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Za volantom
40 rokov

Začali sme
od júla
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Prečo nebude tento rok
DOK ?
(strana 2)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
obdobie, v ktorom sa nachádzame, je
značne nevyrovnané. Na jednej strane
sa ekonomike nielen na Slovensku ale
i v celej EÚ darí, čo by malo vytvárať
pocit spokojnosti. Vznikajú nové investičné projekty, rastie počet nových pracovných príležitostí, viac sa vyrába, viac
sa spotrebuje, čím sa aj nám − dopravnej
spoločnosti − naskytujú väčšie prepravné možnosti.
Na druhej strane však prichádza veľký
problém s voľnou pracovnou silou a celá
oblasť dopravy sa neposúva tam, kam by
mala. Doprava ako časť ekonomiky sa
nepripravila a so znepokojením musím
povedať, že sa ani nezačala pripravovať
na tento nárast. Chýba infraštruktúra.
To, čo sa začalo a dobudovalo, je už z veľkej časti nedostačujúce. Nevytvárajú sa
vhodné parkovacie plochy, celá doprava
je preťažená. Nehovoriac o skladoch, poľovačkách na vodičov pre bezpečnostné
prestávky, dopravné priestupky a mnoho ďalších problémov, ktoré menia povolanie vodiča na pomerne neatraktívne. Úlohou nás, dopravcov, je, aby sme
opäť vrátili tomuto povolaniu atraktivitu, aby opäť lákalo mladých ale aj starších ľudí stať sa vodičom.
Som rád, že dokážeme v NAD-RESS
vytvárať a zlepšovať pracovné prostredie pre vodičov, či už obnovou vozové-

ho parku alebo budovaním parkoviska,
ktoré neslúži vodičom len ako miesto na
parkovanie, ale aj ako priestor pre fyzický a psychický odpočinok. A samozrejme, neustále investovať do miezd viac
a viac finančných prostriedkov tak, ako
sme začali už pred štyrmi rokmi. Každému je jasné, že skôr či neskôr je potrebné upraviť naše ceny smerom nahor, aj
keď trend zákazníkov je skôr opačný.
Veľmi ma teší, že si dokážeme našich
strategických partnerov udržať dlhodobo. Nie vždy je to ale možné. K 30. júnu
sme ukončili dlhoročnú spoluprácu so
spoločnosťou Terno, ktorej sme dopravu zabezpečovali od jej vzniku v roku
2012. Verím však, že od 1. septembra
začíname ďalšiu úspešnú etapu spolupráce so spoločnosťou Nestlé.
Radi by sme vytvorili pre našich zamestnancov prostredie a podmienky,
ktoré budú pre nich lákavé a dlhodobo udržateľné. Nechceme sľubovať či
stavať vzdušné zámky. Ak aj niektoré
pripravované kroky a opatrenia nezrealizujeme hneď, neznamená to,
že nechceme, ale znamená to, že
nie sú dostatočne pripravené.
Preto sme napríklad posunuli
účinnosť pripravovaného Sociálneho programu až na
1. júla 2018, čím sme vás určite znepokojili, čo plne chá-

pem. Od júla je už možné začať čerpať
všetky výhody plynúce z tohto programu. Verte, že každé opatrenie sa pohybuje v desiatkach tisíc eur. Som rád, že
môžeme tento program začať 40-ročným pracovným jubileom nášho vodiča
Ladislava Pánika.
V týchto dňoch sme mali byť plní dojmov z nášho spoločného dňa, ktorý sme
však pre malý záujem museli zrušiť. Mrzí
nás to, ale rešpektujeme váš názor. Je to
pre nás neustála motivácia do ďalšieho
obdobia, aby sme všetci hľadali spôsob,
ako posunúť NAD-RESS
Senica, a. s. dopredu.
Ďakujem vám −
všetkým kolegom.
Pavol Kosík
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Naložili sme
polročný náklad
Držíte v rukách Nadresáčik. Vydali
sme ho 3. septembra, kedy NAD-RESS
oslavuje 21 rokov. Ostatné tri výročia
vzniku firmy boli spojené s Dňom
otvorených kamiónov na senickom
letisku. Prečo tento rok NAD-RESS
neotvoril, a ani „nezatvoril“ kamióny,
sme sa rozprávali s vedením spoločnosti. V Nadresáčiku sa dozviete viac aj
o sociálnom programe NAD-RESS, ktorý bol spustený v júli a práve na DOK
mal byť vedením predstavený. V čísle
nájdete aj 40 rokov lojality k firme
NAD-RESS. Predstavíme Pána Šoféra
Ladislava Pánika. Inšpiratívne a zároveň otvorené sú aj rozhovory s kamionistami z medzinárodnej dopravy
o ich živote na cestách. Pavol Cibulka
predstaví novinky v autoparku, na fotkách uvidíte ako bude vyzerať nový
pneuservis v Senici, aj nové ubytovanie
pre šoférov v Senci. Obchodný riaditeľ
Pavol Kosík Nadresáčika príhovorom
otvára a odpoveďami na vaše otázky,
ktoré vás trápia, píšete nám ich alebo
sme ich našli na sociálnych sieťach,
aj uzatvára. Sme nesmierne radi ako
redakcia, že čísla, ktoré nájdete na stranách 6-7 stále hovoria o dobrej kondícii
NAD-RESS a veríme, že ste na ne všetci
v NAD-RESS hrdí, lebo sú výsledkom
vašej práce. Želáme Nadresákom veľa
optimizmu, pohody, firemného priateľstva, pokory a rešpektu.
Redakčná rada novín Nadresáčik

Súťaž Nadresáčika
Napíšte nám na adresu nadresacik@
nadress.sk do 30.9. odpoveď na otázku:
Koľko rokov pracuje v NAD-RESS
Senica, a.s. Ladislav Pánik?
Vyžrebujeme jedného, ktorý získa
10 litrov paliva na čerpacej stanici
NAD-RESS. Ďalšieho obdarujeme
tričkom.
Lajkujte nás na Facebooku

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

@nadresacik
Pozerajte nás na YouTube

NAD-RESS Senica, a.s.
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Prečo nebude tento rok
Deň otvorených kamiónov?
N

a týchto stranách sme
v pôvodnom edičnom
pláne mali predstaviť program Dňa zatvorených
kamiónov. Áno, zatvorených.
NAD-RESS chcel zavrieť kamióny, aby ich mohli otvoriť len
najbližším – manželkám, priateľkám, deťom, svojej rodine.
Zadanie na organizáciu bolo
jednoznačné a inšpiratívne.

Pripraviť Rodinný deň NAD-RESS. Piknik s rodinami v krásnom prostredí hotela Malvázia
v Prievaloch. Rodina NAD-RESS
mala byť plná rodín. Malvázia
miestom, kde vedenie chcelo
svojej rodine a ich rodinným
príslušníkom poďakovať. Tento krát však v komornom prostredí. Chcelo predstaviť nový
sociálny program, lebo všade

dobre, v NAD-RESS ako doma.
Veď zamestnanci sú rodina,
ktorú si vyberáš sám. Namiesto
programu na hýčkanie nežných
polovičiek, výberu nafukovadiel a zábavy pre deti, playlistu
hudobných hostí a scenára na
odovzdanie daru pre ďalšieho
nadresáckeho
štyridsiatnika
Ladislava Pánika sme od konca
júna začali dvojstranu napĺňať

odpoveďami na otázky: Prečo
tento rok DOK nebude? Prečo
neprijali zamestnanci pozvanie na súkromnejší a teda aj
osobnejší event? Ako sa svojim
ľuďom chce NAD-RESS inak
poďakovať za ich prácu? Je sociálny program NAD-RESS dostatočnou motiváciou pracovať
vo firme? Je NAD-RESS naďalej veľká rodina? Prečo? Prečo?

Prečo? Jedna otázka v rôznych
podobách mala akoby jednu odpoveď, len ju vyslovuje inými
slovami zamestnanec a vedenie.
A nám, redakcii Nadresáčika je
to ľúto. Snáď sa rodina NAD-RESS dá znovu do poriadku.
Veď v každej rodine sú zlé aj
dobré dni. Zlé pomôžu vážiť si
tie dobré.  Barbora Žiačiková,

editorka Nadresáčika

Malo to byť osobnejšie, honosnejšie
a len pre našich ľudí.

Je mi to veľmi ľúto

Ostatné tri roky sa vždy poslednú augustovú nedeľu konala na senickom letisku akcia pre zamestnancov
NAD-RESS a ich rodinných príslušníkov - Deň otvorených kamiónov, familiárne nazývaná DOK.
Akcia sa stala súčasťou leta v Senici a v okolí. Prečo sa tento rok DOK neuskutoční?
Odpovedá generálny riaditeľ NAD-RESS Senica, a.s., Peter Halabrín.

