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Sme rozbehaná rodina
so sídlom v Senici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
o ekonomických výsledkoch našej spoločnosti NAD - RESS ste sa mohli a môžete na stránkach
novín Nadresáčik dočítať pravidelne. Našej firme sa
ekonomicky naozaj darí. Vďačíme za to dobrej organizácii, výbornej úrovni našich vodičov, technikov
a manažmentu. Snažíme sa čo najlepšie uspokojovať
potreby nielen našich zákazníkov, obchodných partnerov, ale aj našich zamestnancov.
Zmysel pre naozaj ekonomické riadenie firmy majú
všetci vo vedení firmy. Bez toho by to ani nešlo. Náš
NAD – RESS je niečo ako rodina, kde každý má svoje
miesto a svoje úlohy. Väčšina z vás za volantom – na
Slovensku aj ďaleko za hranicami. My na ekonomickom sedíme „doma“ v sídle firmy a vybavujeme naozaj bohatú agendu našej spoločnosti, ktorá súvisí
práve s ekonomikou. Popri inom dohliadame aj na
to, aby všetko bolo hospodárne, úsporné, pre firmu
v konečnom dôsledku ziskové, skrátka ekonomické.
Rovnako ako vy, vodiči a technickí pracovníci, aj my
sa snažíme robiť svoju prácu najlepšie ako vieme a
najlepšie ako sa to dá. A verte, že máme naozaj ťažký
náklad a je to podobne náročná zodpovednosť, ako
máte vy.

Ekonómovia neradi počúvajú o obrovských nákladoch investičného charakteru. V našom prípade
najmä do nových vozidiel. Každý ekonóm však vie,
že bez toho to jednoducho nejde. Aspoň nie dlhodobo dobre. Bez investovania by sme ľahko vydržali
rok, dva, tri... Možno aj päť. Ale potom by sme veľmi
rýchlo „narazili“. Stratili by sme konkurenčnú výhodu na trhu, postupne by to išlo dole kopcom.
Snažíme sa aj čo najviac „investovať“ do ľudí. Minuloročné zvyšovanie platov bolo toho prirodzenou
súčasťou, pretože spokojnosť našich zamestnancov
je prvoradá. Zámerom vedenia spoločnosti je zvyšovať platy aj naďalej. Samozrejme, podľa našich
možností a v súlade s hospodárskymi výsledkami.
Myslím si, že sme dobre fungujúca spoločnosť. Prirodzenou súčasťou tohto konštatovania je aj fakt, že
výplaty chodia na vaše účty vždy načas v určenom
termíne, že si vzorne plníme všetky odvodové povinnosti ktoré súvisia s vami – našimi zamestnancami. Vy, čo dobre poznáte „parkoviskové reči“ na
svojich cestách, určite máte s čím porovnávať.
Sme jedna rodina. Trochu „ulietaná“ po svete, ale
zároveň rodina, ktorá drží spolu – v hlavnom meste
v Senici. Verím, že bude tomu tak aj naďalej.

Hana Búzeková

strana 11

Opäť sme
zaradili jednotku
Práve držíte v rukách prvé číslo nášho Nadresáčika v roku 2016. Opäť je
plné zaujímavých informácií a článkov, ktoré môžu zaujať. Veď tieto
naše noviny sú najmä o nás. Nájdete
v nich rozhovor s dispečerom Richardom Kečkéšom, prehľadné informácie
o najdôležitejších sumárnych ukazovateľoch našej práce, nášho podnikania,
rôzne novinky v autoparku i mená víťazov prvého ročníka NAD-RESS ligy
vodičov. Víťaza má aj výtvarná súťaž
našich detí. Michal Čuga, na fotografii
s rodičmi a reálnym kamiónom nakreslil kreatívne vozidlá, ktoré môžete aj
vy vidieť v kalendári s kresbami vašich
detí. Súťaž máme aj v tomto čísle. Na
strane 5 predstavujeme nášho klienta
– spoločnosť RONA Lednické Rovné
a ceny sú naozaj krásne krehké.
Veľmi by nás zaujímala aj vaša spätná väzba na noviny Nadresáčik. Čo
sa vám na nich a v nich páči, čo vám
v nich chýba a čo nám odporúčate, na
čo by sa mali viac zamerať. Pošlite nám
e-mail na nadresacik@nadress.sk alebo
jednoducho iba nechajte ústny odkaz
na sekretariáte firmy. Môžete sa dať
aj na písanie. Budeme radi. Váš článok
uverejníme v budúcom čísle.
Tešíme sa na vaše podnety a príspevky.

Redakčná rada novín Nadresáčik
Píšte nám na nadresacik@nadress.sk

Lajkujte nás na Facebooku

NAD-RESS Senica, a.s.
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Obdivujem našich šoférov

Richard Kečkéš pôsobí
vo firme už 19 rokov.
Práca dispečera v takom kolose akým NAD-RESS Senica, a. s. nesporne
je, si vyžaduje veľkú zodpovednosť. Dispečer riadi, kontroluje a organizuje dopravu, pohyb vozidiel a vozidiel na pridelenom území či okruhu.
Mal by mať silné komunikačné vlastnosti a analytické myslenie, mal by
vedieť riešiť krízové situácie a konflikty, mal by byť kreatívny s aktívnym prístupom. U nás takého máme na oddelení vnútroštátnej dopravy.
Richard Kečkéš pôsobí vo firme už 19 rokov, patrí teda služobne medzi
najstarších zamestnancov. Pre našich vodičov je akousi predĺženou, resp.
aj treťou rukou a k tomu mu veľmi pomáha vynález, bez ktorého by si
dnes svoju prácu nevedel predstaviť. Bez okolkov priznáva, že najčastejšie drží v ruke mobilný telefón.
l Aká je vaša náplň práce?
Moja práca spočíva v riadení dopravy a dispečingu. Ako vedúci strediska
som zodpovedný za všetky činnosti,
ktoré sa tu vykonávajú. Mám vo flotile
83 LKW + 30 sólo vozidiel + 2 tranzity, o ktoré sa, samozrejme, staráme
spoločne s kolegami na dispečingu. Na
dispečingu so mnou pracujú aj 5 dispečeri. Každý má zadelené úlohy, ktorým
sa naplno venuje. Nakoľko sme zameraní prevažne na zásobovanie potravinových reťazcov ako BILLA, Diligentia,
Jednota, tak má dispečing kontinuálnu
prevádzku 365 dní v roku.
l Máte klasický pracovný čas?
V podstate pevný pracovný čas nemáme. Máme nepretržitú prevádzku, ja
chodím ráno, vždy je to podľa okolností a potreby. Medzi pol siedmou a pol
ôsmou prichádzam do práce, odchádzam väčšinou pred štvrtou. Ostatné
veci potom dolaďujem cez telefón. Na
dispečingu máme rozdelené úlohy, každý robíme niečo.
l Musí byť na pracovisku vždy
niekto z dispečerov aj v noci?

