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V predchádzajúcom čísle rozvo-
niavali medovníčky a ďalšie svia-
točné špeciality našich zamest-
nankýň, chlapi hovorili o svojich 
tekutých špecialitách a  všetci 
spolu o  čarovnej atmosfére Via-
noc s  rodinou, ktorú si vodiči 
v  priebehu roka veľmi neužijú. 
A  teraz opäť raz konštatujeme, 
ako ten čas rýchlo letí.

Máme už za sebou prvý štvrť-
rok ďalšieho roka s  jeho novin-
kami. Sú medzi nimi napríklad 
aj nepríjemné zmeny v  legisla-
tíve, ktoré siahajú slovenským 
� rmám ešte hlbšie do vrecka. Aj 
pohyby na trhu, napríklad vo vý-
voji cien pohonných hmôt. Sú tu 
nové výzvy, očakávania, aj prog-
nózy vývoja, možno aj spoma-
lenia rastu ekonomiky, na ktoré 
sa treba vopred pripraviť. Číslo, 
ktoré máte v  rukách, je najmä 
o tom a nič nezakrýva. 

Rok za nami bilancujú a výhľady 
na tento rok vysvetľujú i komen-
tujú generálny riaditeľ našej spo-
ločnosti Peter Halabrín, obchod-
ný riaditeľ Pavol Kosík, � nančná 
riaditeľka Hana Búzeková i tech-
nický riaditeľ Pavol Cibulka. Ako 
v  každom čísle, aj tento rok si 
zasadneme do kabíny našich vo-
dičov, tentoraz troch. Spoznáme, 
ako si upravili životný priestor, 
v ktorom trávia značnú časť svoj-
ho života, ako relaxujú, akým ko-
níčkom sa venujú, keď sú doma. 
A pretože mnohí z vodičov sú mi-
lovníci krížoviek, opäť im jednu 
prinášame.

Slnečnú jar a  pohodové ničím 
neočakávaným nerušené leto 
všetkým želá tím, ktorý pre vás 
vytvoril tento  Nadresáčik

Slnečnú jar 
a pohodové 
celé leto

Lajkujte nás na Facebooku

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

Pozerajte nás na YouTube

@nadresacik

                     NAD-RESS Senica, a. s.

Dobrý sociálny program vo � rme nezaujíma len jej za-
mestnancov, ale aj dobrého zamestnávateľa. Dôvod je jed-
noduchý – chce mať ľudí zaistených čo najlepšie a želá si, 
aby sa im žilo čo najľahšie. Chce to preto, lebo má k nim 
blízky vzťah, a aj preto, že spokojní, zabezpečení jednotliv-
ci prinesú úspešný hospodársky výsledok ľahšie.

NAD-RESS podniká v  oblasti dopravy, ktorá je špeci� c-
ká aj tým, že nemá všetkých zamestnancov v jednej hale, 
budove, v jednom areáli, na jednom dvore. V rámci „par-
koviskových rečí“ tak doma, ako aj vo svete, si naši vodiči 
vypočuli už všeličo. A väčšinou sa rozpráva o tom, čo je zlé, 
čo nefunguje. Určite majú s čím porovnávať a veríme, že 
naozaj majú čo oceniť na svojej � rme NAD-RESS, ktorá ich 
zamestnáva a posiela na cesty.

Väčšina vecí súvisiaca so sociálnym programom vo � r-
mách vyplýva práve zo Zákonníka práce. NAD-RESS Se-
nica bude vždy poctivo plniť to, čo v sociálnej oblasti pre 
ľudí urobiť musí, čo jej určuje zákon, a zároveň sa aj inten-
zívne snažiť, aby � rma mohla realizovať v prospech ľudí 
to, čo chce, a najmä to, čo chcú zamestnanci � rmy. Úroveň 
schváleného nadstavbového a nadštandardného sociálne-

ho programu v  NAD-RESS Senica je toho najlepším prí-
kladom.

Sociálny program vo � rme sa musí plánovať. Tak, ako 
všetko. Ale niekedy urobí v plánoch škrty parlament ale-
bo vláda. Náhle a  často aj unáhlenými zákonmi či roz-
hodnutiami. Politici a ich strany potrebujú voličov, teda 
masy ľudí. Zamestnávatelia na Slovensku majú tiež silný 
vplyv, ale každý z nich volí iba ako jednotlivec. Na to, aby 
si politici zvýšili preferencie u ľudí v prospech ich stra-
ny, často sľúbia aj nemožné, a potom ostatných naháňa-
jú, aby to splnili. Lenže..., nič nie je zadarmo. Ani obedy, 
vlaky či príspevky. Podnikatelia, � rmy, organizácie, inšti-
túcie ich musia odniekiaľ vziať. Väčšinou doslova vziať, 
presunúť odinakiaľ. Tam však budú chýbať. Zákonodarná 
alebo vládna moc niečo sľúbia, ale už sa nestarajú o detai-
ly, o to, ako to dosiahnuť, a ako tým, ktorí majú plniť ich 
sľuby, pomôcť, teda kompenzovať, vyvažovať, vyrovná-
vať podmienky aj na druhej strane. Preto odjakživa záleží 
nielen na tom, aké je vedenie � rmy, ale aj aké je vedenie 
štátu.

