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Natankovali sme

parádnu akciu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
máme za sebou druhý ročník Dňa otvorených kamiónov. Bolo pre mňa veľkým potešením a zároveň zadosťučinením, keď som
videl vaše spokojné tváre, radosť vašich
detí a úsmevy vašich manželiek a priateliek. Celá rodina NAD-RESSu sme sa stretli na jednom mieste a všetci sme vzdali
česť a hold tým, ktorí v našej spoločnosti
pracujú najdlhšie, a zároveň aj tým, ktorí
sú vo svojom odbore najlepší. Som veľmi
rád, že aj vy ostatní máte dostatok motivácie a chuti na to, aby ste o rok na pódiu stáli práve vy.
V rozhovore vo vnútri tohto čísla hovorím o tom, že naša
firma je najlepšia na Slovensku. Nepovedal som to len
tak, hoci pre niekoho to možno znie „veľkohubo“ alebo
namyslene. Naše výsledky hovoria jasne. A nielen tie.
Celá atmosféra vo vnútri firmy je nastavená pozitívne
a teším sa z toho, že sa v nej cítite dobre. Samozrejme,
že naše postavenie a výsledky sú odrazom vašej práce
a vašich výkonov. Nesmierne si vážim každého jedného
zamestnanca v spoločnosti. Od vrátnika až po riadite-

Súťaž – VÝHERCOVIA

V augustovom čísle Nadresáčika sme vyhlásili
súťaž. Mali ste odpovedať na otázku: Koľko rokov
pracuje Pavol Gazda ako kamionista? Správna
odpoveď je 41 rokov.
Tričko NAD-RESS získavajú: Denisa Hargašová,
František Szegény, Alena Goldsmidová.

ľov jednotlivých oddelení. Každý jeden z nich
je súčasťou veľkého ozubeného kolesa, ktoré
do seba zapadá. Bez vašich jednotlivých príspevkov by som nemohol konštatovať, že sme
najlepší. Povedal som okrem iného aj to, že odmeny pre tých najlepších sú len zrnkom toho,
čo si naozaj zaslúžite. Aj v tomto smere sa však
snažíme nastoliť rovnováhu, zvýšili sme platy,
máme obnovený vozový park. S hrdosťou a zároveň veľkým rešpektom som podával na pódiu
ruky tým, ktorí sú vo firme cez tridsať rokov.
Všetci máte môj hlboký obdiv. Pochopiteľne,
ten najväčší si zaslúži Pavol Gazda. Aj preto sme sa rozhodli venovať mu špeciálny darček. Verím, že podobnými
odmenami sme našu studnicu prekvapení nevyčerpali.
Nášmu služobne najstaršiemu zamestnancovi želám na
novom aute veľa zážitkov a šťastných kilometrov. Chcem
sa teda ešte raz všetkým z celého srdca s pokorou a uznaním poďakovať. Na záver by som vám i vašim najbližším
chcel popriať množstvo síl, elánu a chuti do poslednej
štvrtiny tohto kalendárneho roka. Nech sa vám vyhýbajú
Peter Halabrín
všetky útrapy a mrzutosti.

Súťaž september 2016

Napíšte nám na adresu:
nadresacik@nadress.sk do 15. 11. 2016
odpoveď na otázku: Ako sa volá projekt
na akvizíciu nových vodičov do spoločnosti
NAD-RESS Senica? Pomôže vám strana 12.
Vyžrebujeme tri čiapky NAD-RESS.

NAD-RESS Senica oslávil v septembri 19 rokov. Nadresáčik načal druhý
rok. Pre nás autorov je úžasné zažívať,
ako si na svoje noviny zvykáte. A podaktorí už odbúravate nesmelosť alebo
pohodlnosť a aj aktívne nám reagujete
na obsah novín, ale takisto na spoločnosť NAD-RESS, ktorá noviny vydáva.
Septembrové číslo Nadresáčika je špeciálne. Je o DOK 2016. Druhý ročník
Dňa otvorených kamiónov bol pre vás.
Vodiči ukázali rodinám, blízkym svoju
prácu, zabavili ste sa s kolegami. Vedenie si veľmi považovalo, že mohlo byť
s vami, že vám osobne mohli podať
ruku. Počuli sme od nich, že s takými
zamestnancami má zmysel, radosť,
česť podnikať. Sú na vás veľmi pyšní,
hrdí. A aj keď to znie ako klišé, cítia sa
s vami ako v rodine. Aj senické letisko
28. augusta bolo opäť dobrým hostiteľom. Hral Desmod, pre deti Miro Jaroš,
módnu prehliadku mala módna dizajnérka Gabriela Giotto, na pódiu varil
Marcel Ihnačák, vystúpil niekoľkonásobný majster sveta v karate Roman
Volák. Ambasádorka chlapskej zóny
Zora Czoborová drukovala súťažiacim o Pána pneu, Pána kovboja, Pána
siláka, Pána ťahača a Absolútneho
pána. Celý program skvelo moderoval
i odspieval Štefan Skrúcaný. Vozilo sa
na kamiónoch. Najlepšou motiváciou
projektu Mladý vodič boli dvadsiati
služobne najstarší zamestnanci, ktorí
si prevzali ďakovné plakety a ako odmenu pobyt v kúpeľoch. Pavol Gazda
si odviezol aj jedinečný dar od vedenia
za 41 rokov vernosti – špeciálne preňho navrhnutý kamión do exkluzívneho
užívania. Tí najlepší vodiči si finančnými odmenami prilepšia od septembra.
Nadresáci – bol to parádny deň.
Redakčná rada novín Nadresáčik

Viac fotografií a videí
z DOK 2016 nájdete na:
www.facebook.com/nadress
www.youtube.com kanál
NAD-RESS Senica, a. s.
www.nadress.sk
Lajkujte nás na Facebooku

NAD-RESS Senica, a.s.
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Spolu to dokážeme

Naši 30a viacroční

Miroslav Vepy

Bez dobrých ľudí
neurobíte nič
Spoločnosť NAD-RESS Senica, a. s.
privítala na Dni otvorených kamiónov ľudí z celého okolia už po druhýkrát. Ako prvý pozdravil na hlavnom pódiu návštevníkov predseda
predstavenstva spoločnosti Miroslav
Vepy.
l Rozmýšľali ste dlho nad tým,
že zorganizujete aj druhý ročník
Dňa otvorených kamiónov?
My sme plánovali už pri organizácii toho prvého, že ho budeme robiť
pravidelne. Očakávania, ktoré sme
mali, sa nám v priebehu roka naplnili. Vidíme, ako sa správajú ľudia
voči firme, znížila sa nám fluktuácia, sú ochotnejší, čo sa týka vzťahu
k práci. Preto to chceme robiť pre
ľudí, lebo ohlas je veľký.
l Na pódiu ste hovorili o veciach,

ktoré vás posúvajú dopredu, hovorilo sa vám to tak dobre z duše,
boli ste pyšný?
Podnikám 25 rokov, takže viem,
čo znamená vážiť si ľudí a pracovať
s nimi. Len dobrý zamestnanec urobí kvalitnú firmu. Samozrejme, majiteľ dáva noty, ale bez dobrých ľudí
nedokáže nič.
l Na druhý ročník prišlo ešte
viac ľudí ako na prvý, takže sa
napĺňa to poslanie, pre ktoré to
robíte?
Teším sa, že to oslovilo nielen našich zamestnancov, ale aj široké
okolie. My sme spokojní a sme radi.
l Tešili ste sa na niečo konkrétne na tejto akcii?
Ja som sa tešil úplne na všetko,
užíval som si celý deň.