To nie, v noci sa väčšinou jazdí, ak
je nejaký problém a to je väčšinou
technická záležitosť, tak potom riešime problém cez telefón. Reagujeme
v prípade nehody, alebo zlyhania techniky.
l Aká najkurióznejšia nehoda sa
počas vašej práce stala?
Stalo sa nám raz, že sa prevrátilo vozidlo tzv. „mrazák“. Poslali sme ihneď
náhradné, aby sa z havarovaného auta
mohol preložiť tovar. A o 15 minút nám
volali, že sa prevrátilo aj to náhradné
vozidlo. Tak sme poslali tretie. Stane sa
teda aj takéto niečo.
l Ako dispečer ste vlastne okom
i uchom pre všetkých vodičov, ktorí sú práve na cestách. Na čo si musíte dávať pozor?
Najviac na dodržanie termínovaných
nakládok a vykládok.
l Koľko áut sledujete počas jednej zmeny a aké údaje si musíte neustále všímať ?
Sledujem všetky vozidlá, najviac
si musím dávať pozor na výkony vodičov.

l Dá sa vôbec v dnešnej dobe GPS
a navyše ešte s vašou pomocou zablúdiť?
Zablúdiť nie, ale môžeme dostať zlú
informáciu na objednávku a my ju, samozrejme, posunieme vodičovi. Stáva
sa nám, že namiesto adresy vykládky
tovaru dostaneme adresu sídla firmy.
Potom vznikne problém a musíme ho
riešiť. S GPS navigáciou sa to naozaj
takmer nestáva.“
l Zažili ste počas vášho pôsobenia aj niečo, na čo ste právom hrdý?
Zachránili ste niekomu takpovediac „kožu“?
Som hrdý na svojich spolupracovníkov, ktorí odvádzajú prácu na profesionálnej úrovni. Samozrejme, som
takisto hrdý aj na vodičov lebo viem,
že sa na nich môžem vždy spoľahnúť
a prácu si odvedú na sto percent. Sú firmy, s ktorými spolupracujem dlhé roky
a niekedy sa stane, že sa im niečo pokazí vo výrobe a my musíme preto urobiť maximum, aby sme ich partnerom
doviezli tovar v čo najkratšom čase.
Robíme zázraky na počkanie (úsmev).
V takýchto prípadoch musím prehádzať komplet plán dopravy, aby som im
dokázal pomôcť.
l Čo musí človek urobiť, aby sa
mohol vo vašej spoločnosti uchádzať o prácu dispečera?
Musíte mať zodpovedný prístup
k práci, dobrú pamäť a nervy.
l Prezraďte laikom, aké moderné
technológie využívate?
Sledovanie vozidiel cez GPS.

l Čo všetko viete z hlasov vodičov
vyčítať? Dokážete takýmto spôsobom odhadnúť aj to, či je vodič
v poriadku, či nemá nejaký problém, ktorý sa možno bojí povedať?
Ľudia sú rôzni, väčšinou viem odhadnúť, akú majú náladu, alebo či ich niečo
trápi. Ale sú aj vodiči, ktorí sa mi zdôverujú s problémami.
l Vaša práca sa práve vplyvom
modernizácie rapídne mení. Aký
vynález vám dispečerom najviac
uľahčil prácu?
Mne osobne najviac asi mobil, niežeby mi uľahčil prácu, ale som stále k dispozícii pre partnerov, kolegov, vodičov.
V prípade akýchkoľvek problémov sa
dajú veci vyriešiť v čo najkratšom čase.
l Zažili ste krízovú situáciu?
Krízové situácie zažívam neustále.
Rozplánujem si dopravu, následne
mi zavolá prepravca, že má problémy
s expedovaním tovaru a mne vznikne
problém. Vozidlá, ktoré by mali byť
následne pristavené k ďalším nakládkam, tým nestíhajú resp. neprídu vôbec, nakoľko vykladajú až nasledujúci
deň. Vtedy to musím vždy nejako „polepiť“.
l Aká najväčšia zodpovednosť
leží na vás dispečeroch?
Aby sme zabezpečili všetky požiadavky zákazníkov. Plnili termíny nakládok
a vykládok a dodržiavali sociálnu legislatívu.
l Keď ste sa na túto pozíciu hlásili, vedeli ste, do čoho idete?
Ja som bol prijatý na inú pozíciu. Na
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pozíciu dispečera ma v rámci organizačných zmien presunuli v septembri
1997. Zo začiatku som mal obavy, nevedel som, čo ma všetko čaká a poviem
vám bolo toho dosť. Myslím si, že som
bol pre firmu prínosom, dokázal som
zdvihnúť tržby a zefektívniť jednotlivé prepravy. Každý jeden projekt, do
ktorého sme išli bol pre mňa veľkou
výzvou. Som rád, že som projekty rozbehol najlepšie, ako som vedel a fungujú dodnes.
l Boli ste typom dieťaťa, čo od
malička vzal do rúk angličák a hral
sa iba s ním?
Práveže nie. Mňa to „chytilo“ až oveľa
neskôr. Pre mňa bola táto práca veľkou
výzvou. Začínal som na inom stredisku, na kusových zásielkach, potom ma
preradili na dopravu.
l Vlastníte vodičské oprávnenie
na kamión?
Nie.
l A trúfli by ste si na ňom jazdiť?
Vyskúšal som si jednu jazdu v našom
areáli. Ale či by som sa dal na takú robotu? Je to ťažká práca. Musel by som
mať takú tú samotársku črtu v povahe, pretože takí väčšinou vodiči sú. Ja
neviem, či by som dokázal byť celé dni
sám. Mňa viac baví práca s ľuďmi, komunikácia s nimi.
l Sú teda vaši vodiči pre vás ľuďmi, ktorých svojim spôsobom obdivujete?
Určite áno, bez komentára. Zvlášť
takí, čo tu vydržali dlhé roky. Preskákali naozaj veľa. Napríklad voľakedy
boli staré autá, Liazky bez kúrenia. Ja
som poslal šoféra na východ, kde bolo
-20, teraz si predstavte, že si nemôžete zakúriť v aute. Niekoľkokrát som im
zháňal aj ubytovanie, no nie vždy bolo

voľné. Potom bol nútený spať v naštartovanom aute.
l Ako po náročnom dni relaxujete?
Cez pracovný deň sa relaxovať veľmi
nedá, pretože neustále riešim dopravu
až do večerných hodín. Som rád, keď
mám aspoň sobotu pre seba a rodinu. V nedeľu po 16.00 už prichádzajú
maily a sms-ky s požiadavkami na
pondelok ráno.
l Šéfovať dispečerom je jedna vec,
ale ako to máte doma? Riadi vás
viac manželka, alebo deti?
S manželkou mám veľmi dobrý vzťah.
Žijem pre svoju rodinu a je na prvom
mieste. Najviac sa venujem svojim
trom deťom a to v každej voľnej chvíli
ktorú mám.
l Počas kariéry ste asi vtipných
zážitkov, či „hlášok“ zažili veľa.
Spomeniete si na ten naj?
Úsmevných zážitkov som zažil niekoľko. Ale nebudem verejne opisovať
tieto príhody, aby som sa niekoho nedotkol. Každý môže reagovať inak. Ale
spomenul by som aspoň dve. Raz som
na parkovisku pozeral na šoféra, ktorý
vylezený na rebríku lepil niečo na sklo
kamióna. A na moju otázku, čo to robí,
mi odpovedal: „Veď si lepím diaľničnú
známku“. To je však už bradatá príhoda, dnes už známky nahradil elektronický systém. Kuriózna príhoda sa
stala aj jednému nášmu šoférovi, ktorý ráno po zobudení naštartoval auto
a vybral sa na toaletu len tak v tielku
a trenírkach. Zabuchol dvere a tie sa
následne zacvakli. Takže som mu musel posielať náhradné kľúče, zatiaľ čo
on čakal polonahý v mraze na benzínovej pumpe. 
Text: Michal Runák
Foto: Andrea Kosíková

Práca s ľudmi Richarda Kečkéša baví.
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Richard Kečkéš vie aj z telefónu odhadnúť, akú majú
náladu vodiči, alebo či ich niečo trápi.