Barbora Žiačiková

Ide o správne kroky na ďalšie roky
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n Slovenskej ekonomike 
sa vlani darilo. Ako sa dari-
lo NAD-RESS-u?

Aj nám sa darilo. Vo �rme 
sme prekopali celý systém, 
zefektívnili procesy. Niektoré 
činnosti sme pospájali viac, 
než boli doteraz. Dôvod na 
stresy, paniku ani chaos nie 
sú. Iba sa musíme prispôso-
biť tomu, čo sa na trhu deje. 
Udiali sa štandardné postupy 
ako v  každej inej spoločnosti. 
Máme tristo zamestnancov 
a musíme ťahať spolu. Chcem, 
aby ľudia cítili pohodu, a  ak 
ich niečo trápi, môžu kedykoľ-
vek prísť za mnou a spýtať sa 
priamo.
n Aká je celková aktuálna 

situácia v  automobilovej 
doprave?

V  globále je dobrá. Najdôle-
žitejšie pre našu spoločnosť 
je, že máme dostatok práce a 
sme schopní všetko zvládať 
tak, aby boli spokojní zákazní-

ci, dodávatelia, zamestnanci. 
A  potom možno zostane pre 
majiteľov.
n Zisky však klesajú...
Uvediem konkrétny príklad: 

rast cien nafty, ktorý nevie-
me nijako ovplyvniť. Horšie 
je, že prudké výkyvy ceny 
nafty nevieme dostať do na-
šich cien, lebo sa držia v hra-
niciach, ktoré naši partneri 
ešte akceptujú. Za minulý 
rok to predstavuje približne  
400 000 eur. Keď k tomu pridá-
me zavedenie nezmyselných od-
vodov z poistného o osem per-
cent, tak nám to zvýši výdavky  
o ďalších niekoľko desiatok 
tisíc eur. K  tomu ešte prišlo 
zvýšenie mýtnych a  ďalších 
poplatkov. Za rok 2018 sa nám 
teda zvýšili náklady takmer 
o  600  000 eur. To je suma, 
ktorú sme nedostali do našich 
realizačných cien. Niečo sme 
eliminovali, podarilo sa nám 
zvýšiť tržby o  štyri percentá, 

ale aj tak sme prišli o pol milió-
na eur zisku. Tento trend mu-
síme zvrátiť. Znížili sme rôzne 
režijné náklady, podporu mar-
ketingu, športu a všetkého, čo 
bolo možné zredukovať, aby 
bola �rma schopná fungovať 
a  vytvárať dostatočné zdroje. 
Až potom môžeme znova roz-
deľovať. Takže už sme urobili 
prvý krok a aj druhý, ktorým 
bolo optimalizovanie činnosti. 
Budeme robiť všetko pre to, 
aby sme sa vrátili do pohody, 
ktorá vo �rme bola. Až potom 
môžeme pokračovať v  ďalšom 
rozvoji. Napríklad aj sociálne-
ho programu.

n Vaša �rma má vlast-
ný a  rozsiahly sociálny 
program. Ako sa bude vyví-
jať?

Zostávame v  rovnakom 
režime ako v  roku 2018. 
To, čo sme mali pripravené  
v dôchodkovom sporení, sme 
museli pozastaviť, lebo štát 
si vymyslel dovolenkové po-
ukazy. Poviem to jednoducho 
– politici tvrdia, že zamestná-
vateľa to nič nestojí. Ale kto 
tie peniaze zamestnancovi má 
dať? No, samozrejme, zamest-
návateľ. Ak máme každému 
zamestnancovi dať príspevok 
275 eur, u nás to predstavuje 
cca 80 000 eur. My tie penia-
ze dáme, je to naša povin-
nosť, ale najskôr musíme tých 
80  000 eur zarobiť. To v  na-
šej �rme predstavuje zhruba  
15 percent zo zisku. Načo štát 
znižuje daň, ak berie zisk? 
Súhlasím, že dovolenkový 
program má existovať. Ma-

ximálne schvaľujem, že sa to 
musí využívať len na Sloven-
sku, ale nemôžem súhlasiť, 
aby to podnikatelia platili zo 
svojho zisku. Mne prekáža, že 
to nie je naše dobrovoľné roz-
hodnutie v rámci sociálneho 
programu našej �rmy. 
n Ste spokojný so sloven-

