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Držíte v  rukách druhé číslo  
Nadresáčika v  roku 2017. Opäť 
sme do neho vložili váš každoden-
ný pracovný život, ale pripomína-
me si aj krásnu augustovú akciu 
- tretí ročník Dňa otvorených 
kamiónov. Nostalgicky sa roz-
hovorom lúčime s  Vladimírom 
Kocákom, ktorý ide do dôchod-
ku a  v  NAD-RESS strávil krás-
nych 11 rokov ako samostatný 
referent. Inšpiratívne a  zároveň 
otvorené budúcnosti sú aj slová 
Jána Straku, ktorý prežil v  do-
pravným službách ČSAD a potom  
v NAD-RESS ako špičkový servis-
man 40 rokov. Od Pavla Kosíka 
sa dozviete niečo viac o  nových 
kolegoch zo Srbska, aj ako sa ve-
denie snaží riešiť nedostatok pra-
covných síl na Slovensku. Zaspo-
míname si fotografiami a textami 
na poslednú augustovú nedeľu 
na DOK 2017. Dozviete sa viac 
o tom, ako sa nakrúcal reklam-
ný spot našej spoločnosti, aj ako 
a prečo vznikla pesnička zamest-
nancov pre vedenie. Obzvlášť 
hrdí sme na našich najlepších vo-
dičov. Vo Fleet Board Lige skon-
čil NAD-RESS druhý a  Miroslav 
Cisár sa stal majstrom sveta. Sú-
ťažilo 25 724 vodičov z devätnás-
tich krajín a vodič NAD-RESS bol 
najlepší na svete. Sme nesmierne 
hrdí ako redakcia, že môžeme 
písať o  takýchto výnimočných 
ľuďoch vo svojom odbore a o 20 
rokoch úspechoch firmy. Želáme 
Nadresákom do ďalších rokov 
veľa optimizmu, pohody, firem-
ného priateľstva, pokory a  reš-
pektu.  Redakčná rada novín 

Nadresáčik
 nadresacik@nadress.sk

Zaradili
sme dvojku

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
spoločne, ako veľká rodina sme sa v auguste stretli a vy-

chutnali si atmosféru na treťom ročníku Dňa otvorených 
kamiónov. Podujatie na senickom letisku bolo 
slávnostnejšie než po minulé roky. Oslavova-
li sme jubilejných dvadsať rokov od vzniku 
spoločnosti. S uspokojujúcim vnútorným 
pocitom vyjadrujem hrdosť na firmu 
NAD-RESS pri pohľade na jej dnešnú 
podobu. Podobne, ako pri založení v 
roku 1997, v tvárach zamestnancov 
vidím entuziazmus. Zápal pre prá-
cu nevyprchal. Ak by som mal firmu 
charakterizovať troma slovami, zneli 
by: spravodlivosť, úprimnosť, rodina. 
Keď sa ma ľudia pýtajú, čo je návodom 
na vybudovanie zdravo vyvíjajúceho sa 
a úspešného podniku, hovorím im, dô-
ležitým parametrom je vedomosť. Je po-
trebný, a to smerujem ako odkaz pre mla-
dých, zisk dostatočných vedomostí. Bez 
nich je životná cesta náročnejšia. Druhým 
znakom je mať šťastie. My sme ho mali, že 
sme veľakrát náhodne stretli ľudí, ktorí nám po-
skytli mnoho potrebných informácií. Uzatvára to odva-

ha. Spomedzi trojkombinácie je najdôležitejšou. Niekto 

môže disponovať vedomosťami, môže byť šikovný, ak však 
absentuje schopnosť odvážnosti do niečoho sa pustiť, iba 

ťažko dosiahnete na vytýčenú métu. Ak premietnem 
dvadsať rokov do ľudskej podoby, spoločnosť je 

v mladom veku, plná sily, zbierajúca úspechy. 
Všetkým zamestnancom a ich rodinným 

príslušníkom sa chcem touto cestou čo 
najsrdečnejšie poďakovať. Málokto si 

uvedomuje náročnosť profesie vodiča 
kamiónu. Človek pracuje pod stresom, 
vníma obrovskú zodpovednosť nad 
štyridsaťtonovým gigantickým kolo-
som. Nehovoriac o tom, že ako man-
žel či rodič dlhé obdobie počas roku 
chýbate v teple domova. Špeciálne 
ďakujem manželkám a priateľkám, 
že sa snažia o najväčšie pohodlie pre 
partnerov, ktorí sú následne spokojní 

v kabíne vozu. Pokorne vzdávam uzna-
nie aj Jankovi Strakovi. Celý svoj život 

robí opravára. Keď niekto vydrží pracovať 
vo firme dlhé obdobie ako on, je to človek 

absolútne stotožnený s tým, čo robí. Je to člo-
vek, ktorý má srdce i hlavu. Pociťujeme obrovskú 

česť mať vo firme takýchto zamestnancov. 
 Peter Halabrín

Lajkujte nás na Facebooku

                  NAD-RESS Senica, a.s.
Sledujte nás na Instagrame

Pozerajte nás na YouTube

@nadresacik

                     NAD-RESS Senica, a.s.
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n Aký to bol pocit odchádzať? 
Okolo mňa bol stále cvrkot, vyzváňali 

telefóny, denne najmenej stovka hovo-
rov. A odrazu je naokolo ticho, až človek 
má pocit, ako by ho už nik nepotrebo-
val. Ale keď triezvo uvažujem, musím si 
uvedomiť, že aj v práci má všetko začia-
tok, ale aj koniec. Je to však krásny po-
cit, že pri ceste do Senice sa môžem vo 
firme kedykoľvek zastaviť. Dnes už síce 
medzi spolupracovníkmi bývalými, ale 
nie medzi bývalými kamarátmi. Viem, 
že majú na minútu rozrátaný pracovný 
program, ale radi prehodia pár slov. Nie 
je to z povinnosti, ale preto, že som bol 
členom tejto výbornej partie.
n Čo máte teraz na práci ako dô-

chodca? 
Na dôchodku sa život nekončí, ale 

začína sa ďalšia a zaujímavá príjemná 
etapa života. Budeme mať na seba viac 
času s  manželkou, aj s  oboma dcéra-
mi, ich rodinami, s vnučkou, vnukom. 
A  navyše, ak človek býva na dedine, 
v rodinnom dome, vie, že okolo je vždy 
čo robiť.

n Máte nástupcu?
Nástupkyňu Janku Petrášovú, ktorá 

bola donedávna dispečerkou a rozdeľo-
vala prácu vodičom. Spoľahlivá a praco-
vitá žena na svojom mieste.
n Vaša generácia nerada menila 

zamestnanie. Aj preto, aby ju ne-
označovali za fluktuantov a  mož-
no aj preto, že kedysi nebol veľký 
výber pracovných ponúk. Ale vy ste 
prešli rozličnými povolaniami. Ste 
povaha, ktorá neobsedí?

Život je často zložitý, občas príde aj 
šťastie, aj náhoda a  veľa záleží aj od 
ľudí v okolí. Keď sme končili deväť-
ročnú školu, málokto vedel presne, 
čím chce byť a mnohí sa nechali rých-
lo ovplyvniť. Ja som chcel byť auto-
mechanikom, ale mama vravela, že to 
nie je dobré povolanie, nech si nájdem 
niečo v teple. Tak sa doma rozhodlo, že 
sa budem učiť za čašníka. Po vyučení 
som robil v niekoľkých hostincoch, ale 
dokopy iba pol roka. Otec bol šofér a ja 
som vedel o  možnosti urobiť si pred 
vojenčinou vodičský preukaz aj na ná-

kladné autá. Tak som si vojnu odkrútil 
na letisku v Přerove. Po vojne som šo-
férčil, aj na ťahači s návesom, rozvážal 
som živé zvieratá aj mäso, bol som aj 
vodičom osobného auta volga. A preto-
že sme stavali dom, na tri roky som sa 
dal k asfaltérom, lebo u nich sa zarába-
lo mimoriadne dobre. Keď vtedajšia se-
nická spoločnosť Resanka hľadala ob-
chodného zástupcu, ktorý by ponúkal 
po celom Slovensku koláče a croissanty 
a  koordinoval aj ich rozvoz, prihlásil 
som sa.

n Do NAD-RESS ste prišli už ako 
päťdesiatnik...

Nič, čo sa človek v niektorom zamest-
naní naučí, nie je zbytočné, lebo sa 
môže posunúť ďalej. V  Resanke som 
sa dostal aj k obchodu a logistike a tam 
som poznal aj dnešného spolumajiteľa 
NAD-RESS-u  Petra Halabrína. A prá-
ve  od neho prišla ponuka na prechod 
do NAD-RESS-u. Bez váhania som ju 
prijal.
n Hovoríte, že to bolo dobré roz-

hodnutie.
Prijali ma za referenta dopravy, kto-

rý mal na spiatočnej ceste na starosti 
vyťažovanie kamiónov, zásobujúcich 
predajne v sieti Billa a východosloven-
ský sklad v Petrovanoch pri Prešove. 
Navyše s kolegom som sa každý druhý 
víkend striedal pri dohľade nad chla-
diarenskými kamiónmi, ktoré rozváža-
li pre Billu po Slovensku čerstvé chla-
dené potraviny, najmä mäso, mäsové 
a  mliečne výrobky, ovocie a  zeleninu. 

Kým „suchý“ tovar sme rozvážali iba 
v pracovných dňoch, chladené potravi-
ny museli byť na pultoch od rána vždy 
čerstvé.
n Čo znamená vyťažovanie?
V noci alebo nad ránom každý deň 

vyráža z  centrálneho skladu v  Senci 
podľa presného rozpisu šesťdesiat, se-
demdesiat áut. Chladničky - chladia-
renské návesy, teda kamióny, ktoré na 
hlavných trasách pod plachtou vozia 
palety so „suchým“ tovarom a men-
šie chladiarenské autá s potravinami, 
ktoré chodia do menších predajní  
v centrách miest a ulíc, kam by sa veľ-
ký kamión nedostal.  Navyše vozíme 
všetok sortiment zo Senca aj do ďal-
šieho skladu v Petrovanoch pri Prešo-
ve, odkiaľ sa zásobujú východosloven-
ské predajne. Do deviatej ráno musí 
byť všetko v obchodoch a na východ je 
štyristo kilometrov. Vodič má povinné 
prestávky, deväťhodinový odpočinok, 
auto sa musí vrátiť nazad a v nastáva-
júcu noc či nadránom ho opäť naložia  
a štartuje na určenú trasu. Je to každo-
denný rituál. Môj podiel v tejto reťazi 
prepravy sa začínal, keď autá vyložili 
v cieli jazdy a vracali sa nazad. Bol som 
zodpovedný, aby nešli prázdne. Kým 
od centrálneho či východoslovenské-
ho skladu idú plno naložené kamióny 
na pravidelné trasy pre jedného veľké-
ho klienta, nazad treba pre každé auto 
každý deň nájsť náklad od rozličných 
odosielateľov k rozličným príjemcom. 
Navyše som na spiatočnú cestu vyťa-
žoval aj naše kamióny, ktoré vozia zá-
sielky do zahraničia.
n Prečo je vyťažovanie také dôle-

žité?
Pretože znižuje celkové prepravné 

náklady. Návraty prázdnych vozidiel 
by znamenali denne na každé auto 
aj stovky kilometrov, z ktorých nie sú 
tržby. Ale peniaze nám treba, aj na lí-
zing, mzdy, naftu, poistky, údržbu, 
diaľničné a iné poplatky. Cena dopravy 
je veľmi dôležitá položka vplývajúca 
na cenu tovaru, hoci ju nevidno na úč-
tenke. Každý predajca si cenu dopravy 
prísne stráži. Aj kvôli konkurencii. Ak 
si za dopravcu vybral nás, čaká okrem 
kvalitných služieb, rýchlosti a presnos-
ti aj akceptovateľnú cenu. Obchodné 
siete si konkurujú a konkurujeme si 
vzájomne aj my, dopravcovia.
n Čím vyťažujete? 
Vozíme skutočne takmer všetko, čo sa 

do kamióna pomestí a hodí sa doň. Do 
centrálneho skladu vozíme z predajní 
napríklad palety a prepravky. To je však 
menšia časť vyťažovania. Vozíme od 
rozličných firiem škatule či palety s vý-
robkami, ale aj drevo, plechy, stavebný 

„

“

Môj podiel v tejto 
reťazi prepravy sa 
začínal, keď autá 

vyložili v cieli jazdy 
a vracali sa nazad. 