4

Náš autopark
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Ekológia je naša priorita
NAD-RESS privítal v marci vo svojom autoparku ekologických nováčikov. Ako to vyzerá s perspektívami CNG vozidiel v NAD-RESS Senica
priblížil technický riaditeľ Ing. Pavol Cibulka.
l Vieme že NAD-RESS robilo začiatkom roku
výberové konanie na CNG vozidlá. Smerujete
pozornosť na ekologické vozidlá?
Robili sme výberové konanie na chladiarenské
vozidlá s celkovou váhou od 16 do 26 ton. Väčšina našich ťahačov spĺňa najprísnejšiu normu
EURO 6, takže na ekológiu prihliadame stále – je to
pri bezpečnosti jedna z našich najvyšších priorít.
Chladiarenské vozidlá však máme rôzne z pohľadu výrobcov, ako aj emisných noriem a preto uvažujeme nad CNG výmenou, aj keď na Slovensku je
v tomto druhu dopravy táto technológia zatiaľ veľkou neznámou.
l Obstarávacia cena takýchto vozidiel býva
zväčša vyššia, ale naopak náklady na PHM sú
nižšie. V akom horizonte sa investícia vráti?
Tá prvotná investícia je naozaj vyššia v porovnaní
s naftovým pohonom a súčasný vývoj cien PHM hrá
takisto v prospech nafty. Do projektu s takým množstvom vozidiel, ktoré by sme chceli obmeniť, musíte
ísť s partnerom, ktorý vás podporí. Výrobcovia vozidiel sú tejto myšlienke naklonení, takisto ako aj SPP
CNG, ktorá buduje sieť verejných CNG čerpačiek. Návratnosť v našich podmienkach momentálne analyzujeme.
l Aké sú časové plány projektu?
Projekt sa spustil tým, že sme oslovili všetkých
výrobcov CNG vozidiel na Slovensku. Momentálne si robíme prieskum nákladov na jednotlivé roky.
Mali sme možnosť vyskúšať si CNG vozidlo od VOLVA. Jazdili sme s ním 10 dní po Bratislave. Bola

to pre nás a vodiča zaujímavá skúsenosť. Ponuky
od výrobcov máme na stole. Uvidíme ako sa budú
vyvíjať rozhovory a predstavy s našimi partnermi
a podľa toho budeme postupovať ďalej.
l Koľko vozidiel s takýmito pohonmi bude
chcieť NAD-RESS mať vo svojom autoparku?
To, či sa v blízkej budúcnosti dočkáme CNG obmeny ukáže až podrobná analýza a rokovania s našimi
partnermi. Vo výberovom konaní uvažujeme nad 40
vozidlami. Naša spoločnosť uvažuje v horizonte nie-

koľkých rokov a nie zo dňa na deň, preto túto alternatívu pohonu berieme veľmi vážne.
l Na akých trasách by ste vozidlá využívali?
Vozidlá, ktoré by sme chceli zameniť jazdia hlavne
v Bratislave a v Trnave. V súčasnosti sú CNG vozidlá
stavané skôr na mestá, keďže ich dojazd sa pohybuje okolo 300 km v závislosti na obtiažnosti. Mnohé
z obchodov sú v centrách miest, takže sa tam kladie
veľký dôraz na ekológiu, ale aj čo najnižšiu hlučnosť
a to sú hlavné výhody CNG.
Matúš Mažec

VOLVO sa u nás
udomácňuje
Počet ťahačov od Volvo Slovakia v NAD-RESS Senica stúpa. Oproti roku 2015
ich budeme mať až o 30 viac, teda dovedna 115. No a možno prídu aj spomínané
CNG vozidlá. Aj o nich sme sa rozprávali s obchodným riaditeľom Volvo Truck
na Slovensku Robertom Mészárosom.

Robert Mészáros,
obchodný riaditeľ
Volvo Truck
na Slovensku.
l V NAD-RESS ste už pomaly
ako doma?
NAD-RESS je pre nás mimoriadne významným partnerom. Veľmi
solídny základ sme dali našej spolupráci vďaka štandardným ťahačom na VND a MKD, ale aj sólo vozidlám. Naposledy NAD-RESS od
nás kúpil ťahače spĺňajúce prísnu
normu EURO 6, ktorá mimoriadne dbá na životné prostredie. Aj
v tomto vidieť, kam sa prirodzene
uberajú. Ich progresívny prístup
k obmene vozidiel smerom k environmentálnym riešeniam je pre nás
veľmi sympatický. Nadstavbou sú
potom ešte CNG vozidlá.
súčasnosti uvažujú
l V
v NAD-RESS nad obmenou vozidiel smerom k CNG. V čom vidíte ich hlavnú výhodu?

V prvom rade odpadajú starosti, ktoré sú spojené s naftovými
motormi. Netreba používať močovinu, takisto netreba riešiť DPF
filtre pevných častíc. Jednoznačne
z toho teda vychádzajú ekologickejšie. Aj ich prevádzka je lacnejšia. I keď v súčasnosti je cena nafty
nízka. Vlna záujmu o takýto typ
pohonu rastie so stúpajúcou cenou
nafty, ku ktorému pozvoľna opäť
dochádza. V neposlednom rade
majú ekologické vozidlá vplyv na
imidž spoločnosti. Aj Volvo Group
Slovakia a jeho švédska matka Volvo Truck Corporation si dáva záležať na ekológii. Napokon medzi
naše hlavné firemné hodnoty patria kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.
(mm)
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RONU poznajú
kráľovské dvory aj
FC Barcelona

Výkonný riaditeľ spoločnosti RONA, a. s. Ľubomír Pecha.
Skláreň RONA v Lednických Rovniach, významný svetový výrobca vysoko kvalitného nápojového skla, stolovacích doplnkov a dekoračných
predmetov zo skla, patrí medzí popredných
klientov NAD-RESS Senica. O vyše storočnej tradícii vo výrobe skla so silnou exportnou orientáciou sme sa zhovárali s výkonným riaditeľom
spoločnosti RONA, a. s. Ľubomírom Pechom.
l Uspieť medzi konkurenciou v autodoprave
nie je jednoduché. Ako je to vo vašom segmente?
„U nás je to tak isto vo veľkej miere „o lakťoch“, ale
na rozdiel od autodopravy je to veľmi segmentované.
Výrobcovia skla sa delia kvalitatívne, najnižší segment
sú dodávatelia sodo-draselného skla, ktoré môžete kúpiť napríklad v IKEA obchodoch, potom je to stredný
segment, a vyšší až luxusný, kam sa radí väčšia časť
produkcie našej sklárne. Dodávame výrobky firmám,
ktoré sú na trhu veľmi renomované. Spomeniem napríklad Rosenthal, ktorá patrí medzi tie najvýznamnejšie. Ale robíme aj pre konkurentov, čo nie je podľa mňa ani v doprave úplne neštandardné. Máme aj
niektoré špecifické technológie, ako je výroba veľkých
kusov - fľaše, karafy, či vázy. Toto dodávame napríklad pre firmu Schott Zwiesel. Pre firmu Riedel, ktorá
je na trhu viac ako 200 rokov, zasa dodávame výrobky
z ručnej výroby – kalíšky aj veľké kusy. Takže kooperácia je v našom segmente širšia. Na druhej strane, my
sme konkurencii veľmi otvorení z hľadiska technológie, to znamená, že ak majú záujem pozrieť si niektoré
naše linky, tak im to spravidla umožníme. Na druhej
strane recipročne žiadame, aby sa naši ľudia mohli
prísť pozrieť k nim na to, čo zaujíma nás. A takto sa
v rámci technológií posúvame navzájom dopredu. Na
trhu si samozrejme toho príliš nedarujeme, tam je to
boj o zákazníka, pretože tento segment nerastie, tam
je to o prerozdelení existujúceho koláča. Snažíme sa
uspieť cenovou politikou no predovšetkým zákazníckym servisom. To znamená, že sme schopní robiť
komplexný vývoj pre zákazníka od tvaru, cez obal, až
po logistiku.“
l Vlani ste získali prestížnu cenu Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory. Akými oceneniami sa môže ešte vaša spoločnosť pochváliť?