Ť

ažká otázka, ťažká odpoveď. Rád
by som sa vrátil možno trošku
na začiatok. DOK ako taký vznikol
z myšlienky mojich kolegov. Hľadali
cesty, ako osloviť ľudí či by nechceli
u nás pracovať a zároveň sa poďakovať
tým, ktorých máme. Prišli s myšlienkou ukázať, že sme naozaj jedna
rodina a že si v prvom rade vážime
našich zamestnancov. Tak vznikol Deň
otvorených kamiónov na senickom
letisku. Vtedy sme to veľmi opatrne
organizovali, lebo tiež sme nevedeli,
čo z toho vzíde. Nakoniec sa ukázalo,
že to je fantastická akcia, ktorá je
na jednej strane úžasná, ale, na druhej
strane trošku problémová. Preklopila
sa totiž do roviny, že už to nebolo

len o firme NAD-RESS, ale už to vnímali všetci ako obrovskú regionálnu
akciu.
zzZ toho vyplynula aj zmena charakteru akcie, ktorú ste pripravovali na tento rok?
Áno, základná myšlienka naša firma-naši ľudia sa strácala. Nebolo nám
to ľahostajné, aj keď akcia na letisku
bola pozitívne vnímaná. Preto sme sa
tento rok rozhodli organizovať všetko
v princípe rovnako, ale za zatvorenými
dverami našej firmy. Len pre našich
zamestnancov.
zzNechceli ste na nich šetriť, keď
ste presunuli miesto konania?
Práve naopak. Chceli sme ich zobrať
spolu s rodinami do krásneho parku

pri hoteli Malvázia v Prievaloch. Chceli sme, aby si najmä oni užili program.
Aby ich manželky a partnerky boli
spokojné a deti vyšantené. Chceli sme
ich pohostiť, zabaviť sa, porozprávať.
Chceli sme patrične poďakovať Ladislavovi Pánikovi, ktorý pracuje ako
šofér pre nás 40 rokov. Chceli sme byť
MY NAD-RESS, nie my Senica. Chceli
sme im vysvetliť ako bude vyzerať
nový sociálny program, že dovolenkové a vianočné sa nebude volať 13.a
14.plat ako to určil štát. Chceli sme
stráviť s nimi spoločnú nedeľu. Chceli
sme im dať viac ako sme mohli dať na
akcii na senickom letisku.
zzAle NAŠA akcia sa neuskutočnila. Prečo?

Takéto akcie sa pripravujú aj rok
dopredu. A my sme v júni zistili, že
zamestnanci sa na akciu nehlásia.
Zostal som doslova zhrozený. Hľadal
som dôvody prečo. Bol to pre mňa šok.
Vzhľadom aj na finančné prostriedky,
ktoré obnáša takéto podujatie, sme sa
rozhodli akciu zrušiť. Isto však chceme
hľadať náhradné riešenie ako sa našim
ľuďom poďakovať. Neskutočne ma to
však všetko mrzí a je mi ľúto.
zzMajú takéto akcie pre zamestnancov zmysel?
Keby som si to nemyslel, tak to nikdy
nebudeme realizovať, lebo treba
povedať na rovinu, že táto akcia stojí
obrovské peniaze. Nielen čas a úsilie
ľudí, ktorí popri svojich normálnych
pracovných povinnostiach riešia ďalšiu
otázku a to je príprava obrovskej akcie,
kde keď máte 1500 vlastných ľudí,
ktorým chcete všetko zabezpečiť tak,
aby sa cítili na firemnej akcii pre ich
najbližších dobre. Takéto akcie ale
majú pre nás stále zmysel. Budeme
hľadať riešenie a cesty, aby sme nenarušili tradíciu, lebo chceme, aby ľudia
cítili, že nechodia len do práce, ale že
tu s nimi chceme normálne fungovať
ako kamaráti, rodina a známi a nielen
nadriadený a podriadený.
Zhovárala sa
Barbora Žiačiková ml.
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Nový sociálny
program sa začína
v NAD-RESS od júla
Na rodinnom dni NAD-RESS malo vedenie predstaviť zamestnancom nový
sociálny program. Má tri časti. Program vyplývajúci zo zákona, nadstavbový
a nadštandardný sociálny program. Platy v NAD-RESS sa zvyšovali
systematicky posledné tri roky, a keďže žiadny mešec nie je bezodný, chceli
sa novým sociálnym programom ľuďom poďakovať a ukázať im ich podporu
a úctu ku ich práci aj iným spôsobom. Odpovedá Peter Halabrín.
zzČo ste chceli povedať
zamestnancom na pódiu
2. septembra počas Rodinného dňa NAD-REES?
Chceli sme spolu s ostatnými riaditeľmi predstaviť nový
sociálny program, ktorý sme
dlhodobo pripravovali. Je
nám jasné, že každý chodíme
do práce pre peniaze, pre zárobok a aby sme mali z čoho
žiť. Cítime však aj to, že ľudia
si vážia peniaze na výplatnej

páske, ale pozitívne vnímajú
aj celú starostlivosť, ľudský
prístup. A tam sa chceme vrátiť. V priebehu tohto roka sme
sociálny program nastavovali.
Od 1. júla sme ho spustili do
života. Na rodinnom dni sme
to chceli vysvetliť. Stále však
verím, že príde čas a spôsob
aby sme povedali všetko, čo
v ňom je.
zzČo teda všetko je v novom sociálnom programe?

Nedá sa to v skratke jednou
vetou povedať. Je tam veľa
vecí z hľadiska starostlivosti, ale i bežných vecí, ktoré sú
v sociálnych programoch. Je
to pomerne rozsiahly sociálny
program, v ktorom sa každý
nájde a pre každého bude mať
zmysel. Doplnenie sociálneho
programu plánujeme spustiť
od januára 2019.
zzJe aj sociálny program
dôvod, prečo majú ľudia

práve v NAD-RESS pracovať?
Stále hovorím, že sa treba
porovnávať aj s inými firmami, aby sme vedeli napredovať, ale nedovolím si povedať
v čom sme iní, v čom sme
lepší. My sa snažíme byť naozaj ľudský a normálny. Hľadáme cestu, aby ľudia a ich
rodiny mali okrem peňazí,
ktoré majú stabilné a zarobia
tu nie malé peniaze s poten-

Nechceme zabúdať
na vzácnych ľudí z NAD-RESS
Nový sociálny program prináša aj finančné a slovné poďakovania ku jubileám. Životným ale aj pracovným
míľnikom. V júli dostali prvé finančné odmeny za odpracované roky šiesti zamestnanci. Sociálny program
myslel aj na troch nových 50 ročných a bude myslieť aj na zamestnancov pri odchode do riadneho
dôchodku. Najväčšiu finančnú slávu si však odniesol Ladislav Pánik, ktorý má 58 rokov a pôsobí
ako šofér v nákladnej automobilovej doprave 40 rokov, z toho 21 rokov nosí na svojom kamióne značku
NAD-RESS. Na otázky odpovedá Peter Halabrín.
zzAký je to pocit mať v tíme
NAD-RESS takýchto vzácnych ľudí?
Veľmi si to vážim a som nesmierne rád, že takého človeka
máme vo firme. Pretože každý
kolektív, pokiaľ chce tímovo
fungovať, by mal mať v sebe aj
ľudí, ktorí sú zárukou takej his-

tórie, takej dlhodobosti. Byť 21
rokov alebo 40 rokov na jednom
pracovisku je úžasné číslo. Som
hrdý, že Ladislav Pánik je našim
šoférom.
zzV čom môže tkvieť takáto
vernosť pre jednu značku?
Pamätáte si na jeho začiatky?

Ladislav Pánik tu pracuje 40
rokov, ja takmer 22. Takže bol
tu skôr ako ja. Pamätám si ho
od začiatku veľmi dobre, aj keď
robil úplne inú prácu. Bol vodič,
ale pre iného zákazníka. Poviem
to tak, že ľudia si nikdy nezapamätajú tých, ktorí sú úplne ideálni a dobrí, lebo nemáme s nimi

čo riešiť, čo je však naša chyba.
Od začiatku ho vnímam ako človeka, ktorý bol usmiaty, ktorý
bol normálny, ktorý pristupoval
k všetkým veciam a problémom
úplne otvorene a bezproblémovo. Ako na futbale, na rozhodcov
sa zabúda, keď ich nie je vidieť
a my, bohužiaľ niekedy zabúdame. Ale my nechceme zabúdať
na takýchto vzácnych ľudí.
zzAko si plánujete uctievať
vo firme takýchto výnimočných ľudí?
Pred tromi rokmi sme zaviedli
tradíciu poďakovaní za lojalitu, spolupatričnosť. Naozaj to
40-ročné pracovné výročie je
obrovské číslo. Nechceme povedať, že si nevážime všetkých, ale
zaviedli sme princíp mimoriadneho odmeňovania ľudí. Pán
Pánik si uznanie pred kolektívom zaslúži ako iní ocenení pred
ním. Tento rok sme museli improvizovať s odovzdaním a poďakovaním, ale stále hľadáme
cestu, aby bol spokojný a mohol
spomínať na to, že tých 40 rokov v NAD-RESS bolo krásnych.
Takže darček určite bude.
Stranu pripravila
Barbora Žiačiková

ciálom rastu, aby cítili, že sa
NAD-RESS o nich postará.
Keď potrebujú aj v ťažkých
časoch, ale aj v nadstavbe
mimo pracovného času. Pre
mňa je sociálny program
skôr otázka vnímať a počúvať čo, kto, kde, ako robí, ako
to funguje a na podnetoch sa
posúvať ďalej. Tam budeme
smerovať, aby sme pre ľudí
boli zaujímavým a dobrým
zamestnávateľom.

