový stroj výrazne zvýši produktivitu a kvalitu tlačového
procesu i komfort obsluhy.
Svojou konfiguráciou je výnimočný nielen v rámci Slovenska ale napríklad aj Českej republiky. Maximálna rýchlosť
stroja je päť hárkov za sekundu, čo predstavuje 18-tisíc hárkov za hodinu, pričom maximálny formát tlačeného papiera
je 750 x 1060 mm.
V závode 02 v Skalici sme začali s výstavbou nového expedičného skladu s posuvnými regálovými zakladačmi. Po
dokončení, na jar roku 2016, tak pribudne 4900 paletových
miest, určených na skladovanie hotovej produkcie.
l Nielen prácou je človek živý. Aké sú vaše záujmy?
Rád si aktívne zahrám tenis, futbal ale aj hokej, ktorý som
súťažne hrával až do dospelosti. V posledných rokoch som
naplno prepadol čaru golfu a keďže v Skalici pred piatimi
rokmi vyrástol nový golfový areál s 18-jamkovým ihriskom
tak to nemám ďaleko. Práve pri golfe sa mi darí ideálne spojiť prácu a relax. Golf má s podnikaním veľa spoločného, či
už v oblasti etiky správania sa hráčov, alebo v rýchlo meniacich sa podmienkach na ihrisku, či v biznise, kde víťazí
ten, čo dokáže najlepšie odhadnúť situáciu, zvolí adekvátnu
taktiku a nástroje na dosiahnutie cieľa.  Edo Žitňanský
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Zoči-voči úspechu ako jeden tím
Naša firma má dlhoročnú tradíciu. A, čo nás teší, mnohí naši zamestnanci sú takisto dlhé roky jej súčasťou. Sme otvorenou, modernou a dynamickou spoločnosťou – preto sa radi podelíme aj o výsledky hospodárenia, čísla a fakty. Bez vás by sme to nedokázali. Nech sa páči! NAD-RESS Senica,
a.s. v číslach a faktoch. Otvorene a transparentne. Zoči-voči úspechu ako jeden tím.

TRŽBY

Sú jedným z kľúčových ukazovateľov hospodárenia firmy. Pozrite si vývoj našich celkových tržieb od roku
1997:

PRIEMERNÁ
MZDA

Záleží nám na našich
zamestnancoch. A preto sa priemerná mzda
v NAD-RESS Senica a.s.
od roku 1997 až doteraz dostala z úrovne
395 eura na 1128 eur.
A to sme nepovedali
posledné slovo. Veríme, že viacerí z vás si
zvýšenie mzdy, na niektorých pozíciách až do
30 percent uvidia od
októbra na výplatných
páskach.

ĽUDIA

Ľudia
sú
kľúčom
k úspechu. Dôkazom,
že sme za tie roky rástli
– a prežívame aj neľahké obdobia ekonomiky
v dobrej kondícii, je počet našich zamestnancov. Zo 98 v roku 1997
ich k roku 2014 bolo
257.
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Čísla NAD-RESS flotily
NAŠE KILOMETRE

Sme firma, ktorej biznisom je nákladná preprava. A preto - je na mieste pýtať sa - čo môže ilustrovať náš
rast v čase lepšie, ako počet kilometrov, ktoré „urobili“ naše kamióny?
Preto - tu je odpoveď. V roku 1997
naše vozidlá najazdili spolu čosi vyše
dvoch miliónov kilometrov. V roku
2006 to už bolo 13 miliónov kilometrov a plán na tento rok je úžasných 18
miliónov kilometrov. A sme presvedčení, že ho splníme. „Veľká vďaka za
to patrí práve našim zamestnancom,“
hovorí Ing. Pavol Cibulka, technický
riaditeľ NAD-RESS Senica a.s.

PRIEMERNÁ
SPOTREBA SA
ZNIŽUJE

Ďalším
pozoruhodným
ukazovateľom je priemerná
spotreba nafty na sto kilometrov. Tá naopak klesá, čo
je výborné znamenie. Môže
za toho efektivita našich
stále modernejších kamiónov a úsporná, profesionálna jazda vodičov. Za 18
rokov sa priemerná spotreba znížila o 10 litrov na sto
kilometrov.