Áno získali sme ju v roku 2011 a teraz aj v roku 2015.
Je to za prínos v oblasti úžitkového umenia a toho, že
Lednické Rovne sú výstavnou skriňou slovenského
priemyslu, pretože to je spoločnosť založená na národných tradíciách výroby skla. Vychádza z tradície výroby československého krištáľu. Je to aj ocenením toho,
že naša skláreň zostala aj po privatizácii v slovenských
rukách a neustále sa modernizuje. Patrí k špičke nielen doma, ale aj vo svete.
l V Lednických Rovniach sa koná aj významné
stretnutie dizajnérov. O čo ide?
Je to medzinárodné sklárske sympózium a organizujeme ho každé dva roky. Pozývame naň významných dizajnérov z celého sveta, ktorí počas týždňa čo
sú u nás tvoria spolu s našimi majstrami umelecké
diela, ktoré navrhli. Samozrejme, ak sa to dá, pretože nie všetko čo sa nakreslí, môže byť aj vyrobiteľné.
Na záver sympózia – v sobotu – tieto výrobky vystavujeme v priestoroch nádvoria kaštieľa, kedy súčasne
organizujeme deň otvorených dverí, takže tieto diela
si môže pozrieť široká verejnosť, vrátane vybraných
výrobných priestorov.
l Do ktorých krajín Európy spoločnosť
NAD-RESS Senica, a. s. rozváža váš tovar a ktorá
z nich vám prináša najväčší obrat?
Je to hlavne Nemecko, potom Francúzsko, Španielsko. V menšom objeme sú to tiež krajiny Beneluxu, ale
i mnohé ďalšie európske krajiny.
l Koľko ton nákladu prevezie spoločnosť NAD-RESS Senica, a. s. z vašich výrobných liniek?
Z hľadiska štruktúry prepravy máme tri základné
segmenty. Tým prvým je kamiónová doprava, ktorú pre zákazníka zabezpečuje RONA, a.s., to je práve
prostredníctvom NAD-RESS. Potom je druhý, ktorú si
zabezpečuje zákazník, čiže k nám pošle auto, my ho
naložíme a jeho zmluvný prepravca si tovar odvezie.
Tretia časť je kontajnerová doprava, v ktorej sú zahrnuté dodávky mimo Európu do zámoria. Ak to podelíme percentuálne, tak zhruba 35 % všetkého nákladu prepravuje kamiónová doprava, čiže to, čo nám
prepravuje NAD-RESS. Podiel kamiónovej dopravy
pomaly klesá najmä nárastom podielu kontajnerovej
dopravy, pretože sme úspešní najmä v Amerike, ale aj

v Číne, kde je veľmi žiadaný tovar s európskym pôvodom. Z európskych sklární patrí RONA medzi najžiadanejšie. V rokoch 2012, 2013 medziročný nárast predaja našich výrobkov dosahoval až 40 %, čo je naozaj
veľmi dobré číslo.
l Máte nejaké špeciálne zákazky, ktorými by
ste sa mohli pochváliť?
Určite máme. Keď som v roku 2008 nastúpil do firmy, tak sme finišovali s darčekovým setom pre FC
Barcelona. Tento set ktorý klub ponúkal vo svojich
fan-shopoch obsahoval dve fletne na šampanské, dva
kalíšky na biele a dva na červené víno a karafu. Obdobne sme napríklad v roku 2006 robili darčekový
set pre Manchester United. To sú zákazky, ku ktorým
sa nedostane hocikto a bolo to len potvrdením nášho
mena, ktoré máme na trhu. V našich prospektoch sa
tieto veci neuvádzajú, ale sme na ne pyšní, rovnako
ako aj naši zamestnanci. Ešte menej sa hovorí o dodávkach na kráľovské dvory v celej Európe, od Buckinghamského paláca, cez španielsky kráľovský dvor.
Vlani sme robili veľkú zákazku pre nórskeho kráľa.
Okrem iného sme dodávateľom darčekov pre slovenskú prezidentskú kanceláriu, ktoré sú jedinečné
a takto prezentujeme naše remeslo. Naposledy sme
robili väčší dar pre prezidenta Ivana Gašparoviča,
ktorý odovzdal čínskemu prezidentovi na svetovej
výstave Expo v Šanghaji. Veľa výrobkov nájdete aj v
priestoroch Národnej rady SR.
l Aj pre sklára platí, že črepy prinášajú šťastie?
Platí (úsmev). A okrem toho platí aj to, čo bolo povedané v jednom českom filme, že keby sa kalíšky nerozbíjali, tak „skláři pak nebudou mít co žrát“. Takže
tých niekoľko miliónov výrobkov, ktoré mesačne predáme, máme dôvod predávať a máme ich prečo vyrábať. Skla sa naozaj spotrebováva kvantum.

Michal Runák

Súťaž

Spoločnosť RONA darovala do súťaže Nadresáčika tri sklá. Pokiaľ nám do 31.5. napíšete na
adresu nadresacik@nadress.sk odpoveď na
otázku, koľko percent výrobkov sa dopravuje kamiónovou dopravou, zaradíme vás
do žrebovania.

Ceny:

Vodka set – exkluzívny dizajn pohárikov na
vodku z dielne šéfdizajnéra RONA, a.s. Patrika
Illa
SWAN – 6 kalíškov na víno, dizajn Patrik Illo;
o ktorom nikto neverí že sme dokázali takýto
luxusný výrobok vyrobiť na automatickej linke.
ARAM – 6 kalíškov na víno, dizajn Miloš Jankú; historický prelom v konzervatívnych tvaroch vínových kalíškov značky RONA, prvý krát
aplikované prefúknutie dna kalicha do špičky.
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Spolu rastieme: Aký bol rok 2015?
Každý rok spolu rastieme, to je potešujúce
konštatovanie obchodného riaditeľa NAD-RESS
Senica, a.s. Ing. Pavla Kosíka.
Sme jeden tím – v každom čísle Nadresáčika sa snažíme ponúknuť štatistiky, čo aspoň trošku priblížia
čísla, ktoré každý deň spolu s vašimi výkonmi vkladáme do spoločného NAD-RESS košíka. Tentoraz
sme sa zamerali na vývoj štyroch najdôležitejších
ukazovateľov – tržba, výkon vozidiel v kilometroch,
spotreba vozidiel a samozrejme, vývoj miezd po avizovaných úpravách.
Tam, kde máme rásť rastieme, tam kde máme klesať

klesáme. Za posledné štyri roky sme v tržbách vlastných vozidiel narástli o takmer 23 %. Štruktúrou, zameraním a orientáciou našej spoločnosti NAD-RESS
Senica, a. s. je pochopiteľné, že najväčší nárast tržieb
a výkonov je vo vnútroštátnej doprave. Strediská medzinárodnej kamiónovej dopravy a zásobovanie sú
stabilné a ich výkony sa pohybujú na približne rovnakej úrovni.
Sme radi, že sa nám spoločne darí aj naďalej
znižovať spotrebu vozidiel, ktorá tvorí najväčšie
náklady v doprave a je samozrejmé, že sa spotrebe
PHM musíme neustále venovať a snažiť sa dostať ju
na čo najlepšiu úroveň. Či už novými vozidlami, ale

samozrejme, najpodstatnejší ste vždy vy, naši vodiči.
Je nám všetkým jasné, že pre vás sú podstatné
mzdy. V roku 2014 sme avizovali začiatok a postupné
navyšovanie miezd, čo sa nám v dvoch etapách podarilo. Prvá bola od 1. júla 2014 a druhá, výraznejšia, od
1. septembra 2015. Zo štatistík je zrejmé, ako výrazne
sme mzdy upravili. To sa odzrkadlí naplno tento rok
a v tabuľkách mzdy sa môžete pozrieť na to, z čoho sa
budete môcť tešiť v roku 2016.
Ak spoločne nepoľavíme v týchto troch spomínaných najdôležitejších parametroch, nárast miezd
bude pokračovať určite aj v roku 2016.
(mm)

Tržby za výkony
vlastných vozidiel

Výkony vozidiel
v kilometroch

KM

Spotreba vozidiel

Novinky
v roku 2016

Nový kontajner
V roku 2016 sme
vymenili nielen 32
vozidiel VOLVO,
ale začiatkom júla
chystáme realizovať prestavbu parkoviska v Senci a to
dostavbou kontajnerovej
časti pre vodičov, kde by mali
vzniknúť nové priestory - spálňa,
toaleta, kuchyňa a spoločenská miestnosť.