skou legislatívou?
Slovenská legislatíva? Otvo-

rene hovorím, že štát dlhodo-
bo a intenzívne robí všetko pre 
to, aby tu slovenská podnika-
teľská vrstva nebola. Za uply-
nulých desať rokov neurobil 
štát pre slovenského podni-
kateľa nič dobré. Je smiešne 
rozprávať o  protikorupčných 
opatreniach či o  opatreniach 
na zníženie administratívy. 
Mne je úplne jedno, či je daň 
z príjmu 15, alebo 20 percent. 
Pre mňa je priorita vytvoriť 
zisk, aby sme mali z čoho pla-
tiť daň. Ale čo, ak kvôli zaťaže-
niam, ktoré vymyslela vláda, 

„

“

Profesia vodiča kamióna 
je neskutočne ťažká. 

Kto si to dlhšie obdobie 
nevyskúšal, nevie posúdiť. Doma 

ho netrpezlivo čaká manželka 
s deťmi, tu ho naháňa dispečer, 

na cestách sú kolóny, meškania. 
Kamionisti sú neustále v strese.

„

“

Naša �rma je v rámci 
možností jedným 

zo slovenských lídrov v zavádzaní 
modernejších technológií 

vo vozidlách. Aktuálne pracujeme 
na zvýšení bezpečnosti na cestách, 

aby sme v čo najvyššej 
možnej miere predchádzali 

kolíznym situáciám.

nebudem schopný zisk vyge-
nerovať? 
n V NAD-RESS-e vždy pra-

covali celé rodiny. Darí sa 
vám túto tradíciu udržať? 

Áno. Vieme, že u nás je za-
mestnaný otec aj syn, bratra-
nec, synovec, švagor... To nás 
teší, lebo najlepšou reklamou 
je, ak je rodina s touto �rmou 
spokojná, spolieha sa na ňu. 
Aj preto máme projekt Mladý 
vodič. Tento trend musí pokra-
čovať. 
n Je pravda, že o  prácu 

vodičov je čoraz menší zá-
ujem?

Pramení to z toho, že na trhu 
je absolútny nedostatok za-
mestnancov a  zamestnávate-
lia sa medzi sebou pretekajú. 
Ale byť vodičom kamióna je 
aj poslanie. Ak si dievča po-
vie, že chce byť zdravotnou 
sestrou, vie, že  bude pracovať 
aj počas víkendov, sviatkov,  
v nočných zmenách. Aj pro-
fesionálny šofér to vie, je  
to jeho životný štýl. Takíto ľu-
dia sa buď rodia, alebo nerodia. 
Ak by štát pomohol, aby sme sa 
nemuseli baviť, koľko šoférov 
pracuje v  zahraničí, situácia  
by bola iná. Ak by mali pod-
mienky tu, v  zahraničí by zo-
stali iba tí dobrodruhovia, kto-
rí sa nevrátia, ani keby dostali 
mesačne milión eur. Ostatní 
by sa však radi vrátili. Garan-
tujem, že o koľko by nám zní-
žil štát daňové a  hlavne od-
vodové zaťaženie, o  toľko by 
sme zdvihli ľuďom mzdy. Bez 

najmenších problémov. Od  
zajtrajška. 
n Neodrádza niektorých 

aj to, že sú stále na cestách? 
Ak má muž odísť od mladej 
rodiny a  malého dieťaťa, 
asi to nie je jednoduché. 

Profesia vodiča kamióna je 
neskutočne ťažká. Kto si to dlh-
šie obdobie nevyskúšal, nevie 
posúdiť. Doma ho netrpezlivo 
čaká manželka s deťmi, tu ho 
naháňa dispečer, na cestách sú 
kolóny, meškania. Kamionisti 
sú neustále v  strese. Za býva-
lého režimu bol tlak na vodiča 
taký istý, ale všetky tieto nega-
tívne vplyvy boli kompenzova-
né dvomi zásadnými vplyvmi. 
Kamionista zarobil niekoľko-
násobne viac ako bežný robot-
ník a cestovanie nebolo v  tom 
čase také jednoduché ako teraz. 
Kamionista prišiel domov a bol 
kráľ. Priniesol žuvačky, čokolá-
dy, cigarety, časopisy a neviem  
čo ešte. Mal sa dobre �nančne, 
mal veľa zážitkov, skúsenos-
tí. A  dnes? Priemerný plat sa  
dostal na vyše tisíc eur, a ka- 
mionistovi však plat štvorná-
sobne nestúpol. Zmizla atrak-
tivita vysokého zárobku a  tak 
isto zmizla atraktivita cestova-
nia. 
n Sledujete aj trendy a no-

vinky v  automobilovej do-
prave. Ako je to s pohodlím 
práce kamionistov? 