FLOTILA
NÁM RASTIE
RASTIE

A čo počet vozidiel
v NAD-RESS Senica a. s.?
Začínali sme približne
s 50 nákladnými autami, tento rok dosiahne
naša flotila 200 vozidiel.
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Otvorili sme kamióny

Ďakujeme, že ste prišli
Tretí september je pre NAD-RESS Senica a. s. slávnostný. Má narodeniny – 18 rokov. Aké sú naše ďalšie
ciele? Predovšetkým stabilita, orientácia na našich
zákazníkov s ponukou čo najkvalitnejších služieb.
Ale orientácia na zamestnanca, na jeho potreby, to
je teraz pre nás úloha číslo jeden! Preto predstavenstvo spoločnosti NAD-RESS Senica schválilo s platnosťou od 1. 9. 2015 úpravu platových podmienok
pre všetkých pracovníkov a isté opatrenia na úrovni sociálnej politiky. Nárast v odmeňovaní bude
predstavovať priemerne až 30 percent zvýšenia
miezd u jednotlivých profesií. Tieto opatrenia by mali

byť nástrojom na zlepšenie sociálnej situácie našich
zamestnancov, zachovanie stability kvalitnej pracovnej sily, zníženie fluktuácie a dúfame, že to bude aj ponuka, ktorá dokáže osloviť nových záujemcov o prácu v našej firme. Sme si vedomí toho, že len kvalitní
a lojálni zamestnanci dokážu zabezpečiť napredovanie a stabilitu našej akciovej spoločnosti. Len v takejto symbióze zamestnávateľ a zamestnanec dokážeme byť úspešní. To sú naše zámery a ciele. Chcem
vás poprosiť, aby ste nám ich pomohli napĺňať.
Ďakujem!

Miroslav Vepy, predseda predstavenstva Miroslav Vepy.

To bola šupa!

Puuusu puuusu

Vždy som bol
srdcom kovboj
To je malina!

Vyhral sooom! Účesový paparazzi

Poďme spolu lietať

Stolček prestri sa!

Zuzka, Zuzička
Dobrovoľné vstupné putovalo Svetluške
„Firmu NAD-RESS Senica, a. s. dobre poznáme, naši chlapci, naši klienti poznajú kamióny
tejto firmy, pretože sa zaujímajú o všetkú techniku. Na Dni otvorených kamiónov sme mali
možnosť spoznať NAD-RESS Senica ešte bližšie a sme veľmi radi. Momentálne ešte netuším, koľko sa vyzbieralo v zbierke, dostali sme
veľkú krabicu, ale koľko v nej je, ešte neviem.
Nech je táto suma akákoľvek, ja vždy hovorím,
my sme vďační za každý cent, za každé euro,
takže ja som určite spokojná. (pozn. red.: vyzbieralo sa 1 000 eur). Peniaze použijeme na
nákup nových terapeutických pomôcok, na nákup pomôcok do dielní, možno na nejaký výlet,

aby aj deti pocítili odmenu za svoju činnosť. Ku
kamionistom mám veľmi blízko, pretože môj
brat jazdil 26 rokov na kamióne, Aj keď nie je
ten typický dvojmetrový potetovaný kamionista. Viem o tejto činnosti, že je veľmi veľmi
náročná a vyžaduje si nielen veľa fyzických, ale
aj psychických síl. Je to určite veľmi náročné aj
pre rodiny kamionistov.“
Marta Štítna - riaditeľka
denného stacionára Svetluška v Senici
Svetluška je denný stacionár pre mentálne postihnuté deti a mládež. Ich klientelu tvoria ľudia od
10 do 34 rokov, ktorých mentálny vek je asi 10-12
rokov.

Hana Búzekova, ekonomicka riaditeľka (vľavo) odovzdáva „pokladničku“ Marte Štítnej a deťom zo Svetlušky.
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Zhodli sme sa, všetkým sa nám veľmi páčilo!
Pavol Duga, Myjava

„Dva roky pracujem ako kamionista v NAD-RESS
Senica, a.s. Určité veci sa mi v tomto zamestnaní páčia, ale niektoré by sa dali zlepšiť. Teším sa
z noviniek, každý má radosť, keď mu zvýšia plat
a ohodnotia za jeho prácu. Deň otvorených kamiónov je super myšlienka, je to vďaka pre zamestnancov, výborná príležitosť na spoznanie kolegov
a zabavenie sa s rodinami. Z atrakcií sa mi najviac
páčilo ťahanie kamióna, podarilo sa mi ho potiahnuť až na koniec dráhy!“
Manželka Nina Bukovčanová dodáva:
„Mne sa jednoznačne najviac páči Salón krásy, líčenie aj úprava vlasov. Tešíme sa aj z nových novín
- NADRESÁČIKA, uvidíme, čo prinesú. Je to veľmi
dobrý nápad. Chceli by sme sa dozvedieť niečo viac
zo života kamionistov, o novinkách v práci, čo sa
chystá, čo sa spraví pre vodičov a podobne.“