Prví
kúpeľníci
vykúpaní

D

oplnková kúpeľná
starostlivosť sa stala
od júla súčasťou nového
sociálneho programu.
Vodiči majú nárok
raz ročne na kúpeľnú
pobytovú starostlivosť
v trvaní tri dni (dve
noci s polpenziou).
„Boli by sme radi, aby
sa naši ľudia cítili na
pobytoch nielen dobre
ale hlavne zdravo. Nie
sú to klasické wellness
pobyty, ale procedúry
vyberáme hlavne
zdravotno- regeneračné,“
hovorí Peter Halabrín.
Prví zamestnanci Igor
Chlapečka, Michal
Ilavský a Ľubomír
Kadlečík spolu
s partnerkami už
absolvovali víkendové
pobyty v máji. Ďalší
na ne nastupujú
v septembri. Kúpeľníci
ocenili od firmy benefit
kúpeľného pobytu,
samotné procedúry,
najmä ich úroveň mimo
sezóny, ešte majú čo
zlepšovať. „Na jeseň
opäť navštívime nášho
dodávateľa na kúpeľnú
starostlivosť. Budeme
sa pýtať, či bolo všetko
v poriadku, ako sa dajú
pobyty zlepšiť, aby
regenerácia našich ľudí
spĺňala všetky parametre.
Ide o to najvzácnejšie
čo máme – o zdravie
našich ľudí,“ dopĺňa Peter
Halabrín.
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Predstavujeme vám

Štyridsať rokov za volantom.
Bravó, pán Ladislav Pánik
Napriek tomu, že po celý svoj profesionálny život
chodil do práce na tú istú adresu, NAD-RESS je
už tretím zamestnávateľom. V Československej
automobilovej doprave v Senici sa vyučil za
automechanika a začal ako vodič na nákladnom
aute. Pri porevolučnej transformácii plynule prešiel
do NAD a po privatizácii sa stal nadresákom.
Päťdesiatosemročný Ladislav Pánik je dnes tretím
najstarším zamestnancom NAD-RESS. V auguste
tohto roku tam oslávil za volantom štyri desiatky
rokov.
zzSte vyučený automechanik, vedenie spoločnosti
aj kolegovia vám nedávno
gratulovali k výročiu na poste šoféra. Koľko rokov ste
boli automechanikom?
Ani deň. S nákladniakom
jazdím od osemnástich rokov.
Vodičský preukaz som získal
ako učeň, patril takpovediac
k výučnému listu. Tri štvrtiny
vyučených automechanikov
však prakticky okamžite nastupovalo do ČSAD za šoférov,
lebo firma toľkých automechanikov nepotrebovala. V ČSAD
tak nejako rátali, že z väčšiny
z nás sa stanú automaticky šoféri.
zzNebolo to proti vašim
plánom?
Nie. Do učňovky nebrali síce
automaticky každého, robili
sme písomné testy, aj pohovory. Mal som pätnásť rokov,
také ucho a pýtali sa ma, prečo chcem ísť k ním za učňa. Po
pravde som povedal, že technika, motory, aj autá ma bavia.
Neklamal som.
zzMali ste okolo seba nejaký opravársky či šoférsky
vzor?
Nie. Otec bol úradníkom,
v kancelárii. S motormi však
žil dedo. Ešte za Rakúska-Uhorska riadil na veľkostatku
baróna Kuffnera parnú oračku.
Kto chce vidieť, čo to bolo zač,
uvidí v múzeu na Agrokomplexe v Nitre. Oračky stáli na
krajoch poľa a medzi nimi sa
na lane pohyboval pluh. Keď
sa dotiahol na jeden koniec,
druhá parná oračka začala oceľové lano ťahať opačným smerom. Keď počas prvej svetovej
vojny narukoval, nemusel na
front. Armáda ho poslala obsluhovať parnú oračku.
zzPáčila sa vám výmena
dielne za volant?
Neprotestoval som.
zzVaše prvé auto?
Praga S5T. Zvážal som ňou
nad ránom z družstiev na okolí do senickej mliekarne čerstvo nadojené mlieko. Pretože
som bol začiatočník, bol pri

mne skúsenejší inštruktor. Na
šoféra aj na nočnú robotu som
si rýchle zvykol. Aj na novší
modernejší typ trambus Škoda 706rt. Šoférom som bol aj
na vojne – na letisku v Čáslavi.
Bola to dobrá a pohodlná práca na rovnom betóne. Rozvážal som aj na mikrobuse Škoda
1203 pilotov k vrtuľníkom. Paráda, leháro. Kým lietali, mal
som voľno dovtedy, kým sa
nevrátili nazad. To sa na vojne
cenilo. Jazdil som však aj na
muzeálnom type Tatra 111,
vyrobenom ešte v roku 1954,
hoci som slúžil už v roku 1980.
zzA po vojenčine?
Vrátil som sa do ČSAD a opäť
k mlieku. Ale už k prepravkám
a mlieku v igelitových vreckách,
ktoré sme skladali ku dverám
obchodov a školských jedální.
Opäť nočná práca. Vstával som
o pol druhej v noci. Keď sa po
revolúcii začalo pred predajňami mlieko kradnúť, dostal som
64 rozličných kľúčov od predajní a skladal prepravky do bezpečia za dvere.

„

Do odchodu
do riadneho
dôchodku mi
chýba ešte päť
pondelkov.
Veľkonočných.

“

zzObrátený pracovný deň,
človek je nevyspatý... to nebolo ktoviečo. Dokázali ste
zaspať za slnečného dňa?
Nočná šichta nemala alternatívu, mlieko muselo byť ráno
po obchodoch, s tým nik nič
nenarobí. Na druhej strane
som však mal už o pol desia-

tej fajront a čas zorganizovať
podľa potreby. Niekomu to
vyhovovalo, napríklad keď
staval dom, mal záhradu alebo hospodáril. Jeden závozník si chcel privyrobiť a robil
na senickom kúpalisku plavčíka. Boli však aj chlapi, ktorí
sa vedeli zastaviť v krčme alebo reštaurácii na pivo či poldeci. Samozrejme, mohli si dať
iba toľko, aby si poobede pospali a do roboty prišli triezvi.
Kolegovi sa však raz stal problém. Za socializmu mali policajti príkaz kontrolovať krčmy,
či tam neposedáva niekto, kto
má byť v práci. S policajtmi prišla aj redaktorka z okresných
novín, ktorá hneď napísala, že
pri pive našli šoférov. Riaditeľ
odpísal, že nešlo o flákačov,
ale ťažko pracujúcich ľudí po
šichte. Nech sa novinári prídu
sami presvedčiť. Prišla k nám
iná novinárka, sadla si v noci
do auta, a o piatej v kabíne zaspala. Ale v reportáži písala, že
nočná práca šoférov i závozníkov je drina.

zzNechceli ste na diaľkovky?
Po návrate z vojenčiny ma to
lákalo, ale čoskoro prešlo. Človek možno spohodlnie, posteľ doma pod strechou sa zdá
pohodlnejšia než noc v kabíne
auta. Postupom času zistíte, že
starého psa novým trikom nenaučíte.
zzKaždý deň tá istá trasa,
tá istá zastávka. Nebola to
nuda?
Opýtali by ste sa chirurga, či
to nie je otrava, každý deň taký
istý žlčník, slepák, zlomeniny?
zzNechceli ste predsa len
zmeniť?
Raz som o tom rozmýšľal.
Viacerí sme neboli spokojní
s platom a dozvedeli sme sa, že
na Morave je vzorové jednotné
roľnícke družstvo Slušovice,
o ktorom chodili dobré chýry
ako o socialistickom kapitalizme. Ale našiel sa ktosi, kto
hovoril o skúsenostiach tých,
čo zo Slušovíc odišli. Tak som
zostal doma. Boli chlapi, čo
odišli, kvôli lepšiemu platu,

podmienkam, rodine, a boli aj
takí, čo sa po čase vrátili. Asi
preto, že každý chlieb má dva
konce. Neviem, či som urobil
dobre, či som mohol urobiť
lepšie, ale každopádne som
tu spokojný a v NAD-RESS-e
som pri mlieku zostal do roku
2005. Vtedy senickú mliekareň predali a nový majiteľ
si priniesol so sebou nového
dopravcu a naša firma musela
hľadať novú prácu.
zzAkú našla?
Začali sme rozvážať potraviny pre sieť predajní Billa.
Ešte pri preprave mlieka nám
nahradili prestarnuté liazky
modernými volvami, ktoré
uvezú 9 800 kíl potravín. Liazky mali totiž drahú prevádzku,
strašne žrali olej a stále sa na
nich niečo kazilo. A naši klienti
chceli presnosť a spoľahlivosť.
Namiesto práce od neskorej noci do predpoludnia pri
preprave mlieka v súčasnosti
jazdíme z centrálneho skladu
Billa vedľa diaľnice pred Sencom. Niektorí od skorého rána
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do popoludnia a niektorí s poludňajšou prestávkou do podvečera. Podľa druhu predajní
a ich umiestnenia jazdíme buď
na autách s návesom alebo autami strednej kategórie. Tie
s návesom zásobujú veľké predajne s dobrým prístupom na
jedno otočenie aj vo viacerých
okresoch. Ja zasa s volvom jazdím iba medzi Sencom a Bratislavou, do menších predajní,
najmä v obchodných centrách
a v meste tam, kde sú malé
plochy na vykládku. Treba
pri chodníku zastaviť tak, aby
okolo mohlo prejsť ešte iné vozidlo. V nákupnom stredisku
Eurovea zachádzam do podzemia, Billa oproti Ondrejskému
cintorínu v centre je v úzkej
uličke, rovnako stiesnené pomery sú aj pri Tatra centre
oproti Prezidentskému palácu
i za obchodným centrom Korzo smerom na letisko.
zzRežim dňa?
Ráno o trištvrte na päť mi
v ubytovni zazvoní telefón,
volajú ma nakladať na presne určené miesto, kde mám
nachystaný chladený tovar.
Ráno sa vozí mlieko, mliečne
a mäsové výrobky, zelenina.
To, čo musí byť pri otvorení
predajne na pultoch a v chladiarenských boxoch. Najvzdialenejšie predajne, napríklad
v Tatra centre podľa denného
rozpisu nakladám ako prvé,
najbližšie posledné. Nakladám
si to sám nízkozdvižnými vozíkmi, upevňujem tak, aby sa
tovar nepoškodil. Vyrážam
najneskôr o 5,45, keď na diaľnici ešte nie je ranná špička.
Dostať sa do kolóny môže znamenať aj polhodinové zdržanie a ja už musím mať do pol
siedmej vyložené. Nazad odvážam prázdne palety, škatule, prepravky na mäso. V Senci
som pred ôsmou a nakladám
nechladený tovar – múku, cukor, cestoviny, minerálky a odchádzam na druhú rundu. Tak,
aby som sa stihol vrátiť popoludní. Potom si v ubytovni niečo uvarím. Máme tam kuchynku s chladničkou, mrazničkou,
varičom. Dnes na obed som
si zohrial fazuľovú omáčku.
Okolo štvrtej mám naložený ďalší rozvoz s chladeným
tovarom do Eurovey a ďalšej
predajne a okolo siedmej som
opäť v Senci.Tam to už nie je
na minútu presne, lebo cesty
aj ulice sú preplnené. Teraz je
to ešte fajn, ale keď sa začne
stavať pri diaľnici na Triblavine pred Bratislavu diaľničná
križovatka a obchvat, to môže
byť kruté.
zzA večer?
Sprcha, pivko z chladničky,
potom niečo zajesť, trochu poklebetiť s kolegami. Na chvíľu
si pozrieme správy v televízii,
potom nejaký program. Aby
sme sa nehádali, keď chce po-