Bol som zodpovedný, 
aby nešli prázdne.

„

“

Vyťažovanie 
a vykladanie nesmie 

narušovať naše 
termíny, vozidlo 

nesmie prísť 
neskoro na 

nakládku potravín.

V spoločnosti NAD-RESS nepatril k početnej skupine veteránov. Praco-
val tam iba jedenásť rokov, ale ak hovorí, že to boli krásne roky, je to ná-
zor cenný. Práve kvôli bohatému profesionálnemu životopisu a využívaní 
životných skúseností pri ceste hore. Preto môže pri odchode do dôchodku 
porovnávať. Volá sa Vladimír Kocák, rodák z Petrovej Vsi, v januári tohto 
roku dosiahol dôchodcovských 62 rokov a koncom septembra sa s firmou 
a kolegami rozlúčil. Pracoval tam ako samostatný referent dopravy.

Prešiel som viacerými 
zamestnaniami a tu 
som prežil krásnych 
jedenásť rokov

Spolupráca sa musí prejavovať v každom smere, dôkazom je kolektív 
NAD-RESS, ktorý vždy ťahá za jednu pílu. 

Vladimír Kocák, samostatný referent 
dopravy v NAD-RESS.
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materiál. Neraz sú to  jednorazové zá-
sielky na trase smerom k centrálnym 
skladom. Máme však aj pravidelné opa-
kované požiadavky na  určité dátumy 
a na viacero kamiónov. Na rozdiel od 
rozvozu potravín, ktorý má presný har-
monogram a  trasy na jednotlivé dni, 
pri vyťažovaní je každý deň iný.
n Ako ste to zvládali?
Získal som prax od kolegov, ktorí vo 

firme pracovali dlho, naučil som sa mať 
prehľad, dobre poznať cesty po Slo-
vensku i  v  susedných krajinách, kam 
tovar dovážame, naučil som sa rýchlo 
a správne reagovať, dobre plánovať. 
Vyťažovať kamión však neznamená ča-
kať na telefonát, mail, na objednávku 
na zajtra. Je to práca s výhľadom, aj na 
týždne, neraz aj mesiace. Vieme, kedy 
bude zákazník potrebovať odvoz, akú 
hmotnosť a v našich prepravných plá-
noch hľadáme, či v  tom čase budeme 
mať v ich blízkosti auto či autá.
n Kto vás vyťažuje?
Firmy najmä po našich trasách do 

centrálneho skladu. Klientov sme si 
stále vyhľadávali a vyhľadávame. Aj oni 
nás tak isto. Priebežne si doplňujeme 
ich zoznam, informácie o produkcii. Aj 
rôznymi detailmi, napríklad, či sa dá u 
nich nakladať aj k večeru, keď sa vodi-
čovi končí čas na povinný odpočinok a v 
noci sa bude vracať nazad. Vyťažovanie 
a  vykladanie nesmie narušovať naše 
termíny, vozidlo nesmie prísť nesko-
ro na nakládku potravín. Časť objed-
návok na prepravu však nemáme „na 
priamo“ od firiem, ale od špeditérov 
v regiónoch, ktorí majú najaktuálnejší 
prehľad o miestnych výrobcoch. Vyťa-

žujeme aj zahraničie. Našim veľkým 
klientom je napríklad skalický Grafo-
bal. Odtiaľ odvážame rozličný obalový 
materiál výrobcom v Česku, Rakúsku, 
Maďarsku či Poľsku. Do Kladna, kde 
je filiálka dánskej firmy Lego, vozíme 
napríklad škatuľky, obaly, v ktorých 
sa skladačky budú predávať. Spiatočné 
cesty vyťažujeme klasikou - železom, 
stavebným materiálom, sadrokartó-
nom, kobercami, škridlami i kvádrami. 
Z Maďarska vozíme aj plechy pre naše 
automobilky a z Poľska pred zimou ne-
raz aj posypovú soľ na cesty.
n Koľko jazykov ovládate?
Čiastočne nemčinu. Pri poľských 

a  maďarských dodávateľoch som spo-
lupracoval so špedičkami na Orave 
a južnom Slovensku. Ich ľudia poľštinu 
a maďarčinu ovládajú.
n Je práca, ktorú ste robili, prá-

cou iba pre silné nervy?
Určite prináša stresy a človek si musí 

zistiť, či vyhovuje jeho povahe. Každý 
ináč zvládame vypätie, komunikáciu, 
improvizovanie, rokovanie po telefó-
ne. Veď kým sme sa dostali k prijatiu 
objednávky, s  klientom som musel 
vyrokovať cenu za dopravu. Na oboch 

stranách sú hranice, pod ktoré sa nedá 
ísť, aby ani jeden ani druhý neprerá-
bal.

n Poznáte partnerov, s  ktorými 
rokujete?

Podľa mena a hlasu v  telefóne, tvár 
však nepoznám. Zväčša sa oslovujeme 
krstným menom, tykáme si. S viacerý-

mi už roky, ale nikdy sme sa nevideli. 
Taká je naša práca, každý sedíme na 
inom mieste v  krajine. Každý vystu-
puje za svoju firmu, ale rešpektujeme 
sa, nekričíme na seba, nevydierame. 
To by sme sa k ničomu rozumnému ne-
dostali. Práce je veľa, rokujeme rýchlo, 
a ovládame umenie komunikovať. Vie-
me, ako koho osloviť, opýtať sa, ako sa 
má, čo doma... To hneď navodí príjem-
nú atmosféru.
n Odvykáte si na dôchodku od te-

lefónu?
V noci ma občas vyrušuje ticho, lebo 

nezvoní mobil. Ten služobný som mal 
stále na nočnom stolíku, aj z postele 
som riešil problémy našich vodičov na 
cestách, kým sme ich nevyriešili. Mobil 
som mával aj na stole pri večeri, na fut-
bale som pravidelne odbiehal k lavičke, 
či niekto nevolal. Aj keď som hrával, 
aj keď som sa stal trénerom dorastu 
i  mužov, ktorí hrali v  krajskej súťaži. 
V piatok večer som šiel ku kamarátom 
na mariáš a ak mi niekto zavolal, hru 
som prerušil. Šoféra nemožno nechať 
v štichu. Text Ján Blažej
 Foto Ján Blažej a Ján Hlava

„

“

Naučil som sa mať 
prehľad, dobre 

poznať cesty 
po Slovensku 
i v susedných 

krajinách, kam 
tovar dovážame, 

naučil som sa 
rýchle reagovať, 
dobre plánovať.

Viacfarební, no aj tak všetci z NAD-RESS.

Krásnych 11 rokov v NAD-RESS.

Vladimír Kocák si v práci našiel mnoho priateľov.

V tímových hrách 
patrí Vlado medzi 

lídrov kolektívu.
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n Vozidlá značky Merce-
des-Benz patria k  najpre-
dávanejším úžitkovým na 
Slovensku. Prezradíte ta-
jomstvo úspechu? 

Predajný úspech, samo-
zrejme, poteší. Momentálne 
máme kompletne nové port-
fólio produktov, ktoré uspo-
kojí požiadavky zákazníkov. 
Komfort kabíny, dynamika 
jazdy, náklady životného cyk-
lu - hlavne spotreba, telema-
tika FleetBoard, bezpečnostné 
systémy, spoľahlivosť. Každý 
parameter trochu zaváži. Aj v 
počte sa nám roky darí obhajo-
vať líderskú pozíciu na európ-
skom trhu. Predajom sa však 
všetko iba začína. Dnes sú, a 
aj v budúcnosti budú, jedným 
z rozhodujúcich kritérií popre-
dajné služby.
n Dá sa charakterizovať, 

ktorý rezort má najväčší 
záujem o vaše nákladné vo-
zidlá?

Tradične, zhruba 80 % pre-
daja tvoria ťahače návesov 
v  MKD alebo vnútroštátnej 
doprave. V poslednom období 
rastie záujem o technologické 
vozidlá pre stavebníctvo. Roz-
vážková doprava má takisto 
rastúci trend. V  tomto smere 
som veľmi hrdý na náš ľahký 
rozvážkový truck Atego, obľú-
bený vďaka svojej robustnosti 
a  spoľahlivosti. V  poslednom 
období sa stretávame tiež 
v  divízií truckov s  otázkou 
elektrických truckov. Snáď  
už v  krátkej budúcnosti ich 
uvidíme v testovacej prevádz-
ke.

n Na akej úrovni oproti 
konkurencii sú z  hľadiska 
spotreby a  spoľahlivosti 
vaše vozy? 

Produkty Mercedes-Benz 
Trucks, a  najmä ACTROS, 
sú lídrom v  oblasti spotreby.  
V oblasti kvality a spoľahlivos-
ti je našim záväzkom byť stále 
na špici. Inovácie veľmi rýchlo 
napredujú a  ani konkurencia 
nespí. Treba byť objektívny. 
V  tejto brandži je to všetko 
veľmi podobné. My sme služ-
ba pre autodopravu. Ak sa vám 
darí, máme to aj my jedno-
duchšie. Ak príde kríza v  do-

prave, tak to okamžite pocíti-
me. Sme také spojené nádoby. 
Na trhu sa o zákazníkov „bije“ 
sedem značiek. Zatiaľ sa nám 
celkom darí. 
n Máte nejaké špeciálne 

zákazky, ktorými by ste sa 
mohli pochváliť?

Zaujímavý bol v  minulosti 
projekt špeciálnych pancie-
rových vozidiel pre Národnú 
banku Slovenska na prepravu 

financií. Tiež sme veľmi pyšní 
na špeciály - ťahače s celkovou 
hmotnosťou súpravy 250 ton. 
Prepravníky koní postavené 
na podvozkoch MB boli tiež 
veľmi pekný projekt. 
n Vodiči z NAD-RESS Seni-

ca sa s obľubou zúčastňujú 
Ligy vodičov. Ako vnímate 
túto súťaž?

Cieľom súťaže je poukázať na 
hospodárnosť produktov Mer-
cedes-Benz Trucks a  na výz-
nam vzdelávania a  tréningu 
vodičov. V prvom rade by som 
sa chcel veľmi poďakovať za zá-
ujem o projekt FleetBoardDri-
versLeague, ako aj celkovo  za 
spoluprácu na poli telematiky. 
Som hrdý na prácu a  výkony, 
aké tím vodičov pod vedením 
Pavla Cibulku dosiahol. Jeden 

z  vašich vodičov Miroslav Ci-
sár získal celosvetovo absolút-
ne víťazstvo spomedzi 25 724 
vodičov. NAD-RESS Senica 
a.s. sa aj tento rok umiestnil 
na úplnej špičke (delené prvé 
miesto) zo 759 súťažiacich fi-
riem. Gratulujem!
n Spolupráca so spoloč-

nosťou NAD-RESS Senica 
pretrváva roky. Cítite hr-
dosť na takéto partner-
stvo?

S  Miroslavom Vepym a  Pet-
rom Halabrínom sa poznáme 
takmer 20 rokov. Veľmi si vá-
žim spoluprácu s  NAD-RESS. 
Predovšetkým objektívna 
spätná väzba na naše produkty 
a  služby nám pomáha v  zlep-
šovaní. Vždy, keď brázdim či 
už slovenské alebo európske 
cesty a  stretávam mercedesy 
s  nápisom „Vy viete kam, my 
vieme ako“, mám dobrý pocit, 
že som aspoň trocha prispel 
k spojeniu dvoch významných 
značiek.
n Akým spôsobom spolu-

pracujete s NAD-RESS Se-
nica?