Ján Praskač, Častkovo

„Pracujem pre NAD-RESS Senica a.s.
16 rokov. Zo začiatku ma toto povolanie
celkom bavilo, ale teraz to už robím iba
pre rodinu a pre peniaze. Vtedy ma peniaze netrápili, len som túžil jazdiť. Teraz
ma to každým rokom baví menej a menej. Starnem, už dávno nemám 20 rokov,
blíži sa 50-tka. Autá sa síce obmieňajú,
ale my už nie. Nemáme 40-ročné autá.
Autá máme nové, ale my už noví nebudeme. Veľa ľudí z NAD-RESSu odchádza,
ale následne sa vracia, lebo zistia, že to je
dobra firma. Aj v okolí sa hovorí, že je to
dobra firma. Len ešte platy by nám mohli
dať vyššie. Uvidíme, či pocítime sľúbené
zvyšovanie ohodnotenia. Uverím tomu,
až keď to uvidím na výplatnej páske. Ale
veľmi sa na to teším. Aby bola aspoň tá
1 na začiatku. Za to, koľko času strávime
v „železných búdach“ by sme si zaslúžili
plat aspoň nad 1000 eur. Deň otvorených
kamiónov je paráda, pre rodinu a pre deti
je to bomba. Dúfam, že bude každý rok.
Z atrakcií som vyskúšal ťahanie kamióna.
Potiahol som ho až na koniec dráhy. Bolo
to ľahšie, ako keď som pred dvoma rokmi ťahal kamión aj s návesom. Trápi ma
iba jediná vec, prišli sme na 10:00 a už
nebola možnosť lietania na lietadle. No,
čo už, keď sa chalani chceli vyspať. Bol
by som rád, keby bola možnosť lietania
v nejaký iný deň. Inak aj manželky mohli
mať nejaký vyhradený ťahač a prejsť ním
pomedzi kužele. Nemá to spojku, je to
ako babeta. Nechcem prezrádzať, ale
moja manželka si už vyskúšala šoférovanie kamióna, na parkovisku. V nových
novinách - NADRESÁČIKU by som si rád
našiel informácie najmä o zvyšovaní prípadne znižovaní platov.”

Pavol Gazda s dcérou Monikou, Myjava
Monika: „Môj otec pracuje v NAD-RESS Senica a.s.
Na Dni otvorených kamiónov sa nám veľmi páči,
najmä deťom. Nevidím žiadne nedostatky. Je tu
veľa atrakcií pre deti aj pre dospelých. Určite by sme
chceli, aby sa takéto podujatie organizovalo každý
rok. Deti vyskúšali úplne všetky atrakcie, nevedeli
sme ich dostať z nafukovacieho hradu. Necháme sa
prekvapiť, čo prinesú nové noviny - NADRESÁČIK
a či budú mať nejaký prínos.“
Pavol Gazda: „Po 43 roch rokoch je to prvýkrát,
čo pre nás niečo takéto robia. Je to pekné, len keby
nebolo tak horúco. Jediné, čo ma mrzí, je, že už
o 10:00 boli obsadené lietadlá, ktoré sme si chceli
vyskúšať. Na prvýkrát sú tu dobré atrakcie, dúfam, že budúci rok ešte nejaké pridajú, ale inak
som spokojný. NADRESÁČIK určite budeme čítať, najmä pri dlhých prestávkach.
Myslím si, že je to dobrá vec. Privítal by som tam témy o firme. Do NAD-RESSu som
prýkrát vkročil 1. 9. 1972 a som tam doteraz. Menil sa jedine názov firmy. Páči sa
mi tam. Jazdím najmä po zahraničí, najčastejšie do Francúzska, Talianska, Anglicka.
Z destinácií mám najradšej asi Anglicko. Mám najazdených 5,5 milióna kilometrov
bez dopravnej nehody, myslím, že tie čísla hovoria za všetko.“

