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Pozývame vás na

DEŇ OTVORENÝCH



ATRAKCIE A PROGRAM
PRE DETI AJ DOSPELÝCH

KAMIÓNOV
28. augusta ‘2016

10.00 - 16.00 hod.
TEŠIA
SA NA
VÁS:

DESMOD
MIRO JAROŠ
GABRIELA GIOTTO
MARCEL IHNAČÁK
ZORA CZOBOROVÁ
ROMAN VOLÁK
Moderuje:
ŠTEFAN SKRÚCANÝ
Na konci letecká šou
RETRO SKY TEAM

STRETNEME SA NA LETISKU V SENICI; kyvadlová doprava je zabezpečená
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
chcem sa vám všetkým poďakovať za snahu a odovzdanú prácu za dve tretiny roka, ktoré máme za sebou.
Čakajú nás ešte štyri mesiace, ja verím, že rovnako
úspešné a bezproblémové. Za toto obdobie nebolo
všetko jednoduché a hladké, ale každý jeden zamestnanec našej spoločnosti dbal a staral sa o to,
aby sme týchto problémov mali čo najmenej. Ešte
raz ďakujeme! Obzvlášť by som chcel poďakovať
dvadsiatim z vás za vernosť nákladnej automobilovej doprave, pracovali ste pre ČSAD a následne NADRESS spolu vyše 30 rokov. Bude mi
cťou vám na konci augusta podať ruku.
Pomaly máme za sebou najobľúbenejšiu
časť roka a ja dúfam, že ste ju všetci využili na načerpanie nových a potrebných síl, ktoré po zvyšné mesiace
budete ešte potrebovať. Verím,
že ste si užili krásne dovolenky
s najbližšími a že ste si dostatočne
oddýchli od bežných povinností.
Na bilancovanie je ešte priskoro,
k tomu sa dostaneme na konci roka,
no teší ma, že už teraz môžeme za toto obdobie rátať nejeden úspech. Opäť sa darí
našim vodičom vo FleetBoard lige, spokojnosť hlásia aj naši zákazníci. A to je pre nás
dôležitým meradlom, ktoré nám dodáva

radosť i zodpovednosť zároveň. Som hrdý na manažment
spoločnosti, že dokáže hospodáriť tak, aby opäť od septembra najlepším z vás podľa presne určených kritérií mohol odmenami zvýšiť plat. Vymedzili sme
na to 300 000 eur, celé odmeňovanie je nastavené motivačne s cieľom ohodnotiť kvalitu vašej
práce, ale aj napredovanie a zlepšovanie sa v nej.
Prihováram sa vám v čase, kedy finišujeme
s prípravami na druhý ročník akcie Deň otvorených kamiónov, ktorý si vlani získal obľubu
nielen medzi vami zamestnancami, teda
medzi vami, ktorí nám svojim spôsobom umožňujete, aby sme sa vám
aj takýmto spôsobom poďakovali
za to, čo pre našu spoločnú firmu
NAD-RESS a.s. robíte, ale aj medzi verejnosťou nášho regiónu.
Tento rok sme sa snažili celú
akciu vylepšiť a „vychytať muchy“, ktoré sme našli. Aj tentoraz vás čaká skvelý kultúrny
program, množstvo aktivít pre
deti i dospelých. Vylúčené nie je
ani prekvapenie, to všetko sa však dozviete, ak prídete opäť medzi nás.
Miroslav Vepy,
predseda predstavenstva
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Zaradili sme to
na odpočívadlo
Držíte v rukách druhé číslo Nadresáčika v roku 2016, vľavo máte pozvánku
na Deň otvorených kamiónov. Pre chlapov Desmod, pre deti Miro Jaroš, pre
dámy módna dizajnérka Gabriela Giotto, pre všetkých vaši starí známi – Marcel Ihnačák, či Zora Czoborová, ktorá
si tentoraz zobrala na výpomoc aj niekoľkonásobného majstra sveta v karate
Romana Voláka. Celý program bude pod
taktovkou Štefana Skrúcaného. Všetci
sa na vás tešia, sú na vás zvedaví. Pýtajú
sa nás. Ako žijú tí kamionisti a ako ich
manželky, dá sa to vydržať? Sú to určite úžasní ľudia. My im vašu jedinečnosť
odobrujeme. Tento Nadresáčik je predovšetkým o ľuďoch. O Mariánovi Sládečkovi, o Ing. Antonovi Šiškovi z COOPu,
o dvadsiatich z vás, ktorí to tu ťaháte
už viac ako 30 rokov. Je o Paľovi Gazdovi, ktorý si nosí bicykel na kamióne
a už 41 rokov má rád svoju prácu. Váš
riaditeľ Pavol Kosík motivuje v rozhovore, čo vedenie opäť chystá na vašich
výplatných páskach od septembra. Deň
28. 8. 2016 bude patriť vám, vašim deťom, manželkám, kamarátom... Otvárate vaše kamióny, ale zostávate s nimi na
odpočívadle. Užite si to. Z celého srdca
vám to praje aj váš manažment. A odkazuje, že veľmi ĎAKUJE, že vás má.
 Redakčná rada novín Nadresáčik

Rona súťaž - VÝHERCOVIA

V aprílovom čísle Nadresáčika sme vyhlásili súťaž. Mali ste odpovedať na otázku: Koľko percent výrobkov sa dopravuje kamiónovou dopravou v spoločnosti
Rona. Správna odpoveď je 35 %..
Vodka set – exkluzívny dizajn pohárikov
na vodku z dielne šéfdizajnéra RONA,
a.s. Patrika Illa vyhráva Peter Frančík.
SWAN – 6 kalíškov na víno, dizajn Patrik Illo vyhráva Janka Dermeková.
ARAM – 6 kalíškov na víno, dizajn Miloš Jankú vyhráva Jozef Šimek.

Súťaž august 2016
Napíšte nám na adresu nadresacik@
nadress.sk do 9. 9. 2016 odpoveď na
otázku: Koľko rokov pracuje Pavol
Gazda ako kamionista?
Vyžrebujeme tri tričká NAD-RESS.
Lajkujte nás na Facebooku

NAD-RESS Senica, a.s.
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Predstavujeme vám

August 2016

Na prácu dispečera
musíte mať najmä chuť
„
Dispečer vo firme koordinuje dopravu, spracováva agendu, administruje doklady, operatívne rieši zmeny
a reklamácie, monitoruje polohu vozidiel, analyzuje dáta, komunikuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami...
Dispečer je vo firme veľmi dôležitý. A dobrý dispečer je pre firmu vzácny. Marián Sládeček, dispečer
medzinárodnej dopravy NAD-RESS Senica pracuje vo firme už pätnásť rokov a teda mal nám čo povedať.
l Akú kvalifikáciu potrebuje človek vo vašej funkcii?
Ja ju nemám a ani neviem, aká je
vlastne na vykonávanie tejto funkcie
potrebná. Ale tu platí to, čo v mnohých
iných prípadoch, že netreba kvalifikáciu, ale chuť.
l Medzinárodná doprava dnes vo
veľkom funguje aj letecky, po železnici, či loďou. Čím je pre zákazníka výhodná práve tá kamiónová?
Kamiónová doprava dopĺňa vami
vymenované prepravy, no nielen to.
Ani lietadlo, ani vlak a ani loď vám tovar všade neodvezie. Kamiónová doprava tu preto bude vždy. Záleží len
v akom rozmere. Lietadlo vám totiž
privezie tovar na letisko, loď do prístavu a vlak na železnicu. Ale potom
už musia nastúpiť kamióny. A čím je
výhodná? Kamión vám dovezie tovar
až do dvora. V rámci Európy sa letec-

ká či železničná doprava rieši iba veľmi
málo. Práve kamiónová je využívaná
najviac, čoho výsledkom sú však preplnené cesty, ktoré na to momentálne
nie sú stavané.
l Koľko vozidiel má spoločnosť
NAD-RESS a.s. vyčlenených práve
pre medzinárodnú dopravu?
Mám na starosti celkovo päťdesiat vozidiel, z toho sú tri súpravy, teda auto
plus vlek. Tieto autá sú schopné odviezť 38 paliet.
l Politika sem síce nepatrí, ale
nedá sa nám nespýtať na súčasnú
imigračnú vlnu v Európe a s ňou aj
zvýšené kontroly hlavne na nemeckých či francúzskych cestách. Pociťujú to vaši vodiči?
Zo začiatku imigračnej vlny sme mali
veľké čakania v prístave Dover v Anglicku a v Calais vo Francúzsku, šoféri tam stáli aj 24 hodín. Všetko bolo

totálne upchaté, imigranti dokonca
vbehli aj do Eurotunela. Ale to sa dialo počas tej prvej vlny. Momentálne
to už nie je také zlé. Boli aj kontroly
na rakúsko-nemeckej hranici, nedávno aj na maďarsko-rakúskej. Ale touto
trasou veľmi nechodíme. Takže veľmi
nás to neovplyvnilo. Viac komplikácií
nám spôsobujú bežné nehody na diaľniciach, tam má šofér najväčšie časové straty. Samozrejme, svoje robia aj
opravy diaľnic, najmä v lete, kedy časť
z nich uzavrú. Ale čo sa týka momentálnej situácie, na ktorú ste sa pýtali,
tak možno o mesiac to bude úplne iné.
Teroristických útokov pribúda a či to
ovplyvní situáciu na hraniciach, to neviem momentálne posúdiť.
l Môžete nám prezradiť, aké licencie a potvrdenia musia mať vaši
šoféri na to, aby mohli jazdiť v zahraničí?