Okrem predaja vozidiel sa 
snažíme poskytovať nadštan-
dardné popredajné služby. 
Spolupracujeme aj v  oblasti fi-
nancovania prostredníctvom 
našej dcérskej lízingovej 
spoločnosti MBFS Slovakia. 
Spomínaná obojstranná spo-
lupráca v oblasti služieb tele-
matiky FleetBoard je vysoko 
nadštandardná. Našou snahou 
je kvalifikovať sa na dlhodo- 
bého spoľahlivého obchodného 
partnera. Snáď sa nám to darí.
n Prezraďte, ako vníma-

te svojho partnera v  rámci 
práce a  hodnôt na sloven-
skom trhu? 

NAD-RESS nie je v  mojich 
očiach iba dopravná firma. 
NAD-RESS sa stal rešpektova-
nou značkou. Pri každej náv-

števe je cítiť tímového ducha 
a  veľmi pozitívnu energiu. Z 
rozhovorov s  vašimi zamest-
nancami vnímam, že sú hrdí 
na to, kde pracujú. Podujatie 
Deň otvorených kamiónov 
zaplnilo celé senické letisko 
pracovníkmi a ich rodinnými 
príslušníkmi. To sa dnes už len 
tak nevidí. 
n Aká bola vaša profesijná 

púť až do pozície riadite-
ľa predaja Mercedes-Benz 
Trucks?

Na SVŠT som vyštudoval 
odbor Konštrukcia a  prevádz-
ka motorových vozidiel. Vždy 
som chcel pracovať s  autami. 
Začiatok mojej pracovnej ka-
riéry je spojený s BAZ Bratisla-
va, kde som začal v konštrukcií 
a  neskôr na oddelení údržby. 
Jedného dňa mi zavolal môj 
spolužiak Peter Wagner, či by 
som sa nechcel porozprávať 
s Andrejom Glatzom. Vraj hľa-
dajú spolupracovníkov na roz-
beh predaja vozidiel Mercedes-
-Benz na Slovensku. Odvtedy 
ubehlo už takmer 26 rokov. 
Najskôr som začal s predajom 
osobných vozidiel, potom som 
postupne rozbiehal divíziu 
úžitkových a nákladných vozi-
diel. Podarilo sa mi vybudovať 
tím špičkových odborníkov 
a výborných ľudí. Som na nich 
nesmierne hrdý.
n Práca je jedna oblasť, 

ale človek si musí zaručene 
niekedy zresetovať hlavu 
pri záľubách – aké sú tie 
vaše? 

Bývam v  Devínskej Novej 
Vsi, kde máme výborné pod-
mienky na bicyklovanie. Ak mi 
čas dovolí, rád si zahrám golf. 
Mojou veľkou vášňou je tiež 
jachting a cestovanie. Človek 
chce byť aktívny v rámci hob-
by, len kde na to všetko nájsť 
čas? (smiech) 

  Tomáš Kotlárik

Divízia nákladných vozidiel Mercedes-Benz Slo-
vakia je od začiatku vzniku v  roku 1993 pod 
vedením Petra Ondriáša. Mercedes-Benz 
Trucks má na Slovensku priamy predaj ná-
kladných vozidiel a  autobusov. Jedenásť 
partnerských  MBTrucks servisov s vyše 
180 zamestnancami sa stará o popredajné 
služby. Obchodný riaditeľ Peter Ondriaš, 
zastupujúci na Slovensku divíziu Daimler 
Trucks, ako najväčšieho výrobcu truckov 
na svete, sa podelil s nami o úspechy znač-
ky na Slovensku a priblížil dlhoročnú spolu-
prácu s NAD-RESS Senica.

Som hrdý, keď na európskych cestách vidím
nápis „Vy viete kam, my vieme ako“

Letný event FIA ETRC Mercedes-Benz team.

Peter Ondriaš 

Slávnostné prestrihávanie pásky na otvorení nového predajného centra SelecTrucks 
(strihajú - Andrej Glatz vľavo, Klaus Fuchs vpravo).
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n Na Slovensku ste vznikli 
v septembri 1997. V júni ste 
oslavovali jubilejné dvad-
siate narodeniny. Ako vní-
mate pôsobenie za uplynu-
lé dve desaťročia?

Naša spoločnosť vzrástla zo 
štyroch zamestnancov až na 
dnešných dvesto. Rodinný 
dom sme vymenili za sedem 
vlastných servisov. Podstat-
ný rozvoj spoločnosti nastal 
v posledných desiatich rokoch, 
ktoré boli veľmi turbulentné. 
Skutočne sme sa nenudili. Veľ-
ké zmeny sme pocítili v rámci 
vývoja ekonomiky - nových in-
vestícií, rastu objemu prepráv, 
pravidiel, zákonov, obmedze-
ní, nárokov zákazníkov. Mám 
pocit, že sa všetko značne 
zrýchlilo.  
n Od oficiálneho vstupu 

vašej značky na slovenský 
trh sa doteraz predalo viac 
ako 10 tisíc nákladných 
a zhruba 2 tisíc ojazdených 
vozidiel. Sú to vysoké čís-
la? 

Nákladné vozidlá značky 
Volvo majú dlhodobo vedú-
ci podiel na trhu. Aj aktívna 
populácia jazdiacich vozidiel 
je najvyššia. Samozrejme, že 
s  vysokým predajom nových 
vozidiel narástol dopyt po jaz-
dených vozidlách. V  dnešnom 
čase sú jazdené vozidlá pev-
nou súčasťou nášho biznisu. 
Predovšetkým nás však teší, že 
záujem o naše vozy pretrváva. 
Vieme uspokojiť potreby na-
šich zákazníkov, ktorí sa nám 
odmeňujú vernosťou. 

n Momentálne má spo-
ločnosť sedem moderných 
truck centier. Skúste nám 
priblížiť, čo sa v nich deje.

Máme vlastné prevádzky 
v  Senci, Topoľčanoch, Žili-
ne, Zvolene, Poprade, Prešo-
ve, Nových Zámkoch. Ak všet-
ko pôjde podľa plánov, budúci 
rok aj na Záhorí. Niekoľkokilo-

metrové prejazdy do a zo ser-
visu stoja našich zákazníkov 
nemalé náklady a  predovšet-
kým čas. Keďže chceme vyjsť 
v  ústrety ich potrebám,  bu-
dujeme centrá v rozličných ob-
lastiach Slovenska. Snažíme sa 
byť čo najbližšie k spotrebite-
ľom a  vo všetkých servisných 
strediskách chceme poskyto-
vať služby na rovnakej kvali-
tatívnej úrovni a za rovnakých 
podmienok. V roku 2010 sme 
sa preto rozhodli pre vlastnú 
servisnú sieť. Dnes vidíme, že 
to bolo správne rozhodnutie. 

n V  jednom z dáv-
nych rozhovorov ste 
vyriekli, že vaše vo-
zidlá znižujú klien-
tom náklady. Uve-
diete príklad? 
Celkové náklady na 

vlastnenie a  prevádz-
kovanie vozidla patria 

pri značke Volvo k  naj-
nižším. Čiže nie je dôležitá 

len nadobúdacia cena vozidla, 
ale aj jeho zostatková cena pri 
predaji, servisné náklady po-
čas obdobia používania, počet 
prestojov, spotreba. Spočíta-
nie týchto nákladov potvrdí, 
že sme naozaj značka s najniž-
šími prevádzkovými nákladmi. 
Poskytujeme všetky služby po-
trebné na to, aby to tak bolo: 
financovanie, servisné zmluvy, 
monitoring vozidiel, školenie 
vodičov, výkup jazdených vo-

zidiel, dostupnosť a blízkosť 
servisov.
n V  júni získalo Volvo  

v ankete TOP Slovakia 
2017 najvyššie ocenenia v 
kategórii TOP BAU TRUCK 
SLOVAKIA 2017 a ABSO-
LUT TOP SLOVAKIA 2017. 
Priblížite ich význam a pro-
spešnosť? 

Volvo sa snažilo počas vý-
voja zostrojiť vozidlo, ktoré 
by zodpovedalo požiadavkám 
zákazníkov v tomto segmente 
- silné, odolné, robustné. Toto 
ocenenie a  aj záujem o  Vol-
vo FMX pre nás znamená, že 
sme trafili do čierneho a  oce-
nenie nám pomôže presved-
čiť ďalších zákazníkov, aby sa 
rozhodli pre naše vozidlo v da-
nom segmente.
n Kedy začala vaša profe-

sijná púť až do pozície ge-
nerálneho riaditeľa Volvo 
Group Slovakia?

V spoločnosti som začínal na 
popredajnom oddelení v  roku 
2006 a  mal som na starosti 
servisnú sieť na celom Sloven-
sku. Neskôr paralelne aj predaj 
vozidiel až k  dnešnej funkcii. 
Myslím, že moje pôsobenie 
v najdôležitejších oblastiach je 
výhodou, pretože som získal 
prehľad a skúsenosti, čo a ako 
funguje alebo  naopak, kde to 
mierne škrípe. 

n Akým spôsobom spolu-
pracujete so spoločnosťou 
NAD-RESS Senica?

Sme dodávateľom náklad-
ných vozidiel pre medzinárod-
nú a  vnútroštátnu prepravu, 
financovania, servisných slu-
žieb a  zariadení na monito-
rovanie vozidiel. Spolupracu-
jeme tiež v  oblasti jazdených 
vozidiel a  podporujeme nie-
ktoré športové aktivity blízke 
spoločnosti. Prvý kontakt pri-
šiel niekedy na prelome milé-
nia, keď sme dodali rozvážko-
vé vozidlá. 
n V  čom podľa vás tkvie 

výhoda tohto partnerstva?
NAD-RESS Senica je náš 

dlhoročný klient. Spoločne 
sme rástli, učili sa, tešili, ale 
aj  riešili problémy. Vzájomná 
spolupráca pokračuje vďaka 
vybudovanej dôvere a dobrým 
vzťahom. Verím, že v poctivej 
spolupráci budeme pokračovať 
naďalej. Nielen ako dodávateľ 
nových vozidiel, ale aj ako ser-
visný partner.
n Prezraďte, ako vnímate 

svojho partnera v rámci sa-
motnej práce a hodnôt na 
slovenskom trhu?

Z časti poznám spôsob fun-
govania spoločnosti. Používa-
me ju niekedy ako referenčnú, 
čo sa týka sledovania vozidiel, 
výpočtu miezd, transparent-
nosti, školení vodičov, sledo-
vania potrebných servisných 
údržieb, opráv, opotrebovania 
pneumatík. Záležitosti okolo 
prevádzky vozidiel majú nao-
zaj na vysokej úrovni. NAD-
-RESS považujeme za spo-
ločnosť s  vysokou kvalitou 
poskytovaných služieb a  s nie 
úplne bežnou orientáciou na 
spokojnosť svojich zamest-
nancov. 
n Aj generálny riaditeľ 

úspešnej spoločnosti si 
musí občas od práce odpo-
činúť a zresetovať hlavu pri 
záľubách. Aké sú tie vaše? 

Najradšej bicyklujem v  ho-
rách. V zime zase preferujem 
lyžovanie. A mám tri deti, tak- 
že tie sú niekedy zodpovedné 
za to, že nemám až taký prob-
lém s koníčkami. (smiech) 

 Tomáš Kotlárik 

S NAD-RESS sme spoločne rástli, 
aj sa tešili

Do čela spoločnosti Volvo Group Slo-
vakia sa dostal v septembri minulého 
roka historicky prvý Slovák Leonard 
Toček. Stal sa v poradí deviatym gene-
rálnym riaditeľom. Od prelomu milé-
nia je Volvo Group Slovakia dvorným 
dodávateľom vozidiel pre NAD-RESS 
Senica. Za uplynulý rok dosiahol naj-
väčší slovenský importér nákladných 
vozidiel tržby cez 130 miliónov eur. S ge-
nerálnym riaditeľom sme sa pozhovárali 
o spolupráci s NAD-RESS, pôsobnosti Volva na 
Slovensku, aj dosiahnutých úspechoch. 