Štefka Mazurová, Skalica

„Môj syn pracuje v NAD-RESS Senica a.s. Robí tu už 10-12 rokov a vraj sa mu veľmi páči. Som na neho hrdá. Ja mám kamionistickú rodinu, všetci štyria moji chlapi
(dvaja synovia, manžel a zať) sú kamionisti. Keby som mala o 10 rokov menej, aj ja
by som sedela za volantom. Z mojich štyroch chlapov robí iba jeden v NAD-RESSe,
ale rada by som tam „natlačila“ aj ostatných, najmä keď sa majú zvyšovať platy.
Ale hlavne, boli by dva týždne na cestách
a nevymýšľali by, že chcú jazdiť na motorke. Na Dni otvorených kamiónov sa mi
veľmi páči, takéto podujatie by sa mohlo
konať každý rok. Doteraz sme chodievali
na trucky iba do Piešťan. Páči sa mi aj myšlienka vydávania NADRESÁČIKA, nech
majú šoféri prehľad o tom, čo sa deje vo
firme. Keď sú stále rozcestovaní po svete,
nevedia, čo je doma nové.“

Marián Hlavička, Senica

„O Dni otvorených kamiónov
som sa dozvedel od kamarátov,
ktorí pracujú v NAD-RESS Senica a.s. Vraj sa im v práci veľmi
páči. Ja som tiež kamionista,
ale v inej spoločnosti. Na tomto
podujatí sa mi páči všetko, sú tu
pekné atrakcie. Najlepšie sú kamióny, tie stroje ma zaujali najviac. Páči sa mi, že NAD-RESS
Senica bude mať svoje vlastné
noviny a bude informovať ľudí,
najmä tých, ktorí nejazdia, aby
si vedeli predstaviť, aký život
žijú kamionisti, v čom sa celý
týždeň či mesiac nachádzajú
a čo pritom zažívajú.“

Rudolf Podolský, Senica

„O Dni otvorených kamiónov
som sa dozvedel z internetu, je
dobré, že sa aj tu niečo deje. Páči
sa mi, že je tu veľa atrakcií pre
deti. Prijal by som viac takýchto
akcií, letisko je na to veľmi dobrý
priestor. Kamionistov na cestách
vnímam rôzne, sú aj ohľaduplní aj
neohľaduplní vodiči, ale inak mi
vôbec neprekážajú. NADRESÁČIK
je pekný nápad, bude informovať
o novinkách a tom, čo sa deje. Privítal by som tam najmä pozvánky
na rôzne podujatia a ponuky zamestnania. Lákalo by ma byť kamionistom, ale prekážalo by mi, že
by som bol celý týždeň odlúčený
od rodiny.“
Manželka Monika dodáva:
„Na Dni otvorených kamiónov sa
mi veľmi páči, počasie perfektné,
akcia výborná. Som rada, že sa tu
konečne niečo deje, lebo v Senici je
takýchto podujatí málo. Prijali by
sme viac takýchto rodinných udalostí. Páči sa mi možnosť nahliadnuť do kamiónu a vyhliadkové
lety lietadlom. Pohľad z kamióna
je úplne iný ako z osobného auta.
Život kamionistu je podľa mňa
rozhodne zaujímavý, vidí veľký
kus sveta, ale takisto musí aj veľa
obetovať, najmä rodinu a rodinný
život. Môj bratranec jazdí na kamióne. Koho to baví, je to jednoducho jeho život. Podľa mňa to nie
je zamestnanie, ale životný štýl.”

Radoslav Martiš, Senica

„Pracujem ako kamionista v NAD-RESS
Senica a.s. O chvíľu to bude rok. Jazdím
s mrazenými výrobkami po Slovensku.
V tejto firme sa mi páči. Robia tu profesionáli,
starajú sa o nás. Deň otvorených kamiónov
je výborná akcia, najmä pre deti, ale aj pre
šoférov, ktorí sa postretávajú, porozprávajú.
Z atrakcií som vyskúšal kladivo. Páči sa mi, že
sa firma stará o svojich zamestnancov. Mám
radosť, že bude vychádzať NADRESÁČIK,
človek si tam prečíta rôzne zaujímavosti
a bude lepšie informovaný. Z tém by som
tam rád videl, čo je nové vo firme. Nechám sa prekvapiť.“

Text a foto Barbora Žiačiková ml.
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Z kabínky