Zaujíma nás váš názor

Je čas priblížiť sa potrebám našich ľudí a preto
sme pre vodičov vytvorili anonymný dotazník
zameraný na celkové fungovanie našej spoločnosti. Čakáme vaše názory, pripomienky
a návrhy na zlepšenia, ktoré by sme mohli realizovať v oblasti vozidiel, parkovania, techniky,
ľudí, benefitov a podobne. Dotazník dostanete začiatkom mája, v mesiaci júl ho vyhodnotíme a zverejníme výsledky. Tešíme sa na vaše názory.
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Rastú mzdy, rastú tržby:

Môžeme byť spokojní!
Technický riaditeľ Ing. Pavol Cibulka nám ponúkol zaujímavé štatistiky.
Ako inšpiráciu si zobral citát Tomáša
Baťu: „Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je
mzda, kterou jim vynáší jejich denní
práce. Touha člověka po vyšší mzdě se
nikdy nezastaví.“
Na tento vždy aktuálny citát nadväzujeme zvýšením mzdy, ktorú sme avizovali
už po 1. septembri 2015. Nebudeme zby-

točne analyzovať grafy a tabuľky. Zvyšovanie miezd sa prejavilo v takej miere, v
akej sme očakávali. V roku 2014 bolo najviac takých, ktorí zarábali najmenej. Dnes
je najviac takých, ktorí aj najviac zarobia.
Platí to pre všetky strediská. V prvých
troch tabuľkách vidíte podrobný vývoj za
jednotlivé strediská so sumárom, kde je
priemerná mzda v jednotlivých rokoch
a v poslednej tabuľke je zhrnutie súčasného stavu, na základe ktorého predpovedáme aj vývoj v roku 2016.

Nové dizajny
návesov
Pre nášho najväčšieho partnera chystáme
zmenu dizajnov na návesoch. Spolu s vymenenými vozidlami to bude príjemným osviežením kolóny VND.

Každá kvapka sa počíta
Od 1. apríla sa začala celosvetová súťaž pre vodičov na vozidlách
Volvo s názvom DRIVERS FUEL CHALANGE 2016 - Každá kvapka
sa počíta. Prvé kolo bude medzi slovenskými vodičmi. Druhé je
regionálne finále, kde sa proti sebe postavia víťazi štátnych kôl a
zabojujú o pekné ceny. Pozor - napríklad novučičké Volvo V40. Za
našu spoločnosť sme prihlásili 10 chalanov, ktorí dosahujú konštantné výsledky. O výsledku budeme informovať na našej facebookovej stránke. Držme im palce! 
(mm)

8

Apríl 2016

Naša benzínka

Nová čerpačka súčasťou
výstavby Truck Centra

Obyvateľom Senice, ale aj vodičom, ktorí smerujú na
výpadovku na Kúty, určite neuniklo, že sa po pravej strane smerom na Čáčovskú cestu niečo chystá. Dôkazom sú
zatiaľ iba prípravy na pozemkoch. „Prvotná myšlienka bola tá, že sme hľadali nejaké priestory, kde by
sme dokázali umiestniť naše kamióny v určitom
období, ako sú sviatky a podobne, keďže náš areál
je už pre nás malý. Vytvoril sa nám priestor na pozemkoch, ktoré vlastnia naši majitelia a preto sme
sa začali pohrávať s myšlienkou, že by sme tam
urobili naše detašované pracovisko,“ vysvetľuje
Pavol Kosík, obchodný riaditeľ spoločnosti NAD-RESS,
Senica, a. s. Myšlienka, no najmä zámer celého projektu vznikol kvôli problémom, s ktorým sa pasuje celé
Slovensko. „Vnímame problém, čo sa týka parkovacích miest v meste Senica, ale aj celoslovensky.
Toto je začiatok celého projektu, ktorý by sme
radi uskutočnili, keď sa nám bude dariť a budeme mať možnosti, aj vo väčšej miere. Malo by to
byť centrum pre vodičov kamiónov,“ dopĺňa Pavol
Kosík.

Čerpačka pre všetkých

Samotné prípravy na centrum sú v plnom prúde
a už onedlho by malo byť k dispozícii nielen pre kamióny spoločnosti NAD-RESS. „Už tento rok by
sa mali prichystať spevnené plochy, teda prvé
parkoviská pre kamióny. V budúcom roku by
sa mala realizovať prvá väčšia investícia celého Truck Centra. „Ako každý projekt, tak aj
tento rieši ešte veľa otáznikov, ako napríklad

dopravné napojenie na stávajúcu infraštruktúru. Je pred nami ešte veľa práce. Uvidíme čo sa
nám podarí a čo budeme musieť z našich plánov
korigovať,“ informuje obchodný riaditeľ a zároveň
dopĺňa ďalšie čísla: „Výstavba bude prebiehať na
dve etapy, v tej prvej počítame so štyridsiatimi
parkovacími miestami, v ďalšej by malo pribudnúť osemdesiat. Ide o státia pre veľké kamióny
s návesmi.“

Komplexné služby

Súčasťou komplexu je aj čerpacia stanica, ktorej
logo je neprehliadnuteľné. Spoločnosť NAD-RESS ju
uviedlo do prevádzky 15. februára tohto roka. „Čerpacia stanica mala byť súčasťou obchodného
centra, ktorého výstavba sa však pozastavila.
Investor hľadal niekoho, kto by bol schopný
benzínovú pumpu odkúpiť. Dohodli sme sa a
po kompletných dokončovacích prácach a vybavenia všetkých potrebných povolení sme
15. 2. spustili ostrú prevádzku. Chceme aby slúžila širokej verejnosti a to ako pre osobné, tak
samozrejme aj pre nákladné vozidlá, ktoré majú
možnosť využiť na platbu palivovú kartu EW –
EuroWag. V priebehu roku 2016 by sme chceli
rozbehnúť aj vernostný program. Súčasne už
teraz prebiehajú rôzne akcie, ktorými naši zákazníci získavajú benefity. Súčasťou čerpačky
je aj kaviareň, ktorá má v ponuke aj teplé jedlá
a prevádzka umyvárky pre osobné autá,“ zhrnul
informácie Pavol Kosík. 
Text: Michal Runák

Foto: Andrea Kosíková

Peter Srnec, vedúci čerpacej stanice.