Dovolím si neskromne pove-
dať, že naša �rma je v  rámci 
možností jedným zo sloven-
ských  lídrov v zavádzaní mo-
dernejších technológií vo vo-
zidlách. Aktuálne pracujeme 
na zvýšení bezpečnosti na ces-
tách a o projekte sme hovorili 
aj s  odborníkmi z  Policajného 
prezídia SR. Ide o  obrazovky 
vzadu na návese, aby vodič vi-
del, keď sa priblíži, čo sa deje 
vpredu. Aby sme v  čo najvyš-
šej možnej miere predchádza-
li kolíznym situáciám. Táto 
novinka síce z  legislatívneho 
hľadiska nie je jednoduchá, ale 
je dôležité zaviesť ju do praxe. 
Nie je to o imidži, má to veľký 
význam pre pohodu nášho vo-
diča. Keď on vie, že okolo neho 
všetci vedia, čo sa deje,   je 
uvoľnenejší. Aj jemu sa ľahšie 
šoféruje. Skutočne sa snažíme 

sledovať, čo sa dá aj z hľadiska 
bezpečnostných prvkov.
n Rozprávame sa pred 

Veľkou nocou. Aké býva 
toto obdobie u  vás v  práci 
v  porovnaní s predvianoč-
ným? 

Z hľadiska biznisu je to jasné. 
Naučili sme sa žiť s  myšlien-
kou, že zajtra už nemusí  byť 
nič. Kupujeme veľmi rýchlo, 
všetko a  veľa, lebo čo ak to 
nebude. Posledné dva, tri dni 
pred Veľkou nocou býva nápor 
v práci obrovský. Ľudia zavied-
li trend, že pred Veľkou nocou 
musia mať plné chladničky. 
Pre biznis je to fajn, máme 
veľké výkony a  všetko fungu-
je. No pre organizáciu práce, 
vodičov a  dispečerov je to ex-
trémne stresujúce. Ale už sme 
si zvykli. V potravinárskom 
segmente sme už vyše pätnásť 
rokov, nuž toto obdobie nevní-
mame ako problémové. Vieme, 
čo môžeme čakať a sme pripra-
vení. 

Vianoce sú zložitejšie aj pre-
to, že ľudia chcú byť doma. Po 
dvadsiatom decembri sa me-
dzinárodná doprava výrazne 
pribrzďuje. Veľká noc je vní-
maná skôr ako sviatok jari. 
Ľudia chcú ísť niekam von, 
na predlžený víkend, v  piatok 
odísť a  v  pondelok večer sa 
vrátiť domov... 

Práce máme dostatok
„V tržbách a výkonoch sme dosiahli všetko, čo sme 
dosiahnuť chceli. Niečo sme možno ovplyvniť nevedeli, 
lebo pro�tabilita nebola na takej úrovni, ako sme  
očakávali. Ale na všetko sa pozeráme reálne. Snažili sme 
sa zoptimalizovať procesy, a od 1. marca sme upravili 
organizačnú štruktúru, aby rástli čísla. Prvé dva mesiace 
tohto roku 2019 potvrdili, že to bol dobrý krok.“  
To povedal pred naším rozhovorom generálny riaditeľ 
NAD-RESS Peter Halabrín.

„

“

Prudké výkyvy ceny nafty 
nevieme tak rýchlo dostať 

do našich cien, lebo sa držia 
v hraniciach, ktoré naši partneri 

ešte neakceptujú. Za minulý rok to 
predstavuje približne 400 000 eur.

„

“

Za uplynulých desať rokov 
neurobil štát pre slovenského 

podnikateľa nič dobré. 
Je mi úplne jedno, či je daň 

z príjmu 15 alebo 20 percent. 
Pre mňa je priorita vytvoriť zisk, 

aby sme mali z čoho platiť daň. 
Ale čo, ak kvôli zaťaženiam, 

ktoré vymyslela vláda, nebudem 
schopný zisk vygenerovať?
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n Slovenskej ekonomike 
sa vlani darilo. Ako sa dari-
lo NAD-RESS-u?

Aj nám sa darilo. Vo �rme 
sme prekopali celý systém, 
zefektívnili procesy. Niektoré 
činnosti sme pospájali viac, 
než boli doteraz. Dôvod na 
stresy, paniku ani chaos nie 
sú. Iba sa musíme prispôso-
biť tomu, čo sa na trhu deje. 
Udiali sa štandardné postupy 
ako v  každej inej spoločnosti. 
Máme tristo zamestnancov 
a musíme ťahať spolu. Chcem, 
aby ľudia cítili pohodu, a  ak 
ich niečo trápi, môžu kedykoľ-
vek prísť za mnou a spýtať sa 
priamo.
n Aká je celková aktuálna 

situácia v  automobilovej 
doprave?