Ani lietadlo, ani vlak
a ani loď vám tovar
všade neodvezie.
Kamiónová doprava
tu preto bude vždy.

“

Okrem platného vodičského preukazu s potrebnou skupinou je to platná
lekárska prehliadka, odborná spôsobilosť teda psychotesty a naša firma vyžaduje aj čistý register trestov. Ostatné
veci, ako poistenie na škody spôsobené zamestnávateľovi sú už pridružené
veci k tomu všetkému.
l Existujú nejaké špecifiká, ktoré
musia mať vodiči na základe zákonov v iných krajinách?
Od 1. 7. nám napríklad pribudlo jedno špecifikum, Francúzi vyžadujú papier o minimálnej mzde, ktorú musia
vodiči mať. Tak každý náš vodič musí
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Každý šofér má rád
niečo iné, každému
vyhovuje iná krajina.

“

mať aj takéto tlačivo. V minulosti bol
povinný vo Francúzsku aj alkoholtester, ale neviem, či to niekedy niekto vôbec kontroloval.
l Akú najvzácnejšiu, alebo možno
najkurióznejšiu zásielku ste museli
vo svojej praxi obstarať pre klienta?
Osobne si nespomínam na nejakú takú
zásielku, ktorá by bola niečím vzácna,
alebo by bola kuriózna. Ale spomínam
si, že sme po dlhšom čase viezli z Galanty zásielku televízorov a hneď na
prvej ceste nám v Nemecku ukradli
jednu paletu. Vraj to bola práve tá, kde
boli tie najdrahšie. Nie som si istý, či
sme viezli niekedy niečo drahšie, ale
táto zásielka bola jednou z tých naj.
l Aké najčastejšie problémy majú
vaši vodiči pri cestách do zahraničia?
Bolo veľa problémov v minulosti,
keď šoférom kradli naftu. V zahraničí
existujú organizované skupiny, ktoré
sa špecializujú práve na toto. Alebo sa
nám stalo, že šoférom vykradli kabínu,
zmizli im firemné i osobné veci. Zablokovali sme všetky karty a aj napriek
tomu boli zneužité, aj to sa stalo. Komplikácie s preplnenými cestami som už
spomínal, navyše je tu ďalší problém
a to sú parkoviská, ktorých je jednoducho málo. Ale to je celoeurópsky problém.
l Európa je veľká? Ako zvládajú
navigáciu vaši šoféri?
Zablúdiť nezablúdia, ale stáva sa, že
vodič je možno sto metrov od adresy
vykládky a nevie ju nájsť. Stalo sa nám,
že keď vodič po dvoch hodinách dorazil kam mal, tak volal nazad, že veď ja
som tu stál. Ale to je tým, že adresa je
zle označená, alebo schovaná. Niekedy
hľadáme pomocou internetu presnejšiu adresu ako uvedie zákazník, nejaký
oporný bod. Ale také klasické zablúdenie, aké asi máte na mysli, sa v dnešnej
dobe navigácií asi ani nemôže stať. Ale
počul som, že niekedy v minulosti, keď
som tu ešte nepracoval, sa jeden náš

vodič vybral do mestečka St. Etienne,
ktorých je však vo Francúzsku niekoľko a tie ktoré mám na mysli ja sú vzdialené 600 km od seba. No a šofér si vybral to zlé (úsmev). Ale to bolo naozaj
dávno, dnes si to neviem predstaviť.

„

Telefón nevypínam,
nemôžem si to
dovoliť.

“

l S čím sa na vás obracajú šoféri,
keď sú na cestách?
Najčastejšie volajú, že sú
na nakládke a nenakladajú
ich, alebo sú na vykládke
a nevykladajú. Potom je
už na nás, aby sme tieto
veci urgovali, pokiaľ tam
nie je presné časové okno.
Sám hovorím vodičom, že
pokiaľ nie je niekde stanovený fixný čas na nakládku a vykládku a stoja
tam vyše hodiny, aby mi
zavolali. To sú najčastejšie
problémy okrem časových
sklzov, ktoré vodičom spôsobuje premávka. Niektoré
firmy striktne vyžadujú čas
príchodu nášho kamiónu,
a ak nestíha, musíme to riešiť. Niekedy sa veci vyriešiť
podaria, niekedy nie.
l Aký rozdiel je medzi dispečerom na vnútroštátnej
doprave a vami?
Kolegovia na vnútornej riešia
vyťažovanie vozidiel z jedného dňa na druhý. Ja mám
v tomto malú výhodu. Ja

som predtým, ako som nastúpil na
medzinárodnú špedíciu, začínal práve
na vnútroštátnej. Tá práca a jej náplň
sa však odvtedy zmenila. Ale, samozrejme, aj ja mám prípady, kedy kamión dnes naloží a zajtra vykladá. Vtedy mám na riešenie vyťaženia kratší
čas. Pri dlhších prepravách však mám
toho času viac, to sú asi najväčšie rozdiely.

l Potrebujete pri vašej práci znalosť cudzieho jazyka?
Pracujeme so zahraničnými špedíciami, takže áno. Kolegyňa Soňa Lásková
vie po nemecky a po anglicky, kolega
Jozef Pukančík zasa po francúzsky, ja
ovládam aspoň základy. Takže niektoré
výrazy a frázy používané pri našej práci
ovládam. Ale človek vo funkcii akú zastávam, by mal ovládať aspoň základy.
l Do ktorých krajín sa vaši šoféri
najviac tešia a do ktorých naopak
najmenej?
Snažím sa šoférov posielať do jednotlivých krajín rovnomerne. Jeden má
rád Anglicko, inému je zasa proti srsti
pre cestu trajektom a jazdeniu po ľavej strane, ďalší chodí rád do Nemecka a ďalší do Francúzska. Každý má
rád niečo iné, každému vyhovuje iná
krajina. Naozaj sa snažím šoférom vyhovieť, ale viete ako to je. Je ich veľa,
nikdy nevyhoviete v danej chvíli každému a potom sa občas objaví aj nejaká
výčitka.
l Musíte byť k dispozícii aj vo voľnom čase a cez víkend, však?
Telefón nevypínam, nemôžem si to
dovoliť. Musím byť stále k dispozícii,
stať sa môže všeličo a aj cez víkend.
Stalo sa mi to neraz. Šofér má naložené auto, ochorie a už je problém. Vtedy
musím situáciu vyriešiť.
l Máte čas na koníčky? Ak áno,
aké to sú?
Veľa času mi na ne nezostáva, najviac
času mi momentálne zaberá moja práca.
Text: Michal Runák
Foto: Barbora Žiačiková ml.
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Zvyšovanie miezd vodičov pokračuje
Spoločnosť NAD-RESS Senica, a.s. už dva roky
po sebe upravovala mzdy vodičov smerom nahor a v tomto trende chce pokračovať aj naďalej. Odpovedá Pavol Kosík, obchodný riaditeľ
spoločnosti NAD-RESS Senica, a.s.
l Plánujete aj v tomto roku potešiť vodičov
a prilepšiť im na mesačných odmenách?
Chceme aj tento rok pokračovať v nastavenom trende a rozdeliť určitý balík financií do miezd, ktorý sme
si nakalkulovali tak, aby sme ho aj boli schopní zabezpečiť.
l O akom veľkom balíku hovoríme?
Ide asi o 300 000 eur za rok. Jednoduchou matematikou plánujeme pridať asi 100 eur na vodiča za
mesiac, čo predstavuje za rok takmer 1 mesačný plat.
l Zvýšenie plánujete pre každého vodiča?
Odmeny môžeme rozdeliť do dvoch rovín - odmena
za kvantitu – výkon a odmena za kvalitu. Dva roky
sa platy navyšovali formou zvýšenia platu za výkon.
Jednoducho povedané, vodič dostal za rovnakú prácu-výkon po zvýšení väčšiu odmenu. Teraz sa chceme
zamerať na kvalitu. To pre nás znamená lepšie prevádzkové náklady jednotlivých vodičov na vozidlo
pri približne rovnakých výkonoch. Znamená to, že
chceme lepšie odmeniť tých vodičov, ktorí sa lepšie
starajú o vozidlo, majú lepšiu techniku jazdy a tým aj
nižšie prevádzkové náklady.
l Pre vás je veľmi dôležité neustále sledovať
náklady a pri rozhodovaní napríklad o úpravách platov sa s týmito číslami takpovediac „vyhrať“?
Presne tak, všetko potrebuje mať reálny základ. Pri
rozhovore nájdete aj prehľad nákladov po strediskách. Z toho je jasné, že máme tri významné náklady,
ktoré tvoria takmer 70 % celkových nákladov. A to
náklady na obstaranie vozidiel, PHM a mzdy. Potom
sú náklady, ktoré neovplyvníme, ako mýtne poplatky, dane a poistenie. Tie sú závislé od druhu dopravy,
ale pri strediskách VND a MKD je to až 20 % z celkových nákladov. Z toho je jasné, že ak chceme niekde