Jazdím ako za svoje a ako na svojom
Dôležitým bodom programu na Dni otvorených kamiónov bolo aj ocenenie najlepších vodičov vo Fleetboard. Jedným z nich bol aj Mário
Pagáč, ktorý jazdí na malom aute, rozváža tovar
pre spoločnosť Jednota. Aký je jeho recept, ako
byť úspešný? „Držím sa dvoch viet. Jazdím
ako za svoje a ako na svojom. Každý šofér
má inú trasu, iný náklad, ale vždy sa to dá
vylepšiť,“ odpovedá ocenený vodič. A vnímate,
že si vie zamestnávateľ takto oceniť najlepších?
„Ja som veľmi rád, že takéto niečo dokáže
naša firma urobiť, a do budúcna im držím
palce. Páči sa mi to a som rád, že tu pracujem, lebo iné firmy nie sú také seriózne,
ako tá naša,“ dodal spokojný Mário Pagáč.
Najlepší vodiči vo Fleetboard Drivers League
Patrik Kunkela, Malé autá – Moja Samoška
a Billa, Peter Markovič, Medzinárodná preprava, Mário Pagáč, Malé autá – Jednota, Milan
Čuga, Vnútroštátna preprava.

Pavol Cibulka a jeho najlepší vodiči.

Miško Čuga a jeho
„veľká“ cena

Okrem ocenení pre najstarších zamestnancov a najlepších vodičov spoločnosti NAD-RESS sa na pódiu odohrala aj jedna milá odovzdávka ceny.
Konkrétne pre Miška Čugu, ktorý
dostal špeciálnu cenu za najkrajší obrázok v súťaži NAD-RESS očami detí.
Dostal špeciálnu maketu – vyrobený
ťahač aj s ŠPZ, akú má jeho otec.
l Čo ťa viedlo k tomu, aby si niečo nakreslil?
Mám veľa inšpiráci9 z ciest, takže
som musel niečo urobiť. Mám veľký
vzťah ku kamiónom. Vyzerá to tak,
že aj ja si urobím vodičský preukaz na
kamión.
l Ako dlho si rozmýšľal nad tým,
čo nakreslíš?
Veľa času to veru nebolo.
l Bolo ti teda hneď jasné, že nakreslíš tatinov kamión?
Áno.
l Aj si s ním konzultoval, čo nakreslíš?
Ani nie (úsmev).
l Čo sa ti na Dni otvorených kamiónov najviac páčilo?
Moja cena, som s ňou veľmi spokojMICHAL RUNÁK
ný.

Som hrdý a neskutočne šťastný, že môžem spolupracovať s takými ľuďmi ako sú všetci zamestnanci
našej firmy. A len jedno slovo viem povedať - ĎAKUJEM!!! nič viac sa totiž povedať nedá. 

Ďakujeme
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Zľava Miroslav Vepy,
Peter Halabrín a Pavol Gazda.

Nesmierne si vážim
našich zamestnancov
Druhý ročník Dňa otvorených kamiónov prilákal do areálu senického letiska
dav ľudí, nielen zamestnancov spoločnosti, ale aj návštevníkov zo širokého
okolia. Už na prvý pohľad bolo jasné,
že návšteva z minulého roka bude prekonaná. Ako celú túto akciu vnímal generálny riaditeľ spoločnosti NAD-RESS
Senica, a. s. Peter Halabrín?
l Premýšľali ste dlho po vlaňajšej
vydarenej akcii, že ju zorganizujete
opäť?
Myslím si, že nebolo o čom premýšľať
v rámci nášho kolektívu vo vedení firmy. Najskôr sme čakali na odozvu a vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka,
ale boli sme presvedčení, aspoň z nášho pohľadu, že to malo zmysel. Koniec
koncov, druhý ročník potvrdil, že to
malo zmysel. Ja sa z toho len teším.
l Vyhodnotili ste služobne najstarších zamestnancov. To že bolo
tak veľa takých, ktorí robia v nákladnej doprave cez 30 rokov, iba
dokazuje, že ste jedna veľká rodina. Pre niekoho je to možno klišé,
ale podľa vás je to naozaj tak?
Určite áno. Sme jedna veľká rodina.
Poviem to inak. Moja životná filozofia
a celé to, o čo sa človek snaží, a koniec
koncov aj moji najbližší kolegovia sú
na tej istej vlnovej dĺžke a to je presne
o tom, že sme kolektív. Nie sme individuálny šport, pracujeme tímovo. Naša
firma je na slovenské pomery obrovská
a môže fungovať len vtedy, keď si medzi
sebou máme čo povedať. Nielen to, či je
„stazka“ dobrá, ale vieme sa aj zabaviť,
vieme si dať spolu pohár vína, stretnúť
sa s manželkami, deťmi, jednoducho
vytvoriť atmosféru, ktorá navráva, že
k sebe patríme. To sú veci, ktoré na pracovisku veľmi pomáhajú riešiť problémy. Pre niekoho je to klišé, my sa tým
pýšime.
l Na pódiu ste sa vyznali okrem
iného aj z toho, že vám po nástu-

pe do firmy v začiatkoch pomohol
aj najstarší zamestnanec Pavol
Gazda. Aj toto je teda dôkaz, že sa
viete a chcete rozprávať s každým
zamestnancom vo firme, že sa nad
nikoho nepovyšujete?
Ja som na takéto správanie najviac
alergický, takéto správanie ma vie rozhnevať. U nás sú si všetci rovní a to
hovorím naozaj vážne. To nie je o tom,
že sa niekto dovezie na Fabii a niekto
na Ferrari. Je to o tom, akí sme ľudia
a ako sa k sebe správame. Je to o tom,
ako sme schopní prispôsobiť sa tomu,
čo spolu robíme a čo chceme dosiahnuť. Keď toto vieme, tak otázka nadradenosti nemá miesto. Sú to pre mňa
neprijateľné veci a vôbec to nehrám iba
tak na oko. Ja som prišiel do firmy pred
dvadsiatimi rokmi a veľa som sa učil od
ľudí, ktorí tam vtedy boli, a spolu sme
prerábali podnik na svoj obraz. Ja tých
ľudí všetkých poznám, pamätám si dokonca značky áut, ktoré mali vtedy. Povyšovanie je začiatok konca.
l Keď si teda prehráte celý film
dvadsať rokov dozadu, je momentálne firma v takom stave, v akom
ste ju vtedy chceli mať?
To je ťažká otázka, ale to poviem
úprimne. Od začiatku, ako sme dávali dokopy celý riadiaci tím, tak sme
vnútorne vedeli bez toho, že by sme sa
o tom rozprávali, ako to robiť. To, kam
sme sa dostali, je skvelé a teraz by bola
odo mňa frajerina povedať, že áno, takto
som to chcel. Nie. Nevedel som, kam to
až dotiahneme. Som hrdý, čo sme dosiahli, ale nebolo to len o tom, že Peter
Halabrín mal svoju víziu a dosiahol ju.
Peter Halabrín mal iba odvahu a našiel
okolo seba správnych ľudí. To kolektív
dostal firmu na popredné miesta. Naším cieľom nebolo to, že chceme mať
veľké zisky, naším cieľom bolo to, aby
sme mali najlepšiu firmu. Som presvedčený, že spoločnosť NAD-RESS Senica,