V  globále je dobrá. Najdôle-
žitejšie pre našu spoločnosť 
je, že máme dostatok práce a 
sme schopní všetko zvládať 
tak, aby boli spokojní zákazní-

ci, dodávatelia, zamestnanci. 
A  potom možno zostane pre 
majiteľov.
n Zisky však klesajú...
Uvediem konkrétny príklad: 

rast cien nafty, ktorý nevie-
me nijako ovplyvniť. Horšie 
je, že prudké výkyvy ceny 
nafty nevieme dostať do na-
šich cien, lebo sa držia v hra-
niciach, ktoré naši partneri 
ešte akceptujú. Za minulý 
rok to predstavuje približne  
400 000 eur. Keď k tomu pridá-
me zavedenie nezmyselných od-
vodov z poistného o osem per-
cent, tak nám to zvýši výdavky  
o ďalších niekoľko desiatok 
tisíc eur. K  tomu ešte prišlo 
zvýšenie mýtnych a  ďalších 
poplatkov. Za rok 2018 sa nám 
teda zvýšili náklady takmer 
o  600  000 eur. To je suma, 
ktorú sme nedostali do našich 
realizačných cien. Niečo sme 
eliminovali, podarilo sa nám 
zvýšiť tržby o  štyri percentá, 

ale aj tak sme prišli o pol milió-
na eur zisku. Tento trend mu-
síme zvrátiť. Znížili sme rôzne 
režijné náklady, podporu mar-
ketingu, športu a všetkého, čo 
bolo možné zredukovať, aby 
bola �rma schopná fungovať 
a  vytvárať dostatočné zdroje. 
Až potom môžeme znova roz-
deľovať. Takže už sme urobili 
prvý krok a aj druhý, ktorým 
bolo optimalizovanie činnosti. 
Budeme robiť všetko pre to, 
aby sme sa vrátili do pohody, 
ktorá vo �rme bola. Až potom 
môžeme pokračovať v  ďalšom 
rozvoji. Napríklad aj sociálne-
ho programu.

n Vaša �rma má vlast-
ný a  rozsiahly sociálny 
program. Ako sa bude vyví-
jať?

Zostávame v  rovnakom 
režime ako v  roku 2018. 
To, čo sme mali pripravené  
v dôchodkovom sporení, sme 
museli pozastaviť, lebo štát 
si vymyslel dovolenkové po-
ukazy. Poviem to jednoducho 
– politici tvrdia, že zamestná-
vateľa to nič nestojí. Ale kto 
tie peniaze zamestnancovi má 
dať? No, samozrejme, zamest-
návateľ. Ak máme každému 
zamestnancovi dať príspevok 
275 eur, u nás to predstavuje 
cca 80 000 eur. My tie penia-
ze dáme, je to naša povin-
nosť, ale najskôr musíme tých 
80  000 eur zarobiť. To v  na-
šej �rme predstavuje zhruba  
15 percent zo zisku. Načo štát 
znižuje daň, ak berie zisk? 
Súhlasím, že dovolenkový 
program má existovať. Ma-

ximálne schvaľujem, že sa to 
musí využívať len na Sloven-
sku, ale nemôžem súhlasiť, 
aby to podnikatelia platili zo 
svojho zisku. Mne prekáža, že 
to nie je naše dobrovoľné roz-
hodnutie v rámci sociálneho 
programu našej �rmy. 
n Ste spokojný so sloven-

skou legislatívou?
Slovenská legislatíva? Otvo-

rene hovorím, že štát dlhodo-
bo a intenzívne robí všetko pre 
to, aby tu slovenská podnika-
teľská vrstva nebola. Za uply-
nulých desať rokov neurobil 
štát pre slovenského podni-
kateľa nič dobré. Je smiešne 
rozprávať o  protikorupčných 
opatreniach či o  opatreniach 
na zníženie administratívy. 
Mne je úplne jedno, či je daň 
z príjmu 15, alebo 20 percent. 
Pre mňa je priorita vytvoriť 
zisk, aby sme mali z čoho pla-
tiť daň. Ale čo, ak kvôli zaťaže-
niam, ktoré vymyslela vláda, 

„

“

Profesia vodiča kamióna 
je neskutočne ťažká. 

Kto si to dlhšie obdobie 
nevyskúšal, nevie posúdiť. Doma 

ho netrpezlivo čaká manželka 
s deťmi, tu ho naháňa dispečer, 

na cestách sú kolóny, meškania. 
Kamionisti sú neustále v strese.