pridať (mzdy) musíme niekde ubrať a jediná možnosť
sú prevádzkové náklady na vozidlo (PHM + opravy
a údržba). To znamená technika jazdy.
l Z toho majú vodiči asi najväčšiu obavu, že sú
pod neustálou kontrolou a musia nielen prísť
načas do cieľa, ale ešte aj z čo najlepšou spotrebou.
Nemyslím si, že by to mal byť strach a ani to nechceme. Ale je úplne pochopiteľné, že ak dvaja vodiči urobia za mesiac ten istý výkon a rozdiel v prevádzkových nákladoch na rovnaké vozidlá je 200 eur a viac,
je potrebné, aby aj odmena týchto vodičov bola adekvátna. Nechceme ísť cestou pokút, stŕhania zo mzdy,
ale práve naopak cestou odmien.
l Bude to spravodlivé? Veď podmienky aj pri
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rovnakých prepravách nemusia byť vždy rovnaké.
Podmienky v doprave nikdy nie sú rovnaké a preto
sa nezameriavame na spotrebu ako číslo, ale vychádzame z parametrov techniky jazdy. To znamená,
hoci má niekto horšiu spotrebu, ale technika jazdy
bola na vysokej úrovni, vieme, že sa to lepšie zajazdiť nedalo, pretože podmienky, ako náročnosť cesty
a váha nákladu neboli optimálne. A tak bude aj tento
motivačný model nastavený.
l Môžete to spresniť?
Jednoznačne chceme na začiatku na tzv. odmeny
pridať veľký balík cca 25 000 eur mesačne. Nerozdelíme ho však rovnomerne pre všetkých, lebo momentálne je rozdiel v technike jazdy stále dosť značný.
Ak má vodič vysokú spotrebu a zlú techniku jazdy,
nemôžeme ho odmeňovať. Avšak, chceme ho motivovať, ak zmení techniku jazdy k lepšiemu, bude na
tom finančne lepšie aj on. To znamená, že počítame
a dúfame, že balík odmien bude postupne narastať.
l Odkedy môžu vodiči s odmenami a teda i zvýšením platu počítať?
V priebehu augusta budú stanovené a odprezentované presné parametre a od 1. 9. 2016 ideme na to.

Barbora Žiačiková
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Najlepšie
domáce
potraviny
Riaditeľ spoločnosti
COOP VOZ Ing. Anton Šiška
Centrum spoločnosť COOP VOZ sídli v Trnave.
V starobylom slovenskom meste, ktoré vždy obklopovali úrodné polia a vinohrady, kde bohaté
gazdovstvá a sedliacke dvory, plné hydiny a vykŕmených husí zabezpečovali dostatok toho, čo
začína byť stále vzácnejšie. Dobré domáce jedlo.
Tradičné, vekmi overené receptúry, potraviny
vyrobené z miestnych zdrojov, mäso z domáceho
chovu... O najlepších domácich potravinách vie
asi najviac riaditeľ spoločnosti COOP VOZ Ing.
Anton Šiška.

Spoločnosť COOP VOZ sa už roky zameriava na potraviny od slovenských
výrobcov. Bola to náhoda, že sa vaša spoločnosť začala takto profilovať, alebo išlo o čisto
pragmatické rozhodnutie?
Je to domáci reťazec, majitelia sú členovia družstiev,
čím je vlastne zachovaná Jurkovičova myšlienka o
spolkoch. COOP Jednota nemá žiadny zahraničný
kapitál. Zameranie na slovenské produkty je teda logické. Keď predáte slovenský výrobok, zaplatíte našim
slovenským výrobcom a tým podporíme aj našich zákazníkov, podporíme zamestnanosť. Je u nás cítiť zvýšený dopyt po slovenských produktoch. Náš systém sa
zameriava na vlastnú značku COOP, rozvinuli sme to
už na 740 druhov výrobkov a táto značka na Slovensku patrí medzi najobľúbenejšie.
l Filozofia (stratégia) spoločnosti sa oplatila.
Aj v roku 2016 ste obhájili úspech v rámci nezávislého hodnotenia značiek Superbrands. Koľko
takýchto ocenení už máte?
Je to celý brand COOP Jednota Slovensko, ktorá zastupuje 26 jednôt, nie je to len o nás. Jednota má 9
logistických centier. My sa riadime zmluvami, ktoré
sa v rámci obchodných vzťahov dodržiavajú. Z toho
vyplýva, že je to celosystémové ocenenie. Čo sa týka
našej akciovky, máme dve veľké ocenenia: dostali sme
honory Bonitná spoločnosť a Spoločensky zodpovedný podnik. Ten dostane iba 5 percent firiem na Slovensku a to považujem za veľký úspech.
l Je náročné nájsť kvalitného slovenského
výrobcu? Špeciálne, keď ponúkate taký široký

a rôznorodý sortiment. Ako a kde ich vyhľadávate?
Nemusíme vyhľadávať, oni sami sa ponúkajú. V prvom rade sa hodnotí kvalita, v druhom rade ide o to,
či cenu akceptuje zákazník. Ak sa dohodneme s akcionármi, tak potom na tri mesiace ide výrobok do
skúšobného predaja. Zväčša sú tieto projekty úspešné
a dokážu sa uplatniť na trhu.
l Keď ideme nakupovať potraviny, všetci chceme čerstvý a kvalitný tovar. Ako ho dokážete zabezpečiť? Všetko musí byť tam, kde treba načas,
navyše v lete je často príliš horúco, v zime zase
hrozí mráz...
Všetky naše vozidlá sú chladené, takže máme zabezpečenú čerstvosť. Čo sa týka nárokov na dopravu,
od začiatku bola koncepcia, že budeme používať
chladené vozidlá. Cena od začiatku zahŕňala používanie chladiarenských vozidiel. Chladiarenské zariadenie využívame celoročne, keď je treba
chladíme a keď je treba vzduch ohrievame na
požadovanú teplotu. Keď vezieme mliečne výrobky, máme zabezpečenú teplotu plus 4 stupne Celzia.
l Súvisí to aj s vysokými nárokmi na dopravu?
Máme tú denne 26 vozidiel. Najdlhšiu
trasu, ktorú zásobujeme je 120 kilometrov
v okolí Topoľčian, najkratšie sú v Trnave,
teda u nás doma. Štruktúru určujú akcionári
a teší nás, že Jednota je najlepšia na Slovensku
v štruktúre a kvalite. Naše motto je, že sme sluhovia
maloobchodu. V požadovanej štruktúre a na čas musíme zabezpečiť tovar a na to sa zameriavame.
l Spolupracujete s akciovou spoločnosťou
NAD-RESS Senica, ktorá je tiež úspešnou slovenskou firmou. Prečo ste si ich vybrali?
NAD-RESS Senica, a.s. je jediný partner zabezpečujúci dopravné služby. S nimi spolupracujeme
už od začiatku. Za ten čas sme si na seba
zvykli a treba ich hodnotiť ako jedného
z najlepších a najspoľahlivejších prepravcov na Slovensku. Mali sme viacerých, skúšali sme to aj s inými, ale
zostal už len NAD-RESS Senica a to hovorí za všetko.
l Skúsili ste niekedy
zrátať, koľko kamiónov do vašej spoločnosti príde za deň či
spolu za rok tak, aby
ste zabezpečili bezproblémovú pravidelnú dodávku tovaru?
Máme 26 vozidiel, ako
som spomínal. Jedno
musí mať nosnosť dvadsať ton, denne obslúžime