Leonard Toček

Volvo Customer Event.

Volvo Group Slovakia Senec.



Je to skutočne historický úspech: vo-
dič NAD-RESS Miroslav Cisár mal 25 
724 súperov z devätnástich krajín a bol 
medzi nimi najlepší. Zvíťazil s absolút-
nym prehľadom v  trinástom ročníku 
celosvetovej Ligy vodičov nákladných 
automobilov (Fleet Board Drivers´ 
League), ktorú vyhlasuje globálny sve-
toznámy výrobca nákladných vozidiel, 
spoločnosť Mercedes-Benz. Vodiči 
zo Slovenska opäť dokázali, že pat-
ria medzi svetovú špičku. Na treťom 
mieste totiž skončil ďalší Slovák Ľuboš 
Nimmerfoll z trnavskej firmy  
BoBo,s.r.o.

„Spoločnosť NAD-RESS 
sa na svetovej súťaži 
zúčastňovala  posled-
né štyri roky a  vždy 
úspešne,“ hovorí 
technický riaditeľ 
spoločnosti Pavol 
Cibulka. „Naši vo-
diči vždy preukazo-
vali majstrovstvo, 
vždy končili v prvej 
desiatke najlepších. 
Ale absolútneho ví-
ťaza sme zatiaľ nema-
li. Vo FleetBoard lige 
sme sa zúčastnili aj ako 
tím. Víťazom sa stal ko-
lektív čínskej dopravnej a lo-
gistickej spoločnosti Dongguan 
Tianyou Logistics Services Co., Ltd. 
a  my sme v  konkurencii 759 doprav-
ných spoločností obsadili s  rovnakým 
počtom bodov druhé miesto. Pri rov-
nosti bodov usporiadatelia do hodno-
tenia pridali aj náročnosť podmienok 
jazdy a tam dostali prednosť Číňania“ 
(Ak by ani v tomto prípade nepadlo 
rozhodnutie, porota by brala do úvahy 
celkový počet prejdených kilometrov.)

Jednoduché pravidlá 
Pavol Cibulka vysvetľuje, že vodi-

či i  dopravné spoločnosti súťažia na 
diaľku podľa údajov telemetrie Fleet 
Board, ktorú do súťaže sprístupnia. 

Vyhráva vodič, ktorý 
má najlepšiu tech-
niku jazdy a  v  súťaži 
tímov spoločnosť, 
ktorá má najlepších 
vodičov. Hodnotí sa 
veľa údajov - najmä 
vzdialenosť, hmotnosť, 
topografia, počet zastávok, 
jednotlivé brzdenia, radenie, 
pohyb plynového pedálu, využí-
vanie zotrvačnosti, motorovej brzdy, 
tempomatu... Z  týchto údajov sa ude-

ľuje známka. Od najhoršieho, kto-
rý má 1,00 bodu alebo niečo 

viac. Najlepší môže s pres-
nosťou na dve desatinné 

miesta získať až 10,00 
bodov. K tomu sa pri-

ratúvali body, získa-
né v  tohtoročnej 
novinke, súboja 
vodičov, ktorí sa 
mohli vzájomne 
vyzývať na súboj. 
Za každý vyhraný 
súboj sa k celko-
vému hodnoteniu 
priratúvalo 0,1 

prídavného bodu. 
Troch najlepších 

vodičov z celého sveta 
a tri najlepšie firmy po-

zval Mercedes-Benz do Ne-
mecka na slávnostné odovzda-

nie cien, ktoré sa uskutočnilo počas 
pretekov DTM (Deutsche Tourenwa-
gen Masters) na okruhu v Nürburgrin-
gu.

„Partia a  počasie vyšlo, akurát nás 
stihla smola. Zo samotného DTM sme 
veľa nevideli, pretože sme sa vliekli 
v nekonečnej kolóne a  sto kilometrov 
nám trvalo nekonečných päť hodín!“, 
spomína Pavol Cibulka. Príjemným 
prekvapením galavečera bol príchod 
bývalého pilota F1 Davida Coutharda. 
Bavili sme sa s ním aj o doprave, pre-
tože jeho brat vlastní dopravnú spoloč-
nosť.

Každodenná súťaž
„V Lige vodičov však ide o oveľa viac 

ako len o výhru,“ prečítali sme si o Lige 
na webe spoločnosti Trans Service. 
„Vodičky a vodiči pri každej jazde na-
novo dokazujú, že sú majstri vo svojom 
odbore a perfektným jazdným štýlom 

dokážu ušetriť až 15 percent 
paliva. Nízka spotreba 

paliva súčasne zname-
ná nižšie emisie CO², 

a tým aj zníženú 
záťaž pre životné 
prostredie.“

Nový majster 
sveta Miroslav 
Cisár má iba  
32 rokov, ale 
profesionálnym 
vodičom je už 
trinásť rokov. 

Pred príchodom 
do NAD-RESS 

rozvážal zo skladu 
v  Prievidzi oblátky, 

čokolády a bonboniéry. 
V  súčasnosti vozí Mer-

cedesom Actros s  prívesom 
tovar do predajní Billa na západ-

nom Slovensku. Čo jazda, to až 36 pa-
liet z centrálneho skladu Billa v Senci. 

Jeho denný režim? O  druhej 
v  noci  vstáva, ide na parkovisko po 
kamión, buď desať minút autom, ale-
bo raz toľko v dobrom čase od jari do 
jesene na bicykli, potom cez Senec do 
skladu nakladať. O  šiestej už má byť 
v prvej z predajní. Kým otvoria, musí 
byť čerstvý tovar, najmä mliečne vý-
robky, zelenina či ovocie na pultoch. 
Pri rozvoze strieda dve trasy: buď Bá-
novce nad Bebravou a  Partizánske, 
alebo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a  Piešťany. Pri ceste nazad nakladá  
v predajniach palety a medzi poludním 
až štvrtou poobede je nazad. A najne-
skôr o ôsmej večer ide do postele. Bez 
ohľadu na to, či v  televízii ide dobrý 
film alebo športový prenos. Ráno musí 
byť za volantom fit. 

Ak by si mal vybrať, či bude jazdiť sú-

časných denných 220 až 300 kilomet-
rov po trase, ktorú pozná už naspamäť, 
alebo dlhé trasy, týždňovky po Sloven-
sku, zostal by pri tom, čo jazdí teraz. Je 
zo Senice, ale už sa usadil v Senci, na-
šiel si priateľku, vo Veľkom Bieli si do-
stavali dom a sú radi spolu každý deň.

Súpera neuvidíš
Svetová Liga vodičov preňho nezna-

mená nijakú zmenu rytmu života, pre-
tože síce preteká, ale nechodí na extra 
tréningy. Tréningom je každý bežný 
pracovný deň na ostro, pretože v tej-
to súťaži nejde o  krátkodobý špurt či 
šprint, schopnosť jazdiť spôsobom, 
ako po celý rok. Nemyslí si, že má neja-
ké osobitné vodičské vlastnosti, nerobí 
„vedu“, vie však, že za volantom musí 
odovzdať denne všetko, čomu sa v pra-
xi naučil. Je trpezlivý, ctiteľ plynulej 
jazdy a predvídania možných rizík. Na-
mieta, že ak je svetovým šampiónom, 
tak nie preto, že trasy pozná naspamäť, 
každú zákrutu, kľukaté úseky, kde si 
treba dať zvýšený pozor i rovinky, kde 
možno ísť rýchlejšie. Súťažiacim kole-
gom z dlhých trás pomáhajú k bodom 
zase dlhšie úseky plynulejšej jazdy po 
diaľniciach či rýchlostných cestách.

Liga je však úplne iná súťaž než všet-
ky preteky. Je bez divákov. Na diaľku. 
Kým v  pretekoch vidí každý účastník 
vedľa seba bežať súpera či registruje 
auto, motocykel, bicykel či loď s  pre-
tekármi, môže reagovať na ich tempo, 
taktizovať, vo Fleet Board Drivers´ Le-
ague nevidno nikoho vľavo ani vpravo. 
Jeden súper je trebárs v Nemecku, ďal-
ší v Portugalsku a iný hoci aj v Číne. Vý-
kony seba i  súperov môže porovnávať 
v číslach a bodoch až večer po príjazde 
do cieľa na displeji počítača. Preto tre-
ba každý deň  jazdiť na maximum. Ale 
bezpečne. Napokon ako v bežnej robo-
te. Preteká sa totiž v bežnej premávke.

Národné kolá
Svetová liga mala aj slovenské národ-

né kolo. Jeho víťazom bol, samozrejme, 
majster sveta Miroslav Cisár. Druhé 
miesto obsadil Ľuboš Nimmerfoll 
a tretie vodič NAD-RESS Patrik Kunke-
la. Najlepším tímom v národnom kole 
bol NAD-RESS Senica, dvojkou BoBo, 
s.r.o., Trnava a trojkou Transplus (Slo-
vensko), s.r.o., z  Rohožníka. Ceny sa 
odovzdávali na pôde spoločnosti Mo-
tor-Car pri dobrej muzike, optimistic-
kej nálade a pri súťaži v jazdení na elek-
trických motokárach. Akurát Patrik 
Kunkela pri odovzdávaní cien meškal. 
Všetci ho však radi ospravedlnili, pre-
tože v  ten deň sa mu narodil synček.
 Ján Blažej
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Fantastické: vodič
Miroslav Cisár je 
majstrom sveta

„

“

Pri každej jazde vodiči 
dokazujú, že sú majstri 
v odbore a perfektným 
štýlom jazdy dokážu 
ušetriť až 15 percent 

paliva. Nízka spotreba 
znamená aj nižšie 

emisie CO².

Miroslav Cisár



Radostné gratulácie a prajné úsmevy 
prijímal počas tretieho ročníka Dňa 
otvorených kamiónov päťdesiatde-
väťročný Ján Straka. Pôsobil veľmi 
skromne. Nie je v tieni šoférov veľ-
kých kolosov, práve naopak.  Skúsený 
automechanik začal svoju pracovnú 
misiu ešte ako učeň v ČSAD. Spoločne  
s rokmi v spoločnosti NAD-RESS pôsobí  
v servisnej dielni už štyridsať rokov.  
V jeho očiach bolo vidieť kus odžitej 
etapy v opravárskej výrobni. Jána Stra-
ku odmenili za dlhoročnú vernosť no-
vým autom značky Škoda Oktavia. 

Keď zalovíte v pamäti, aké 
boli vaše začiatky? 

Keď sa človek vyučí, ešte 
toho príliš mnoho nevie. Mu-
sel som ako mladý naberať 
skúsenosti a postupne to 
utieklo ako voda. Človek si 
ani nevšimne, že roky tak 
rýchlo ubehli. V práci som 
zažil mnoho zábavných aj 
vážnych situácií. Najlepšie sa 
pracuje, keď máte okolo seba 
dobrý kolektív. Keď mal niekto 
čas a druhý potreboval poradiť, 
ochotne sme si pomohli. 

Na pódiu ste vraveli, že je to práca 
akoby po „kanáloch“...

Väčšinou sa odohráva všetko zospodu 
pod autom. Preto som tomu dal také 
prirovnanie. Samozrejme, pracujeme 
aj vo výškach. Na návesoch, keď treba 
robiť konštrukciu.

Ako sa vám páčilo na Dni otvore-
ných kamiónov? 

Bol tu pestrý program, mnoho zau-

jímavých činností. Za-
želal by som firme, 

aby ešte najmenej  
50 rokov pokra-
čovala v takom 
smerovaní, akým 
momentálne ide. 
Sú tu slušné pod-
mienky pracovné, 

ale aj mzdové. Ne-
ustále sa obnovuje 

vozový park. Nie je v 
regióne mnoho pracov-

ných príležitostí, nech roz-
kvitá NAD-RESS naďalej.