Od Chorvátska
na Ligu majstrov

POHĽAD
Z OSOBÁČIKA
Deň otvorených
kamiónov prilákal
na senické letisko
množstvo ľudí,
zúčastnili sa ho
hádam všetky
vekové kategórie.
Videli sme batoľatá,
deti v predškolskom
veku, i tie staršie,
i tie v brušku. Svoju
druhú 2-týždňovú
princeznú prišiel na
Záhorie ako prvým
ukázať aj herec a moderátor Majo Mitaš.
Prvorodená Dorotka pomáhala vyskúšať
atrakcie, aby vedela ockovi pri moderovaní
podať informácie priamo od detí. Okrem detí
sa prišli pozrieť mamičky, oteckovia, babky
i dedkovia. Samozrejme, že o detské atrakcie
bol najväčší záujem a z každého stánku bolo
počuť úprimnú radosť a spokojnosť. My sme
v ankete zisťovali, čo robilo deťom najväčšiu
radosť.

Kamioníkovo
Mažoriatka Spiritu

Let´s dance Scream

Matúš (7)

„Môj tatino v pracuje
v NAD-DRESS Senica,
tak sme sa prišli pozrieť.
Najviac sa mi páčila
šmykľavka. Páčili sa mi
aj ostatné atrakcie, ak by
niečo takéto bolo aj o rok,
určite vyskúšam všetky.“

Klára (9)

„Mne sa najviac páčilo,
ako sme tancovali, mohli
sme sa zabaviť a potešiť
aj ostatných. Veľa som
toho nestihla, ale páčila
sa mi aj penová párty, aj
keď som sa na nej nezúčastnila.“

Jožko (12)

„Veľmi dobre bolo urobené Kamiónikovo, páčilo sa mi aj 9D kino. Bol
som sa pozrieť aj ako varí
Marcel Ihnačák, to sa mi
páčilo asi najviac. Okrem
lietania som bol všade.
Určite prídem aj nabudúce, tatino tu pracuje.“

Vaneska (7)

„Najlepšia bola penová
párty, ale páčili sa mi aj
iné atrakcie. Nechala som
si aj namaľovať tvár. Celé
to tu bolo super, dúfam,
že sa takéto niečo uskutoční aj o rok.“

Tobias (11)
„Najväčší zážitok som
mal pri prelete nad
mestom, škoda, že som
nemohol ísť viackrát.
Vyskúšal som všetky súťaže, navštívil som 9D
kino a urobil som sebe
aj mamine vlastný náramok. Akcia bola podarená, vyskúšal som si aj to,
aký pohľad majú šoféri zo svojich nových kamiónov.“

Šašo Andrej
a šašica Leona

La-ti-no

Pozor,
stratil som zub

Už ide ďalšia várka

Elaaa
hop

Odhalili
moju
pravú
tvár

Bitka o vatu

Aaaaa pomoooc
pavúúúk

Loptička neuteč

Kam by si chcel
ísť s kamiónom?
Spýtali sme sa detí
v Kamiónikove pri
„pasovej kontrole“.
1. Chorvátsko- 29
2. Paríž- 13
3. Turecko- 9
4. Bulharsko- 8
5. Amerika- 7
6. Anglicko- 5
Francúzsko- 5
Španielsko- 5
Taliansko- 5
10. Tatry- 4
11. Afrika- 3
Egypt- 3
Havaj- 3
Slovensko- 3
15. Česká republika- 2
Dubaj- 2
Liptovská Mara- 2
Londýn- 2
Madagaskar- 2
Maroko- 2
na Mesiac- 2
Praha- 2
Štúrovo- 2
24. Rio- 1
Srí Lanka- 1
Trnava- 1
Grécko- 1
Miami- 1
Maledivy- 1
Rusko- 1
Orava- 1
Nemecko- 1
Austrália- 1
Dunajská Streda- 1
Donovaly- 1
Liga majstrov- 1
Bratislava- 1
Kanárske ostrovy- 1
Myjava- 1
Šaštín- 1
Bibione- 1
Toronto- 1
k vodičke- 1
do praveku- 1
na kopec- 1
na pláž- 1
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NA ODPOČÍVADLE
s Marcelom Ihnačákom

Kamionistom
skladám hold
(Pre mňa sedieť,
znamená trpieť)

Vedúci letovej prepravy
Ing. Richard Záhumenský
navaril let veľmi dobre.