TOP klient
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okolo 40 kamiónov a majú kapacitu 16 paliet. V lete je
toho viac, lebo nosným programom je voda, nealkoholické nápoje a pivo, predaj stúpa, to znamená, že v lete
počet kamiónov tiež stúpa. Ročne je to okolo 6000 kamiónov. Niektoré kamióny sa denne otočia aj trikrát.
l Vodiči kamiónov k vám najazdia veľa kilometrov. Nájdu vždy správnu cestu? Môžete sa na
nich spoľahnúť?
Vymysleli sme spolu s NAD-RESS Senica aplikáciu
pre android. Denno-denne vieme cez ňu zistiť, kde sa
vodič nachádza. Rozhodli sme sa takto, namiesto toho,
aby sme kupovali drahé zariadenia na sledovanie vodičov. Prepravcu zaujíma, či uspokojil naše požiadavky
a ako sú vozidlá vyťažené. Vieme vyhodnotiť, kde sa
nachádzajú, koľko najazdia, vieme odhadnúť, kedy
príde auto do predajňe, tá dostáva SMS hneď potom,
ako vyrazí auto a koľko vezieme paliet. Obdivujú našu
aplikáciu aj v zahraničí. My stanovíme vodičom trasu,
kadiaľ má ísť a my to následne vyhodnocujeme. Prispieva to k zefektívneniu práce. Už vidíme, keď sa vracia, odbúravame prestoje, vieme už pripraviť zásielku.
l Ako zabezpečíte všetko tak, aby ste mali hneď
všetko pre nakladanie tovaru pripravené. Logisticky v sklade to musí byť náročné.
Ako prvá firma sme začali v skladoch využívať rádiové vlny a to už v roku 2002, všetko sme mali online.
Skladník si s prístrojom načítava čiarové kódy, v sklade
je 5100 adries, ale podľa balného listu ich ľahko nájde.
Všetko prebieha rýchlo, nájdu tovar, načítajú ho, dajú
počet kusov, naložia na paletu, dá sa to všetko dokopy
a ide sa. Robí sa to tak, aby urobil čo najmenej krokov.
Variabilita systému je zabezpečená, systém sa dá nastaviť na ťažšie a potom ľahké tovary, vysokozdvižný
vozík ide na koniec. Tento rok sme zaviedli jednu veľmi zaujímavú vec, predtým si manuálne balné listy vytláčali, teraz to počítač urobí automaticky, keď zachytí,
že proces bol dokončený. Hneď následne priradí ďalší
balný list skladníkovi.
l Riadiť spoločnosť, mať spokojných zákazníkov, zodpovedných zamestnancov, dôveryhodných obchodných partnerov, koordinovať náročnú logistiku, vytvárať vlastné značky, získavať
prestížne ocenenia a podporovať nadácie...Ako
to zvládate?
Bývam v Piešťanoch, absolvujem sem každý deň cestu od roku 2002, vytváral som túto spoločnosť, prijal
som to ako výzvu, bol to dobrý zámer z pohľadu jednotného družstevníctva. Táto práca sa mi páči, pretože je to služba a každý človek, ktorý sa odhodlá robiť
službu, musí mať na zreteli, že služba znamená napĺňať porekadlo: „My tu nie sme pre seba, ale pre vás.”
Sme hrdí, že sme to takto vybudovali. Firma má 165
zamestnancov, v prepočte na slovenské koruny máme
obrat 2 miliardy ročne. Človeka baví práca, ktorá má
všeobecný osoh. Dieťa sa podarilo. Ja som mal vždy
heslo, nech sa vám všetkým darí, lebo keď sa bude
dariť vám, bude sa aj nám. Je to otázka životnej filozofie. Kapitalizmus nie je len o likvidovaní ostatných,
ale aj o podpore. Aj preto podporujeme práve slovenské výrobky. Buďme radi, že máme také produkty, aké
máme, určite nespasia svet, ale máme u nás kvalitu.

Text: Matúš Mažec

Foto: Andy Hornicz
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ĎAKUJEME

Ďakujeme za dôveru
Hovorí sa, že značka je to, čo zostane, keď zhorí celá budova firmy. Značky, ktoré sú rešpektované, netvoria budovy, počítače, či autá, ale predovšetkým ľudia. Zamestnanci. Práve
vy, ľudia z NADky, ste hlavným aktívom značky NAD-RESS Senica. Na tejto dvojstrane
vidíte 20 vizitiek. Malou anketou predstavujeme 20 jedinečných ľudí, ktorí každý deň inšpirujú manažment firmy, že podnikať s takými zamestnancami má zmysel a je to pre nich
česť, mať ich v tíme. Vraj úspech nie je len o tom, čo dosiahneš, ale aj o tom, k čomu inšpiruješ ostatných. Inšpiráciou a víziou úspechu môže byť aj dvadsať vašich spolupracovníkov, ktorí sú v nákladnej automobilovej doprave najmenej 30 rokov, z toho 19 rokov nosia
značku NAD-RESS Senica.
Nám, redaktorom bolo veľkou cťou písať o týchto dvadsiatich služobne najstarších ľuďoch v NAD- RESS Senica. Nech je táto dvojstrana – tabuľa vďaky a lojality návodom pre
všetkých, ktorí veria v charakter a pokoru a chcú aj v pracovnom živote niečo dosiahnuť.
Lebo práca a zamestnanie nie je to isté. Zamestnanie nás živí, ale práca dáva nášmu životu
zmysel.
Matúš Mažec, Michal Runák, Barbora Žiačiková

Pavol Gazda

l Oddelenie: vodič
l Vek: 58
l Nástup: prvý júl 1975
l Odrobené roky: 41

3.
voľnosť
samostatnosť
zárobok

1. Tým, že má táto práca baví a firma
patrí medzi jednu z najlepších. Keď som
potreboval voľno, dostal som ho. Nikdy som
nerozmýšľal, že by som niečo menil.
2. Odjakživa ma bavila samota a voľnosť. Vždy som sa o seba vedel postarať. To ma uspokojuje, byť sám sebe pánom.

1.

V nákladnej automobilovej doprave pracujete
už dlhé roky. V čom tkvie vaša
dlhoročná vernosť jednej profesii a posledných 19 rokov aj
jednej firme?
Čo vám tie roky
v NAD-RESS Senica dali?
Mysleli ste si pri nástupe, že vo
firme vydržíte tak dlho?
Ak by ste mali popísať
vašu prácu tromi slovami, ktoré by to boli?

2.
3.

Ján Straka

l Oddelenie: opravár
l Vek: 57
l Nástup: prvý júl 1977
l Odrobené roky: 39

l Oddelenie: vodič
l Vek: 56
l Nástup: prvý júl 1978
l Odrobené roky: 38

vydržať
vydržať
vydržať

1. Načo by som menil niečo, čo je dobré,
začiatky boli ťažké, ale vydržal som.
2. Roky skôr uberajú, ale stabilitu a istotu.
Určite by mi nenapadlo, že ostanem tak dlho.

Miroslav Ravas

l Oddelenie: vodič
l Vek: 57
l Nástup: prvý júl 1979
l Odrobené roky: 37

l Oddelenie: opravár
l Vek: 57
l Nástup: prvý apríl 1980
l Odrobené roky: 36

3.

Jaroslav Kadlečík

l Oddelenie: vodič
l Vek: 55
l Nástup: prvý júl 1979
l Odrobené roky: 37

spokojnosť
istota
obživa

1. Vyučil som sa tu a zostal som až doteraz, nemal som dôvod na zmenu.
2. Najmä skúsenosti, jazdil som na všetkom
možnom, od Ávie až po Volvo.
3.
istota
drina
únava

1. Začal som tu a nakoniec aj zostal,
tak to nejako vyšlo.
2. Dobré aj zlé, ale to by bolo na dlho.
Vôbec som si nemyslel, že ostanem. Už to len doklepať.