zerať každý čosi iné, máme
dva televízory. Jeden v spálni, jeden v kuchynke. Jeden
na program, čo možno za čosi
stojí a druhý na zdriemnutie.
Spať ideme každý dosť skoro.
To je každodenný kolobeh.
zzKde bývate?
V Senci v areáli Billa máme
bunky, každá pre štyroch vodičov. je tu kuchynka, sociálne
zariadenie. V lete máme klímu, v zime elektrické kúrenie.
Tu bývame len my, „cezpoľní“,
ktorí chodíme na týždňovky.
Vyrážame do predajní aj v sobotu ráno, prípadne v nedeľu
k večeru a potom domov na
víkend. Niektorí, čo jazdia
s návesmi, aj v aute, kde majú
svoju posteľ. Kedysi sme rozvážali aj cez víkendy, každý
obtýždeň, teraz sa dodržiava
voľno na víkendy, štátne sviatky, Veľkú noc i Vianoce. Billa
si zásobovanie prereorganizovala, ak je to možné, predajne sa predzásobujú. Niektorí
kolegovia sú z okolitých obcí,
tí chodia na noc domov, niektorí sa tam priženili, postavili domy...
zzVy ste sa nechceli takto
usadiť?
Som slobodný. Keď si ma doberajú, že prečo, odpovedám
tak, ako kedysi jeden americký herec, tiež starý mládenec. Vraj bol sklerotik a preto
zabudol urobiť aspoň jednu
ženu nešťastnou. Na pranie
mám práčku, viem si ožehliť,
sú však aj tričká či košele nekrčivé... Na víkendy chodím
domov do Rovenska pri Senici, kde bývam s mamou v rodičovskom dome. Mojou devätnásťročnou felíciou je to niečo
cez hodinku, 70 až 80 kilometrov a na rozdiel od presne naplánovaných trás pre volvo, vo
felícii mám slobodu, môžem
si vybrať domov hociktorú zo
štyroch trás, kade sa mi chce.
Kedysi som so švagrom vyrá-

„

5

Som sklerotik
a tak sa stalo,
že som zabudol
urobiť aspoň
jednu ženu
nešťastnou.

“

žal na bicykli do Malých Karpát a na huby do vojenských
lesov. Ale ten víkend veľmi
rýchle ubehne. Treba dačo
urobiť okolo domu, ošetriť záhradu, stromy, spracovať úrodu, keď príde úroda, naložiť
slivky do suda. Ani sa nerozkukám, a už sa treba chystať
nazad do Senca. Felíciu odstavím pri Bille a naštartujem
až pred víkendom. Pýtajú ma,
či ju už nevymením za nové
auto. Nuž čo, aj by som vedel
vymeniť, ale načo. Ešte vydrží,
veď ročne na nej najazdím iba
šesť, sedem tisíc kilometrov.
zzNiektorým vodičom navarí a nakonzervuje manželka na týždeň, iní sa naučili variť. Aký ste kuchár
vy?
Zlý. Vareška ma nelákala
a ovládam iba prihrievanie hotových jedál. Na druhej strane
som však veľmi nenáročný –
zjem všetko. S výnimkou paprikášu, lebo ten mi robí kyseliny. Ale uznávam, sú aj chlapi,
ktorých varenie baví. Mám
takých kolegov. Občas ma ponúknu a pochválim ich nielen
zo slušnosti.
zzNechodia
vám
variť
„kočky“ z okolia?
Vidím tu akurát v úctivej
vzdialenosti iba dve mačky.
Mňaukajú, ale variť určite nevedia.

zzČo budete jesť dnes večer?
Ani neviem. Možno aj nič,
lebo večer sa človek nemá prepchávať. Keď som kedysi jazdil
s mliekom, bol som štíhly a mal
som lepšiu kondičku. S prepravkami som si zacvičil, lebo sme
nakladali ručne. Potom prišli tie
nízkozdvihové vozíky a ďalšia
technika. Povolanie vodiča je
sedavé a oči radi jedia. Pred 35
rokmi som mal o 35 kíl menej.
Minule sme tu s chlapmi preberali modernú techniku. Ktosi
spomenul, výkony, aj auto, ktoré vytiahne za päť sekúnd stovku, druhý motorku so stovkou
za štyri sekundy. Ja však mám
vecičku, ktorá stovku zvládne
za sekundu. Smiali sa mi, že táram. Čoby som kecal, hovorím
o mojej osobnej váhe.
zzDnes sa veľa hovorí
o penzijnom veku. Dokedy
by ste ešte chceli jazdiť?
Mám vyrátané dve alternatívy. Podľa prvej mám do dôchodku už iba tri pondelky. To
by bol predčasný. Do riadneho
dôchodku mi chýba ešte päť
pondelkov. Tých veľkonočných. Dovtedy mi zostáva každý mesiac odjazdiť medzi Sencom a Bratislavou asi 4 500
kilometrov.
zzČoraz viac sa hovorí, že
slovenským autodopravcom chýbajú vodiči. Prečo?

Milá slávnosť na pôde NAD-RESS v Senici. Jednému zo služobne najstarších vodičov
Ladislavovi Pánikovi gratuluje generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Peter Halabrín
a ďalší členovia manažmentu. Príjemnou odmenou jubilantovi je aj kúpeľný pobyt.

Je to o vyššej zamestnanosti.
Ľudia chýbajú nielen v autodoprave, ale aj v automobilkách
i ďalších firmách, preto prichádzajú aj cudzinci. Vodičov stále treba veľa, aj keď doprava je
rýchlejšia, lebo sme v Európskej
únii a medzi krajinami nás nezdržujú kontroly a hranice. Je
viac ponúk na robotu a ľudia
si viac preberajú aj špekulujú.
Jeden čas u nás robili vodičov
aj Slováci z Vojvodiny v Srbsku.
Zapracovali sa dobre, medzi časom však získali slovenské pasy
a potom odišli robiť do Nemecka. Samozrejme, tam sú vyššie
platy. Oveľa. Ale v Nemecku
mali aj iné výhody, aké tu neboli. Od nás sa dostali domov
k rodinám aj raz za tri mesiace. Z Nemecka oveľa častejšie. Stačilo, ak získali veľa jázd
napríklad medzi Nemeckom
a Tureckom. Ak sa jazdy dobre
zorganizovali, napríklad spojili
aj s víkendovým voľnom, mohli
byť doma oveľa častejšie.
zzLáka stále podľa vás
Slovákov práca v zahraničí?
Práca v zahraničí je veľmi lákavá najmä tam, kde nie je dosť
a dobre platenej práce, hoci je
to náročné pre rodiny. Ale ak
sa podmienky menia, ľudia sa
často už aj vracajú. Alebo išli si
zarobiť, komu sa to vyplatí, peniaze si užíva doma. Viem o človeku, ktorý sa aj s priateľkou
vybral robiť do Veľkej Británie.
Keď sa tam ale začala kríza a padal kurz libry, peniaze si rýchle
vymenil za slovenské koruny
a vrátil sa domov. Vyrátal si, že
je múdre postaviť dom. Rýchlou výmenou totiž získal viac
peňazí, než by bol dostal predtým, koruna mala pri prechode
na euro dobrý kurz, u nás bolo
dosť nezamestnaných, ktorí
hľadali robotu a aj stavebný materiál bol vtedy lacnejší. Múdro
uvažoval a konal.
zzV NAD-RESS pracujete
už 21 rokov, je to krásne
číslo prejavu vernosti, čo
vám tieto roky v NAD-RESS
Senica dali?
Načo by som menil niečo, čo je
dobré. Mám stabilné zamestnanie, pravidelný príjem a istotu.
Text Ján Blažej
Foto Ján Blažej
a Barbora Žiačiková ml.

Sme jeden tím
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Vďaka vám máme na dosah dvadsiatku

V

tržbách za dopravu
máme blízko magickú hranicu 20 miliónov eur. Veríme, že to spolu
dosiahneme.
Predpoklad
vývoja v roku 2018 za prvý
polrok totiž aj vďaka vám
NAD-RESS
Senica, a.s.

všetkým naznačuje mierny
nárast a tak by sa nám to
mohlo podariť,“ hovorí Pavol Kosík, obchodný riaditeľ
NAD-RESS Senica, a.s. Nadresáčik tradične na vnútornej
dvojstrane novín informuje

VND

o vývoji výkonov NAD-RESS
v parametroch, ktoré vás najviac zaujímajú. V tržbe, počtu najazdených kilometrov
a v spotrebe na jednotlivých
strediskách dopravy. Čísla
ukazujú, že výkony vozidiel

MKD

Zásobovanie

sa od roku 2015 stabilizovali a udržujú sa na plánovanej
úrovni. Taktiež predpoklad
vývoja v roku 2018 za prvý
polrok naznačuje mierny nárast tržieb aj km výkonov, čo
nás teší. „Patrí za to obrovská

Tržby za výkony vlastných
vozidiel (v eurách)

2014

18 442 000

10 643 000

6 177 000

1 623 000

20 mil.