Apríl 2016

Z kabíny

9

Mladí vodiči – chceme vám splniť sen

Pavol Kosík, obchodný riaditeľ v NAD-RESS
Senica, je bývalý vrcholový športovec. Aj preto
vie, aké je ťažké nájsť niekoho do tímu, ktorý
by zapadol, vážil si možnosti a podmienky, ktoré mu firma vytvára. Najlepšie je vychovať si
svojich, poskytnúť im možnosť profesne vyrásť
a tak rozvíjať firmu. V tíme a odborne. A pre
všetkých, ktorí uvažujú o práci vodiča je projekt
Mladý vodič.
l Čo všetko sa skrýva za projektom Mladý vodič?
Pociťujeme veľký problém, že sa na Slovensku nevychovávajú noví, mladí vodiči. Vodiči chýbajú nielen
v našej firme, ale na celom Slovensku. Naštartovaním tohto projektom chceme ísť príkladom pre ostatné spoločnosti, aby do budúcnosti počty vodičov
narástli.
l Prečo nie sú vodiči?
Najväčší problém je, že sa skončila základná vojenská služba a vodičský preukaz typu C a C+E je až od 21
rokov. Mladí ľudia sa nedostanú k vodičskému preukazu „tou ľahšou cestou“, ako to bolo na vojenskej
službe, prípadne v učňovských strediskách, ktoré vychovávali vodičov, mechanikov a podobné profesie.
Človek s vysnívanou prácou vodiča sa po ukončení
strednej školy nemá kde zamestnať a tak hľadá uplatnenie niekde inde. Za 2-3 roky po škole sa vypracu-

je, posunie, a potom je preňho veľmi ťažké vrátiť sa
a začínať odznova. Samozrejme, ďalší dôvod je to, že
potrebuje minimálne 1500 až 2000 eur, aby mohol
získať vodičský preukaz.
Projektom Mladý vodič chceme všetko zabezpečiť
tak, aby sme dokázali ľuďom, ktorým chýbajú financie a majú chuť stať sa vodičmi, mohli tento sen splniť. My v tom vidíme, samozrejme, nových dobrých
zamestnancov.
l Aké výhody môže vodič, ktorého si „vychováte“ získať?
Výhody sú jasné. Mladý človek si zvýši kvalifikáciu, ktorú potrebuje na to, aby vykonával prácu
vodiča. Zaplatíme mu komplet vodičský preukaz
typu C, C+E, Kvalifikačnú kartu vodiča a všetky do-

klady, ktoré potrebuje na vedenie vozidla (psychologické vyšetrenie, lekárska prehliadka, atď.), a nakoniec získa prax a prácu v stabilnej spoločnosti.
l Čo všetko by mal spĺňať prípadný záujemca?
Musí mať chuť zvýšiť si vzdelanie, respektíve svoju
kvalifikáciu a aby bola práca vodiča pre neho aspoň
z časti jeho vysnívaná.
l Plánujete väčší nábor?
Berieme to ako pilotný projekt, je nachystaný pre
celé Slovensko, ale nultý bod sa snažíme riešiť v rámci našej spoločnosti. Najviac budeme komunikovať
cez Nadresáčik a cez náš Facebook. Radi by sme dali
túto možnosť naším vodičom, pretože už v minulosti
sme malými krokmi pomáhali synom alebo synovcom našich vodičov dostať sa k vodičáku a k dostatočnej praxi, aby mohli samostatne pracovať a viesť
vozidlo. V prvom rade sa môžu hlásiť ľudia blízki našej spoločnosti, no je nachystaný aj projekt v celoslovenskom ponímaní.
l Môže sa prihlásiť aj šofér s minimálnou praxou?
Projekt je postavený na tom, že sa môže prihlásiť
človek bez praxe a dokonca aj bez vodičského oprávnenia. Naša spoločnosť do tohto projektu veľa vloží a samozrejme, očakávame, že mladý vodič, ktorý
nastúpi na pozíciu, bude túto prácu vykonávať určité
obdobie, čo bude aj zmluvne zakotvené.

Barbora Žiačiková
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Za volantom

Udržujte si chrbát a platničky v kondícii

Majsterka sveta v aerobiku Zora Czoborová
s vašim kolegom Pavlom Čobrdom mladším pre
vás pripravili súbor cvičení, ktoré vám poriadne
ponaťahujú celé telo, aby ste si rozprúdili krv
a uvoľnili stuhnuté svaly. V minulom čísle Nadresáčika sme sa venovali krku, v tom aktuálnom
sa zameriame najmä na chrbát.
CVIČENIE 4:
ZÁKLADNÉ DRŽANIE TELA V SEDE
Sadnite si tak, aby ste celou plochou zadku až po
začiatok stehien sedeli na kraji stoličky. Chodidlá položte rovnobežne na šírku panvy, členky sú priamo
pod kolenami. Výška sedadla by mala byť nastavená

tak, aby boli vaše bedrové kĺby mierne nad úrovňou
kolien. Panvu podsaďte, kontrahované brucho tlačte
smerom do chrbtice. Ramená a lopatky ťahajte dozadu a dolu tak, aby ste mali vystretú hornú aj dolnú
časť chrbta. Hlavu držte rovno, brada smeruje dopredu. Predstavte si, že sa chcete najvyšším bodom
hlavy dotknúť stropu, čím ideálne natiahnete krčné
svalstvo.
Fotografia 4A: Položte dlaň vystretej ľavej paže na
vonkajšiu stranu pravého predkolenia. Nadýchnite
sa a pri vydychovaní vytočte čo najviac trup vpravo.
Vystretú pravú ruku si oprite o vonkajšiu ľavú stranu
operadla. Nadýchnite sa a spolu s výdychom tlačte do
kríža proti sebe, teda ľavou dlaňou do kolena a pra-

4A

5A
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vým predlaktím do operadla. Pravé rameno ťahajte
čo najviac dozadu za seba. Chrbát musí byť vystretý!
Vykonajte tri nádychy a výdychy a vráťte sa s posledným výdychom pomaly do základného sedu.
Fotografia 4B: Zopakujte na druhu stranu
CVIČENIE 5: ZÁKLADNÁ POLOHA
Základná poloha je totožná s cvičením číslo 4.
Fotografia 5A: Vzpažte vystreté ruky nahor. Ťahajte ramená hore k ušiam a predstavte si, že sa chcete končekmi prstov dotknúť stropu v kabíne vášho
kamióna. Ak ste vysoký a dotýkate sa, celou silou
tlačte do strechy kamiónu.
Fotografia 5B: Pripažte k trupu. Snažte sa potiahnuť ramená čo najviac smerom dolu a prstami sa
priblížiť k podlahe. Vykonajte tri nádychy a výdychy,
následne prejdite do vzpaženia.
CVIČENIE 6:
ZÁKLADNÉ DRŽANIE TELA V SEDE
Základná poloha je totožná s cvičením číslo 4.
Fotografia 6A: Zapažte a spojte dlane za chrbtom
tak, aby sa opierali o spodnú časť opierky a zároveň aj
o sedadlo. Ťahajte ramená čo najviac dozadu a k sebe
a lakte majte vystreté. Tí, čo máte skrátené najmä
predné ramenné a prsné svalstvo, pretože pri šoférovaní máte stále ruky v predpažení, nedokážete vystrieť lakte, musíte zo začiatku precvičovať len túto
polohu. Nadýchnite sa.
Fotografia 6B: Spolu s výdychom pokračujte do
hlbokého predklonu. Bradu ťahajte smerom k hrudi
a čelo čo najnižšie k zemi. Zároveň vystreté ruky so
spojenými dlaňami ťahajte čo najvyššie za hlavu až
smerom k oblohe, stropu. Nepokrčte lakte! V najnižšej polohe spravte tri nádychy a výdychy, potom sa
vráťte do polohy 6A.
text MATÚŠ MAŽEC, ZORA CZOBOROVÁ,
foto FRANTIŠEK BODNÁR