Štefan Karaffa

kolektív
láska
zodpovednosť

1. Odjakživa ma bavila táto práca, vždy
som chcel robiť okolo áut.
2. Človek sa učí celý život, ja som sa naučil prístupu a obohatil som svoje remeslo.

3.

Ladislav Pánik

3.

Pavol Kobliška

l Oddelenie: vodič
l Vek: 54
l Nástup: prvý júl 1979
l Odrobené roky: 37

3.
skúsenosť
stabilita
samostatnosť

1. Vyučil som sa tu a odvtedy sa tejto
profesii venujem.
2. Je to škola života. Človek sa učí celý život, platí to aj v tejto profesii.
3.
zaujímavá
istota
kolektív

1. Preto, že má robota baví a nemám
rád zmenu. Predtým som bol vodič, teraz
som mechanik.
2. Vydržala firma, vydržal som aj ja. Dala mi veľa skúseností a dobrý kolektív.

Pavol Krč Turba

l Oddelenie: vodič
l Vek: 59
l Nástup: štvrtý august 1981
l Odrobené roky: 35

3.
voľnosť
samostatnosť
pocit
zodpovednosti

1. Za všetkým treba hľadať lásku k povolaniu. Je to môj koníček aj práca zároveň.
Som vyučený automechanik, už som sa toho
jednoducho nezbavil a ani neplánujem. Chcel by som vydržať do dôchodku.
2. Voľnosť. Začínal som ráno, kedy som chcel a končil rovnako ako som si
naplánoval. Pri tom všetko, samozrejme, bola zodpovednosť.

August 2016
3.

Elena Praženková

prehľad
presnosť
nejednotvárnosť

l Oddelenie: účtovník
l Vek: 54
l Nástup: prvý apríl 1981
l Odrobené roky: 35

1. Nemala som ambíciu hľadať si inú
prácu, odkedy som tu. V mojom veku sa
navyše druhá práca zháňa veľmi ťažko.
2. Spoznala som vďaka nej veľa nových ľudí.

Peter Paračka

ĎAKUJEME
Pavol Valášek

l Oddelenie: vodič
l Vek: 52
l Nástup: prvý júl 1982
l Odrobené roky: 34
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3.

drina
zodpovednosť
pracovné
uspokojenie

1. Ja som sa vyučil a začal jazdiť. Šoférčina ma baví, jazdím už od 22. rokov. Vo
firme som spokojný, nad zmenou som ani
nerozmýšľal.
2. Jazdím na vnútroštátnej doprave a moja práca ma naučila hlavne zodpovednosti.
3.
voľnosť
zodpovednosť
zábava

l Oddelenie: vodič
l Vek: 57
l Nástup: prvý august 1982
l Odrobené roky: 34

1. Vždy ma bavilo jazdiť, je to záľuba,
vášeň a práca v jednom.
2. Hlavne zodpovednosť. Bez toho to
jednoducho nejde.

Slavomír Kovár

l Oddelenie: vodič
l Vek: 52
l Nástup: prvý august 1982
l Odrobené roky: 34

3.

odriekanie
zodpovednosť
vytrvalosť

1. My sme prakticky celá rodina robili
ešte v bývalom ČSAD, prežili sme tu celý
život, iné povolanie som si ani nevedel
predstaviť.
2. Spokojnosť, že som si splnil svoje detské sny, prešiel som celú Európu,
spoznal som svet.
3.

František Hrubša

Jazda
zábava
ohľaduplnosť

l Oddelenie: vodič
l Vek: 56
l Nástup: ôsmy september 1982
l Odrobené roky: 34

1. Sú tu dobré podmienky, nie som fluktuant. Len by som chcel, aby sme k sebe
boli ohľaduplnejší a slušnejší.
2. Dali mi veľa, i keď som si nemyslel, že tak dlho vydržím. Chcem to potiahnuť do dôchodku.
3.

Alojz Oslej

záľuba
zo
Oddelenie:
vodič
dpovednosť
l
lá
Vek:
56
sk
l
a k autám
l Nástup: ôsmy júl 1983
l Odrobené roky: 33
1. Otec pracoval v ČSAD odmalička, rovnako aj môj krstný, takže som to vlastne
zdedil. Hrával som sa v autoparku ako dieťa.
Okrem toho mám istotu výplaty a stability. Odrobím si čo treba a mám voľno.
2. Vždy ma bavilo jazdiť a popritom som aj zarábal, takže som mal spojené
jedno s druhým. Dnes už táto záľuba prešla do rutiny a povinnosti. S firmou
a podmienkami som spokojný.

Jozef Morávek

l Oddelenie: vodič
l Vek: 59
l Nástup: prvý júl 1983
l Odrobené roky: 33

drina
drina
drina

l Oddelenie: vodič
l Vek: 50
l Nástup: sedemnásty december 1984
l Odrobené roky: 32

1. Vyučil som sa a baví ma to.
2. Dali mi peniaze, teda obživu, a možnosť
spoznať svet.

Stála práca
kontakty
málo roboty

1. Nemám vo zvyku meniť firmy, keď sa
upíšem jednému, zostávam verný.
2. Robím to, čo ma baví. Nastúpil som a
chcel som zostať. A až do dôchodku, ak sa dožijem.

Vladimír Petráš

l Oddelenie: vodič
l Vek: 53
l Nástup: prvý október 1984
l Odrobené roky: 32

ĎAKUJE
M

E

Ďakujeme za všetky roky strávené v nákladnej automobilovej doprave a obzvlášť
za 19 rokov vernosti firme NAD-RESS Senica, a.s.

3.

3.

Karol Dufek

3.

Božena Marková

l Oddelenie: fakturant
l Vek: 50
l Nástup: druhý júl 1984
l Odrobené roky: 32

náročnosť
zodpovednosť
presnosť

1. V tom, že som spokojná. Mám to
blízko, práca ktorú robím, mi vyhovuje.
2. Mám dobrých kolegov, našla som si dobré
kamarátky. Cítila som vždy istotu a verím, že to tak bude naďalej.
3.

Ján Podzámsky

l Oddelenie: vodič
l Vek: 58
l Nástup: prvý september 1986
l Odrobené roky: 30

stabilita
zodpovednosť
náročnosť
povolania

1. Nemám vo zvyku prechádzať z jednej
práce do druhej. Zamestnanie vodiča ma
baví aj teraz, najradšej by som to chcel dotiahnuť do dôchodku.
2. Človek si môže viac dovoliť z hľadiska zárobku, takže máme možno vyšší
životný štandard, aj keď času menej.

Jozef Vanek

l Oddelenie: vodič
l Vek: 47
l Nástup: pätnásty december 1986
l Odrobené roky: 30

Ďakujeme za všetky roky strávené v nákladnej automobilovej doprave a obzvlášť za 19 rokov vernosti firme
NAD-RESS Senica, a.s.

ĎAKUJE
M

E
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Vernosť, aká sa len tak nevidí
Aktuálne číslo Nadresáčika je venované služobne
najstarším zamestnancom, ktorí vo firme pôsobia.
Tým úplne najstarším je Pavol Gazda, ktorý 1. septembra 1972 nastúpil do učňovky bývalej ČSAD, od
roku 1975 pracuje na pozícii šoféra. Odvtedy stihol
vymeniť osem áut a najazdiť päť miliónov kilometrov. Impozantné je, že bez jedinej nehody. S manželkou Janou je ženatý 32 rokov, majú spolu dve deti dcéru (32) a syna (29). Radosť Pavlovi Gazdovi robia
aj dve vnúčatá, tretiak ZŠ Šimon a trojročná Anetka.
My sme sa s ním zhovárali na všakovaké témy a už
po úvodných slovách nám bolo jasné, že človek s jeho
skúsenosťami a dlhovekosťou pri jednom povolaní,
musí svoju prácu milovať.
l Vo firme ste 41 rokov, aké boli vaše začiatky?
Pred štyridsiatimi štyrmi rokmi som po prvýkrát
prekročil koľajnice areálu, kde aj dnes sídli firma.
Vyučil som sa v odbore automechanik ešte v bývalej
ČSAD a odvtedy som tu. Chvíľu som pracoval v dielni, potom som začal jazdiť na kamiónoch. Mal som
oprávnenie aj na autobus, ale to ma nelákalo. Mal
som veľa ponúk na túto pozíciu, ale ja som si vždy
chcel sadnúť sám za volant a ísť.
l V roku 1975 bolo všetko iné, žili sme v Československu, hranice boli zatvorené, jazdili ste
iba doma?
Vtedy boli len takzvané diaľkové dopravy, TIR-ka
začala v 90-om roku. Tuším sme sa volali Prvá Záhorácka lízingová spoločnosť. Štartovali sme s tromi
autami značky Liaz, ja som začínal medzi prvými. Do
90-ho roku len po Československu, potom som začal
jazdiť po Európe.