a. s. je najlepšou firmou na Slovensku.
Najlepšia v tom, že máme výborný vozový park, máme výborných obchodných
partnerov, osemdesiat percent z nich je
dlhodobých a stabilných. To svedčí iba o
tom, že vieme ako. Tak ako o tom hovorí
náš slogan. To, že príde tisíc zamestnancov na akciu so svojimi rodinami, je ďalší dôkaz. Sú hrdí a pyšní na to, že u nás
pracujú.
l Dokážete firmu ešte posunúť dopredu, alebo si budete zakladať na
tom, že to, čo ste doteraz dosiahli,
chcete stabilne a dlho produkovať?
Kto by nechcel ísť ďalej? Otázka je
dobre postavená, ale treba si dať odpoveď, čo znamená ísť ďalej. Naša ambícia
nikdy nebola taká, že chceme byť najväčší, ale najlepší. Máme 250 vozidiel,
okrem vlastných aj tie, čo prevádzkujeme. Je teda otázne, či to je náš strop
alebo dokážeme spravovať oveľa viac.
Ja som presvedčený, že vieme raz toľko. Ide len o to, či na to máme vytvorené dostatočné zázemie a dobrých ľudí.
Doteraz, keď sme rástli, tak sme rástli
postupne a vždy sme sa zastabilizovali.
Zasa sme narástli a zasa sme sa zastabilizovali. Nedávno sme ako majitelia
pochopili, že najdôležitejšou vecou pre
ľudí nie sú len peniaze, ale aj pocit, že
k nim patríme a vážime si ich. Pre nás
slovo zamestnanec neznamená len to,
že pracuje, aby sa mali iní dobre, ale je
to vzťah, ktorý utužujeme. Ak toto dokážeme posunúť ďalej, aj vďaka akciám
akou je Deň otvorených kamiónov, potom sa posunieme ďalej.
Viete, že sú zamestnanci u vás
spokojní? A nemáme na mysli teraz
iba to, že im pravidelne príde každý
mesiac výplata na účet.
Ale áno. Podajú nám ruku, zastavia
sa. Pre mňa bolo zásadným zistením
pár rokov dozadu to, že ľudia sa chcú
rozprávať, že chcú vedieť, že sa o nich
zaujímate, že chcete hovoriť o ich prob-
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lémoch a riešiť ich. Sme veľká firma
a rozbehaná, ťažko sa dávame dohromady, preto robíme aj takúto akciu,
akou je Deň otvorených kamiónov.
Verím, že keď budeme takto pokračovať a vnímať ľudí a počúvať, že majú aj
iné problémy ako pracovné, tak potom
bude dobre. Inak to nemôže byť.
l Ako a kde vznikol nápad oceniť
služobne najstaršieho zamestnanca špeciálnym vozidlom na mieru?
Hľadali sme a uvažovali, ako odmeníme našich zamestnancov. Nechceli
sme, aby táto akcia bola len pre nich, ale
aj pre široké okolie. Chceme ňou hlavne
povedať to, že si vážime ľudí. Mottom
tohto dňa však bolo, že si chceme uctiť
tých, ktorí pre nás dlho pracujú. Ukázali sme, že to je cesta, ktorou chceme ísť.
Keď za mnou prišli s týmto nápadom
kolegovia, potešili ma. Je to totiž super
nápad. O odmene pre Pavla Gazdu poviem toľko, že to bola moja spontánna
myšlienka, keď som bol nedávno v predajni Mercedes a práve im prišla táto
séria áut. Vtedy som si povedal, čo keby
sme jedno takéto vozidlo kúpili, aj keď
je ďaleko drahšie ako bežné vozidlá. Ale
keď som si pozrel zoznam a videl som,
že u nás pracuje niekto 41 rokov ako
vodič, tak to je strašné číslo. Preto som
sa spýtal Pavla Kosíka, čo by na to povedal. Pozdávalo sa mu to. To, že tým
vodičom je napokon Palo Gazda, som
šťastný. Možno ma pozná ešte skôr,
hádam aj ako dieťa, pretože pochádzame obaja od Myjavy. V tejto chvíli som
hrdý na to, čo sme urobili, lebo sme naplnili úplne všetko. Odmenili sme ľudí,
ktorí si to zaslúžili, aj keď sme im dali
len malý kúsok z toho, čo odviedli pre
nás a čo si zaslúžia. Ak budem mať za
ďalších desať rokov dvadsať takých áut,
budem šťastný. Chceme v tom pokračovať.
l Pán Vepy na tribúne hovoril aj
o tom, že NAD-RESSu patrí prvenstvo v rôznych oblastiach na trhu,
najmä u vodičov. Také slová sa počúvajú veľmi dobre, však?
To je chvála na nás na firmu a hlavne
na vodičov. To je dôkaz toho, že náš
kolektív sa kryštalizuje nielen ľudsky,
ale aj odborne. Minulý rok sme vyhrali
svetovú ligu, kde sme boli ďaleko pred
všetkými. Dobre sa to počúva aj vníma.
V januári som bol na akcii na Kanárskych ostrovoch, kde sa vyhodnocovala akcia Fleetboardu, a bolo veľmi príjemné na veľkoplošnej obrazovke pred
mnohými firmami a konkurenciou vidieť naše logo a odovzdávanie cien našim vodičom. To sú veci, ktoré nás učia
a posúvajú. Zasa sa budem opakovať,
ale nesmierne si vážim zamestnancov.
Oni nám to spätne vracajú.
l Uvidíme sa na treťom ročníku
Dňa otvorených kamiónov?
Ak sa nestane nič mimoriadne, tak určite. My sme si to už zobrali za svoje.
Stojí to obrovské peniaze, ale tie nedokážu vyvážiť to, čo z toho ide spätne
k nám. Celá pozitívna energia. Stalo sa
to celoregionálnou akciou a bolo by od
nás hlúpe, keby nepokračovala. Ak sa
teda nič mimoriadne nestane, uvidíme
sa aj o rok.
MICHAL RUNÁK

Peter Halabrín, generálny riaditeľ NAD-RESS Senica, a. s.
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Verím, že toto auto zoderiem

Pavol Gazda patril medzi hlavné hviezdy celého maratónu
na akcii Dni otvorených kamiónov. Už v augustovom čísle sme
s ním priniesli rozsiahly rozhovor, v ktorom si spomína nielen
na svoje začiatky. Po 41 rokoch práce pre nákladnú dopravnú
spoločnosť, z toho 19 pre spoločnosť NAD-RESS Senica, prišla
zaslúžená odmena. Novučičké auto značky Mercedes, špeciálne
pripravené iba pre neho. Nechýba na ňom luxusná výbava, kožené sedačky s jeho iniciálkami a rozličné iné doplnky a funkcie. Nad krásnym darčekom a prekvapením neskrýval Pavol
Gazda emócie. My sme sa ho spýtali na pocity ešte skôr, ako si
sadol za volant na prvú cestu na novom tátošovi.
l Čo vravíte na prekvapenie?
Som veľmi milo prekvapený,
s týmto som naozaj nepočítal.
Pozrite sa aj vy na tú poznávaciu značku SE NAD01. Ďakujem
všetkým, že ma takto ocenili. Ja
sa budem snažiť vydržať, čo najdlhšie. Verím tomu, že toto auto
zoderiem (úsmev).
l Kam povedie vaša prvá
cesta na ňom?
Neviem, pretože mám teraz
naložené svoje staré auto, takže
uvidím. K novému autu mi má
prísť ešte nový náves.
l Ešte ste sa s novým autom
nestihli bližšie zoznámiť,
avšak čo vás na prvý pohľad
najviac zaujalo?
Vnútorné vybavenie. Celé je to
v koži a plnej výbave. Keď som
vám v minulom čísle v rozhovore povedal, že medzi novými kamiónmi sú len malé rozdiely, tak
toto je naozaj niečo extra. Medzi

sériovými autami a týmto je naozaj veľký rozdiel. Napríklad chrómové disky, to na obyčajných
autách nie je. So všetkým som
počítal, ale s týmto naozaj nie.
l Ako sa vám páčilo na Dni
otvorených kamiónov?
Veľmi. Bolo tu viacero atrakcií
aj pre deti. My s manželkou aj
s deťmi a, samozrejme, aj s vnukom a vnučkou sem radi chodíme. Počasie vyšlo, to je základ. Aj
vďaka oceneniu som si tento deň
užil.
l Tešíte sa na prvú jazdu?
Určite áno. Už teraz viem, že to
bude niečo iné. Ešte keď mi príde ten náves, tak to bude paráda.
Teším sa.
l Čo bude s vaším starým
autom?
V prvom rade sa z neho musím
„vysťahovať“. A komu ho dajú?
To nech uvážia kompetentní,
mne je to jedno (smiech).

MICHAL RUNÁK

Som SE NAD01

1. Najväčšia kabína v našom vozovom parku Mercedesov – GIGA SPACE kabína.
2. Najväčší výkon medzi Mercedesmi –
dnes máme 450-koňové – toto vozidlo má
480 koní (Volvo má 500 koní).
3. Najnovšia generácia motora OM471
s najnižšími spotrebami a emisiami – verzia
2 EURO 6.
4. Aktívne meranie zaťaženia náprav (koľko vezie nákladu v tonách).
5. Aerodynamický kit – medzinápravový
spojler, aerodynamické zakrytie podvozku.
6. Nádherné hliníkové disky s krytmi.
7. Ističe namiesto poistiek – elektrická sústava.