Čo hovoríte na darček v podobe 
nového auta? 

Som z toho veľmi zaskočený, nemám 
na jazyku slov na toľké nadšenie. Po-
maly to vstrebávam. Na parkovisku 
mám staré auto, takže uvidím, ktorým 
pôjdem domov.

Koľko si trúfate za ten rok najaz-
diť? 

Do roboty jazdím autom každý deň. 
Ročne spravím do práce približne 
15-20-tisíc kilometrov. Uvidím, ako 
bude zdravie slúžiť a koľko sa bude 
dať. 

 Tomáš Kotlárik

Situácia na pracovnom trhu 
na Slovensku je kritická.  
„Nespomínam si, že by nieke-
dy bol taký problém s  nedo-
statkom pracovnej sily. A  nie  
je to len v oblasti dopravy. 
Problém nájsť si nových za-
mestnancov majú prakticky 
všetky firmy najmä v bývalom 
západoslovenskom kraji. Hľa-
daní sú všetci – od najmenej 
kvalifikovanej pracovnej sily 
až po tú najzložitejšiu. Chýba 
pracovná sila ako taká,“ začal 
rozhovor o  hľadaní nových 
zamestnancov do NAD-RESS 
obchodný riaditeľ Pavol Kosík. 
Aké sú z  tejto situácie výcho-
diská? 

Zamerané na kvalitu
V  NAD-RESS sa snažia ísť 

cestou presviedčania o  kva-
lite spoločnosti, do ktorej 
by mohli, najmä noví vodiči, 
prísť pracovať. Veria, že si ľu-
dia všimnú, že firma, ktorá je 
na trhu už 20 rokov vytvorila 
pre nich zaujímavé podmienky 
a  budú si v  nej môcť naplniť 
svoje pracovné poslanie. Trh  
s pracovnou silou v doprav-
ných spoločnostiach však na-
ráža na iné problémy. Práca 
vodiča už nie je takou prácou 

snov ako voľakedy, stráca  istú 
úctu, rešpekt a  je akoby ne-
ustále v  istom nepriateľskom 
prostredí. Ale bez dopravy ne-
bude nič fungovať, nebudú sa 
hýbať obchody, strádať bude 
ekonomika. Povolanie vodič 
a obzvlášť vodič nákladnej do-
pravy tak svojim spôsobom vy-
miera. „Viac ľudí odchádza do 
dôchodku, ako prichádza no-
vých vodičov do našej oblasti,“ 
dopĺňa Pavol Kosík. „Som rád, 
že si tento problém uvedomu-
jú aj niektorí kompetentní a aj 
vďaka našim podnetom sa pri-
pravuje novela zákona o mož-
nosti riadiť nákladné vozidlo 
už od 18 rokov, nie od 21 ako 
je to teraz. Vznikne tak mož-
nosť vrátiť sa k  tomu, čo vo-
ľakedy fungovalo, a  to je spo-
lupráca so strednými školami, 
kde by sme si už počas štúdia 
mohli vyhliadnuť potenciál-
nych zamestnancov. Ale aj štu-
denti by nemuseli tri roky bez 
praxe čakať na prácu vodiča. 
A hneď od začiatku by si mohli 
cibriť pracovné návyky,“ ho-
vorí Pavol Kosík. V súčasnosti 
je samotná rekvalifikácia po-
merne drahá a komplikovaná. 
Získanie vodičského preukazu 
a  všetky potrebné povolenia 

na to, aby mohli byť záujem-
covia profesionálnymi vodič-
mi stojí približne 2  500 eur.  
„Aktívnym projektom hľa-
dania nových ľudí je pre 
násv  NAD-RESS projekt  
Mladý vodič. Momentálne 
rozbiehame už štvrtý kurz so 
štyrmi vodičmi, v  treťom si 
šesť ľudí dokončuje vodičské 
preukazy,“ dopĺňa Pavol Ko-
sík.. V NAD-RESS sa snažia 
navyše prostredie vodičom as-
poň trochu poľudštiť a kde sa 
dá aj prácu zľahčiť.

Vodičov zo zahraničia
vrátiť domov

„Istou cestou je hľadať pra-
covnú silu v zahraničí. Ja tento 
pojem nemám veľmi rád, lebo, 
samozrejme, sú to zahraniční 
vodiči, ale v  ponímaní našej 
firmy je to taký istý člen nášho 
tímu, ako je slovenský vodič. 
Také isté výhody, také isté ná-
roky na prácu a také isté tlaky 
vytvárame na všetkých bez 
ohľadu na to, akej národnosti 
sú. Tiež majú v  našej spoloč-
nosti rovnaké práva, rovnaké 
povinnosti, či už je to Slovák, 
Srb, Čech, Američan,“ hovo-
rí o  príchode nových vodičov  
zo Srbska Pavol Kosík.  

V  NAD-RESS trval celý admi-
nistratívny priebeh príchodu 
štyroch nových vodičov zo 
Srbska 10 mesiacov. Pracujú 
na projekte Terno. Máme aj 
vodiča ukrajinskej národnosti, 
ktorý si nás našiel samostatne 
tým, že jeho syn začal študo-
vať tu na strednej škole v  Se-
nici. „Upozornil by som aj na 
situáciu, kedy my sme chodili 
do vyspelých krajín za prácou. 
Migrácia pracovnej sily môže 
a  posúva Slovensko do tejto 
pozície vyspelejších štátov, 

čo je dobré. Ale – treba riešiť 
aj ako prilákať Slovákov, kto-
rí pracujú v  zahraničí. To nie 
je len úlohou NAD-RESS, ale 
všetkých dopravcov na Sloven-
sku, aby im dokázali ponúknuť 
podmienky, ktorými vodičov 
zo zahraničia vrátia naspäť. 
Tak isto mladého vodiča ne-
môže riešiť len spoločnosť 
NAD-RESS, ale musí tam byť 
celospoločenský záujem na to, 
aby sa vytvárajúca diera dopl-
nila a  zaplátala,“ uzatvára Pa-
vol Kosík. Barbora Žiačiková
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Človek si ani nevšimne,
že roky ubehli tak rýchlo

Prví zahraniční 
kolegovia zo Srbska

Pavol Kosík

Ján Straka
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Veľmi sa nám páči
takéto podujatie 
Ľubomír Jánošík, 
Senica

„Pracujem pre 
spoločnosť  
NAD-RESS je to 
už... čo ja viem... 
aj 13 rokov. Som 
rád, že NAD-RESS 
organizuje takéto 
podujatie pre svo-
jich zamestnancov aj ostatných, 
pre deti je to v pohode, zabavia 
sa.“

Katarína Medvecká,
Trenčianske Bohuslavice

„Sme tu tento 
rok prvý krát. 
Dozvedeli sme sa 
o tom od nášho 
najlepšieho švagra, 
ktorý je kamionis-
tom a pracuje  
pre spoločnosť 
NAD-RESS. Je 
tam veľmi spokoj-
ný. Stihli sme už 
vyskúšať všetko, my sme tu už od 
desiatej, boli sme tu medzi prvý-
mi. Rodina sa už aj stihla povoziť 
v kamiónoch ja nie. Veľmi sa 
mi páči, že firma organizuje pre 
zamestnancov a ich rodiny takéto 
podujatie.“

Začiatkom septembra oslávila NAD-RESS Senica jubilejné dvadsiate 
výročie svojho vzniku. Pred časom sa vedenie rozhodlo dodať zamest-
nancom impulz v podobe firemného podujatia s názvom Deň otvorených 
kamiónov. Na letisku v Senici to bolo 27. augusta tretie pokračovanie. 
Postupne nadobudla akcia regionálny rozmer. „Už na prvom ročníku som 
zostal v šoku. Niekedy sa všetci zaoberáme zložitými záležitosťami, pri-
tom je to jednoduché. Ľudia túžia po elementárnych veciach. Chcú mať 
dobrý pocit, že si jeden druhého vážime a povieme si to do očí. Na DOK 
2017 cítiť z ľudí elán a chuť,“ vyjadril sa na úvod generálny riaditeľ spo-
ločnosti Peter Halabrín. V Senici bavilo niekoľkotisícový dav bubnové zo-
skupenie Campana Batacuda, tanečná skupina The Pastels, zlatým klin-
com programu bol koncert hudobnej skupiny No Name. 

Tohtoročný Deň otvorených kamiónov 
mal rovnako ako po predošlé ročníky ob-
ľúbené pásma aktivít výlučne pre deti, 
dámy a pánov. V pestrom programe sa 
našla novinka Historická zóna. Zvedavé 
oči návštevníkov sa upierali na slečny  
v retro šatách, staručičké veterány, no 
najviac zo všetkých na fotografický prie-
rez vývoja spoločnosti NAD-RESS. 

Expozícia bola zostavená z vyše osem-
desiatich záberov od historického vzniku 
podniku až po jeho dnešnú podobu. Ne-
raz sa stalo, že sa medzi fotkami odušev-
nene prechádzali niekdajší zamestnanci. 
Niektorí z nich mali dokonca to šťastie, 
že sa znenazdajky uprene dívali na svoj 
portrét, čo v nich vyvolalo mnoho spo-
mienok. Jedným zo šťastlivých bol šesť-
desiatsedemročný Ján Cíger. Okrem pra-
covnej šikovnosti bol preslávený záľubou 
cvakania fotoaparátom. „V spoločnosti 
som bol od jej začiatku až do odchodu do 
dôchodku, na ktorom som už päť rokov. 
Priznávam, niekedy mi chýbajú ľudia  
a určitá pravidelnosť. Keď sa ma pýtate, 
či mi viac vyhovuje pokojnejší dôchod-
kový život než pracovný, na odpoveď 

si počkáte. Musím ešte niekoľko rokov 
vydržať, aby som to porovnal,“ prezradil 
rodák z Martina. V ČSAD začal pracovať 
v roku 1976 ako dispečer. Postupne pra-
coval ako vedúci zbernej služby, neskôr 
mal na starosti správu siete. „Každá prá-
ca má svoju zodpovednosť,“ tvrdí. 

Chodiacu encyklopédiu spomienok 
nájdeme v rodine ekonomickej ria-
diteľky Hany Búzekovej. Konkrétne  
v jej otcovi Petrovi Mihálovi. Ako malé 
dievčatko videla Hana v rodičovi vzor, 
neskôr teda kráčala v jeho stopách.  
„V rodine sme boli prekvapení, že Han-
ka nastúpila do NAD. Som spokojný, že 
sme dopravárska rodina,“ hovorí šesť-
desiatdeväťročný pán. Dcéra ho okam-
žite doplní. „Je to tradícia. Keď bol otec 
bývalý ČSAD-ák učil sa na rôzne prípra-
vy a školenia, mal vyhlášku pred sebou. 
Ja ako dieťa som s ním tieto pravidlá 
prechádzala, poznala som všetky križo-
vatky. Už v desiatich rokoch som vedela 
pravidlo pravej ruky. Všetko to vo mne 
ukotvilo a zostala som pri tom.“ Rozde-
leniu ČSAD sa Peter Mihál vyhol, pre-
tože v tej dobe už jazdil na autobusoch. 