„

Nad nikým sa nepovyšuj,
pred nikým sa neponižuj.
Tým sa riadim celý život

“

l Kam ste jazdili po otvorení hraníc?

Spomínal som, že sme začínali s tromi autami, ja
som prvú jazdu absolvoval do Poľska, viezol som tam
pivo z Hurbanova. Vtedy sa nedalo vyberať. Potom
prišlo Nemecko a neskôr Francúzsko. Špeditérov sa
pýtali, máte aj šoférov, ktorí
dokážu otočiť Francúzsko?
Na liazkach to naozaj nebola sranda. Niekoľkokrát som bol aj v Rusku.
Takéto boli moje začiatky.

Pavol Gazda
s dcérou Monikou
a vnučka Anetka.
l Povrávalo sa, že práve cesty do Ruska boli
občas hazardom so životom. Mali ste aj vy takú
skúsenosť?
Nad nikým sa nepovyšuj, pred nikým sa neponižuj.
Tým sa riadim celý život. Mal som aj kamaráta z Myjavy, ktorý tam prišiel o život. Museli ste byť obrazne
povedané maličkí, potom išlo všetko hladko. Ak ste
robili zo seba frajera, mali ste problém.
l Vždy ste chceli jazdiť?
Odjakživa a hlavne na kamiónoch. A odjakživa som
chcel chodiť sám a čo najďalej. Mal som pätnásť rokov, keď som si kúpil starého pioniera a išiel s ním na
Balaton. Viete si predstaviť, čo to vtedy bolo, keď si
pätnásťročný fagan za tvrdého totalizmu vybehol na
pionieri na Balaton? Neskôr som bol na silnejšej motorke 350-ke v Dubrovníku, v Rumunsku v Mangálii,
všade som bol. To ma napĺňa, ísť preč z domu na dlhší
čas. Pre mňa je najideálnejšie naložiť tovar, odviezť
ho do Portugalska, aby o mne dva týždne nikto nevedel (úsmev).
l Ako to znáša vaša rodina?
Samozrejme, všetko záleží na rodine a ja môžem
robiť túto profesiu len vďaka tomu, že mám takú
rodinu, akú mám. My sme niekedy robili Nemecko
tri týždne, pomaly aj mesiac. Neboli telefóny, nebolo nič. Moja manželka vychovala dve deti sama. Len
vďaka tomuto zázemiu môžem robiť to, čo robím.

„

Prácu ktorú robím, môžem
vykonávať len vďaka rodinnému zázemiu, ktoré mám.

“

l Sú teda vaše časté odchody z do-

mova receptom na šťastné manželstvo?
Áno (úsmev). Sme si vzácnejší. Teraz
som bol naposledy preč desať dní, musel
som nocovať v Skalici, lebo mi nedovolil výkon prísť v stanovenom čase. Manželka mi
volala, kedy už prídem, tak som jej odpovedal, nech ešte chvíľku vydrží. Takže na niečo je
to dobré, nelezieme si toľko na nervy (úsmev).
l Práca šoféra včera a dnes, dá sa to porovnať?
Dá a veľmi. My sme začínali na au-

tách, ktoré keď dnes postavíte vedľa seba, to je niečo
neskutočné. Vtedy neboli navigácie, boli len mapy. Ja
mám doma obrovský arzenál máp. Vtedy bola práca
šoféra kamiónu umením. Dnes si naťukáte mesto do
navigácie a idete. Ešte keď boli colnice, musel som
vedieť po nemecky, dokonca som musel absolvovať
skúšky. Dnes, keby dali do rúk mladým chlapcom
liazku so 16-kou prevodovkou, tak by mali veľký
problém. Všetci chcú nové autá, automaty. Ja som
začínal úplne inak.
l Mali ste v mladosti svoje vysnívané auto?
Na liazke som jazdil 20 rokov, potom som dostal do
rúk Scaniu okolo roku 1998. Vtedy nebol problém
vymeniť alternátor, kompresor, všetko sa robilo po
cestách, nebol žiadny servis. Jedného dňa sme s kolegom Radom Hruškom, ktorý je už dnes na dôchodku, išli do Švédska pre Scanie. Ešte som hovoril manželke, že sa na to veľmi teším. Vtedy to bol obrovský
skok. Dnes máme každé štyri roky nové autá, príde
mi to, ako keby som si len vymenil košeľu. To sú minimálne rozdiely. Keď som si po prvýkrát presadol
z liazky do Scanie, povedal som, že lepšie auto už ani
nemôže byť.
l Viete si predstaviť o pár rokov ešte výraznejšie zlepšenia podmienok, čo sa týka áut?
Už je to na takej úrovni, že tie rozdiely budú minimálne. Napríklad navigácia možno bude originálna,
v lepšej výbave. Tým opäť len môžeme ušetriť kilometre, keď vás niekto dobre navedie. Ale autá sú dnes
také dobré, že ťažko čakať nejaké radikálnejšie vylepšenia.
l Počas kariéry ste mali veľa zážitkov, aký bol
ten najlepší a aký najhorší?
Poviem vám najlepší. Syn mal asi 6-7 rokov, keď
som ho spolu s manželkou zobral do Anglicka. Vtedy sme sa plavili z Belgicka do Doveru štyri a pol hodiny. Uprostred plavby sme dali do fľašky adresu aj
s nejakými drobnými a hodili ju do oceána. Ešte mám
fotku, ako ju syn hádže. Zhruba o pol roka mi prišla
domov odpoveď. Fľašu našiel holandský chlapec na
tamojšej pláži. Najhorší zážitok, to sa ťažko vyberá,
z takých častejších sa mi vybavuje, keď sme chodili do
Grécka cez Rumunsko, kde sme čakali na loď. To nám
vtedy vyberali deti viečka z nádrží, museli sme stále
chodiť okolo auta. Ale extrémne zlý zážitok nemám.
l Dokážete si poradiť v prípade poruchy na
aute?
Na dnešných autách si vymeníte žiarovku a pneumatiku. S elektrinou si však neporadíte. Na liazke
som si dokázal vymeniť alternátor, štartér, vodnú

„
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Pán Kamionista
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Jazdiť kamiónom pred
30 rokmi bolo umením.