2015

19 103 000

11 395 000

6 111 000

1 597 000

15 mil.

2016

19 574 000

11 636 000

6 233 000

1 705 000

10 mil.

2017

19 955 000

11 898 000

6 270 000

1 705 000

5 mil.

1 - 6 / 2018

10 494 000

6 310 000

3 254 000

930 000

NAD-RESS
Senica, a.s.
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Výkony vozidiel (v kilometroch)
18 mil.

2014

16 640 000

8 282 000

6 440 000

1 918 000

2015

17 240 000

8 832 000

6 402 000

2 006 000

2016

18 088 000

9 267 000

6 595 000

2 226 000

9 mil.

2017

17 611 000

9 096 000

6 226 000

2 289 000

4,5 mil.

8 997 000

4 619 000

3 267 000

1 111 000

0

1 - 6 / 2018

vďaka každému jednému zamestnancovi od A po Z. Všetkým, ktorí stoja za každým
odjazdeným
kilometrom,“
hovorí Peter Halabrín, generálny riaditeľ NAD-RESS Senica, a.s.

13,5 mil.

NAD-RESS Senica, a.s.

VND

MKD

Zásobovanie

Spotreba vozidiel (L/100 km)

VND

MKD

Zásobovanie

2014

26,06

27,56

18,98

2015

26,14

27,15

19,34

2016

25,83

27,15

19,11

2017

25,91

26,78

19,21

2015

1 - 6 / 2018

25,67

27,32

19,36

2017

30
26,25
22,5
2014

18,75

2016
1 – 6 / 2018
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84,667

V

Režijné
náklady

VND
Pneumatiky

MKD

0,3 %

Nafta

Pneumatiky

19,6 %

0,7 %

Nafta

27,0 %

Opravy + údržba

3,3 %

Opravy + údržba

2,6 %

Mzdové náklady

27,7 %

Mzdové náklady

21,6 %

Diaľničné + iné polatky

14,9 %

Diaľničné + iné polatky

18,2 %

Dane

1,7 %

Investičné náklady

Dane

27,1 %

1,5 %

Investičné náklady

24,1 %

Režijné náklady

5,3 %

Režijné náklady

4,4 %

NÁKLADY Celkom

100 %

NÁKLADY Celkom

100 %

Zásobovanie
Pneumatiky

0,5 %

Nafta
Opravy + údržba

5,4 %

Mzdové náklady

39,6 %

Diaľničné + iné polatky

7,1 %

Dane

1,4 %

Investičné náklady

13,4 %

Režijné náklady

10,2 %

NÁKLADY Celkom

100 %

Režijné
náklady

MKD

Pneumatiky

22,3 %

Investičné
náklady

Pneumatiky

Zásobovanie

Pneumatiky
Režijné
náklady

Nafta
Investičné
náklady

Opravy
+ údržba

Nafta

Investičné
náklady
Opravy
+ údržba

Dane

Dane
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Prečo je pre nás dôležité
dbať na spotrebu?

NAD-RESS sa snažíme,
aby sa neustále pracovné podmienky zamestnancov zlepšovali. K tomu slúži
aj optimalizácia nákladov,“ hovorí Peter Halabrín. Nadresáčik prvý krát zverejňuje grafy,
ktoré predstavujú štruktúru
nákladov. Radi by sme vám priblížili, čo tvorí ich podstatnú
časť. Z grafov je zreteľne vidieť,
že najpodstatnejšiu zložku
nákladov tvoria mzdy, PHM,
investičné náklady do vozidiel
a diaľničné poplatky. „Podľa grafov vidieť, že diaľničné
poplatky, do ktorých zahŕňame mýto, trajekty, parkovné,
atď., nedokážeme výraznejšie
ovplyvniť. Z tohto je jasné,
prečo je spotreba PHM pre nás
všetkých taká dôležitá a prečo
ju chceme mať neustále pod
kontrolou,“ hovorí Pavol Kosík
na objasnenie niektorých opatrení a princípov, ktorými sa
riadi firma.
VND

Sme jeden tím

Diaľničné
+ iné polatky

Mzdové
náklady

Dane
Diaľničné
+ iné polatky

Mzdové
náklady

Opravy
+ údržba

Diaľničné
+ iné polatky
Mzdové náklady

V Senci sme dobudovali ubytovacie miesto
V Senci sa na novom parkovisku, kde NAD-RESS minulý rok vybudoval pre vodičov spoločenské priestory, sociálne zariadenia
a sprchy, tento rok dobudovalo ubytovanie. Starší objekt sa zmenil na príjemné ubytovacie miesto. Rozšírili sa tiež parkovacie
priestory a celý areál sa vyčistil.

Strany pripravila Barbora Žiačiková
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V roku 2018 nové vozidlá, adaptívne
tempomaty a dvojpodlažné návesy

T

ento rok je opäť dôležitý
z pohľadu obnovy a nárastu vozového parku.
Koncom roku, najneskôr začiatkom budúceho roku vymeníme 2 kusy
klasiky a 12 ku-

sov megy na MKD. V septembri
pribudne 6 kusov volvo 500 na
VND a v júli pribudli dve nové
súpravy od MB, typ ACTROS
v najlepšej výbave a v novom
štandarde pre vozový park,“
predstavuje novinky v autoparku Pavol Cibulka, technický

riaditeľ NAD-RESS a dopĺňa, že
okrem geotempomatov budú
v základe aj adaptívne tempomaty, ktoré sa na týchto dvoch
súpravách testovali. Do začiatku
septembra pribudnú nové návesy SCHMITZ (dvojpodlažné
vyhotovenie) v počte 12 kusov.

Elektrina uľahčí vykladanie
Pracovisko v Trnave, ktoré zaváža predajne COOP Jednota
bolo vybavené elektrickými
1–1,5 T vozíkmi s elektrickým
pojazdom, ktoré by mali uľahčiť vykladanie a nakladanie.
„Vzhľadom na veľký počet

prevádzok, ktoré zásobujeme,
bude práca s paletami o niečo
ľahšia a príjemnejšia,“ hovorí
Pavol Cibulka.
Text Kristína Brezová
Foto archív NAD-RESS

Prezúvanie máme „v suchu“

„Rok 2018 môžeme nazvať aj rokom investícií do infraštruktúry.
Zmeny nastali a nastanú v Senici a Senci,“ hovorí Peter Halabrín,
generálny riaditeľ. V Senci vzniklo nové ubytovanie (píšeme
na strane 7) a v Senici sa prebudoval pneuservis. „Využili sme
prázdne priestory vedľa dielne a pneumatiky sa tak môžu
prezúvať v teple, suchu a priestranných priestoroch. Pôvodný
pneuservis bude zrovnaný zo zemou a vznikne tak väčšia plocha
na manévrovanie a parkovanie. Vytvoria sa viaceré stanice
na dobíjanie batérií,“ dopĺňa Pavol Cibulka.

September 2018
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Od VÚB Leasingu
sme lízovali už 180 vozidiel
Prvým vozidlom, ktoré sme lízovali prostredníctvom
spoločnosti VÚB Leasing bol pred šiestimi rokmi
ťahač Volvo. Ako prebieha v praxi partnerstvo
renomovanej lízingovky a významného slovenského
dopravcu a aká je situácia na slovenskom lízingovom
trhu sa Nadresáčik rozpráva s Alexandrou
Srníkovou. Od roku 2010 je manažérkou klientskych
vzťahov v spoločnosti VÚB Leasing, a. s. a v lízingu
pôsobí už vyše šestnásť rokov, od skončenia štúdia
na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte
podnikového manažmentu.
zzOdkedy sa datuje partnerstvo
VÚB
Leasing
s NAD-RESS?
Prvá zmluva medzi našimi
spoločnosťami je z 20. apríla 2012 a išlo o ťahač Volvo.
Počas našej spolupráce sme
financovali už 180 vozidiel
s nosnosťou nad aj pod 3,5
tony, teda ťahače, návesy aj
osobné motorové vozidlá.
Pretože NAD-RESS potrebuje
obmeniť vozový park, v ostatnom čase to boli mercedesy
s nadstavbou.
zzAko dlho prebieha rokovanie o lízingu takýchto druhov vozidiel? Máte
vplyv na ich výber, alebo je
to iba rozhodnutie klienta?
Výber vozidla určuje výlučne
klient, pretože on bude jeho
užívateľom. My sa nesnažíme
nijako ovplyvňovať výber financovaných predmetov, ich
špecifikáciu alebo dodávateľa.
Navyše NAD-RESS si vyberá
len renomované značky a to
pozitívne vplýva na kvalitu vozidiel i na priebeh rokovaní. Aj
vzhľadom na dĺžku spolupráce
a počet lízovaných vozidiel sú
to rokovania skutočne veľmi
rýchle a efektívne. Roky spolupráce však urýchľujú nielen
rokovania, ale aj následné
nevyhnutné kroky a procesy,
potrebné pre užívanie vozidiel. Uzatvorenie zmluvy je
len prvým krokom, aby mohol
klient nový predmet lízingu
užívať.
zzAký je NAD-RESS obchodným partnerom?
Je našim dlhoročným klientom a naša spoločnosť si dlhoročných a verných klientov
veľmi váži. Snažíme sa im
vždy maximálne vyjsť v ústrety a navrhnúť také podmienky
financovania, aby zohľadňovali ich požiadavky a potreby.
Rokmi sa dlhoroční klienti
stanú nielen súčasťou našej
práce. Stretávate sa s nimi
aj na rôznych spoločenských
akciách a ak ide o skvelých
ľudí, o to viac sa na spoločné
stretnutia tešíme. V senickom
NAD-RESS pracuje úžasný
tím, s ktorým je radosť spo-