„

“

Naša �rma je v rámci 
možností jedným 

zo slovenských lídrov v zavádzaní 
modernejších technológií 

vo vozidlách. Aktuálne pracujeme 
na zvýšení bezpečnosti na cestách, 

aby sme v čo najvyššej 
možnej miere predchádzali 

kolíznym situáciám.

nebudem schopný zisk vyge-
nerovať? 
n V NAD-RESS-e vždy pra-

covali celé rodiny. Darí sa 
vám túto tradíciu udržať? 

Áno. Vieme, že u nás je za-
mestnaný otec aj syn, bratra-
nec, synovec, švagor... To nás 
teší, lebo najlepšou reklamou 
je, ak je rodina s touto �rmou 
spokojná, spolieha sa na ňu. 
Aj preto máme projekt Mladý 
vodič. Tento trend musí pokra-
čovať. 
n Je pravda, že o  prácu 

vodičov je čoraz menší zá-
ujem?

Pramení to z toho, že na trhu 
je absolútny nedostatok za-
mestnancov a  zamestnávate-
lia sa medzi sebou pretekajú. 
Ale byť vodičom kamióna je 
aj poslanie. Ak si dievča po-
vie, že chce byť zdravotnou 
sestrou, vie, že  bude pracovať 
aj počas víkendov, sviatkov,  
v nočných zmenách. Aj pro-
fesionálny šofér to vie, je  
to jeho životný štýl. Takíto ľu-
dia sa buď rodia, alebo nerodia. 
Ak by štát pomohol, aby sme sa 
nemuseli baviť, koľko šoférov 
pracuje v  zahraničí, situácia  
by bola iná. Ak by mali pod-
mienky tu, v  zahraničí by zo-
stali iba tí dobrodruhovia, kto-
rí sa nevrátia, ani keby dostali 
mesačne milión eur. Ostatní 
by sa však radi vrátili. Garan-
tujem, že o koľko by nám zní-
žil štát daňové a  hlavne od-
vodové zaťaženie, o  toľko by 
sme zdvihli ľuďom mzdy. Bez 

najmenších problémov. Od  
zajtrajška. 
n Neodrádza niektorých 

aj to, že sú stále na cestách? 
Ak má muž odísť od mladej 
rodiny a  malého dieťaťa, 
asi to nie je jednoduché. 

Profesia vodiča kamióna je 
neskutočne ťažká. Kto si to dlh-
šie obdobie nevyskúšal, nevie 
posúdiť. Doma ho netrpezlivo 
čaká manželka s deťmi, tu ho 
naháňa dispečer, na cestách sú 
kolóny, meškania. Kamionisti 
sú neustále v  strese. Za býva-
lého režimu bol tlak na vodiča 
taký istý, ale všetky tieto nega-
tívne vplyvy boli kompenzova-
né dvomi zásadnými vplyvmi. 
Kamionista zarobil niekoľko-
násobne viac ako bežný robot-
ník a cestovanie nebolo v  tom 
čase také jednoduché ako teraz. 
Kamionista prišiel domov a bol 
kráľ. Priniesol žuvačky, čokolá-
dy, cigarety, časopisy a neviem  
čo ešte. Mal sa dobre �nančne, 
mal veľa zážitkov, skúsenos-
tí. A  dnes? Priemerný plat sa  
dostal na vyše tisíc eur, a ka- 
mionistovi však plat štvorná-
sobne nestúpol. Zmizla atrak-
tivita vysokého zárobku a  tak 
isto zmizla atraktivita cestova-
nia. 
n Sledujete aj trendy a no-

vinky v  automobilovej do-
prave. Ako je to s pohodlím 
práce kamionistov? 

Dovolím si neskromne pove-
dať, že naša �rma je v  rámci 
možností jedným zo sloven-
ských  lídrov v zavádzaní mo-
dernejších technológií vo vo-
zidlách. Aktuálne pracujeme 
na zvýšení bezpečnosti na ces-
tách a o projekte sme hovorili 
aj s  odborníkmi z  Policajného 
prezídia SR. Ide o  obrazovky 
vzadu na návese, aby vodič vi-
del, keď sa priblíži, čo sa deje 
vpredu. Aby sme v  čo najvyš-
šej možnej miere predchádza-
li kolíznym situáciám. Táto 
novinka síce z  legislatívneho 
hľadiska nie je jednoduchá, ale 
je dôležité zaviesť ju do praxe. 
Nie je to o imidži, má to veľký 
význam pre pohodu nášho vo-
diča. Keď on vie, že okolo neho 
všetci vedia, čo sa deje,   je 
uvoľnenejší. Aj jemu sa ľahšie 
šoféruje. Skutočne sa snažíme 

sledovať, čo sa dá aj z hľadiska 
bezpečnostných prvkov.
n Rozprávame sa pred 

Veľkou nocou. Aké býva 
toto obdobie u  vás v  práci 
v  porovnaní s predvianoč-
ným? 