8. Najnovší
navigačný
systém pre
kamiónovú
prepravu
integrovaný
v palubnej doske.
9. Vstavaná vysielačka.
10. Podsvietená hviezda Mercedes-Benz.
11. Extrémne silné tlakovzdušné klaksóny
na streche.
12. Špeciálny lak, nápis a chrómové doplnky.
13. Kožené sedadlá, volant a prístrojová
doska.
14. Interiér ladený podľa vodiča s iniciálami P. G. (Pavol Gazda).

Ďakujeme všetkým, ktorí si kúpili J ZA ÚSMEV vstupenku na náš DOK NAD-RESS Senica, a.s. Tým, že sme mali
toľko usmiatych J návštevníkov, nám dali jasne najavo, že sa tento deň oplatí robiť. Keďže tento deň v prvom rade
robíme pre našich zamestnancov a ich najbližšie rodiny, samozrejme v prvom rade ďakujem im – za odvedenú prácu
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VOZENIE
NA KAMIÓNOCH

Zora Czoborová a Páni

Skvelý zážitok z jazdy

Na letisku v Senici bola tridsiatka kamiónov. Návštevníci sa mohli pozrieť
do kabíny a čo viac, mali možnosť si
jazdu v kamióne s profesionálnym
vodičom aj vyskúšať. O túto atrakciu
bol mimoriadny záujem, ľudia čakali
v rade, a to sa po dráhe letiska točili
tri ťahače. Po jazde boli všetci plní dojmov a niektorí ťažko hľadali slová. Vyskúšali si to všetky vekové kategórie,
od najmenších až po seniorov.

Prezentácia sily a vôle
Páni mali o zábavu postarané. Organizátori v spolupráci s majsterkou sveta vo fitness Zorou Czoborovou a majstrom sveta v karate
Romanom Volákom pripravili štyri
kategórie, v ktorých mohli prezentovať svoju silu a vytrvalosť. Na
konci dňa sa odovzdávali ceny Pánovi Kovbojovi, Silákovi, Ťahúňovi, Pneu a Absolútnemu Pánovi. Nemožno však nepripomenúť, že do
súťaží sa zapojili aj odvážne ženy.

PÁN PNEU – crossfit s pneumatikami
Keď už mali za sebou súťažiaci ťahanie kamióna, vyzeralo to, že pneumatiková prekážková dráha nemôže byť
problém. Paradoxom je, že prenášanie,
ťahanie a skákanie s pneumatikami robilo všetkým najväčší problém. Ale Pán
Ťahúň to potiahol aj tu a za minútku
bol v cieli.
Tomáš Polák – 1 minúta 2,3 sekundy
Vladimír Bôžik – 1 minúta 7,7 sekundy
Ján Jamárik – 1 minúta 11,0 sekundy
Tomáš Polák (32)
Najťažší bol pre mňa beh cez pneumatiky. Veľmi sa teším, že sa mi podarilo
vyhrať až dve kategórie. Myslel som
si, že by to mohlo stačiť aj na celkový
triumf.

PÁN SILÁK – úder kladivom
Poriadny náprah a tresk ho mega kladivom! Čísla na displeji vyskakovali do
výšin blížiacich sa k jednej tone. To už
je teda naozaj sila. Páni siláci búchali a
búchali a Ján Jamárik vybúchal zo stroja úctyhodných 948 kilogramov.
Ján Jamárik – 948 kg
Štefan Zeman – 942 kg
Michal Harnoš – 941 kg
Ján Jamárik (26)
Bol som dobrý, nebolo to nejaké komplikované. Cvičím a som veľký pracant,
tak sa to prejavilo. Išiel som do všetkých súťaží.
PÁN KOVBOJ – jazda na býkovi
Tak to bola jazda! Skúšali to deti, ženy,
muži, starí, mladí, opálení i bieli, ale na
býkovi sa dlho nevedel udržať nikto
dlhšie ako 45 sekúnd. Až prišiel Michal
Harnoš a býk sa pod ním márne vzpieral. Priklincovaný bol v sedle takmer
dve minúty! Neuveriteľné!
Michal Harnoš – čas 1:46
Miloš Staňo – čas 1:14
Lukáš Banárik – čas 1:10

PÁN ŤAHÚŇ – ťahanie kamióna
Tak na toto keď sa človek pozeral, rozum sa mu zastavoval. Malý človiečik
proti monštru na kolesách. Niektorí,
keď to videli, povedali si, že budú radi,
keď pohnú ťahačom aspoň o pár centimetrov. Ak vôbec. No a Tomáš Polák to
dokázal za necelých 19 sekúnd. Niečo
úžasné!
Tomáš Polák – 18,7 sekundy
Štefan Zeman – 19,1 sekundy
Gabriel Edo – 20,3 sekundy

ABSOLÚTNY PÁN – celkové hodnotenie zo všetkých disciplín
Michal Harnoš
Miloš Staňo
Vladimír Bôžik
Michal Harnoš (35)
Na býkovi som mal absolútne najlepší
čas, ale to preto, že som dlho jazdil na
koňoch a to mi pomohlo. S kamiónmi
nemám žiadne skúsenosti, ja som stavbár. A na to treba kondičku a paru. Nebolo pre mňa najťažšie ťahať kamión,
ako si mnohí myslia. Problém bol skôr
s ťahaním pneumatík, to bola poriadna
MATÚŠ MAŽEC
zaberačka. 

Valéria (60)
Bolo to super, vysoko sme sedeli,
ďaleko sme videli a bolo to veľmi
pohodlné. Išlo to rýchlo, ale ani sme
si to nevšimli. Len to vystupovanie
po schodíkoch bolo náročné.
Martin (33)
Perfektné.
Jazda bola vynikajúca, pohodlná,
slovom zážitok.
Ja som sa nebál,
ale deti mali
trochu strach,
všetkého čoho
sa dalo, toho sa
držali. Ja nemám
síce vodičák na
kamión, ale bavilo by ma to.
Patrik (32)
Bolo to dobré, zaujímavé
a nemal som
strach. Ja som
to už predtým
skúšal, lebo
otcov brat je
kamionista
a ten ma povozil.
Maťo (9)
Super pohodlné a chcel som, aby
to ešte išlo rýchlejšie. Vedel by som
si predstaviť,
že budem kamionista, ale
radšej by som
bol hokejista.
Sabina (29)
Bola to vynikajúca jazda.
Bolo to oveľa
väčšie,
ako
som si myslela. Išlo to síce
rýchlo, ale ja by som bola radšej,
keby to išlo ešte rýchlejšie.

MATÚŠ MAŽEC

Pavol Kosík,

a podporu ich rodín v ich náročnom zamestnaní. Určite veľká vďaka patrí aj všetkým 
účinkujúcim a organizátorom a niekomu tam hore, ktorý nám zabezpečil také super počasie.  obchodný riaditeľ
Poprosíme aj budúci rok a vidíme sa opäť na letisku pri DOK 2017.
NAD-RESS Senica, a. s.
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DETSKÁ ZÓNA:

Kopec zábavy a smiechu

RC TRUCKBANDA

ANKETA

Deň otvorených kamiónov je akcia pre celé rodiny, aj preto
nemohla chýbať zóna pre tých najmenších. Kopec zábavy zažili
s klaunom klaunov Andrejom, ktorý napriek veľkej horúčave
v kostýme poskakoval a šaškoval, aby deti mali úsmev na tvári.
Boli pripravené rôzne akcie, súťaže, ako Kamiónikovo či čítanie s Analfabetou Negramotnou, výroba náramkov, maľovanie
na tvár, kreslenie, vyfarbovanie, dopĺňanie, a lákala aj tohtoročná novinka – RC modely kamiónov na dráhe.

PENOVÁ ŠOU

Filip (6)
Ja by som chcel byť
určite policajt, lebo tí
zachraňujú, pomáhajú
a vyberajú pokuty.

Sára (4)
Ja by som chcela byť
hasička alebo princeznička.