Najskôr však začínal ako sprievodca au-
tobusu, neskoršie pôsobil na nákladnej 
doprave. „Keď sa pozriem okolo, podnik 
sa veľmi zmenil. Najmä vozové parky. 
Vtedy nebola kamiónová medzinárod-
ná doprava, iba vnútroštátna. Teraz sú 
vozidlá moderné a perfektne vybavené. 
U nás to neexistovalo. Museli sme na-
štartovať, zohriať motor, aby sme mali 
v zime trošku teplo,“ približuje zážitky. 
Podelí sa aj o úsmevné historky. „Naj-
vtipnejšie bolo, keď nám autá v mra-
zoch nechceli naštartovať. Po Senici 
sme sa ťahali navzájom lanami. Techni-
ka sa odvtedy veľmi zmenila.“

Medzi prehliadkou fotografií sa vďačne 
poprechádzal generálny riaditeľ Peter 
Halabrín. V riadiacej pozícií začínal ako 
mladé ucho. „Niektoré fotky sú z čias 
ČSAD. Sú na nich vyobrazení ľudia, kto-
rí mali skvelé výkony. Na dnešnú dobu 
nadľudské. Vtedy bez klímy a bez šest-
nástich prevodových stupňov dávali mi-
lión kilometrov bez nehody. Tým nezne-
važujem dnešných šoférov, dnes je však 
v kabíne oveľa väčší komfort,“ povedal 
pri retrospektívnom obzretí sa. Jeden 
zo záberov ho predsa zaujal viac než os-
tatné. „Najsymbolickejšia je fotografia 
prvého ťahača a súprava, ktorú sme kú-
pili v septembri 1997. Tú ŠPZ-tku si pa-
mätám úplne presne a aj prvého vodiča, 
pána Jurenku.“   Tomáš Kotlárik

Ako bolo v kamióne?
Marián (12) 

– Dnes mám 
narodeniny, bol 
to super darček. 
Išlo to dobre. 
Môj kamarát 
bude kamionis-
ta, tak určite 
ma bude občas 
voziť.  

Dana (39) - Na 
parádu, užili sme si to. Sme tu 
prvýkrát, ale budeme sem chodiť 
asi každý rok. 

Andrej (10) - 
Nevozil som sa 
prvýkrát v ka-
mióne, ale aj tak 
to bolo super, 
len mohlo to ísť 
trochu rýchlej-
šie. 

Karol (64) - 
My sme odtiaľto 
zo Senice, boli 

sme tu aj minulý rok. A nevozil 
som sa prvýkrát. 

Natália (11) 
- Bolo to dob-
ré, išla som 
prvýkrát, asi sa 
pôjdem povoziť 
aj budúci rok. 
Nebála som 
sa, mne aj bolo 
jedno ako rýchlo 
to ide.

Lucia (40+) – Výborné to bolo, 
trošku sme sa schladili a ten adre-
nalín, aj sme si zatrúbili.

NA DOK 2017 sa oslavovalo 
20 rokov NAD-RESS

Fotografie dokázali vyvolať
spomienky a emócie
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The Pastels, výborní ta-
nečníci, mladí aktívni ľu-
dia. Aký majú vzťah k veľ-
kým i malým autám? 
n Marek - Aký si vodič 

a kam všade si sa už autom 
dostal?

Sám za volantom som sa naj-
ďalej dostal do Chorvátska. 
Veľmi často som šoféroval dlhé 
trasy, od 500 do 1000 kilomet-
rov, ale nad tisíc kilometrov už 
nie. Myslím si, že som celkom 
dobrý vodič.  
n Už si sa niekedy viezol 

v  kamióne? Aké boli tvoje 
zážitky?

Už som sa viezol. Bolo to su-
per, bolo to rýchle, lebo sme 
nemali žiadny náves. Veľmi 
to pružilo a  bolo to príjemné. 
Chcel by som to ešte niekedy 
zažiť. 

n Tony - Aká bola tvoja 
najťažšia cesta v živote?

Zatiaľ mám najazdené kilo-
metre iba po Slovensku. Naj-
ťažšie boli pre mňa prvé jazdy, 
tesne po autoškole. Bol som 
celý rozklepaný, keď som mu-
sel ísť napríklad z  Bratislavy 
do Popradu. Teraz už pre mňa 
neexistujú ťažké cesty. 
n Sníval si v detstve, že by 

si sa stal kamionistom?
Nesníval. Vždy sa mi však  

páčilo, že majú rovno za  
sedadlom posteľ. Je to také 
jednoduché, šoférujú, potom 
môžu hneď zaspať a znova šo-
férovať. 
n Dano - Ako sa vlastnos-

ti tvojho znamenia – škor-
pión, prejavujú na cestách?

Škorpióny sú na cestách veľ-
mi dominantní, ale zároveň aj 

veľmi ohľaduplní. Sú aj vášniví 
a keď sa im niečo nepáči, dobre 
si za volantom zanadávajú.  
n Keby si mal možnosť 

zaviesť sa niekam kamió-
nom, do ktorej krajiny by 
to bolo?

Na Island. Páči sa mi táto 
krajina. Ak by som chcel ísť 
na dovolenku k moru, išiel by 
som radšej letecky. Na cestova-
teľský zážitok by som si vybral 
severské krajiny a Island. Počul 
som, že to je veľmi dobrý druh 
dovolenky. 
n Legolas - Čo si myslíš 

o  kamiónoch a  kamionis-
toch na cestách?

Myslím si, že sú to skúsení 
vodiči, ale niekedy preceňu-
jú svoje schopnosti, keď už 
majú za sebou dlhé hodiny za 
volantom. Treba byť pri nich 
v každom prípade opatrný. Je 
to podľa mňa veľmi namáhavá 
robota. 

Ako by si porovnal vodičov 
a  ich štýl jazdy na Sloven-
sku a v zahraničí?

Na Slovensku sú veľmi ne-
zodpovední a  neohľaduplní 
vodiči, keďže sa neustále po-
zerajú do telefónov a nedávajú 
prednosť. V zahraničí majú šir-
šie cesty, takže majú viac času 
na rozmýšľanie. 
n Johny - Ako vnímaš ka-

mióny a  kamionistov na 
cestách? 

Mám pred nimi veľký reš-
pekt. Ako sú veľkí, tak sa ich 
veľmi bojím. Síce mám vodič-
ský preukaz, ale nešoférujem. 

Nechávam sa väčšinou viezť 
chalanmi. 
n Neuvažovali ste, že by 

ste si ako skupina zatanco-
vali v prívese kamióna?

Ak by bol dostatočne veľký 
a mal by dostatok štvorcových 
metrov, tak možno aj áno. Ale 
určite nie počas jazdy Musel 
by byť pekne odstavený. Jedna 
pozdĺžna strana by bola otvo-
rená, aby nás mohli vidieť aj 
diváci. 

 Barbora Žiačiková ml.

Krásne polovičky na DOKu
Nie nadarmo sa hovorí, že Slovenky sú najkrajšie. Utvrdili sme 

sa o  tom aj na Dni otvorených kamiónov, kde milé dámy zaujal 
aj príťažlivý program v  Dámskej zóne. Celý deň sa im v  Stane 

krásy venovali vizážistky z Mary Kay, ktoré len podčiarkli ich 
jedinečnú krásu dokonalým denným líčením a  odborným 
kozmetickým poradenstvom. Vo vedľajšom stane nechýbali 
ani karikaturisti, ktorých navštevovali dámy aj so svojimi 
ratolesťami a  manželmi. Milovníci chutných cukroviniek 

mali možnosť zúčastniť sa až dvoch cukrárskych workshopov, 
kde známa cukrárka Adriana Poláková pripravovala rôzne 

nepečené dobroty, ktoré podľa nej zvládne úplne každý.  (šuch)

Aj tento rok bolo v  Chlapskej zóne 
postarané o zábavu našich pánov. Or-
ganizátori si pre nich pripravili až šesť 
súťaží, kde si mohli navzájom zmerať 
sily. Nechýbali odvážne ženy, ktoré sa 
za svoje výkony rozhodne nemuseli 
hanbiť. 

Silná ruka - Klasická súťaž v pretlá-
čaní pravou rukou prilákala viacero ka-
marátov, rodinných príslušníkov, ktorí 
si takýmto spôsobom chceli zmerať 
svoje sily. Kategóriu chlapcov do 12 
rokov vyhral Ondrej Marton a mužskú 
Patrik Halabrin.

Mikuláš Jurček (16) - Bolo to su-
per, ale už sa asi nebudem hlásiť do 
inej súťaže. 

 Jakub Jurček (16 ) - Očakával som, 
že prehrám. 

Efektívna prekládka – to bolo si-

lákov! Páni si nasadili rukavice a v čo 
najkratšom čase sa snažili premiestniť 
naukladané palety z  jedného miesta 
na druhé. Potrápili sa viacerí, ale ví-
ťazom sa stal pán Aleš Štekr s  časom 
45 sekúnd. Ženskú kategóriu vyhrala 
Aneta Rudňanská s úžasným časom 57 
sekúnd. 

Tomáš Kubina (31) – No čas dob-
rý, ale keď som videl, že som stratil 15 
sekúnd na víťaza... no mohol som byť 
lepší. (Aj pani manželka bola s  výko-
nom spokojná.)

Bystrá myseľ - súťažiacich tento rok 
potrápil aj kvíz správneho kamionistu, 
kde za čo najkratší čas odpovedali na 
20 otázok. Víťazom sa stal pán Bôžik, 
ktorý napriek náročnosti kvízu odpo-
vedal správne až na 13 otázok!. 

Miroslav Báto (24) - Málo času, 

nestihol som všetky otázky. Štáty bez 
problémov. 

Beh s manželkou – do tejto súťaže 
páni zapájali aj svoje drahé manželky, 
polovičky, s  ktorými na chrbte bežali 
vyznačenú vzdialenosť za čo najkratší 
čas. Víťazom sa stali Ľuboš Medvecký 
s manželkou Mariannou, s ktorou od-
behol trať za 11,38 sekundy.

Jozef Kvasnovský (35) - Išlo sa 
nám dobre, až na tie topánky. 

Boj s  pneumatikou – trápili sa 
mnohí, no zvíťaziť mohol len jeden! 
Vlastne dvaja, pretože do tejto súťa-
že sa zapojilo mnoho odvážnych žien. 
Víťazom z mužov sa stal opäť pán Bô-
žik so skvelým časom 24,03 sekúnd 
a  v  ženskej kategórii suverénne vy-
hrala drobná slečna Kubínová s časom 
26,27 sekúnd.

Radovan Lipovský (15) – S kama-
rátom nehráme o nič, iba o to, kto to 
dá lepšie, ale dúfam, že nebude lepší 
(nebol).

Ťahanie kamióna – dlho sa hľadali 
odvážlivci a  nakoniec sme ich nedo-
kázali zastaviť. Tejto súťaži fandil aj 
František Őszi, najsilnejší muž Euró-
py z  roku 2002, ktorý počas celej sú-
ťaže povzbudzoval odvážnych pánov, 
aj dámy. Víťazom sa stal Tomáš Polák 
s úžasným časom 19,66 sekúnd a ne-
zaostávala za ním ani víťazka ženskej 
kategórie Alexandra Slezáková, ktorá 
zvíťazila s časom 19,76 sekúnd.

Elemír Bartoš (33) – Treba si to 
vyskúšať a  ľudia aspoň uvidia akí sú 
silní. 

Šesť zo šiestich detí 
odporúča DOK 
svojim kamarátom 

Aj tohtoročný DOK sa dočkal obrovskej 
účasti od našich najmenších, na ktorých 
bolo vidieť nadšenie už pri vstupnej bráne. 
Rovnako ako aj minulé ročníky, aj tento 
bol pre nich prichystaný bohatý program 
v  podobe množstva súťaží, atrakcií, tan-
covania s maskotmi Tárajkom a Popletaj-
kou, tajomné kúzla a čary s Talostanom 
a nechýbalo ani dopravné ihrisko, skákací 
hrad či dokonca penové delo, v ktorom sa 
vybláznili nielen tí menší, no aj tí väčší. 
Na DOK zavítali aj Disneyho hviezdy Oláf, 
Nemo a Dory. Kamióny 
však lákali najviac.

Karinka (4): Dozvedeli 
sme sa o tom na internete 
a zatiaľ sa mi tu páči. 

Paulínka (3): Balóny 
ma zatiaľ zaujali najviac, 
pôjdeme sa voziť na ka-
mióne, aj sa pohrať s  au-
todráhou. Vezmeme aj 
maminu. 