“

pumpu, to nebol problém. Dnes treba ísť do servisu
aj s malou poruchou.
l S akou najvážnejšou poruchou ste si museli
poradiť?
V Nemecku nám na liazke pred mnohými rokmi
uletela vrtuľa chladiča, to som vtedy jazdil s Mirom
Holým, ktorý už je tiež na dôchodku. Dokázali sme
to opraviť a prísť domov. Mali sme šťastie, že sa nám
nepoškodil chladič, robili sme to dva dni.
Máte zrátané, koľko kilometrov ste najazdili?
Vymenil som osem áut. Viem presne, koľko kilometrov som najazdil na každom z nich, moje číslo sa
točí niekde okolo 5 miliónov kilometrov. Chcem však
zdôrazniť, že bez nehody. Na tom si veľmi zakladám.
Svedkom nejakej ste sa však určite boli však?
Veľakrát. Aj sme pomáhali pri nehodách, poďakovali
nám aj policajti a záchranári. Pri týchto momentoch
si uvedomíte, že treba jazdiť opatrne.
l Do ktorej krajiny chodíte najradšej?
Ja chodím veľmi rád do Anglicka. Teraz je to tam
síce o niečo horšie kvôli utečencom, v tejto súvislosti
ma napadá aj ten horší zážitok, na ktorý ste sa pýtali. Nedostal som sa načas na loď, tak som musel
nocovať v kolóne. V noci ma zobudil buchot, nešiel
som ani z auta, pretože bola tma a o hodinu som mal
štartovať, takže som vedel, že sa musím ísť tak či tak
pozrieť na auto. Plomba už tam nebola, bol som naložený dronmi. Videl som povolenú bočnú plachtu,
tak som ju zatiahol a išiel na loď. Na kontrole som
však povedal colníkom, že mám podozrenie. Pozreli
mi auto, odstavili ma nabok a štyri hodiny sme čakali na políciu. Spolu so mnou ďalších šesť kamiónov.
Pri kontrole potom z jedného auta vyskákalo dvadsať imigrantov, z ďalších tiež. No a mne sa doň ukryl
jeden. Znamenalo to päť hodín zdržania, ušli mi dva
trajekty, nebolo to nič príjemné. Mal som aj z pekla
šťastie, pretože mi ho našli Francúzi. Ak by ho našli Angličania o dvesto metrov ďalej, tak už je zle. Ak
by sa môj neželaný návštevník dostal až do Doveru
a našli by ho tam, tak ma zatvoria. Niektorí šoféri si
totiž takýmto spôsobom zarábali. Jeden môj kolega
viezol z Púchova pneumatiky a vliezlo mu medzi ne
až sedemnásť imigrantov.
l Spomeniete si na prvú cestu do Anglicka?
Aká bola vaša skúsenosť s jazdou po ľavej strane?
Prvá cesta? Problémy som nemal žiadne. Na diaľnici nie je žiadny problém jazdiť po ľavej strane, rozmýšľať som musel najmä v mestských zónach. Teraz
s tým už však nemám žiadny problém. Ale pri mojej
prvej ceste do Anglicka som sa nepohol z miesta deväť dní. Vtedy sa volalo delegátovi kvôli práci. Ten mi
potom vravel, pán Gazda tu nič nie je, volajte domov,
nech vás stiahnu. Nemohol som nakladať ani v Belgicku, vtedy som nemal potrebné povolenia, dnes
to už tak nefunguje. Po niekoľkých dňoch prišla za
mnou jedna pani, prečo tu tak dlho stojím. Mala na
starosti chlapov, ktorí neďaleko stavali domy. Tak
som jej vysvetlil, že mám problém s naložením, mne
už v tom čase začali dochádzať aj peniaze. Prešla po
stavbe a vyzbierala od chlapov nejaké

drobné pre mňa. Tak som premýšľal, ako sa jej odvďačím. Keďže to bolo pred Vianocami, mal som v aute
čerstvo nafasované kolekcie a salónky. Tá pani bola
taká šťastná, že mi chcela ísť vyzbierať ďalšie drobné (smiech). Cítil som sa ako bezdomovec, pretože
mi už aj klopali ľudia, keď išli okolo do práce a nosili
mi jedlo, dokonca som sa mohol v jednej rodine osprchovať. Až po deviatich dňoch ma napokon zavolali
na nakládku do Nemecka. Tak som si užil Anglicko
po prvýkrát.

„

Najväčším relaxom je
pre mňa motorka a bicykel.

“

l Stretávate sa so šoférmi z celej Európy, fungujú aj tu nesmrteľné priateľstvá?
Stretávam rôzne partie, ale veľmi ich nevyhľadávam. Cez víkendy si na parkovisku radšej vytiahnem
bicykel a idem jazdiť. Ja si ten svoj so sebou nosím.
Antverpy mám napríklad prejdené krížom-krážom.
Niekedy nabehám na bicykli cez víkend aj 100-150
kilometrov. Vozím si ho už asi desať rokov a som rád,
že mi to vedenie toleruje, pretože si ho vozím na dverách a zaberá to kúsok úložného priestoru.
l Čím by ste sa živili, keby ste nejazdili na kamióne?
Moja manželka robí vo firme, kde som videl ako
chlapi obrusujú kovové kusy. Hovoril som jej, že toto
keby som mal robiť, môžeš ma rovno zakopať. To by
som nedokázal, rovnako ani sedieť v kancelárii osem
hodín. Neviem robiť jednu vec dlho.

l Plánujete zostať v NAD-RESS-e až do dôchodku?
Ak bude zdravie slúžiť, tak nie je problém. Moja
manželka je o šesť rokov mladšia, takže možno by
som „potiahol“ aj nejaký rôčik po dôchodku. Ale ako
hovorím, musí slúžiť zdravie.
l Nosíte rodine darčeky zo svojich ciest?
Občas, samozrejme, prinesiem. Vnučka Anetka je môj
miláčik. Bol som nedávno v Antverpách v zoo a kúpil
som jej šesť medvedíkov. Pre istotu (smiech). Vnuk má
napríklad toľko autíčiek, že si môže otvoriť trh.
l Šofér, ktorý je väčšinu života ako vy na cestách, sa musí o seba postarať. Aký ste kuchár?
Dokážem si urobiť akurát praženicu (smiech). Mne
manželka na cestu vždy zavarí do pohárov jedla koľko potrebujem, takže ja si to viem akurát tak dobre
zohriať (smiech).
l Kde nájdeme Pavla Gazdu, ak práve nebrázdi
Európu v kamióne?
Na motorke. V roku 1983 som dokonca jazdil motokros v rámci majstrovstiev Západoslovenského kraja.
Aj dnes mám Hondu 1000. Chodíme s manželkou na
výjazdy cez víkend.
l Čo by ste poradili mladým začínajúcim šoférom?
Pri tejto robote musí mať človek aj šťastie. Aj mne
sa stalo, že som mal mikrospánok. Je to teda niekedy
vrtkavé... Dnes chcú začínajúci šoféri rýchlo zarobiť,
ale všetko chce čas, rozvážnosť, opatrnosť a nikam sa
neponáhľať. To je základ. Niekto tvrdí, že musí. Ale
nič nemusí. Človek musí iba zomrieť. Keď mi je najhoršie, spomeniem si na slová jednej pesničky: „Jednou sis tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát, chce to
jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát.“ To, keď si poviem, je mi lepšie na duši (úsmev).
Text Michal Runák
Foto Andy Hornicz a Barbora Žiačiková ml.

DOTAZNÍK PAVLA GAZDU
l Hokej, alebo futbal?

Futbal, hrával som ho dlhé roky.
l More, alebo hory?
Aj aj. Chodím rád aj na hríby, aj do
Chorvátska. Moja manželka radšej
more, tej sa po kopcoch veľmi chodiť
nechce, u mňa je to nerozhodne.
l Rezeň, alebo halušky?
Halušky, bryndzové. Jednoznačne.
l Pivo, alebo víno?
Pivečko. Bez piva ani krok (úsmev).
Pavol Gazda si svoj
bicykel nosí na cesty so sebou.

l Kniha, alebo film?

Knihy som čítaval, ale už tak dobre
nevidím na krátko, ale teraz si radšej
pozriem TV.
l Rock, alebo Pop?
Radšej moderné, ale úplne najviac
country. Teraz sme boli na zraze
v Starej Turej, užil som si ho dosýta.
l Ovocie, alebo zeleniny?
Mám rád oboje.
l Káva, alebo čaj?
Káva. Ráno pred štartom musí byť.
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Predstavujeme kamionistov NAD-RESSu Senica
Igor
Chňupa

„Na jeseň si oddýchnem v kúpeľoch“

l Ako dlho pôsobí v NAD-RESS Senica a.s.:
12 rokov
l Počet najazdených kilometrov: 400-tisíc
l Čo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Človeka v prvom rade táto práca musí baviť. Nepáči
sa mi, že som neustále preč. Robíme síce „týždňovky“, cez víkend sme doma, ale sme veľa mimo rodiny.
l Ktorí európski vodiči kamiónov sú, podľa
vás, najlepší/najhorší?

Ján
Zelenák

Najhorší vodiči boli odjakživa Poliaci. K tým ohľaduplným patria Nemci a Francúzi. Zo slovenských
vodičov sú najhorší východniari, tí sú šialení.
l Čo zvyčajne jete na cestách? Aké jedlá si kupujete, aké sám varíte?
Keďže jazdím vnútroštátnu dopravu, v aute si nevarím. Do utorka si zoberiem navarené jedlo z domu.
V stredu, štvrtok sa zastavíme v reštaurácii na kompletný obed. Najradšej mám vyprážaný syr, karfiol či
ryby... Mäso príliš nemusím.
l Kde v Európe sú podľa vás najlepšie parkoviská pre vodičov kamiónov? Ktoré parkoviská
na Slovensku sú najlepšie?
V Európe sú jednoznačne najlepšie parkoviská vo
Francúzsku a Nemecku. Na Slovensku sa postavilo
niekoľko dobrých veľkých parkovísk, ale stále je ich
veľmi málo. Aj keď sa stavajú nové cesty, na parkoviská sa často zabúda. Na Slovensku je veľký problém
s parkovaním.
l Akú hudbu zvyčajne v kamióne počúvate?
Ktorá rozhlasová stanica vás najlepšie naladí?
Počúvam rádio Vlna, hrajú tam príjemné staršie
pesničky. V Česku obľubujem rádio Impuls. Hrajú na
ňom veľa slovenských a českých pesničiek. Zo zahraničných interpretov ma žiadny príliš nezaujal.
l Využívate na cestách internet? Ktorá webová stránka je vaša obľúbená?
Internet vôbec nevyužívam, nebaví ma to. Zatiaľ ho
nepotrebujem k životu.
l Hrávate počas povinných prestávok nejaké
hry? Čo radi čítate (časopisy, knihy)?
Čítam dennú tlač. Bavia ma aj knihy, mojimi poslednými boli knihy o mafii, ktoré vyšli na Slovensku.