Samko (9)
Veľmi by som chcel
robiť policajta, neviem
ale prečo. No asi by ma
bavilo byť aj kamionista.

Tomáš (7)
Chcel by som prevážať
autá na kamiónoch. Páči
sa mi, že sa tam dá spať, a
aj šoférovať by ma bavilo.

Detí sme sa aj opýtali na to, čím by chceli
byť, keď budú veľké.
Lenka (8)
Neviem, čo by som
chcela robiť. Mamina je
čašníčka a tatino robí
policajta. Ale nič také by
som nechcela určite byť.

Poďakovať by som chcel úplne všetkým, či už ľuďom z NAD-RESSu, alebo každému účastníkovi na DOK,
ktorí vytvorili nádhernú atmosféru, plnú radosti, smiechu, nadšenia a hrdosti. 
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Na odpočívadle s Mirom Jarošom

Ja radšej ani nešoférujem
To už vôbec nie. Bol som v Anglicku
a tam ma šokovalo už to, že je všetko
naopak, ale to som mal len 17 rokov.
Vodičák som si urobil, až keď som mal
26, no zistil som, že fakt to nie je pre
mňa. Ja a autá, to proste nejde dokopy.
l Ako vnímate kamióny na ceste,
aj keď práve nesedíte za volantom?
Vždy keď ma niekto vezie, tak mu pílim uši tým, že hovorím: „Nie tak blízko, nie tak blízko!“ Takže kamióny sú
pre mňa trošku zvýšená pozornosť.
l Vedeli by ste si predstaviť odviezť sa v kamióne?
Ale to hej. Mohol by to byť super zážitok, pozrieť sa na svet zhora, z kabíny
vodiča, bolo by to niečo iné. Určite však
nie ako šofér.

Ambasádormi detskej zóny boli šašo Andrej a spevák Miro Jaroš. A keďže sme boli na Dni otvorených kamiónov 2016, tak sme aj Mira Jaroša
vyspovedali, aký má vzťah k šoférovaniu a aký je vlastne vodič.
l Ako sa stalo, že ste sa ocitli na

Dni otvorených kamiónov?
V prvom rade som veľmi rád, že ma
pozvali. Keď som si študoval program,
kam ma to vlastne zavolali, tak som
hneď vedel, že je to pekná akcia, a vôbec som neváhal. No a hlavne som po
dovolenke a už mi chýbalo hranie, takže
mi to padlo vhod.
l Aký máte vzťah k šoférovaniu?
Nie dobrý, prakticky vôbec nešoférujem, aj keď som vlastníkom vodičského
preukazu. Tí, čo ma poznajú, vedia, že
sa radšej nechám odviezť, hlavne preto,

lebo si nemyslím, že som dobrý šofér.
Som totiž taký typ človeka, že keď sedím za volantom a zbadám krásne pole
alebo červený mak, hneď sa mi v hlave
roja rýmy a verše, potom sa nesústredím na cestu. Pre vlastné bezpečie
a bezpečnosť ostatných účastníkov premávky radšej nešoférujem.
l Koľko ste našoférovali?
Veľmi málo, možno keď, tak kondičné
jazdy (smiech). Ja ani nemám vlastné
auto.
l Skúsili ste si aspoň šoférovanie
v zahraničí?

KAMIONÍKOVO

Chceme byť
policajtmi,
kamionistami,
ale aj nanukom
Do súťaží v Kamioníkove sa
tento rok zapojilo 266 detí, z toho
149 chlapcov. Záujem bol veľký,
tombola od partnerov Volvo
a Mercedes bola lákavá. A otázka
pri registrácii bola jednoznačná:
Čím chceš byť? Dozvedeli sme sa
všeličo.

Čím chcem byť,
keď budem veľký:
Policajt(ka): .............................. 32
Kamionista: ............................. 19
Futbalista: ................................ 17
Učiteľka: ................................... 16
Doktor(ka): .............................. 14
Hasič/Požiarnik: ...................... 12
Princezná: .................................. 5
Šofér: .......................................... 5

Najväčšie
úlety:
Alan – 7 r. ......................Pokémon
Jurinko – 17 r. .......... Spider-man
Miško – 7 r. .......................... Džin
Tomáš – 9 r..................... Minister
Bruno – 5 r. ...................Iron Man
Karolínka – 8 r. ...Jadrová fyzička
Leo – 3 r. .............................. Silák
Dávid – 5 r. ...................... Batman
Miška – 4 r. ....................... Nanuk
Martin – 10 r. .................... Zlodej

Najmladší
2-roční chcú byť:
SPIEVALO A TANCOVALO SA

Kubko....................................Letec
Vratko................................... Tiger
Laura............................. Princezná
Dušan...............................Pretekár
Matúško........................ Futbalista
Marek..............................Účtovník
Nikol....................................Motýľ
Peťko...........................Kamionista
Miško................................Inžinier
Oliver.............................Prezident
Miška............................. Doktorka
Šimon.............................Prezident

Najstarší
18-roční chcú byť:

Iveta................................ Politička
Jurinko...................... Spider-man

Pavol Cibulka, technický riaditeľ NAD-RESS Senica, a. s.
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Dámska zóna hýrila krásou a farbami
Tohtoročný Deň otvorených kamiónov
bol pre dámy plný inšpirácií z módy, na
ktoré premenila Dámsky salón módna dizajnérka Gabriela Giotto, v Salóne krásy
líčili vizážistky z Mary Kay a k ženám si
odskočila aj Zora Czoborová s prednáškou
Správne dýchanie a strečing v kancelárii
na odstránenie bolesti chrbta. Bolo krásne, farebne a zdravo.

Gabriela Giotto a jej farebný svet

Na hlavnom pódiu Dňa otvorených kamiónov predstavila Gabriela Giotto módnu kolekciu s názvom Women to love – Ženy (sú)
stvorené pre lásku. „Moja tvorba je originálna v tom, že kupujem čisté biele látky a prenášam na ne svoje obrazy a dizajny. Znamená
to, že som módna dizajnérka, ktorá si vytvára
vlastné látky. Prvá časť prehliadky bola zamerané viac na letné oblečenie. Druhá časť bola
viac orientovaná na jeseň, čo bolo vidieť aj na
rozdielnom výbere farieb oblečenia. Vystavovala som aj svoje obrazy a predajnú výstavku
Dizajn vankúšov a šatiek, ktoré si mali dámy
možnosť priamo na sebe aj vyskúšať.“
Reakcie návštevníčok boli veľmi pozitívne,
páčili sa im farby a tvrdili, že niečo takéto na
Slovensku ešte nevideli. „Ľudia reagujú veľmi
nadšene, sú veľmi príjemné odozvy.“
Gabriela Giotto nemá svoj obľúbený model,
všetky má rada rovnako. „Je to akoby ste sa matky spýtali, ktoré zo svojich detí má najradšej.
Milujem všetky svoje modely, ale, samozrejme,
najradšej mám tie, kde sú najvýraznejšie farby –
ružová, červená, oranžová, žltá, tyrkysová, jednoducho sýte krásne farby, ktoré symbolizujú
leto a slnko a dodávajú človeku energiu.“
Jednotlivé modely Gabriela nenazýva menom. „Svoje mená majú iba jednotlivé dizajny.
Keď pracujem s grafikom a potrebujem mu
povedať, ktorý dizajn má vybrať, poviem napríklad Orientálna diva alebo Egypt. Skôr sú
to názvy, podľa ktorých by sme mali rozoznať,
s akým dizajnom chceme pracovať.“
Pri spolupráci s módnymi agentúrami Gabriela Giotto zadá požiadavky na modelky tak, aby
boli s modelmi vyvážené. „Moje modely najlepšie vyniknú na tmavších dievčatách, aj pleťou,
aj farbou vlasov. Samozrejme, som rada, keď
mám aj blondíny či červenovlásky, teda celé
spektrum. Práve o tom je tá koloristika, aby
každá modelka predstavovala určitý segment
typológie. Aby sa v tom každá žena vedela nájsť
a predstaviť si, ako by tie šaty následne vyzerali
na nej.“ 
BARBORA ŽIAČIKOVÁ ml.