Z hľadiska biznisu je to jasné. 
Naučili sme sa žiť s  myšlien-
kou, že zajtra už nemusí  byť 
nič. Kupujeme veľmi rýchlo, 
všetko a  veľa, lebo čo ak to 
nebude. Posledné dva, tri dni 
pred Veľkou nocou býva nápor 
v práci obrovský. Ľudia zavied-
li trend, že pred Veľkou nocou 
musia mať plné chladničky. 
Pre biznis je to fajn, máme 
veľké výkony a  všetko fungu-
je. No pre organizáciu práce, 
vodičov a  dispečerov je to ex-
trémne stresujúce. Ale už sme 
si zvykli. V potravinárskom 
segmente sme už vyše pätnásť 
rokov, nuž toto obdobie nevní-
mame ako problémové. Vieme, 
čo môžeme čakať a sme pripra-
vení. 

Vianoce sú zložitejšie aj pre-
to, že ľudia chcú byť doma. Po 
dvadsiatom decembri sa me-
dzinárodná doprava výrazne 
pribrzďuje. Veľká noc je vní-
maná skôr ako sviatok jari. 
Ľudia chcú ísť niekam von, 
na predlžený víkend, v  piatok 
odísť a  v  pondelok večer sa 
vrátiť domov... 

Práce máme dostatok
„V tržbách a výkonoch sme dosiahli všetko, čo sme 
dosiahnuť chceli. Niečo sme možno ovplyvniť nevedeli, 
lebo pro�tabilita nebola na takej úrovni, ako sme  
očakávali. Ale na všetko sa pozeráme reálne. Snažili sme 
sa zoptimalizovať procesy, a od 1. marca sme upravili 
organizačnú štruktúru, aby rástli čísla. Prvé dva mesiace 
tohto roku 2019 potvrdili, že to bol dobrý krok.“  
To povedal pred naším rozhovorom generálny riaditeľ 
NAD-RESS Peter Halabrín.

„

“

Prudké výkyvy ceny nafty 
nevieme tak rýchlo dostať 

do našich cien, lebo sa držia 
v hraniciach, ktoré naši partneri 

ešte neakceptujú. Za minulý rok to 
predstavuje približne 400 000 eur.

„

“

Za uplynulých desať rokov 
neurobil štát pre slovenského 

podnikateľa nič dobré. 
Je mi úplne jedno, či je daň 

z príjmu 15 alebo 20 percent. 
Pre mňa je priorita vytvoriť zisk, 

aby sme mali z čoho platiť daň. 
Ale čo, ak kvôli zaťaženiam, 

ktoré vymyslela vláda, nebudem 
schopný zisk vygenerovať?
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n Aké sú medziroč-
né zmeny vo �rme? 
Pribudli veľkí klienti? 
Ubudol niekto? Aký 
bol rok 2018 pre ob-
chodného riaditeľa? 

Každý rok so sebou 
prináša určité výzvy, 
nové projekty a  tendre, 
v  ktorých sme zapojení 
a  snažíme sa nájsť op-
timálne doplnenie do 
našej skladby prepráv či 
vozidiel, a  ak je to po-
trebné, aj rozširovať vo-
zový park. V  roku 2018 
sa ukončil projekt a  do-
prava pre spoločnosť 
Terno. To nás, samozrej-
me, mrzí, lebo s Ternom 
sme spolupracovali dlhé 
roky. Začal sa však pro-
jekt dopravy pre spoloč-
nosť Nestlé, rástol ob-
jem dopravy pre našich 
dlhoročných partnerov 
a  menšie projekty, kto-
ré vyplývajú zo skladby 
a smerovania našich do-
pravných tokov.
n Menia sa požia-

davky klientov na vaše 
služby? Ako sa podľa 
prvých dvoch mesia-
cov ukazuje rok 2019?

Na každú požiadavku 

klientov sa snažíme rea-
govať, prispôsobovať sa 
a  hľadať čo najoptimál-
nejšie riešenia, ktoré so 
sebou prinášajú určité 
problémy. Vždy chce-
me, aby to nás všetkých 
posúvalo dopredu a  rie-
šenia boli zmysluplné. 
Nálady na trhoch a u zá-
kazníkov sú v plánoch na 
rok 2019 rozporuplné, 
s  určitými obavami, ale 
prvé dva mesiace zatiaľ 
nepriniesli nič neoča-
kávané. Hodnotíme ich 
ako štandardný začia-
tok roka. Medzinárod-
nú kamiónovú dopravu 
ovplyvňujú nejasnosti 
okolo brexitu a  menší 
útlm v  automotive. Vo 
vnútroštátnej doprave je 
vždy začiatok roka slabší 
a začína sa rozbiehať až 
príchodom Veľkej noci, 
ktorá je tento rok dosť 
neskoro.
n Čo pre vašu spo-

ločnosť môže zname-
nať spomalenie slo-
venskej ekonomiky, 
ktoré by prinieslo aj 
menší dopyt po dopra-
ve? 