lupracovať a byť pri raste ich
spoločnosti.
zzSledujete aj „osudy“ lízovaných áut?
To závisí od typu produktu.
Ak má klient dobrú platobnú
disciplínu „osud“ predmetu
lízingu, čiže vozidla, sledujeme len vtedy, ak má byť predaný nie klientovi ale inej
osobe a tá si stanovila určité
podmienky na odkúpenie. Ide
o počet najazdených kilometrov, technický stav a podobne.
Tento postup je typický pre
operatívny lízing. Ak sa má na
konci lízingu stať vlastníkom
samotný klient, čo je hlavne
prípad finančného lízingu, je
sledovanie „osudu“ v jeho záujme, lebo po splatení bude
vozidlo jeho.
zzČo sa deje s vozidlom po
skončení lízingu?
To závisí od zámerov a požiadaviek klienta. Pri finančnom lízingu a úvere získava
klient predmet financovanie
do vlastníctva. Pri operatívnom lízingu môže nastať viacero riešení, a to klient nám
vráti predmet lízingu, pričom
následne môže pokračovať
v operatívnom lízingu nového predmetu, alebo si pôvodný predmet odkúpi, prípadne
mu poskytneme na dofinancovanie úver alebo finančný
lízing. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje osud vozidla, je
prístup dodávateľa prípadne
importéra konkrétnej značky vozidla. Niektoré značky
v záujme podpory predaja
nových vozidiel po skončení
lízingu vozidlá ich značky vykupujú.
zzAká je situácia na trhu
nákladných vozidiel na Slovensku? Pribúda áut, alebo
ubúda?
V druhom polroku 2017
i v prvom polroku tohto roka
2018 trh stagnoval. Hoci dopravcovia
zaznamenávajú
rast dopytu po kamiónovej
doprave, väčšina hlavne kvôli
nedostatku kvalifikovaných
vodičov robí iba jednoduchú
výmenu starých za nové vozidlá. Bez výrazného rozšíre-

Predstavujeme
VÚB Leasing

nia flotíl. Aj kvôli nedostatku
vodičov nebadáme, že by vznikali nové väčšie alebo stredne
veľké dopravné spoločnosti.
Alebo že by väčší dopravcovia
fúzovali, čo by mohlo vplývať
na fungovanie a rozloženie síl
na slovenskom trhu.
zzČo, ak sa dostane prevádzkovateľ do finančných,
rodinných alebo zdravotných problémov a prestane
platiť?
Takýmto problémom sa nevie vyhnúť žiadna lízingová
spoločnosť a ani naša nie je výnimkou. Záleží samozrejme od
druhu a závažnosti problémov
a to, či sú to prechodné a riešiteľné problémy, alebo vážne až
neriešiteľné. Ak klient s nami
komunikuje a problémy sú riešiteľné a prechodné, snažíme
sa spolu s ním nájsť spoločné
riešenie. To môže spočívať napríklad v znížení splátok alebo
v predĺžení lehoty splácania.
Ak sa takéto riešenie nenájde, lízované vozidlo sa skutočne môže odobrať. Záleží aj
na tom, aké zabezpečovacie

inštitúty sa pri konkrétnom
obchode použili. Ak existuje
zmluva o spätnom odkupe,
vozidlo sa predá dodávateľovi
spravidla za vopred dohodnutú odkupnú cenu. Predaj alebo
znovufinancovanie odobratého vozidla závisí od jeho typu,
veku a stavu, ale aj od momentálneho dopytu na trhu jazdených vozidiel.
zzMožno odobraté vozidlá
predať aj do zahraničia?
Takúto možnosť nevyužívame.
zzLízujete vozidlá aj do
zahraničia?
Našimi klientmi sú momentálne iba subjekty, ktoré podnikajú na Slovensku.
zzChodievate aj do zahraničia na autosalóny tohto
typu vozidiel?
Nie. Trh rastie tak rýchlo, že
sledovanie všetkých trendov
v každom segmente je pre lízingovú spoločnosť nesplniteľné. Túto činnosť nechávame vyložene na klientoch. My
sa snažíme neustále pracovať
na zlepšovaní našich produk-

História akciovej
spoločnosti VÚB
Leasing (VUBL)
siaha do roku 1992, kedy
vznikla akciová spoločnosť
B.O.F. ako
prvá lízingová spoločnosť
na Slovensku. V roku 2007
VÚB, a. s., kúpila
70 percent akcií
spoločnosti B.O.F,
v ďalšom roku B.O.F.
zmenila názov na
VÚB Leasing, a. s.
a v roku 2010 sa stala
stopercentnou dcérskou
spoločnosťou Všeobecnej
úverovej banky a súčasne
členom Intesa Sanpaolo,
jednej z najdôležitejších
bankových skupín
v eurozóne. VUBL, a. s.,
je univerzálna lízingová
spoločnosť. Vďaka
individuálnemu prístupu
ku klientovi je už vyše
25 rokov spoľahlivým
obchodným partnerom
v oblasti financovania.
Prostredníctvom bohatého
produktového portfólia
poskytuje komplexné
služby vo financovaní
a sprostredkovaní
poistenia šitého na
mieru podľa osobitných
požiadaviek a preferencií
klientov. Jej pozícia na
slovenskom lízingovom
trhu je v rámci TOP 5
najaktívnejších hráčov
stabilná. V januári
tohto roku došlo k fúzii
s bývalou spoločnosťou
CFH Holding, a. s.,
presnejšie s jej časťou,
divíziou QuatroCar, ktorá
bola začlenená do VÚB
Leasing.
tov a zjednodušovaní našich
procesov, ktoré sú spojené
s poskytovaním financovania
klientom.
zzSadli by ste si za volant
vozidiel, ktoré vaša spoločnosť lízuje napríklad NAD-RESS-u?
Sama som vodička a keďže
pracujem s dopravnou technikou, rada využijem možnosť
vyskúšať si nejakú novinku aj
spoza volantu. Napríklad počas dní otvorených dverí dodávateľov. Vtedy sa naskytne
aj možnosť vyskúšať si jazdu
na kamióne. Samozrejme pod
dohľadom skúseného vodiča.
Text a foto Ján Blažej
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Predstavujeme kamion
Dušan Lóci

Pôsobenie v NAD-RESS: 4,5 roka
Počet najazdených kilometrov: 500 – 600-tisíc km

V kabíne u mňa nájdete knihy
od Murína a Solženicyna
zzČo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Človeka musí táto práca baviť. Inak ju nemôže robiť.
zzKtorí európski vodiči
kamiónov sú podľa vás najlepší/najhorší?
Najhorší sú Rumuni a Bulhari a Česi, to je extrém. Česi sú
arogantní, Bulhari a Rumuni
nepoznajú predpisy. Najslušnejší vodiči sú Francúzi.
zzČo zvyčajne jedávate na
cestách? Aké jedlá si kupujete a aké sám varíte?
Sám si nevarím. Jedlo si beriem z domu. Žena mi navarí,
to si zamrazím a zoberiem.
Napríklad fazuľovú či gulášovú polievku, kapustu...
zzKde v Európe sú podľa vás najlepšie parkoviská pre vodičov kamiónov?
Ktoré parkoviská na Slovensku sú najlepšie?
Najlepšie sú vo Francúzsku
a v Nemecku. Na Slovensku už

máme parkoviská? Neviem,
lebo málo jazdím po Slovensku.
zzAkú hudbu v kabíne zvyčajne počúvate? Ktorá rozhlasová stanica vás najlepšie naladí?
Je mi to v podstate jedno,
hudbu ani nevnímam. Len
hrá. Ide mi iba o to, aby nebolo ticho.
zzVyužívate na cestách
aj internet? Ktorá webová
stránka je vaša obľúbená?
Na internete dlho nevydržím. Na notebooku pozerám
filmy – komédie, akčné, dobrodružné, historické, dokumenty, seriály... Mám stiahnutých asi 5000 filmov, takže
mám čo pozerať. Navzájom
si ich potom vymieňame
s druhými šoférmi.
zzHrávate počas povinných prestávok aj nejaké
hry? Čo radi čítate? Časopisy, knihy...?

Z časopisov čítam Plus 7 dní.
Potom už len knihy. Napríklad
Súostrovie Gulag od Solženicyna. Ak by som mal niekomu
odporučiť, čo by si mal určite
prečítať, tak je to práve táto
kniha. Ale určite neodporúčam
pri tom jesť. Syn mi kupuje
knihy od spisovateľa Murína.
zzAká je vaša obľúbená lokalita, cieľ cesty?
Jednoznačne
Francúzsko.
Tam vydržím aj mesiac. Na súkromnú dovolenku ale vyhľadávam arabské krajiny. Veľmi
sa mi tam páči. Turecko ani
Chorvátsko sa mi nepáčia. Ak
by som tam vyhral dovolenku,
daroval by som ju.
zzAko ste strávili leto?
Bol som na dovolenke
v Egypte v Hurghade. Roky
predtým v Marsa Alam. Jednoducho páči sa mi arabská
kultúra, je taká iná.
Text a foto
Barbora Žiačiková ml.

Pôsobenie v NAD-RESS: 12 rokov
Počet najazdených kilometrov: približne milión

Peter Kollár

Recept na dobrú náladu
je cesta domov
zzČo sa vám na vašom
povolaní páči/nepáči?
Ťažko to povedať jednoznačne. Robiť toto povolanie je sloboda. Človek
si robí tak, aby si robotu
spravil a vie si rozdeliť aj
prestávky, aj teda prácu.
Zatiaľ čo vo fabrike, napríklad na nejakej linke, tam
je to všetko fixne dané
a tam si človek nie je, ako
sa povie, sám sebe pánom.
zzKtorí európski vodiči kamiónov sú, podľa
vás, najlepší/ najhorší?