Kuchárska šou s Marcelom Ihnačákom
a víťazkou súťaže na Facebooku - Luciou.

Letecká šou SkyRetroTeam

Veľká vďaka všetkým, za to že sme mohli spolu stráviť zopár spoločných chvíľ plných zábavy, smiechu,
radosti. Týmto sme všetkým ukázali, že sme naozaj jedna veľká rodina. 

September 2016

Otvorili sme kamióny

9

Zhodli sme sa. Parádny Deň otvorených kamiónov!
Dana Batková

„O Dni otvorených kamiónov sme sa dozvedeli z novín, sme tu
prvýkrát. Veľmi sa nám tu páči, manžel už lietal na lietadle, rodina
je spokojná. Tešíme sa na koncert skupiny Desmod, vyskúšame
detské atrakcie, využijeme všetko. Kamionistov vnímam ako silných, odvážnych chlapov, svojím spôsobom majú veľmi ťažké povolanie.
Mladší syn Šimon dopĺňa: „Mne sa najviac páčia kamióny. Už som
sa v jednom aj povozil a veľmi sa mi to páčilo. Kamionistom by som
však nechcel byť. Najradšej by som bol futbalistom.“
Veľmi sa páčilo aj staršiemu Matúšovi: „Aj ja som sa už povozil
v kamióne. Bolo to dobré, myslel som si, že kamión jazdí pomalšie.
Ale kamionistom by som určite nechcel byť, nebavilo by ma to.“
Deň otvorených kamiónov si nevedel vynachváliť ani manžel
Peter Batka: „Vyskúšal som si pre mňa najväčšie lákadlo – samostatný let. Kedysi som mal túžbu byť pilotom, ale to ma už prešlo,
mám na to vysoký vek. Bol som automechanik, takže k autám aj
kamiónom mám blízko, ale kamionistom by som ani ja nechcel byť.
Radšej by som ich opravoval. Som odchovaný v Senici na SAD-ke.
Kamionistov vnímam ako chlapov najväčšieho zrna. Nezávidím im
tie prestoje a najazdené kilometre. Kam by som sa chcel dopraviť
v kabíne kamióna? Predsa na kraj sveta.“

Tibor Svatý

Marcela Pavlíková

„Na Dni otvorených kamiónov som bol už minulý
rok. O tomto ročníku som sa dozvedel zo Záhoráckeho rádia. Vlani bolo rovnako ako tento rok teplo,
opálili sme sa. Dnes prišlo určite viac ľudí. Synovi sa
tu páčia lietadlá – dvojplošníky. V kamióne som už
sedel, ale nešoféroval som. Mám veľa známych kamionistov. Dlhá cesta v kamióne ma neláka. Ani keď
som bol malý, netúžil som byť kamionistom. Všetci
sme vtedy chceli byť policajtmi alebo vojakmi.“
Ani syn Kristian Svatý netúži byť kamionistom.
„Chcel by som byť farmárom. Mne sa páčia traktory
a kombajny. Ale ani kamióny nie sú zlé. Povoziť v nich
sa však nechcem, lebo sa bojím. Na Dni otvorených
kamiónov sa mi najviac páči búchanie kladivom.“

„Manžel pracuje pre spoločnosť NAD-RESS asi 8 rokov. Prácu si veľmi pochvaľuje. Nemôže to povedať
sám, lebo akurát je na kofole. Pre mňa je Deň
otvorených kamiónov úplne úžasná akcia. Koná sa
už druhýkrát a veľmi si želám, aby sa zachovala aj do
budúcnosti. Je to perfektné pre deti aj pre dospelých.
Minulý rok sme s deťmi vyskúšali detské atrakcie
a ja som bola v salóne krásy, kde sa o mňa postarali kaderníčky a vizážistky. Tento rok som naopak
skúšala ťahať kamión, jazdila som na býkovi a búchala kladivom. Páčilo sa mi to viac, ako stan krásy. Aj
Desmod bol úplne úžasný, škoda, že nestihli autogramiádu.“ Páči sa aj dcérkam: „Najlepšia bola penová
párty, lietadlá, kamióny a maľovanie na tvár. Určite
prídeme aj o rok.“
BARBORA ŽIAČIKOVÁ ml.

Vladimír Bôžik

„Na Dni otvorených kamiónov som prvýkrát a páči
sa mi tu, som spokojný. Dnes nemôžem piť pivo, iba
kofolu, ale zato si aspoň užijem atrakcie. Chcel by som
sa ísť previezť lietadlom.“ Syn kamionista dodáva:
„V spoločnosti NAD-RESS robím 4 roky, počas ktorých
som najazdil približne 400-tisíc kilometrov. Táto
práca ma baví. Pokiaľ človeka nebaví jazdenie, nemá
cenu to robiť. Pracujem na vnútroštátnej doprave.
Doma som každý deň, takže odlúčenie od rodiny
príliš nepociťujem. Vyhovuje mi to. Páči sa mi, že nám
zamestnávateľ pripravil Deň otvorených kamiónov.
Raz za rok sa tu všetci stretneme. Beriem to ako bonus pre rodiny a deti. Minulý rok sme tu boli tiež, tak
prečo to nevyužiť aj teraz? Je príjemný deň a užívame
si to. Obehnem si všetky atrakcie, veľmi ma to baví.
Na tomto ročníku sa mi páči, že sú tu pre deti kamióny
a skákací hrad. Ja si zase, rovnako ako minulý rok, potiahnem kamiónom a vyskúšam si býka. Aj rodine sa
tu veľmi páči. Je to ideálne zakončenie prázdnin.“

Hana Búzeková, ekonomická riaditeľka NAD-RESS Senica, a. s.
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Na odpočívadle so spevákom skupiny Desmod - Kulym

Takmer som sa
nestal spevákom,

ale kamionistom

l Aký ste vodič a kde všade ste sa už
autom dostali?
Autom som sa dostal najďalej asi do
Chorvátska, Talianska, Poľska, Maďarska
či Rakúska. Ja som taký opatrný vodič.
Tým, že som „starší pán“, jazdím podľa
predpisov.
l Aká bola vaša najťažšia cesta?
To bude asi tá dovolenková do Chorvátska. Je to obrovská nuda a hlavne, keď sa
dostanem do nejakej zápchy, „zomieram“
tam. Minule sme stáli asi dve a pol hodiny
v Slovinsku.
l Narodili ste sa v znamení raka,
prejavuje sa to aj na cestách za volantom?
Myslím si, že moje znamenie nemá vplyv
na šoférovanie. Záleží to skôr na človeku.
Keď je človek pokojný, tak je v pohodičke,
keď je nervák, môže prejsť aj 10 kilometrov a bude mu to prekážať.
l Ako by ste charakterizovali/porovnali vodičov a štýl jazdy v zahraničí so
Slovenskom?
Povedal by som, že Slováci sú takí drzejší, nedočkavejší. V zahraničí platí pra-

vidlo, že pokiaľ vodič dá smerovku, hneď
ho púšťajú. Sú tam troška iné pravidlá
a mám to tam rád. Bolo by dobré, keby si
aj Slováci trošku uvedomili, že takto by sa
malo jazdiť.
l Ako vnímate kamióny a kamionistov? ... teda okrem toho, že občas zavadzajú na cestách…
Kamionisti si počas jazdy pustia tempomat a pozerajú filmy. Vnímam ich veľmi
zle, pretože sa mi viackrát stalo, že prechádzali do môjho pruhu. Hlavne, keď veziem
rodinu, tak ma to vie nahnevať. Vytrubujem po nich, keď sú nezodpovední. Ale sú
aj zodpovední a dobrí kamionisti, ktorí
poďakujú.
l Existuje nejaký cieľ cesty – destinácia, do ktorej by ste sa chceli dopraviť
v kabíne kamióna?
Keď som bol malý chlapec, chcel som
byť kamionistom. Môj strýko jazdil na kamióne pre jednu firmu. Neskôr zvíťazila
hudba. Týchto ľudí však musím obdivovať,
pretože za volantom dávať také „štreky“,
klobúk dole.