l Aký ste vodič a kde všade ste sa už autom dostali?
Som veľmi lenivý vodič a veľmi nerád jazdím autom.
Cestovanie do hodiny je ešte prijateľné, ale všetko nad
hodinu mi už prekáža. Neviem sa dočkať, keď budem mať
vlastného šoféra, zatiaľ je ním moja žena. Dúfam, že to
nebude musieť robiť celý život, pretože neviem, či je s tým
stotožnená. Pokiaľ nemusím, jednoducho autom nejazdím.
Myslím si, že práca vodiča je veľmi náročná, povedal by
som, že možno náročnejšia ako tá moja. Hlavne, ja som
človek, ktorý má problém obsedieť na jednom mieste.
Vodič musí byť pripravený na to, že bude sedieť celý deň
a ja by som na to pripravený nebol. Pre mňa sedieť,
znamená trpieť, to už potom radšej ležím a spím.
l Aká bola vaša najťažšia cesta?
Išiel som z Popradu do Londýna dodávkou. Vôbec
prvýkrát v živote som vtedy sedel v dodávke, požičal mi ju
môj najlepší kamarát. Keď sa dozvedel, kam s ňou pôjdem,
tak ho zamrazilo. Bola to ťažká cesta, ale musím povedať,
že aj pekná cesta, lebo som počas nej mal veľa zážitkov.

l Narodili ste sa v znamení barana, prejavuje sa to
aj na cestách za volantom?
Myslím si, že charakteristika môjho znamenia sa za
volantom vôbec neprejavuje. Nie som „prudič“ ľudí,
ktorí troška zaváhajú na cestách. Som baran v živote,
ale určite nie za volantom. Práveže jazdím skôr s pudom
sebazáchovy, svojou jazdou neprovokujem druhých
a nenechám sa vyprovokovať ani ja.
l Ako by ste charakterizovali/porovnali vodičov
a štýl jazdy v zahraničí so Slovenskom?
Záleží to od krajiny, pretože v južanských krajinách ako
je Španielsko a Taliansko sa jazdí prevažne na skútroch.
Šoféri na autách tam majú väčšiu zodpovednosť a pozerajú
sa na všetky strany, nie ako v Bratislave, kde sa vodiči
pozerajú iba dopredu, pretože nie sú na to zvyknutí.
l Okrem toho, že občas zavadzajú na cestách… Ako
vnímate kamióny a kamionistov?
Vnímam to ako neskutočne ťažkú prácu, ktorú by som
nechcel robiť, aj keď každú prácu, ktorú robí človek naplno,

je ťažká. Vzhľadom na to, že ja neobsedím na jednom
mieste viac ako 10 minút, pre mňa by to bolo veľmi veľké
utrpenie jazdiť na kamióne. Obdivujem ich za to, že majú
takú trpezlivosť a že počas cesty nezaspia. Sú zodpovední
a stavajú sa zodpovedne k svojej práci. Dúfam, že budú
stále takí, ako sú teraz, pretože ani nehôd nie je tak veľa
v porovnaní s hodinami, ktoré musia najazdiť.
l Existuje nejaký cieľ cesty - destinácia, do ktorej
by ste sa chceli dopraviť v kabíne kamióna?
Ja by som nešiel nikdy kamiónom, Alebo možno… radšej
nikdy nehovorím nikdy. Ak by som sa niekedy ocitol
v kamióne, išiel by som s ním radšej po diaľnici. Cítil by som
sa dosť bezradne v úzkych uličkách, alebo pri prechádzaní
mestom. Kamióny sú pre mňa príliš veľké stroje, tak isto
ako vlaky. Mám voči nim obrovský rešpekt. Aj keď počas
Dňa otvorených kamiónov som pilotoval lietadlo a bolo to
super, len čo sa týka pristátia, keby tam nebol pilot, mal by
som problém. Možnože druhýkrát už budem pristávať aj
sám.
Barbora Žiačiková ml.

VAŠE deti krstili VAŠE noviny
VAŠE firemné noviny už nie
sú novinka. Vie o nich, keď nie
celý bublinkový svet, tak určite celé Záhorie. Vaše deti sa
stali počas Dňa otvorených
kamiónov krstnými deťmi
VAŠICH novín. A to je aj želanie vedenia spoločnosti. Aby
ste mali kus firemnej rodiny
so sebou na ďalekých cestách.
Na všetky vaše podnety,
názory, témy, odporúčania,
rady, emócie,.... čakáme aj my
v redakcii na mailovej adrese: Novinám šéfuje zľava Ing. Peter Halabrín, generálny riaditeľ NAD-RESS Senica a. s., pomáhajú
nadresacik@nadress.sk.
mu v tom vaši riaditelia Ing. Hana Búzeková, Ing. Pavol Kosík a Ing. Pavol Cibulka.