Jakub (7): Tatino je ka-
moinista, už sme tu druhý 
rok. Je tu dobre, aj tento 
rok sa plánujem povoziť 
na kamiónoch.

Simon (6): Ešte som 
tu nebol, zatiaľ je tu fajn. 
Chcem sa dostať na  ka-
mión, ale ešte neviem, ak 
bude chcieť, vezmem aj 
tatina.

Miška (8): Som tu prvý-
krát, našli sme si to tu na 
internete. Možno sa aj pôj-
dem voziť v  kamiónoch, 
asi pôjde aj ujo s tetou, ur-
čite chcem vidieť kamióny 
aj vo vnútri.

Eliška (8): Som tu prvý-
krát. Chcem sa aj povoziť 
v kamiónoch,ešte neviem, 
na čo všetko sa teším. 

Pred kamionistami
máme rešpekt

Silní muži, 
odvážne ženy
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n Ako sa stalo, že ste sa 
ocitli na Dni otvorených ka-
miónov? 

Musím sa priznať, nie je 
žiadnou náhodou, že sme  
v Senici na letisku vystupova-
li. Je tu niekoľko osudových 
prepojení. Veľmi dobre sa 
poznáme s pánom Mirosla-
vom Vepym. Bol kedysi muzi-
kant, neskôr s hudbou skončil  
a začal sa venovať kamió-
nom. Ďalšou paralelou je šta-
tistika, ktorá hovorí, že päť  
percent firiem sa dožije viac 
ako 20 rokov. A to charakte-
rizuje spoločnosť NAD-RESS  
a aj nás No Name. Posledným 
je fakt, že ak nejaká kapela sku-
točne najazdí toľko kilometrov 
ako kamióny NAD-RESS, tak 
sme to my. Jazdíme všade, sme 

populárni od Michaloviec po 
Aš. 
n Aký vzťah máte k šofé-

rom, konkrétne ku kamio-
nistom? 

Sú dve skupiny: takí a takí. 
Niektorí tolerujú aj normálne 
autá a osobáky. A naopak iní, 
predpokladám, že nie vodiči z 
NAD-RESS, jazdia tak, že sa 
to nedá slušne povedať. Povo-
lanie kamionistu má niečo do 
seba. Človek za volantom vidí 
svet, avšak je to poväčšine ná-
ročné zamestnanie. Ja želám 
slovenským kamionistom, 
aby zarábali tak, ako vodiči vo 
Francúzsku. Uvidíme, čo na 
to povie vedenie spoločnosti 
NAD-RESS. (smiech) 
n Aký je Igor Timko šofér? 
Pred troma dňami som predal 

štvorročné auto. Mal som štyri 
poistné udalosti, na moju ob-
ranu - ani jednu som nezavinil 
ja. Dve líšky a jedna srna našli 
ukončenie svojho života na ka-
pote môjho auta. Som však rád, 
že to nebol medveď. Havárie 
nemávam, ale tým že s chlapca-
mi jazdíme veľa sa stáva kade-
čo. Ako kapela máme priemer 
80-tisíc kilometrov ročne. 
n V detskom veku majú 

chlapci túžbu brázdiť diaľni-
ce v kabíne ozrutánskych vo-
zidiel. Snívali ste podobne? 

My sme prešli všetkým. Chce-
li sme byť smetiarmi, trakto-
ristami, futbalistami, zlodejmi 

aj policajtmi. Televízia Zlatá 
brána však platila najlepšie, 
tak sme to vyhrali s médiami. 
Máme ale skúsenosť v kabíne 
kamiónu. Počas jedného turné 
nás zobral kamarát povoziť, a 
bolo to veľmi sexy. 
n V skupine sú okrem 

Zoltána Šallaia a Viliama 
Gutraya vaši súrodenci Ro-
man, Ivan a Dušan. Sú me-
dzi vami v oblasti šoférova-
nia bratské podpichovačky? 

Jasné. Všetci sa pýtajú, či 
máme medzi sebou ponor-
ku. Každý z nás si myslí, že je 
najlepším šoférom, to medzi 
bratmi musí byť. Nemáme 

však príliš drahé, ani príliš lac-
né autá. Musia to byť spoľah-
livé vozidlá. V rámci pomeru 
ceny a výkonu. 
n Jedna z vašich piesní ne-

sie názov Cesta. Ste na slo-
venských vozovkách opatr-
ní? 

Dávame si pozor. Aj keď naša 
skladba s týmto názvom je 
skôr filozofického rázu. Je to 
mladomanželský tanec mno-
hých ľudí. Zhodou okolností, 
aj moja manželka si to zažela-
la. Spieva sa v nej: Uberám sa 
cestou ako ženích za nevestou, 
cítim kadiaľ ísť. 

  Tomáš Kotlárik

Adriána Poláková, moderátorka, 
televízna cukrárka a stále usmiata 
krásna žena. Aká je vodička? 

n Ako je to s vami za volantom?
Neskromne si dovolím o sebe tvrdiť, 

že som dobrá vodička. Prvýkrát som 
mala nehodu niekoľko mesiacov po 
tom, ako som dostala vodičský pre-
ukaz. Pokrstila som auto, aj seba ako 
vodičku. Bol to našťastie len jemný 
„ťukanec“. Najazdených mám viac ako 
300-tisíc kilometrov, šoférujem nao-
zaj veľa. Keď navštevujem rôzne akcie, 
najradšej chodím vlastným autom. 
Prešla som už celé Slovensko, najazdi-
la veľa kilometrov, ale stále našťastie 
bez vážnejšej nehody. 

n Kam najďalej ste sa autom do-
stali?

Najďalej som bola asi na dovolenke v 
Chorvátsku na ostrove Brač. Je to pri-
bližne 800 kilometrov. Ďalej som už 
nebola. Prešla som to však bez jedinej 
prestávky. 
n Aká bola vaša najnáročnejšia 

cesta?
Našťastie som doteraz nemala na ces-

tách žiadne ťažkosti a problémy. Tým, 
že mám dobré auto, dokážem ísť aj po 
ťažších terénoch. Čo by som si chcela 
vyskúšať, je cesta po africkom safari. 
n Narodili ste sa v znamení raka. 

Ako sa vlastnosti tohto znamenia 
prejavujú na cestách?

Podľa čínskeho horoskopu som 

drak. Spája sa vo mne rak, ktorý keď 
sa zľakne, tak sa schová a  cúva a  na 
druhej strane drak, ktorý rýchlo vzpla-
nie a vychrlí oheň. Čiže občas je to so 
mnou veľmi ťažké. Boli obdobia, keď 
som za volantom nemala istotu, teraz 
si už šoférovanie užívam. Naučila som 
sa, čo robiť, keď ma niekto vyblikáva, 
alebo ide príliš rýchlo. Nie som vodič, 
ktorý vychováva druhých vodičov. 
Neviem prečo sa ten človek ponáhľa. 
Radšej mu uhnem a v duchu zaželám 
šťastnú cestu. Jazdím viac s rozumom 
ako s emóciami. 
n Ako by ste porovnali štýl jazdy 

vodičov na Slovensku a v zahrani-
čí?

V Maďarsku si vodiči na diaľnici od-
bočia kedy potrebujú, nie kedy môžu. 
V  Rakúsku sú zase vodiči, ktorí vy-
chovávajú. Tam, keď vodič nedodržia-
va rýchlosť, vyblikávajú, gestikulujú. 
Na Slovensku si každý jazdí ako chce. 
Neviem povedať, ktorí vodiči sú naj-
zodpovednejší. V každej krajine jazdia 
svojim typickým štýlom. 
n Ako vnímate kamióny a kamio-

nistov na cestách?
Keď ich vidím stáť na parkoviskách, 

ako si tam varia, vždy ma to zaujme. 
Predstavujem si, ako asi dokážu pre-
žiť v kamiónoch celé týždne. Ako tam 
majú spálňu, ako na pumpách riešia 
hygienu, ako si varia, ako trávia veče-
ry... Na jednej strane je to fascinujúci 
život, ale podľa mňa veľmi náročný. 
Neviem, či by som si to chcela vyskú-
šať. Sledujem však jeden program, 
v  ktorom účinkujú extrémni kamio-

nisti, ktorí jazdia v Rusku cez zamrz-
nuté jazerá a  po extrémne ťažkých 
cestách. Dokonca sú tam aj dve ženy 
šoférky. Vždy, keď to vidím, poviem si 
wau. 

Na cestách nemám s  kamionistami 
zlú skúsenosť. Majú svoje pravidlá 
a  myslím si, že sa naučili veľmi pek-
ne jazdiť najmä po diaľniciach. Občas 
sa stane, že jeden kamión predbieha 
druhý, ale viac sa s tým stretávam v za-
hraničí. Na Slovensku sa mi naozaj ne-
stáva, že by blokovali dopravu a išli by 
do ľavého, rýchlejšieho pruhu. Musím 
ich pochváliť. 
n Všímate si na cestách kamióny 

NAD-RESS?
Áno. Keď som sa dozvedela o  Dni 

otvorených kamiónov, hneď som ve-
dela, že je to pokračovanie veľkej 
spoločnosti, ktorá tu bola ešte za čias 
Československa. Majú svoju históriu 
a veľa ich kamiónov jazdí na cestách. 
n Existuje destinácia, cieľ cesty, 

kam by ste sa chceli dopraviť v ka-
bíne kamióna?

Asi na to ruské zamrznuté jazero. 
Keď už v  kamióne, tak nech to stojí 
za to. Ale určite ako spolujazdec, ako 
šofér by som si netrúfla. Vyžaduje 
si to vynikajúce priestorové videnie, 
orientáciu a schopnosti, aké majú len 
tí vyvolení. Neraz s obdivom sledujem 
na sociálnych sieťach zostrihy vodičov, 
ktorí dokážu vycúvať a vytočiť sa s ka-
miónom do takých ciest, že ja s autom 
by som to nedala. Mám pred nimi veľ-
ký rešpekt. 

 Barbora Žiačiková ml.

Každý z kapely 
si myslí, že je 
najlepším šoférom

Jazdím 
s rozumom, 
nie 
s emóciami

Košická hudobná kapela No Name vznikla v auguste 
1996. Vlani oslávila dvadsiate narodeniny veľkým kon-
certom v Karlíne. Líder zoskupenia Igor Timko vtedy ho-
voril, že to bolo pre nich 20 nádherných, rýchlych, nároč-
ných rokov, ale aj 20 rokov nenahraditeľných skúseností. 
Na Dni otvorených kamiónov sme ho vyspovedali na tému 
šoférskeho umenia. 
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NAD-RESS 

vidí celé Slovensko

Na spote sa podieľal aj uznávaný 
kameraman Juraj Chlpík. 

Pri príležitosti 20. výročia 
sme sa rozhodli predstaviť 
našu spoločnosť celému Slo-
vensku. Touto cestou chceme 
osloviť nielen našich potenci-
álnych klientov a veľké spoloč-
nosti, ale tiež nových či profesi-
onálnych vodičov, ktorí by mali 
chuť a záujem začať pracovať v 
našom dopravnom svete.

Na Dni otvorených kamió-
nov sme vám predstavili video 
vytvorené k nášmu okrúhle-
mu výročiu, a práve tým za-
čala naša komunikácia po ce-
lom Slovensku. Toto video a 
jeho upravené verzie ste mali 
možnosť vidieť nielen na Fa-
cebooku či Youtube, ale aj na 
televíznych obrazovkách. 

S nápadom prišla naša re-
klamná agentúra BOOSTA-
GENCY, ktorá zastrešila vý-
robu spotu a vymyslela pre 
NAD-RESS kompletnú kam-
paň. Na spote sa podieľal vy-
soko profesionálny a vo svojej 
brandži uznávaný kameraman 
Juraj Chlpík, ktorý má na 
konte mnoho domácich i za-
hraničných filmov a reklám. 

A tiež populárny režisér Juraj 
Štepka, ktorý vdýchol videu tú 
správnu atmosféru a celkovú 
emóciu. Produkciu spotu za-
bezpečila spoločnosť FilmFra-
me.