Momentálne ich mám všetky prečítané, tak čakám
na niečo nové, čo ma zaujme.
l Aká je vaša obľúbená lokalita/cieľ cesty?
Na Slovensku sú to v lete najmä destinácie na severe, kde je vtedy chladnejšie, naopak v zime na juhu,
kde je teplejšie. Nemám konkrétne obľúbené miesta,
skrátka je to práca - kam musím ísť, tam idem. Ale
čím je mesto menšie, tým je to lepšie pre nás.
l Ako trávite leto? Kam sa chystáte na dovolenku?
Toto leto som ešte na dovolenke nebol a ani sa nechystám. Na jeseň si plánujeme nejaké kúpele. To
bude pre nás pre tento rok všetko. Ešte som v živote
nikdy v žiadnych nebol, bude to premiéra.

Text a foto Barbora Žiačiková ml.

„Je to taká voľnosť, ale aj psí život“

l Ako dlho pôsobí v NAD-RESS Senica a.s.:
13 rokov
l Počet najazdených kilometrov: Viac ako
milión. Jazdím od roku 2003 priemerne 7 500
km mesačne

l Čo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Je to taká voľnosť, ale je to aj psí život. Nie som viazaný k stroju, kedykoľvek si môžem zastaviť, zapáliť
si a vypiť si kávičku.
l Ktorí európski vodiči kamiónov sú, podľa
vás, najlepší/najhorší?
V každej krajine sú aj normálni aj zlí vodiči (barani):
Rovnako je to aj u nás. Čo sa týka čistoty WC, tak
najhorší sú Rumuni
l Čo zvyčajne jete na cestách? Aké jedlá si kupujete, aké sám varíte?
Nevarím vôbec. Jem iba to, čo mi navarí manželka.
Najčastejšie je to polievka, šnicle a občas nejaké koláče. V nedeľu navarí, dám si to do pohárov a beriem
si to so sebou. A keď už je zle, tak aj „vietnamskú
pomstu“ – wifon polievky.
l Kde v Európe sú podľa vás najlepšie parkoviská pre vodičov kamiónov? Ktoré parkoviská
na Slovensku sú najlepšie?
Vo Francúzsku a v Španielsku. Na Slovensku pri
Martine alebo v Levoči.
l Akú hudbu zvyčajne v kamióne počúvate?
Ktorá rozhlasová stanica vás najlepšie naladí?
Najčastejšie počúvam rádio Vlna. Hudbu si dám na
USB a počúvam takmer všetko. Od popu po vážnu
hudbu.
l Využívate na cestách internet? Ktorá webová stránka je vaša obľúbená?
Na internet vôbec nechodím, je to krádež spánku.
Iba TV, slovenské programy alebo nejaké DVD. Mám
rád všetky filmy, ktoré si aj medzi kamionistami meníme na parkovisku.
l Hrávate počas povinných prestávok nejaké
hry? Čo radi čítate (časopisy, knihy)?

Nečítam, kedysi som ale rád čítal kovbojky. Málo čítam aj noviny a časopisy. Radšej si pustím v TV správy.
l Aká je vaša obľúbená lokalita/cieľ cesty?
Španielsko, Alicante.
l Ako trávite leto? Kam sa chystáte na dovolenku?
Väčšinou v robote. Na dovolenku sa chystám až
v septembri do Vysokých Tatier.
l Máte svoj obľúbený recept na cestách?
Mučkalice. Je to chorvátske jedlo. Mäso, bravčové
alebo kuracie prsia orestujeme, pridáme tri druhy
farebnej papriky, cibuľu, rajčiny podlejeme vývarom
a necháme to dusiť, nech sa chute premiešajú. Najviac sa mi k tomu hodí ryža. Je to rýchle, jednoduché,
uvarené do pol hodiny aj v kamióne.

Text a foto Barbora Žiačiková ml.
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13:00 - 14:00

15:00 - 16:00

PÓDIUM

Desmod

Marcel Ih
na

čák

11:00 - 12:00

MUŽI

Zora Czoborová

Roman
Polák

DETI

ŽENY

autodráh

a

Gabriela G

iotto

10:00 - 16:00

10:00 - 16:00

10:00 - 16:00
10:00 - 16:00

TOP hviezdy DOK

Ľudia z NAD-RESS,
ich rodiny a priatelia

Pódium
12:00

Pavol Gazda
Odrobené roky: 41
Ján Straka
Odrobené roky: 39
Ladislav Pánik
Odrobené roky: 38
Jaroslav Kadlečík
Odrobené roky: 37
Miroslav Ravas
Odrobené roky: 37
Pavol Kobliška
Odrobené roky: 37
Štefan Karaffa
Odrobené roky: 36
Pavol Krčturba
Odrobené roky: 35
Elena Praženková
Odrobené roky: 35
Pavol Valášek
Odrobené roky: 34

Peter Paračka
Odrobené roky: 34
Slavomír Kovár
Odrobené roky: 34
František Hrubša
Odrobené roky: 34
Jozef Morávek
Odrobené roky: 33
Alojz Oslej
Odrobené roky: 33
Vladimír Petráš
Odrobené roky: 32
Karol Dufek
Odrobené roky: 32
Božena Marková
Odrobené roky: 32
Ján Podzámsky
Odrobené roky: 32
Jozef Vanek
Odrobené roky: 32
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Deň otvorených kamiónov
28. augusta 2016

s nad-ress senica, a.s.

LETISKO SENICA
Program:
Hlavné pódium
10:00 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:45
12:00 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:00
14:15 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:45

Predstavovanie jednotlivých zón
Otvorenie Dňa otvorených kamiónov
Miro Jaroš
Vyhlásenie najlepších vodičov
Vyhlásenie služobne najstarších zamestnancov
Desmod
Gabriela Giotto – módna prehliadka
Roman Volák
Marcel Ihnačák – kuchárska šou

Nadresáčik

10:00 – 16:00
11:00 – 11:15
11:45 – 12:00
11:45 – 12:00
14:00 – 14:15
14:00 – 14:15
15:00 – 15:15
15:45 – 16:00

Fotostena NAD–RESS
Autogramiáda – Štefan Skrúcaný
Penová Párty - Hasiči Čunovo
Autogramiáda – Miro Jaroš
Penová Párty - Hasiči Čunovo
Autogramiáda – Desmod
Autogramiáda Zora Czoborová a Roman Volák
Autogramiáda - Marcel Ihnačák

Dámska Zóna

10:00 – 16:00 Stan Krásy
Poradenstvo: Mary Kay, vlasový štylista
10:00 – 16:00 Dámsky salón
Workshopy: Gabriela Giotto a Zora Czoborová

Pánska Zóna

10:00 – 15:45 Súťaže
Pán silák, Pán ťahač, Pán kovboj, Pán pneu
15:45 – 16:00 Vyhodnotenie súťaží

Detská zóna

10:00 – 16:0 Kamionikovo
Súťaže o pečiatky do vlastného pasu
10:00 – 16:00 Art zóna – Maľovanie na tvár,
tvarovanie balónov, výroba náramkov
10:00 – 16:00 Šašoviny – súťaže so šašom
10:00 – 16:00 Fun zóna
nafukovacia šmýkačka,
skákací hrad, autodráha

Kamiónový park

10:00 – 16:00 Jazdy na kamióne,
prezentačný kamión a prehliadka
kamiónov NAD–RESS

Letecká zóna

10:00 – 12:00 Registračný stan
Vyhliadkové lety na rezerváciu
13:00 – 15:00 Registračný stan
Vyhliadkové lety na rezerváciu
16:00 – 16:30 Letecká šou RetroSky

vstupné
za úsmev
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