Toto je pre mňa ťažké
na posúdenie, ale vravia,
že Angličania sú najohľaduplnejší. Ja sa s nimi
nestretávam vzhľadom
na to, že ja Anglicko nejazdím vôbec. A najhorší?
Panebože, to je Balkán,
tam to je jednoznačné
a bez rozmýšľania. Tam
si vodičáky snáď kupujú
v zelovoci.
zzČo zvyčajne jedávate na cestách? Aké
jedlá si kupujete, aké
sám navaríte?

No ja sa viac menej snažím zásobovať z domu,
z vlastnej kuchyne, potom už, ako sa povie, čo
chladnička dá. Nie som
nejako vyhradený, v zásade sa vyhýbam cestovinám, to nie je moja parketa. Skrátka mäsožravec
a zeleninožravec.
zzKde v Európe sú
podľa vás najlepšie
parkoviská pre vodičov
kamiónov? Ktoré parkoviská na Slovensku
sú najlepšie?

Jednoznačne si myslím,
že Francúzsko má veľmi
dobré parkoviská, či už aj
čo sa týka priestoru alebo
aj sociálnych zariadení,
ktoré sú pravidelne udržované. Tam teda problém nebýva. No, o Slovensku toho, popravde
povedané o parkoviskách,
veľa neviem, pretože Slovensko jazdíme len tak
sporadicky a „parkuje sa
na náhodu“.
zzAkú hudbu zvyčajne počúvate ? Ktorá
rozhlasová stanica vás
najlepšie naladí?
Ja počúvam hudbu toho
stredného prúdu. Občas
rád zalistujem do histórie
nejaké 70-te, 80-te roky,
ale nie je to nič špecifické.
zzVyužívate na cestách internet? Ktorá
webová stránka je vaša
obľúbená?
Na cestách je to s internetom ťažké, pretože
Nemci si napríklad internet veľmi strážia. Vo
Francúzsku sa nejako na
benzínových pumpách
v podstate dá, sú tam vybavení internetom, ale...
ozaj musí byť človek pria-

mo v predajni alebo v prevádzke. Na parkovisku to
pokrytie wifi nie je také
silné. Takže buď využijem
dáta, ktoré mám v svojom
telefóne, alebo idem „zo
zálohy“ a z nejakých diskov si niečo pustím.
zzHrávate počas povinných prestávok nejaké hry? Čo radi čítate
(časopisy, knihy)?
Ja nie som gambler. Počítačové hry ma nejako neoslovili. Skôr si pustím nejaký film, prípadne nejaké
seriály, pozerám čo mám
zo zálohy, z disku a tak.
zzAká je vaša obľúbená
lokalita/cieľ cesty?
Rozhodne Francúzsko.
Celkovo je veľmi zaujímavé, sú tam menej frekventované cesty, dobre
sa tam jazdí, nie je tam
problém s parkoviskami.
Lokality na juhu ako Marseille sú však už v dnes
pomerne nebezpečné, ale
keď tam človek musí ísť,
tak skrátka tam tú cestu
spraví.
zzAko trávite leto?
Kde ste boli na dovolenke?
No tento rok sme boli

bez dovolenky, lebo financie sme smerovali úplne inam. Minulý rok sme
to takisto zvládli bez dovolenky, pretože sa riešila
nová kuchyňa a to nebola
malá položka. Dva roky
naspäť sme boli na dovolenke len tu na Slovensku.
zzMáte svoj obľúbený
recept na dobrú náladu
na cestách?
Obľúbený recept na
dobrú náladu je, keď človek naloží a dá spiatočku
na Slovensko a uháňa domov. To je najlepší recept
na zlepšenie nálady. Cesta
domov ma vždy nabudí,
ale to zrejme asi každého.
Doma je predsa len najlepšie.
zzAko sa vám pracuje
pre firmu NAD-RESS?
No viete, vzhľadom na
to, že som tú toľké roky
som viac-menej spokojný,
aj keď by sa tu našli určité veci, ktoré by sa dali
riešiť, ale to je v podstate v každej jednej firme,
každej jednej prevádzke.
Vždy je čo vylepšovať.
Text: Katarína
Šuchterová
Foto: Denisa Kozelová
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istov NAD-RESS Senica
Ing. Miroslav Belanský
Vždy som chcel vysoko
sedieť a ďaleko to dotíahnúť

Pôsobenie v NAD-RESS:
Na začiatok musím
podotknúť, že
v NAD-RESS som
vlastne „zelenáč“
a aj napriek
fyzickému veku som
začal s jazdením
až po odchode
do výsluhového
dôchodku pred dvomi
rokmi.
Počet najazdených
kilometrov:
Priemerne najazdím
približne
8-10 tisíc kilometrov
mesačne, takže sa
v postate ešte len
„zaúčam“  a ako
kolegovia hovorievajú
„vychytávam
muchy“.

zzČo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Pravdupovediac,
neberiem
to ako povolanie, ale skôr ako
koníček a pretože sa cítim byť
slobodný v rozhodovaní. A to
oceňujem. V mojom predchádzajúcom povolaní som sa vždy
musel podriadiť nejakým záujmom. Niekedy to bolo vyslanie do misií a operácií vo svete,
inokedy rozkazu nadriadených
a vydaným úlohách. Nechcem
povedať, že zľahčujem povolanie vodiča, ale je to niečo iné.
Každú jazdu preto beriem ako
splnenie rozkazu aj s patričnými
náležitosťami: včas, zodpovedne, bez odvrávania  Obyčajne
veci čo sa mi nepáčia nerobím.
zzSte vysokoškolsky vzdelaný, nechceli ste po odchode
z armády robiť niečo iné?
Popravde. Nevedel som presne
čo chcem robiť, ale určite som
vedel, čo robiť nechcem. Mal
som sen byť slobodný v rozhodovaní, cestovať, komunikovať
s ľuďmi a využívať jazykové
znalosti. Toto sa mi v podstate
splnilo a je to aj naplnenie detského sna. Vždy som chcel vysoko sedieť a ďaleko to dotiahnuť.
V tejto firme sa mi podarilo naplniť jedno i druhé. Veď ktorý
malý chlapec nechcel, keď vyrastie, riadiť také veľké auto?
(smiech)
zzKtorí európski vodiči kamiónov sú, podľa vás, najlepší/najhorší?
To sa nedá tak jednoznačne
povedať. Keby som mal predsudky, poviem že sú to Rumuni,

ale nie je to o národnosti. To, čo
sa nám zdá na cestách nenormálne, u nich môže byť normálne. Len máme inú kultúru návykov. Pozrite si napríklad ako sa
jazdí v Indii. Našťastie indických
„šoférov“ na cestách nestretávam. Na kolegoch si všímam
aj to, ako sa k sebe správajú na
parkoviskách, či po sebe nechávajú poriadok na odpočívadlách,
parkoviskách v sprchách a pod.
Vždy ma vyvedie z miery, ak
náhodou niekde na odpočívadle
bez odpadkových košov, mimo
Slovenska, vidím igelitovú tašku
na zemi a v nej prázdne obaly zo
slovenských potravín.
zzČo zvyčajne jete na cestách? Aké jedlá si kupujete,
aké sám varíte?
Veľmi rád varím a ešte radšej
grilujem. Na ceste však nato
priestor nie je. Ak niekde idem,
tak zvyčajne do stredy si vystačím jedlom z domova alebo
z bufetu Mareček (varí výborne). Dosť často sa idem len tak
najesť do reštaurácie a za ten
krátky čas už mám tie „svoje“
obľúbené miesta, o ktoré sa so
mnou pri zaúčaní kolegovia
podelili. Je veľmi ťažké len tak
niekde zastaviť a ísť sa najesť. Aj
času je málo a hlavne s parkovaním je problém. Moja zásada na
ceste je však minimálne jedno
teplé jedlo denne.
zzKde v Európe sú podľa vás
najlepšie parkoviská pre
vodičov kamiónov? Ktoré
parkoviská na Slovensku sú
najlepšie?
Odpoviem veľmi jednoducho.

Ak potrebujete zaparkovať, tak
najlepšie parkovisko je také, kde
nájdete plnohodnotné voľné
miesto bez státia na krajnici alebo chodníku, prípadne. na mieste pre osobné autá. Čo sa týka
hodnotenia z pohľadu komfortu, tak záleží z akého uhla sa na
to pozeráte. Na niektorých parkoviskách sa dobre najete, inde
máte zadarmo čisté sociálne
zariadenia, sprchy, naberiete si
vodu, nie ste priamo v dosahu
hluku diaľnice....Na Slovensku
sa ešte len učíme budovať parkoviskovú kultúru, ale i tak tu
okrem 45 minútovej povinnej
prestávky neparkujem. Ak je to
nutné, tak je to v blízkosti areálu
závodu. Tu musím podotknúť,
že keď napríklad vo Francúzsku
vo väčšine prípadov pri firme
zastavíte a osprchujete sa, na
Slovensku máme firmy, kde vás
nepustia na vrátnici ani na WC
„vycikať sa“, lebo to majú zakázané. Kolegovia vedia, o ktorých
firmách hovorím.
zzAkú hudbu zvyčajne v kamióne počúvate? Ktorá rozhlasová stanica vás najlepšie
naladí?
Počas jazdy po Slovensku rád
počúvam Slovenský rozhlas,
v Čechách Rádiožurnál, niekedy
rádio Blaník, Impulz a vo Francúzsku rádio Nostalgia. Milujem staré zahraničné večne zelené hity zo 60. 70. a 80. rokov.
Niektoré rádiá si neladím už zo
zásady. Nezvykol som si ešte na
komenty novodobých moderátorov a tak sa zbytočne nedráždim . V Nemecku a Rakúsku