PRIESTOR
PRE RODINU
Rubrika Priestor pre rodinu
je pre vás – milé decká a milé
partnerky našich vodičov. Sem
môžete písať, čo sa vám páči
alebo aj to, čo sa vám nepáči. Lebo
tieto noviny sú aj vaše. Môžete
aj kresliť, posielať fotografie,
dávať otázky. Na začiatok
sme pre vás v redakcii
NADRESÁČIKa pripravili
súťaž. Tak pre deti, ako aj
pre dospelé...

DETI

SÚŤAŽ

Nakreslite tatina alebo nakreslite kamión alebo
nakreslite tatina v kamióne. Čo chcete a ako
chcete. Kresbu či maľbu urobte na výkres a pošlite
ju do ocinovej roboty. Môže ju priniesť a odovzdať
on alebo ju pošlite poštou na adresu NAD-RESS
Senica a. s., Železničná 329/21, 905 01 Senica.
Čo bude ďalej? Vaše kresby uverejníme v novinách
NADRESÁČIK. Navyše, ako odmenu za
vašu snahu, každému autorovi
alebo autorke dáme vyrobiť
z jeho/jej výkresu desať kusov
ozajstných poštových pohľadníc.
Tie budú vaše a môžete ich
posielať komu chcete.

ŽENY

Varíte? Nuž vari varíte aj svojmu chlapovi na cestu. Napíšte, prípadne aj odfoťte, svoj recept, svoje
jedlo. Je úplne jedno, či ide klasické rezne, nejakú
obľúbenú špecialitku pre vášho vodiča, lepeňák alebo mäso na šťave v pohári. Každá z vás
sa dostane do žrebovania a jedna výherkyňa absolvuje jednodňovú Školu varenia pre gurmánov vo Svätom
Jure. S odvozom „do školy“
a aj domov. Výherkyňu vyžrebujeme pred Vianocami.
Čakáme do 30. októbra 2015.
Píšte na e-mailovú adresu:
nadresacik@nadress.sk
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Máme svoju NAD-RESS ligu vodičov
Nová súťaž pre vodičov bude prebiehať celý rok. Prvú
časť sme vyhodnotili po pol roku vzhľadom na prvé číslo
NADRESÁČIKA, ďalšie kolá budú hodnotené kvartálne,
čiže každé tri mesiace. Vodič, ktorý bude hodnotený kvartálne musí odjazdiť všetky tri mesiace. Stanovili sme tri
základné kategórie (kilometre, technika a poriadok), kde
bude hodnotených prvých 5 vodičov. Za prvé miesto bude
10 bodov, za druhé 8 bodov, tretie 6 bodov, štvrté 5 bodov a za piate budú 4 body. Pri technike jazdy bude možné
známku zlepšiť koeficientom s max. 1,2 násobkom, alebo
ponížiť koeficientom min. 0,8 násobkom podľa druhu prepráv, aby neboli zvýhodnení tí vodiči, ktorí robia kolečká,
prípadne inú prácu. Celkové nazbierané body sa na konci
roku spočítajú a z každej kategórie vyjde víťaz a celkový
víťaz. Súťaž bude prebiehať na stredisku 110,120 a pre
všetky malé vozidlá zo 110 a 150. Školitelia sa nemôžu zúčastniť súťaže o techniku jazdy.
Ing. Pavol Cibulka

Celkovo po prvom kole
110
120
male

body

Čuga, Vanek
Víglaš, Markovič, Lóci
Pagáč

13
10
15

Súťažite aj s osemtisíckou vodičov
V spoločnosti NAD-RESS
Senica a. s. je častou témou
FleetBoard liga. V kuloároch
sa debatuje nielen o tom,
že zamestnaní vodiči vedia
úspešne súťažiť, ale zároveň
sa preberajú možnosti udržať
si nastúpený vysoký štandard.
FleetBoard liga sa stala medzi
európskymi, či svetovými dopravnými spoločnosťami pojmom. Podľa Ing. Cibulku je súťaž
zameraná na dve podstatné veci.
Zúčastnení vodiči a dopravné
spoločnosti si majú možnosť porovnať svoje schopnosti. Na základe vyhodnocovania údajov
z telemetrie sa získavajú
objektívne výsledky.
Pritom sa hodnotia
štýl a schopnosti vodiča nielen z pohľadu
vodiča, ale zohľadňujú sa tiež celkové náklady na
techniku. Pri vyhodnocovaní sa
teda dá pozrieť na to, kde majú
jednotliví súťažiaci ešte rezervy. Účastníci sa v tomto smere
majú zároveň možnosť navzájom porovnávať v celosvetovom
meradle, či už ide o jednotlivcov
alebo firmy.