Predstavujeme kamionistov NAD-RESS Senica
Milan Kubica:

Od ľudoviek až po heavy metal

Odkedy pôsobí v NAD-RESS Senica, a.s.:
September 2011
Počet najazdených kilometrov, len
v NAD-RESS Senica: 400-tisíc kilometrov
l Čo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Páči sa mi, že človek nie je pod kontrolou. Nikto mi
nedýcha cez rameno a nepozerá sa, či všetko robím
dobre. Nepáči sa mi, že keď si odrobím zmenu, nie
som doma. Týždeň, niekedy aj dva som preč z domu.
Bežný človek po ôsmich hodinách, ktoré si odrobí,
ide domov. My musíme zostať v kamióne, aj keď už
máme prácu za sebou.
l Ktorí európski vodiči kamiónov sú, podľa
vás, najlepší/najhorší?
Medzi tých horších patria Rumuni a šoféri
z bývalých republík Juhoslávie - Slovinci, Srbi, Chorváti... Slušne sa na cestách správajú Angličania, Nemci či Francúzi, ale vždy záleží od konkrétneho šoféra.
l Čo zvyčajne jete na cestách? Aké jedlá si
kupujete, aké sám varíte?
Nosievam si polotovary, ktoré si iba zohrejem a zjem
ako hotové jedlo. Kupujem si už len „doplnkové
jedlá“- na raňajky chlieb, salámu, maslo, na večeru
jogurt.
l Kde v Európe sú podľa vás najlepšie parkoviská pre vodičov kamiónov? Ktoré parkoviská
na Slovensku sú najlepšie?
V Európe majú najlepšie parkoviská jednoznačne
Francúzi. Majú ich premyslené od A po Z, nechýba
na nich vôbec nič. Je ich veľa a je na nich dosť miesta. Keďže robím medzinárodnú prepravu, Slovensko

neviem príliš posúdiť, ale dobré parkovisko na západe
krajiny je Hrádok.
l Akú hudbu zvyčajne v kamióne počúvate?
Ktorá rozhlasová stanica vás najlepšie naladí?
Záleží od krajiny. Na Slovensku počúvam Slovenský
rozhlas a Rádio Expres, v Česku Rádiožurnál, kde sa
človek dozvie niečo o susedoch. V Nemecku si potom
vyberám podľa hudby, keď na nejakej stanici začnú
hrať zle, tak prepínam. Púšťam si hudbu aj cez usb
port. Spravil som si mix všetkého, od ľudoviek až po
heavy metal.
l Využívate na cestách internet? Ktorá webová stránka je vaša obľúbená?
Internet prostredníctvom roamingu je drahý,
využívam ho len minimálne. Keď sa mi podarí na
parkovisku pripojiť na wifi, pozerám si športové
a spravodajské stránky.
l Hrávate počas povinných prestávok nejaké
hry? Čo radi čítate (časopisy, knihy)?
Hry hrávam, ale iba cez víkend. Je to vynikajúci zabijak času a nedeľa pri nich utečie, ani sa človek nenazdá. Mám rád rôzne simulátory - futbalový, farmársky. Sú tam rôzne stroje a keď sa do toho zahryznem,
aj zabudnem koľko je hodín. Knihy nečítam, ale občas
si kúpim nejaké noviny alebo časopis. Ešte na Slovensku si na začiatku týždňa kúpim denník, ale čítam ho
potom aj ďalšie dni. Na pumpe v Česku si kupujem
časopis Epocha a 21. století. Je tam veľa zaujímavých
článkov z vedy a techniky.
l Aká je vaša obľúbená lokalita/cieľ cesty?
Najradšej jazdím čo najďalej. Človek naloží a ide.
Nemusí každý deň vykladať a nakladať. Ideálne je
keď naložím, dva dni cestujem, vyložím, naložím

a opäť aspoň dva dni cestujem a na víkend som doma.
Nemám konkrétnu obľúbenú lokalitu, ale páčilo sa
mi napríklad v Španielsku a Portugalsku.
l Ako a kde trávite sviatky? Bola veľká noc.
Aké máte zvyky, čo jedávate?
Minuloročné veľkonočné sviatky som trávil na parkovisku v Nemecku. Nechcel som, aby sa história
opakovala, nakoniec som sa stihol vrátiť v piatok zo
Štrasburgu a počas sviatkov som bol s rodinou. Máme
klasické zvyky - na veľkonočný pondelok chodíme
polievať dievčatá, pošibeme mladé aj staré a potom
dostaneme po vajci. Ja obyčajne šoférujem, takže
nemôžem ani dostať do kalíška. Medzi návštevami
musí niekto šoférovať a väčšinou som to ja. Navyše
keď viem, že idem na druhý deň do práce, nemôžem
sa príliš rozbehnúť.
Barbora Žiačiková ml.
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V auguste opäť otvoríme kamióny
Prvý ročník Dňa otvorených kamiónov v auguste 2015 na senickom letisku bol podľa vyjadrenia účastníkov úspešný. Aj to je dôvod,
prečo sa rozhodlo vedenie NAD-RESS Senica,

a. s. takýto deň znovu zopakovať. Tento rok sa
stretneme 28. augusta. Opäť na letisku v Senici.
A opäť veríme, že si tam spolu so svojimi rodinami a priateľmi nájdete cestu. Prijmite pozva-

Najlepší na hlavnom pódiu

nie. Vašimi hostiteľmi sú Ing. Peter Halabrín,
Ing. Miroslav Vepy, majitelia spoločnosti. Vašu
prácu si veľmi vážia a radi by vám za ňu pred
vašimi najbližšími poďakovali.

Potvrdenie účasti:

„Hlavným cieľom Dňa otvorených kamiónov je prezentovať našu firmu cez vlastných zamestnancov
a poďakovať im za ich vernosť. Vodiči trávia značný
čas bez rodiny a preto patrí toto poďakovanie nielen
im, ale aj deťom a manželkám za to, že otca veľa využívame pre naše potreby,“ hovorí Ing. Peter Halabrín.
A práve hlavné pódium bude patriť oceňovaniu najlepších z vás a umeleckým vystúpeniam.

Nahlasovanie účasti zamestnancov NAD-RESS a ich rodinných príslušníkov na Deň
otvorených kamiónov 28. 8.
2016 na senickom letisku
bude na sekretariáte u pani
Gabrielovej (0918377481).

Pre silných chlapov ešte viac súťaží
Minulý rok mali veľký úspech medzi návštevníkmi Dňa
otvorených kamiónov súťaže Najlepší kovboj, Najväčší
silák, Najlepší ťahúň. „Súťaživosť vodičov a ľudí na DOK
bola výrazná, čo nás teší. Určite podobnú sekciu pripravíme a posilníme,“ ubezpečujú hostitelia.

Špeciálny program aj pre ženy
„Vlani sme počas Dňa otvorených kamiónov
ženy skrášľovali v Salóne krásy, varili zdravo
s Marcelom Ihnačákom, mohli si vyskúšať malé
trampolíny. Aj tento rok bude pre nežné pohlavie pripravená dámska zóna. Dámy, chystáme sa
vás opäť hýčkať,“ hovorí Ing. Hana Búzeková.

Informácie aj
pre nových vodičov
„Na jeseň sme zvyšovali platy našim zamestnancom, hlavne vodičom. Pre všetkých, ktorých zaujíma práca za volantom v NAD-RESS
Senica, pripravíme na Dni otvorených kamiónov informácie o nových pracovných miestach.
Promovať chceme aj náš projekt Mladý vodič,“
uviedol Ing. Pavol Kosík.