hudbu nepočúvam. Nemám
v aute CD mechaniku. Možno
niekedy v noci si tam pustím
vážnu hudbu na stanici na dotvorenie atmosféry, keď prší
alebo sneží alebo občas rádio
Kronehit.
zzVyužívate na cestách internet? Ktorá webová stránka je vaša obľúbená?
Internet používam stále a aj
keď mám pocit, že sme sa tak
trochu stali jeho otrokmi. Niekedy si nájdem konkrétne miesto,
kde vykladám alebo nakladám
na mieste, kde som ešte nebol,
ako sa tam najlepšie dostať, telefonický kontakt a pod. Práve
nedávno som v Rakúsku pri nakládke nechal príjmový doklad
a „gúgl“ mi našiel telefónne číslo do podniku, kde som zavolal
a všetko sa vyriešilo.
zzAko to myslíte zavolal? Vy
hovoríte po nemecky?
Nie, po nemecky veľmi málo
len zopár zdvorilostných výrazov, ale dohovorím sa po anglicky, srbochorvátsky a zdokonaľujem sa vo francúzštine. Rád
sa učím cudzie jazyky. Komunikácia vonku je potom jednoduchšia a veľakrát sa mi stalo,
že znalosťou jazyka som naložil
alebo vyložil skôr ako bol termín
nakládky alebo vykládky a ušetril som si tým veľa času. Rád sa
stretávam s ľuďmi a rád s nimi
komunikujem o všeličom. Zopár slov už rozumiem aj v záhoráčtine .
zzHrávate počas povinných
prestávok nejaké hry? Čo
radi čítate (časopisy, knihy)?
Hrávam sa s navigáciou
(smiech) a hľadám najkratšie
a najrýchlejšie cesty. Niekedy mi
neprekáža ani jazda po „bundeskách“. Raz som si dokonca zaplatil školenie, že po nemeckých
bundeskách je maximálna povolená rýchlosť 60 km/hod. V aute
ani počas odpočinku nečítam,
ale doma si rád pozriem na internete články o poľovníctve,
chalupárčení, ochrane prírody...,
zaujíma ma história zaujíma ma
história vojen.
zzAká je vaša obľúbená lokalita/cieľ cesty?
Samozrejme, najradšej sa
vraciam domov. Ale mám rád
aj prihraničné oblasti medzi
Rakúskom a Českom. Je tam
krásna príroda a rád chodím
do Francúzska k Atlantiku, prípadne cez pohoria na juhozápad
Francúzska.
zzAko trávite leto? Kde ste
boli na dovolenke?
Najradšej som doma na chalupe. Ako vojak som s cestovnou kanceláriou „OS SR, NATO
a OSN“ precestoval toho veľa.
Zväčša som sa zdržal aj pol roka
či rok. Doma mám všetko, čo by

Nové telefóny
aj aplikácie
pomôžu
na cestách

V tomto roku bola v NAD-RESS
veľká výmena mobilných telefónov za SMARTPHONY. Tí, čo
tak už urobili, môžu využívať
3 GB dát, ktoré má každý vodič
k dispozícii, doma aj v zahraničí. „Chceli sme, aby vodiči
mali možnosť telefonovať a byť
v kontakte zo svojimi rodinami.
Dáta by mali byť dostačujúce aj
na sledovanie tlače, prípadne
prezeranie videí a vyhľadávanie
si informácií o veciach, ktoré
ich bavia,“ hovorí Pavol Cibulka,
technický riaditeľ a odporúča
pre vodičov užitočné aplikácie,
ktoré im pomôžu na cestách:
1. Driversapp – Aplikácia od spoločnosti
FLEETBOARD, podpora pre Mercedes, kde
po registrovaní môžete
sledovať svoju techniku jazdy
10 dní dozadu a vyvarovať sa
najčastejším chybám.
2. Calliogastrokarta
– vidíte tam pohyb
svojich peňazí, účel
minutia, a aj to kedy
bola karta dobitá a aký
je aktuálny zostatok.
3. Truckparking
EUROPE – aplikácia
o parkoviskách pre
kamióny, kapacite
a možnostiach, ktoré
ponúkajú.
4. SYGIC TRUCK
NAVIGATION –
navigácia na nákladné
vozidlá - EURÓPA
Aplikácie je najlepšie sťahovať
na pripojenom wifi. Mali by byť
dostupné pre Android a iOS.
Ak nám viete odporučiť užitočné aplikácie pre vodičov
a zamestnancov v doprave,
kedykoľvek kontaktujte Pavla
Cibulku alebo napíšte na adresu: nadresacik@nadress.sk.
Potešíte nás, svojich kolegov
a my ich radi zverejníme.

mi inde chýbalo. Keď boli deti
malé, cestovali sme hlavne ku
moru.
zzMáte svoj obľúbený recept
na cestách?
Áno. Chcete si písať alebo si
zapamätáte? Takže môj obľúbený recept znie: Zapnete si
v aute klimatizáciu alebo kúrenie na 20 stupňov, zatiahnete
„firhanky“, natiahnete sa na
posteľ a odpočívate. Výsledok
sa prejaví tak za 9 až 11 hodín.
Recept sa dá podľa chuti doplniť jedným až dvomi pivami
z chladničky.
Text a foto Barbora Žiačiková
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Prečo? Ako? Kto? Kedy? Čo?

Pýtame sa za vás

Kvalitných ľudí v dopravných
spoločnostiach je stále nedostatok.
NAD-RESS je známy tým, že si svojich ľudí
vychováva aj vlastným projektom Mladý
vodič a ponúka mnohé sociálne výhody
a benefity pre pracovníkov. Sú však otázky/
názory – najmä na sociálnych sieťach, ktoré
sa často v súvislosti s NAD-RESS objavujú.
Spýtali sme sa za vás.
Odpovedá obchodný riaditeľ Pavol Kosík.
zzĽudia vašim autám
na sociálnych sieťach
vyčítajú 80 km/hod
rýchlosť na cestách. Je
na to nejaký dôvod, prečo vaši vodiči jazdia práve touto rýchlosťou?
Náš záujem nie je jazdiť
80 km/h, kde môžeme
rýchlejšie. Podstatné je
pre nás, aby sme jazdili
plynule, využívali zotrvačnosť a videli čo sa deje pred
nami, t. j. predvídali. To
znamená, keď máme pred
sebou pomalšie vozidlo,
križovatku, prekážku, aby
sme ubrali nohu z plynu
a plynule pokračovali. Pravidelne obmieňame vozový park a chceme vyťažiť
z vozidiel maximum, čo
nám ponúkajú, aj ohľadne
spotreby. Techniku jazdy
a parametre podľa, ktorých sa snažíme ísť sme
nevymysleli my, ale výrobcovia vozidiel a ich testovacie tímy. My sme ich skúsenosti len prebrali.
zzPri prijímaní nových
vodičov vám ľudia vyčítajú príliš veľkú administratívu. Vraj chodia
s papiermi celý deň?
Prečo?
Naša spoločnosť dodržuje všetky legislatívne pred-

pisy, ktoré sa od nás vyžadujú, preto sa môže zdať
administratívna časť zložitá. Súčasne sa stáva, že vodiča po nástupe dlhšie obdobie na firme nevidíme,
keďže jazdí krížom krážom
po svete, preto chceme ten
čas využiť, aby sme si všetko prešli a nastavili k obojstrannej spokojnosti. A je
to aj pre dobro vodiča, aby
mal celú administratívu na
poriadku.
zzJeden z vodičov si
posťažoval, že si pripadá ako rozvoz pizze?
Bola to len náhoda? Je
to chyba dispečerov,
zlého obchodu?
Našim strategickým zákazníkom garantujeme,
že im zabezpečíme všetky dopravné požiadavky,
ktoré nám pošlú. Niektoré
z nich sú naozaj špecifické
počtom vykládok, ale je to
skôr výnimka ako pravidlo.
zzZaujímam sa o prácu
vodiča nákladnej dopravy. Prečo by som mal
pracovať práve v NAD-RESS? V čom ste ako
firma iný?
Vodičovi vieme ponúknuť rôzne možnosti práce. Či je to klasická MKD,
vnútroštátna doprava, roz-

voz menšími vozidlami na
dennej báze. Každý hľadá
niečo čo mu vyhovuje a my
vieme ponúknuť dosť veľa
možností. Samozrejme,
u nás nájde stabilnú spoločnosť s dlhoročnými zákazníkmi, takže stabilitu,
či už finančnú alebo pracovných podmienok.
zzAko a kde hľadáte
vodičov?
Motivujete
svojich zamestnancov,
aby sa za firmu NAD-RESS prihovorili u prípadných
záujemcov?
Aké im ponúkate benefity za nábor nových
ľudí?
Stále tvrdíme, že najlepšou reklamou musia byť
naši vlastní vodiči. Každý potenciálny záujemca
so skúsenosťami v danej
profesii sa určite spýta na
referencie našich vodičov
a my chceme vytvárať podmienky, aby ich referencie
boli kladné. Pohrávame sa
aj s myšlienkou benefitov
za nového človeka.
zzMáte
kvalitný
a zväčša nový vozový
park, vaši vodiči dostávajú výplaty pravidelne
a načas. Čo im ešte konkrétne viete sľúbiť?
Tak ako som to zhrnul
v predchádzajúcich odpovediach. Súčasne od 1. 7.
2018 platí nový sociálny
program, ktorý je bližšie
odprezentovaný na predchádzajúcich stránkach.
Teším sa na spoluprácu
s novými potencionálnymi záujemcami o prácu
vodiča v našej spoločnosti
NAD-RESS Senica, a.s.

Chcete sa niečo vedenia spýtať?
Máte nejaké pochybnosti, či sa vaše otázky budú vedeniu „páčiť“?
Radi sa spýtame za vás.
Napíšte na e-mailovú adresu: nadresacik@nadress.sk
a naši redaktori pre vás získajú odpoveď.

?
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