BARBORA ŽIAČIKOVÁ ml.

Na odpočívadle s moderátorom Štefanom Skrúcaným

Viem dať 1 500 kilometrov na otočku
l Aký ste vodič a kde všade ste sa už autom dostali?
Najazdil som už strašne veľa kilometrov. Niekedy
si hovorím, že jazdím toľko, ako profesionálni vodiči. Mám veľa vystúpení po celom Česku a Slovensku.
V mojom prípade to nie vždy bolo bez nehody. Pevne
verím, že raz, a už viac nikdy. Obdivujem všetkých,
ktorí trávia väčšinu svojho
času na cestách. Sú
v zásade jednou
nohou v probléme, pretože
dnes sú cesty
hrozne
plné,
mnohokrát veľmi
nepripravené na
také množstvo áut.
Jazdiť státisíce kilometrov bez nehôd
je naozaj vec, ktorá si zasluhuje
absolutórium
a obdiv. Som
rád, že môžem
byť v spoločnosti ľudí,
ktorí
takí
úspešní sú a ukazujú
to. Majú môj veľký obdiv
a rešpekt.
l Aká bola vaša najdlhšia cesta?
Najďalej som bol autom
v Kalábrii, to je úplne na
juhu Talianska. Išiel som už
autom do Grécka, až za Thessaloniki. Bol som aj v Paríži.
Niekoľkokrát som bol v Aix-en-Provence vo Francúzsku – je to
mesto až za Marseille. Moja dcéra

tam študovala na vysokej škole a bol som tam niekoľkokrát za ňou. Dal som si teda už aj 1 500 kilometrov
na otočku. Zatiaľ som jazdil len v Európe. Netrúfol
by som si jazdiť napríklad v Anglicku, kde sa jazdí na
opačnej strane. Je to ako keď gitaristovi prehodíte
gitaru na druhú stranu, musí na naučiť hrať odznova. Nechápem, ako to chlapi zvládajú. Počul som, že
Pavol Gazda, kamionista, ktorý bol ocenený, rád jazdí
v Anglicku. Ja by som si musel vypiť, aby som to videl
naopak a potom by som možno trafil na cestu.
l Narodili ste sa v znamení barana, prejavuje
sa to aj na cestách za volantom?
Baran by mal byť výbušný a panovačný. Ja som
troška nervák, ale musím povedať, že som najazdil
toľko kilometrov za volantom, že mňa už len tak ľahko niečo nevytočí. Najviac ma vedia nahnevať váhaví
vodiči. Vôbec mi neprekáža, keď to niekto trocha preženie a obehne ma niekde, kde sa to nesmie. Viem ich
zvládnuť lepšie, ako takých, čo zdržujú, idú pomaly
a nedávajú najavo, čo budú robiť, či chcú odbočiť alebo zastaviť. Váhaví vodiči sú podľa mňa nebezpečnejší ako cestní piráti.
l Ako by ste charakterizovali/porovnali vodičov a štýl jazdy v zahraničí so Slovenskom?
Mám pocit, že my sme tu takí viac nervózni. V zahraničí je všetko v pohode. Bol som v krajinách, kde
sa vodiči dohadujú rukou, kto má ísť prvý na križovatke. Vyzerá to ako panika, ale je to taká organizovaná panika. Bol som vo Vietname, tam kebyže príde
bežný slovenský vodič, spácha rituálnu samovraždu,
pretože tam nikto nevie, kto pôjde prvý, kto druhý.
Zaraďujú sa tam zipsovo, ako sa má aj u nás, ale tie
zipsy sú tam zo všetkých strán, no oni sa vedia zladiť
a zaradiť sa. To bolo pre mňa najšokujúcejšie. Stále
si myslím, že aj keď sú slovenskí vodiči nerváci, postupne sa to začína upokojovať. Mám pocit, že na
Slovensku sa začína skvalitňovať vozový park. Často
na slovenských cestách, v Bratislave špeciálne, človek
vidí samé kvalitné autá. Je to možno aj našou slovenskou povahou, že sa musím ukázať, že na to mám.

Stáva sa, že človek býva v garsónke a pred vchodom
má Porsche. Sú to „srandovno-smutné“ záležitosti.
Ale pokiaľ si človek kúpi kvalitné auto, na značke teraz nezáleží, hlavne nech ho poslúcha a nezradí ho,
tak sa aj kvalita vodičov bude zlepšovať. Aj nervy pomaličky odpadnú. Keď tu ešte budú kvalitné cesty, to
nám bude sveta žiť. Škoda, že som sa nenarodil o 50
rokov neskôr.
l Ako vnímate kamióny a kamionistov? ... teda
okrem toho, že občas zavadzajú na cestách…
Sú dve skupiny vodičov kamiónov. Našťastie, väčšina je takých, ktorí sú tí zodpovední, ktorí vedia, že
majú jazdiť bezpečne, neprekračovať rýchlosť a jazdiť
v pravom jazdnom pruhu. Potom sú takí, ktorí sa rozhodnú, že obehnú kolegu kamionistu a idú o pol kilometra za hodinu rýchlejšie ako ten, ktorého predchádzajú. Trvá im to asi trištvrte hodiny a vytvorí sa za
nimi asi kilometrová kolóna. Chcem veriť, že aj kvalitou kamiónov, napríklad takých, aké sa odovzdali
na Dni otvorených kamiónov, sa zlepší aj doprava.
Vyskúšal som si sedieť v kamióne a zistil som, že sa
riadi jednoduchšie ako osobné auto. Volant na tom
„hoväde“ ide ľahšie ako na maličkom aute. Takisto
aj automatické preraďovanie. Keď budú dobré autá,
budú aj spokojní vodiči bez nervov, a pevne verím, že
aj bez nehôd.
l Existuje nejaký cieľ cesty – destinácia, do
ktorej by ste sa chceli dopraviť v kabíne kamióna?
V kabíne kamióna je výhodné to, že keď máte
„parťáka“, tak si môžete „schrupnúť“. Keď nie, tak si
jednoducho zastavíte a pospíte. Musím povedať, že
toto leto som nemal čas na oddych, tak by som sa veľmi rád doviezol niekam, kde je biely piesok, nádherné
more a zelená tráva. Pokojne by som si rád zopakoval
cestu do Kalábrie, ale v kamióne. Ísť úplne na juh Talianska, tam sa 10 dní kúpať, opáliť sa, dať si dobrý
drink... Potom by som si to pokojne odšoféroval domov.

BARBORA ŽIAČIKOVÁ ml.

Deň otvorených kamiónov si ľudia užívali. Zdá sa, že vznikla akcia, ktorá už ďaleko prevyšuje hranice
NAD-RESS ale aj mesta Senice. A to ma veľmi teší. Robíme to pre ľudí, a teším sa, že aj oni to tak vnímajú.
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Na odpočívadle s módnou dizajnérkou Gabrielou Giotto

My váhy sme
na ceste
rozvážne
l Aká ste vodička a kde všade ste sa už autom
dostali?
Hoci mám vodičák od 18-tich rokov, musím sa
priznať, že veľa toho nenajazdím, skôr lietam lietadlom. Módne prehliadky som už mala v rámci Česka,
Rakúska, úspech som zožala dokonca aj v libanonskom Bejrúte. Moje šaty zažiarili už aj v Hollywoode, v rámci súťaže World Championship of Performing Arts, kde modelka Adriana Pašková predviedla na mieru vyrobené plavky a šaty a vyhrala
s nimi krásne tretie miesto v rámci kategórie modeling.

l Aká bola vaša najťažšia cesta?