„Deti sú najdôležitejšími účastníkmi Dňa Pre deti Kamiónikovo
otvorených kamiónov,“ zhodujú sa všetci
hostitelia. Minulý rok sa súťažilo s pasom v Kamiónikove, maľovalo na tvár, papala cukrová vata, vyrábali sa písmenkové
náramky, tancovalo, maľovalo, skákalo na hrade, pozeralo 9D
kino, šašovalo so šašom Andrejom
a šašicou Leonou, deti krstili Nadresáčik. Detský program ukončila
penová párty. „Deti, veľmi sa na
vás aj tento rok tešíme a vašu zónu
podporíme ďalšími atrakciami,“
pozývajú hostitelia.

Posilnený autopark
„Vlani sme šťastnú cestu počas Dňa otvorených dverí popriali 28 kamiónovým novorodencom Mercedes a Volvo. Výmenu kamiónov robíme pravidelne, každý rok. Tento rok sa výmena
vozidiel uskutočnila skôr na jar. Naši vodiči sa
pýšia 25 novými ťahačmi 7 novými chladiarenskými valníkovými vozidlami. Náš autopark
predstavíme v plnej kráse a v pohybe. Tento rok
v kamiónoch ľudí aj povozíme, aby si vyskúšali
jazdu so školiteľom a objavili, čo práca vodiča
predstavuje,“ hovorí Ing. Pavol Cibulka.

Kamióny pre celé
Záhorie a Kopanice
„Deň otvorených kamiónov je určený v prvom
rade pre našich vodičov a pre ich rodiny. Chceme
si uctiť kvalitnú a lojálnu prácu našich vodičov.
Stabilitu našej firmy. Len v symbióze zamestnávateľ a zamestnanec dokážeme byť úspešní.
Letisko je veľké a tak radi privítame aj ľudí zo
Senice a okolia,“ hovorí Ing. Miroslav Vepy.
Barbora Žiačiková


aj penová párty
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Odmeňujeme našich najlepších
Naša liga vodičov pokračuje ďalej, teší nás,
že sa o ňu zaujímate a
snažíte sa byť stále lepší a lepší. Porozprávali
sme sa s technickým
riaditeľom NAD-RESS
Senica Ing. Pavlom Cibulkom, ako vníma súťaž.
l Stretla sa Liga vodičov s ohlasom? Berú ju
ako prestíž?
Rozdiel medzi najlepším
a dobrým je veľký, medzi najlepším a najhorším
priepastný. Veľmi ma teší
naša liga, ktorá je ušitá
presne na naše podmienky. V čase sa preto mení a
vyvíja podľa našich skúseností. Náročnosť súťaže a
tohto povolania sa snažíme
zohľadňovať aj v cenách, ktoré majú možnosť
vodiči získať.
l Cítite u vodičov záujem zlepšovať sa?
Záujem zlepšovať sa je čisto individuálna vec.
Čím ste celkovo lepší, tým je možnosť dosiahnuť pokrok náročnejšia. Potom je to už len o
detailoch. Tak ako všade, aj tu máme ľudí, ktorí sú viac a menej súťaživí, čo sa odzrkadľuje
na celkových výsledkoch. Pozitívom je, že sa
krok po krôčiku všetci posúvame stále ďalej.
l Ako ste spokojní s výsledkami? Zaznamenali ste opäť zlepšenie?
Liga je posudzovaná ako celok, nie len technika jazdy, ale aj výkon a starostlivosť. Zlepšenie
dosiahnete dvoma spôsobmi. Prvé, to najkrajšie je, zlepšením sa vodičov a druhé tým, že
najslabších vodičov prepustíte. Samozrejme,
zameriavame sa najmä na prvý spôsob. Školeniami, informovaním a odmeňovaním za kvalitnú prácu. Koniec roka ukázal, že zlepšenie
je výrazné. Napríklad vodiči na mercedesoch
majú priemernú známku 9,69, čo 3-4 roky doPrinášame vám výsledky súťaže o najlepších, najvýkonnejších
a najporiadkumilovnejších vodičov
NAD-RESS Senica, a. s. Pôvodne sme
súťaž chceli vyhodnocovať kvartálne,
ale vzhľadom na čas sme ju vyhodnotili po polrokoch, z ktorých vyšli celkoví víťazi za rok 2015. V celkovom
poradí sa na stredisku 110 umiestnil
na 1. mieste MILAN ČUGA s 25 bodmi. Podarilo sa mu bodovať v každej
kategórii a preto je ideálnym víťazom.
V tesnom, ale naozaj tesnom závese
skončil JOŽKO VANEK. Rozdiel medzi týmito dvomi bol taký minimálny,
že rozhodol deň, kedy sa MILAN lepšie vyspal. Na stredisku 120 vyšiel lepšie z bratského súboja PETER MARKOVIČ, čo by na začiatku roku 2015
asi málokto tipol. Poďakovať sa za to
môže aj školiteľovi Jankovi Vojtekovi
(školenia zavesil na pomyselný klinec – veľká škoda), vďaka ktorému sa
jeho technika jazdy výrazne zmenila.
Malé vozidlá boli súbojom JEDNOTY
a MOJA SÁMOŠKA, z ktorých nakoniec lepšie vyšiel PATRIK KUNKELA

zadu nedosahovali
ani tí najlepší z nich.
Prichádzal
jú nové vozidlá,
nové Volvá, šoféri
sa obávali, že to
môže dočasne znížiť ich hodnotenia, kým si zvyknú na nové stroje.
Naplnili sa tieto
obavy?
Vozidlá meníme
v priemere raz za
5 rokov. Rozdiel
medzi nimi je teda
značný, či už v interiéri, exteriéri
alebo po technickej stránke. Je
teda prirodzené si
na ne zvykať. Dobrý vodič sa adaptuje veľmi rýchlo. Ak
má niekto výrazný problém, vždy je tu školiteľ, ktorý rád pomôže.
l Aké zmeny môžeme očakávať
v pokračovaní Ligy vodičov?
Zohľadníme pravidlá pre Volvo. Hodnotenia budú vychádzať práve z
ich kritérií. Jednotlivé parametre prenesieme zo
súťaže „DRIVERS
CHALANGE
Každá kvapka sa
počíta“. Nosné budú
najmä prekračovanie
rýchlosti a priemerná spotreba s tým
súvisiaca, voľnobeh,
brzdy a neúsporná
jazda. Ak budú dva
rovnaké výsledky,
rozhodne dojazd
a najvyšší prevodový stupeň. (mm)

Na fotografiách je
dodatočné odovzdávanie cien minuloročným víťazom Mercedes ligy. Spoločnosť
NAD-RESS
venovala luxusné hodinky,
ktoré sú symbolom
presnosti,
poukazy
na víkendové pobyty
s rodinami v hodnote
600 €, 500 €, 400 €.

Víťazi sú jasní !!!!
zo „SÁMOŠKY“, keďže obťiažnosť
jazdy po Bratislave je výrazne vyššia, čo však nijako neznižuje jazdecké umenie a profesionalitu druhého
v celkovom poradí MÁRIA PAGÁČA.
Všetkým blahoželáme.
V roku 2016 bude súťaž strediska
110 prebiehať na VOLVÁCH, stredisko
120 na MERCEDESOCH a na malých
vozidlách to bude „všehochuť“. Už teraz je jasné, že to budú zaujímavé súboje, keďže v našich radoch pribudli
profíci, ktorí môžu poradím celkom
slušne zamávať.
Ceny pre najlepších odovzdá oficiálne Ing. Peter Halabrín na Dni otvorených kamiónov 28. 8. 2016 v Senici na
letisku. (minimálne to budú chlebíčky
a diplom J)
Pavol Cibulka
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