Celý spot sme natáčali na 
Slovensku, ba dokonca väčši-
na natáčania prebiehala práve 
na Záhorí, v našom senickom 
okolí. Druhú časť sme nakrú-
cali v oblasti Terchovej, kde 
sa nachádzajú Jánošíkové 
diery, zaujímavé skalné útva-
ry. Už počas natáčania sme si 
nemohli nevšimnúť krásnu 
slovenskú prírodu, ktorá nám 
dokonale dotvorila celkový 
dojem videa. Na tieto zábery 
sme obzvlášť hrdí. Pri nakrú-
caní sme využili jednu z naj-
modernejších technológií, a 
to špeciálne drony, ktoré nám 
zabezpečili perfektne ostré 
zábery. Náš dron, model ARRI 
ALEXA MINI, je miniatúrna 
digitálna filmová kamera, kto-
rá poskytuje kvalitný až 4K 
záznam. A ešte jedna pikoška 
z natáčania. Krásnu drevenú 
chatu, ktorú ste mali možnosť 

vidieť na konci videa, nájdete 
taktiež v Terchovej. Bežne sa 
prenajíma a poskytuje výhľad 
na nezaplatenie.

Okrem spotu sa od septem-
bra spustila celá kampaň. Tá 
má za cieľ budovať v ľuďoch 
povedomie o samotnej spo-
ločnosti. Zahŕňa rádio spot, 
z ktorého sa nám prihovára 
rovnaký hlas ako z videa. Ten-
to silný hlas umocňuje správu, 
ktorú hovoríme a dotvára cel-

kovú atmosféru videa i rádio 
spotu. Patrí pánovi Marušia-
kovi, ktorému týmto ďakuje-
me za spoluprácu. 

Pripravili sme pre vás aj kla-
sickú formu komunikácie, bill-
boardy, ktoré sú rozdelené na 
teasingovú a imidžovú časť. V 
tej teasingovej neprezrádzame 
celú pointu reklamy, čím chce-
me prilákať pozornosť ľudí. 
Záhadné nedokončené odkazy 
bez podpisu pomáhajú v ľu-

ďoch vyvolať zvedavosť. A po-
kračujeme imidžovou časťou, 
v ktorej chceme vďaka kon-
ceptu Čísla dať ľuďom pocit, 
že toto je tá silná firma, kto-
rá dokáže odviezť akékoľvek 
množstvo tovaru. V kontraste 
s ohurujúcim číslom zároveň 
vyjadrujeme jeden výsledný 
pocit, ktorý to klientovi pri-
nesie. Práve kvôli už spomí-
nanej komunikácii určenej 
veľkým spoločnostiam, ktoré 
využívajú dopravné služby vo 
svojom biznise, sme poňali 
koncept ako ukážku veľkosti 
spoločnosti. Vytiahli sme naše 
skutočné čísla zákaziek, ktoré 
ročne dodáme, predajní ktoré 
denne obsluhujeme či kilogra-
my materiálu, ktoré každý deň 

prevážame. Z týchto reálnych 
informácií sme vytvorili nos-
nú správu, ktorú si môžete na 
billboardoch prečítať. Tieto 
vizuály sme pretavili aj do on-
line sféry, vďaka čomu nájde-
te naše banery aj na mnohých 
webstránkach.

No najpodstatnejším cieľom 
kampane je spropagovať po-
volanie vodiča ako úspešnú 
kariéru, na ktorú môže byť člo-
vek hrdý a prinesie mu mnohé 

benefity. Robiť osvetu tomuto 
náročnému povolaniu. Zmeniť 
všeobecný negatívny status 
vodiča kamiónu na pozitívny 
obraz človeka s ušľachtilou a 
ťažkou prácou, vďaka ktorej 
môžu ostatní ľudia, ako spot-
rebitelia, každý deň žiť a fun-
govať. 

Aj keď sa chceme ukázať Slo-
vensku ako dopravca, ktorý 
zvládne čokoľvek, tiež neza-
búdame na to, že sme firma, 
ktorá si váži rodinné hodnoty 
a pevné zázemie. A takýto sta-
tus zamestnávateľa si chceme 
zachovať. Pretože aj keď patrí-
me medzi najväčších doprav-
cov, na prvé miesto nedávame 
len tie najväčšie veci. 

 NAD-RESS

Režisér Juraj Štepka vdýchol videu 
tú správnu atmosféru.

Pri natáčaní videa boli použité najmodernejšie technológie.



n Ako sa pozeráte na 20 rokov exis-
tencie spoločnosti NAD-RESS?

Na jednej strane, 20 rokov je veľmi 
málo, je to nič v živote človeka, ale veľa 
v  živote firmy. Je to prvá etapa nášho 
života, postavili sme základy a  získali 
sme veľa skúseností v tomto hektickom 
období. Verím, že nás čaká minimálne 
taká dobrá budúcnosť, ako bolo týchto 
20 rokov a že neskôr budeme hodnotiť 
ďalšie a ďalšie roky. 
n Asi niečo robíte dobre, keď máte 

toľko verných zamestnancov...
Máme veľa zamestnancov, ktorí sú z 

rokov 1996-1997, keď som prišiel do fir-
my. Je to asi vizitka toho, že vzťah nie je 
len o materiálnom výmennom obchode 
„chodím do práce, dostanem výplatu“, čo 
je priorita asi každého z nás, ale je to asi 
o takom hlbšom vzťahu. 

Každý má svoje miesto, svoje poslanie, 
ale ľudsky sme na jednej vlnovej dĺžke 
a preto to tak funguje. 
n Chceli by ste niečo odkázať vaším 

zamestnancom?
Ja sa snažím s  kolegami pracovať den-

nodenne, stretávať sa, spoznávať ich kaž-
dodenný život, lebo iba tak sa dá riadiť 
firma. My sa poznáme, ja som šťastný, 
že títo ľudia u nás dlhé roky robia a stá-
le noví prichádzajú. Veľa mladých ľudí 
sa k nám hlási a chce u nás pracovať, to 
je dobrá vizitka. Pre tých všetkých, ktorí 
nám za tých 20 rokov pomohli tak úspeš-
ne fungovať a  vybudovať základy, na to 
môžem povedať jediné. Ďakujem vám za 
to, čo ste pre nás a pre samých seba uro-
bili: Dokázali sme naozaj spoločne veľmi 
veľa. 

 Barbora Žiačiková ml.

 12 December 2017 Sme jedna rodina

Spoločnosť NAD-RESS 
si zakladá na imidži ro-
dinnej firmy. Zamest-
nanci a ich spokojnosť 
sú faktormi, na ktorých 
majiteľom záleží naj-
viac. „Dlhoročná úspeš-
nosť našej firmy je vizitkou, 
že vzájomný vzťah nie je iba o 
materiálnom výmennom obchode. 
Človek si nepovie - idem do práce a 
dostanem výplatu. Je to o hlbšom 
vzťahu. Cítime sa medzi sebou sebe-
rovne. Bez ohľadu na to, či je niekto 
generálny riaditeľ alebo opravár,“ 
prezradil recept na fungovanie úspeš-
ného a  uznávaného podniku Peter 
Halabrín. Na kolegove slová nadvia-
zal predseda predstavenstva spoloč-
nosti Miroslav Vepy: „NAD-RESS 
je stabilná spoločnosť, dynamická, 
rozvíjajúca sa. Snažíme sa o kvalitnú 
sociálnu politiku, aj o to, aby medzi-
ľudské vzťahy na pracovisku boli na 
vysokej úrovni. Je pre nás 
odmenou, keď vidíme, že 
ľudia dokážu spolu ko-
munikovať. Obom šéfom 
prichystal manažérsky 
kolektív špeciálne prekva-
penie. Pieseň s názvom 
Život je cesta otextovanú 

perom známeho spiso-
vateľa Daniela Heviera. 
Hudbu napísal Rastislav 
Dubovský. Obaja páni 
– Peter Halabrín aj Mi-

roslav Vepy, ktorým bol 
darček k 20. výročiu firmy 

určený boli dojatí. „Je to dô-
kaz, že sme super tím.  Vidieť 

vzájomný rešpekt a dôveru,“ prezra-
dil po odspievaní na hlavnom pódiu 
DOK 2017 Peter Halabrín. Slzy na 
krajíčku mali aj interpreti. Obzvlášť 
si užili nahrávanie v  naozajstnom 
nahrávacom štúdiu, objavili v  sebe 
talenty na hudbu, ale hlavne s  úc-
tou svojim nadriadeným vzdali hold 
za prácu vo firme, ktorá je pre mno-
hých druhou rodinou. Videoklip k 
piesni si môžete  pozrieť na youtube.
com NAD-RESS Senica, kde nájde-
te aj všetky ostatné videá zo života  
NAD-RESS, ako aj z ostatných roční-
koch Dňa otvorených kamiónov. 

n Prečo by mal niekto pracovať 
práve u vás? Čím ho chcete prilákať?

NAD-RESS je stabilná spoločnosť, osla-
vujeme 20. výročie. Sme dynamická, roz-
víjajúca sa firma. Vytvárame pre našich 
ľudí dobré pracovné podmienky, robíme 
dobrú sociálnu politiku. Snažíme sa ľudí 
viesť k tomu, aby medziľudské vzťahy vo 
vnútri firmy boli na čo najvyššej úrovni. 
Snažíme sa, aby naši zamestnanci boli 
lojálni voči firme, aby dobre reprezen-
tovali spoločnosť navonok svojim sprá-
vaním, svojou prácou a vôbec celkovým 
vystupovaním. 
n Oslavujete 20. výročie, máte 

mnoho verných zamestnancov, tak-
že asi to robíte naozaj dobre.

Vo firme máme mnoho pracovných re-
kordérov, je u nás človek (Pavol Gazda), 
ktorý tu robí 42 rokov. V  minulom 
a predminulom roku sme pristúpili k vý-
raznému zvyšovaniu miezd. V  NAD-
-RESS je priemerná mzda 1500 eur. Aj to 
je fakt, ktorým chceme nalákať nových 
zamestnancov. Samozrejme, mzda je 
pre ľudí motivujúci faktor. Snažíme sa 
o  spravodlivé odmeňovanie, o  benefity 

v  sociálnej politike, usporadúvame rôz-
ne spoločenské akcie, športové hry, naši 
zamestnanci dostávajú za odmenu rôzne 
poukazy do kúpeľov, atď.
n Čo by ste si zapriali do ďalších 20 

rokov? 
Prajeme si pevné zdravie pre všetkých 

spolupracovníkov. Želám si, aby spo-
ločnosť NAD-RESS aj naďalej posilňo-
vala na trhu cestnej dopravy, pretože 
podmienky sú z roka na rok zložitejšie, 
stále sa mení legislatíva na národnej 
i  európskej úrovni. To sú všetko veci, 
ktoré nám sťažujú prácu, no my musíme 
na tieto podnety reagovať, aj reagujeme, 
a musíme sa so všetkým vyrovnať. Pre-
to potrebujeme kvalitných, kvalifikova-
ných a vzdelaných ľudí, ktorí berú svoje 
zamestnanie ako poslanie, lebo ani pro-
fesia vodiča nie je jednoduchá. Rovnako 
ako aj pre iné zamestnanie, aj pre toto 
sa musí človek narodiť, musí ho ľúbiť. 
Želám si, aby sme neustále posilňovali 
a boli schopní sa rozvíjať a samozrejme, 
aby sme našim zamestnancov vytvárali 
čo najlepšie ekonomické a sociálne pod-
mienky pre ich život a život ich rodín. 
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Rozhovorové Nadresáčikovské bodky  

Peter Halabrín, generálny riaditeľ NAD-RESS Senica 

 Miroslav Vepy, predseda predstavenstva NAD-RESS Senica

Ďakujem, čo ste pre nás urobili

Rozvíjame ľudí, ktorí sa 
narodili pre toto zamestnanie 

Život je cesta
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