Keď som raz išla poloprebudená do práce a zabudla
som dať prednosť autobusu. Nastala malá kolízia, ale
našťastie sa nikomu nič nestalo. Odvtedy som získala
rešpekt pred šoférovaním.
l Narodili ste sa v znamení váh, prejavuje sa to
aj na cestách za volantom?
Myslím si, že nie. O váhach si každý myslí, že sú váhavé, no podľa mňa je pre váhy symbolický skôr balans - že sú veľmi vyvážené a všade vnášajú harmóniu. Sú mediátormi, a keď je nejaký konflikt, tak to
vedia dostať naspäť do rovnováhy. Váhy sú veľmi roz-

vážne, takže si myslím, že aj šoféri narodení v znamení váh sú omnoho obozretnejší a prezieravejší voči
situáciám na cestách.
l Ako by ste charakterizovali/porovnali vodičov a štýl jazdy v zahraničí so Slovenskom?
Vzhľadom na to, že som robila sprievodkyňu v Grécku a Španielsku, musím povedať, že tam je jediným
pravidlom trúbenie pred neprehľadnou zákrutou,
čiže naozaj tam šoféri jazdia veľmi divoko. Na druhej
strane, hoci sa nám môže zdať, že v našich končinách
je to disciplinovanejšie, napríklad v Bratislave nie sú
príliš zdvorilí vodiči, mnohokrát sú veľmi arogantní.
Treba byť veľmi pozorný na cestách.
l Ako vnímate kamióny a kamionistov? ... teda
okrem toho, že občas zavadzajú na cestách…
Veľmi ich obdivujem. Vydať sa mnohokrát na také
ďaleké trasy, byť v kabíne veľa hodín, odlúčený od
rodiny a blízkych a mať takú veľkú zodpovednosť za
drahý obsah... Majú môj veľký rešpekt. Vďaka nim sa
ľudia dostanú k veciam, ktoré potrebujú, pretože nie
všetko možno prepraviť iným spôsobom. Čiže podľa
mňa robia veľmi záslužnú prácu.
l Existuje nejaký cieľ cesty – destinácia, do
ktorej by ste sa chceli dopraviť v kabíne kamióna?
Ja mám radšej vzdialenejšie prímorské miesta, kde
sa dá dostať skôr lietadlom. Tým, že som začínala ako
technická sprievodkyňa, do Grécka aj Španielska sme
jazdili autobusom, čiže viem, že je veľa krajín, kam sa
dá prepraviť aj autom či kamiónom. V rámci Európy
to možno. Európu mám už takmer celú prechodenú,
určite by sa našlo nejaké krásne miesto a v kamióne
som ešte nesedela, takže by to bola pre mňa unikátna skúsenosť.

BARBORA ŽIAČIKOVÁ ml.

Na odpočívadle s karatistom RomanomVolákom

Kamionistov vždy
stretnem v zákrute

l Aký ste vodič a kde všade ste
sa už autom dostali?
Šoférujem dobre. Som taký švajčiarsky víkendový vodič, „starý dôchodca”. Snažím sa jazdiť bezpečne.
Keď som bol mladší, vychutnával
som si aj rýchlejšiu jazdu a stálo
to za to. Cesty do 1 000 kilometrov zvládam aj autom. Dlhšie trasy
absolvujem lietadlom, najmä kvôli
pohodliu, aby som nebol unavený
na súťaži. Ale inak šoférujem rád.
Chcel by som vyskúšať aj jazdu kamiónom – do Paríža a naspäť. Za
volantom nie, na to by som si netrúfol a ani na to nemám oprávnenie, ale ako spolujazdec by som išiel
rád. Vzadu je dobrá kabína, v ktorej
sa dá pospať.
l Aká bola vaša najťažšia cesta?
Cesta je komplikovaná, keď sa
pokazí auto. Ide to do času, do
nervov, človek nevie, čo má robiť.
Našťastie sa mi takéto problémy
vyhli, z čoho sa teším. Mal som len
samé dobré cesty.

l Narodili ste sa v znamení
býka, prejavuje sa to aj na cestách za volantom?
To nie, nie som ten typ vodiča, ktorý nadáva a rozčuľuje sa.
Pochodil som celý svet a viem, ako
sa jazdí v južných krajinách, kde
je komplikovaná premávka, no
vodiči sú pokojní, maximálne trúbia. To u nás je každý „dôležitý”,
má super „fáro”, chce sa predbiehať, chce byť ten dominantný,
a keď ho náhodou niekto obehne, musí mu to vrátiť a napríklad predbehnúť ho aj cez plnú
čiaru. Ja nie som šofér spojený
s egom.
l Ako by ste charakterizovali/
porovnali vodičov a štýl jazdy
v zahraničí so Slovenskom?
Myslím si, že u nás sú dobrí šoféri. V zahraničí je to rôzne, sem ťukanec, tam ťukanec, nikto si z toho
nič nerobí. Doprava v malých mestách je tam hustejšia. V zahraničí
sa mi páčia kruháče. Síce to začali
praktizovať už aj u nás, no tam je

v každom, aj malom meste kruháč.
Odpadávam z toho, keď sú u nás
zápchy a oni tam ešte postavia
semafor, ktorý to spomalí úplne
dvojnásobne.
l Ako vnímate kamióny a kamionistov? ... teda okrem toho,
že občas zavadzajú na cestách…
Jasné, že sú bossovia, keď sedia
vysoko. Je to ich práca, takže treba brať ohľad na nich, ale najmä na
svoje zdravie. Kamión nie je veľmi
citlivé auto, takže človek musí vedieť predvídať. Niekedy sa to síce
nedá, ale ja si dávam veľký pozor.
Mám šťastie na to, že kamión vždy
stretnem v zákrute.
l Existuje nejaký cieľ cesty destinácia, do ktorej by ste sa
chceli dopraviť v kabíne kamióna?
Kamiónom ani nie, ale autom by
som chcel ísť na púť - smer Taliansko, Miláno, potom Monte Carlo a
cez Nice niekde dole do Barcelony,
no a, samozrejme, naspäť.

BARBORA ŽIAČIKOVÁ ml.

Miroslav Vepy, predseda predstavenstva NAD-RESS Senica, a. s.

12

Mladý vodič

September 2016

Mladý vodič. Hľadáme

nového Paľa Gazdu

Na Slovensku sa nevychovávajú noví
a už vôbec nie mladí vodiči. Kamionisti tak chýbajú nielen NAD-RESSu, ale
všetkým dopravným spoločnostiam.
Avšak v NAD-RESSe nechcú nič nechať na náhodu a o každého starého,
ale aj nového vodiča bojujú a pestujú
si ho. Bezpečným, kvalitným a neustále sa obnovujúcim vozovým parkom,
pravidelným
vyplácaním
miezd, ale aj motivujúcim
ohodnotením a sociálnymi bonusmi navyše. Minulý rok v septembri sa
v NAD-RESSe zvyšovali
platy vodičom. Niektorým
aj o 30%. Teraz od septembra je pripravených na každý mesiac približne 25 000
eur pre vodičov, ktorí budú
odmenení za kvalitu. Zvýšenie výplaty môžu očakávať vodiči, čo sa vzorne
starajú o svoje vozidlá
a majú dobrú techniku
jazdy. Na hlavnom pódiu
Dňa otvorených kamiónov vedenie poďakovalo
dvadsiatim služobne najstarším zamestnancom.
Plaketa, darčeková poukážka na pobyt v kúpeľoch či vďačné podanie rúk pred kolegami,
rodinami, priateľmi je
odmenou za dôveru,
za
spolupatričnosť,
súdržnosť,
vernosť
značke. Pavol Gazda je
kamionistom úctyhod-

ných 41 rokov. Niet lepšej akvizície či
reklamy na povolanie kamionistu ako
slová Paľa Gazdu, že sa veľmi teší, ako
nový kamión zoderie. Niet lepšej motivácie pracovať vo firme NAD-RESS,
ako je špeciálne nadupaný kamión,
ktorý dostal Paľo Gazda do užívania.
NAD-RESS Senica stále hľadá nových
vodičov. Ak chceš, byť profesionálny
vodič, ak chceš aby ťa učili vodiči, ktorí
sú majstrami sveta vo svojom odbore,
prihlás sa. Ak si mladý, a hoci aj nemáš
„vodičák“ ani prax, ale chceš byť novým Paľom Gazdom, píš na obchod@
nadress.sk. Do predmetu e-mailu napíš „Mladý vodič“. Možno jeden Mercedes či Volvo čaká aj na teba, aby si si
splnil svoj sen.

BARBORA ŽIAČIKOVÁ
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