Trochu histórie

Korene FleetBoard ligy siahajú
do roku 2002. Od tohto času sa
do napínavej súťaže so snahou
o efektívne jazdenie zapájajú tisíce vodičov nákladných vozidiel
z celého sveta. Za roky existencie
si toto podujatie vyslúžilo veľkú
popularitu a rešpekt. Badať to
na zvyšujúcom sa počte účastní-

vyhlásený jeden vodič ako národný šampión (umiestnenie 1 – 3)
a jeden národný tímový šampión
(umiestnenie 1 – 3).

Úspešný
NAD-RESS Senica

kov,
vynikajúcich
jazdných
výkonoch
a odhodlaní vyhrať. To znamená,
že dnes možno povedať, že táto
medzinárodná súťaž má za sebou úspešnú históriu. Zápolenia
v efektivite štýlu jazdy a napĺňanie súťaživých ambícií spôsobujú
veľký rozruch a pozornosť nielen
v tomto odvetví, ale prekračujú aj
jeho hranice.

Pravidlá súťaže
Podľa všeobecných parametrov
súťaže sa v hodnotení objavia
všetci vodiči zúčastnenej krajiny,
pričom ich poradie sa stanovuje
na základe získanej známky za

štýl jazdy. Ak sa stane, že dvaja
vodiči dosiahnu rovnaké číselné
hodnotenie (na dve desatinné
miesta), potom sa prihliada na
druhé kritérium, ktorým je stupeň obtiažnosti. Môže sa stať, že
aj po tomto „rozstrele“ nie je rozhodnuté. Potom prichádza k slovu tretie kritérium, a to počet
najazdených kilometrov. Treba
ešte pripomenúť, že mesačný minimálny limit je 4000, až po splnení tejto podmienky môže byť
vodič zaradený do hodnotenia.

Propozície hodnotenia
Z ďalších predpisov, platiacich
pre súťaž Drivers League 2015,
možno spomenúť dĺžku trvania

päť mesiacov. Dopravné spoločnosti môžu prihlásiť svojich vodičov do 30. 9. 2015. Hodnotí sa
štýl jazdy účastníkov prostredníctvom známky vodiča/stupňa obtiažnosti/počtu najazdených km.
Na konci každého mesiaca (stanovený termín) bude pre každý
trh príslušnej krajiny k dispozícii
zoznam s poradím. Okrem zoznamov s poradím pre jednotlivé
krajiny sa dajú na webovej stránke Drivers League pozrieť aj medzinárodné výsledky jednotlivých
krajín, ako aj výsledky MS. Pre
vyhlásenie víťaza roka bude smerodajná známka za jazdný štýl za
celé obdobie trvania súťaže. Na
konci súťaže bude pre každý trh

Minulý rok sa na súťaži
NAD-RESS Senica a.s. zúčastnil
prvýkrát a skončil v rámci celosvetového hodnotenia firiem
na druhom mieste, v národnej súťaži, teda na Slovensku,
sa umiestnil na prvej priečke.
Slovenské kolo nebolo také významné, lebo v domácej súťaži sa
zúčastnilo iba minimum firiem.
Naši chlapi, hovorí Ing. Cibulka,
sa umiestnili výborne v celosvetovom meradle – náš najlepší
zástupca skončil tretí na svete.
Na Slovensku v podstate súťažili medzi sebou iba vodiči firmy
NAD-RESS, veď najlepší z inej
firmy bol až za jej posledným ...
V NAD-RESS-e veria, že aj tento rok spoločnosť skončí medzi
trojicou najúspešnejších. V tejto
kategórii súťaží viac ako 300 firiem. V rámci hodnotenia vodičov
sú očakávania také, že v prvej
stovke by sa mala umiestniť väčšina našich vodičov, myslí si Ing.
Cibulka. V súťaži sa o úspech pritom usiluje viac ako 8000 vodičov.

VOLVO súťaž

NAD-RESS sa zúčastňuje aj na
súťaži VOLVO – každá kvapka sa
počíta – kde sa umiestňuje v prvej
trojici vodičov. Je to obdoba Drivers league, ale súťaží sa počas
jedného dňa a na jednej trati.
Jozef Beníček
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