Plán SR ekonomiky je 
nárast o  4,2 percenta, 
čo je jeden z  najväčších 
predpokladov rastu v Eu-
rópskej únii, aj keď sa 
prognózy trochu zmen-
šujú. Podľa tohto by sme 
sa nemuseli obávať, ale 
určitá neistota je, sa-
mozrejme, vždy. Naše 
portfólio zákazníkov je 

rôzne a najväčší segment 
sú potraviny, teda pred-
pokladáme, že prípadne 
horšie čísla ekonomiky 
by nemuseli mať až taký 
podstatný vplyv.
n Rozhliadate sa 

po nových trhoch? Bu-
dete sa orientovať aj 
na Poľsko, Maďarsko, 
Balkán, Ukrajinu?

Maďarsko a  Poľsko 
(hoci trochu menej) sú 
destinácie, kam smeru-
jú naše vozidlá. Balkán, 
Ukrajina a východné kra-
jiny nie sú našou cieľovou 
destináciou, ani nepred-
pokladám, že v blízkej bu-
dúcnosti budú. Vychádza 
to z potreby našich teraj-
ších zákazníkov a  našich  
voľných kapacít. Sú to 
krajiny mimo Európskej 
únie, kde sú potrebné in-
dividuálne dopravné po-
volenia.
n Posilníte domácu 

dopravu, najmä ak je 
snaha posilniť domácu 
produkciu potravín? 

Podiel domácich a  za-
hraničných potravín na 
pultoch našich obchodov 
nemá vplyv na objem na-
šej dopravy. Budem však 
veľmi rád, keď bude stú-
pať podiel našich výrob-
kov. Určite by to mohli 
byť pre nás následne ďal-
šie príležitosti.
n Koľko vodičov 

odíde tento rok do dô-
chodku? Ako sa darí 
získavať nových vodi-
čov? Čo nové im ponú-
kate? 

Stále riešime, aby sme 
boli pre našich súčasných 
i  potenciálnych nových 
vodičov stabilným a dob-
rým zamestnávateľom, 
ktorý bude o  krok pred 
konkurenciou. Aj v  od-
meňovaní, sociálnej po-
litike, kvalitnej technike 
a zázemí pre zamestnan-
cov.
n Prečo klesá záu-

jem o prácu vodiča?
Doprava sa za posled-

ných dvadsať rokov veľ-

n Aký bol rok 2018 
z  pohľadu ekonomic-
kej riaditeľky? Aké 
boli medziročné plu-
sy? Čo sa �rme vyda-
rilo, aké riziká sa na-
značili?

Ak to hodnotím z  hľa-
diska najdôležitejších 
čísiel, tak celkové tržby 
v  porovnaní s  rokom 

2017 nám mierne klesli 
- na 21,255 milióna eur, 
ale v  roku 2017 evidu-
jeme výnos z  predaja 
majetku, ktorý sa nám 
premietol do tržieb. Sa-
motné tržby len z  pre-
pravy nám narástli na 
20,453 milióna eur. 
Pridaná hodnota nám 
narástla o  3,1 percenta 

a  tiež sa nám podarilo 
znížiť dlhodobé záväz-
ky o  13 percent. Čiže  
z  hľadiska čísiel evidu-
jeme mierne zlepšenie 
oproti predchádzajúcim 
rokom.
n Čo ukázal štart 

do nového roku?
Prvé dva mesiace ne-

majú až takú výpovednú 

hodnotu, navyše ak naj-
mä január patrí tradične 
k najslabším mesiacom 
v  roku. Pociťujeme teda 
mierny pokles celko-
vých tržieb v  porovnaní 
s  predchádzajúcim ro-
kom, ale pri zrealizova-
ní úsporných opatrení 
vidíme rast ebitdy (zisku 
pred zdanením) oproti 
roku 2017.
n Očakáva sa spo-

malenie ekonomiky. 
Čo pre vašu spoloč-
nosť môže znamenať 
prípadný menší dopyt 
po doprave? Ako sa 
tomu dá čeliť?

Minister �nancií vy-
hlásil, že vrchol ekono-
mického cyklu sme za-
znamenali v roku 2018, 
aj keď paradoxne plán 
slovenskej ekonomiky 
je nárast o 0,2 percenta. 
A keďže slovenskú eko-
nomiku ťahali výlučne 
automobilky a  my sa 
orientujeme prevažne 
na potravinársky seg-
ment, môj predpoklad 
vplyvu prípadného spo-
malenia ekonomiky by 
nemusel byť až taký vý-
razný.
n NAD-RESS je zná-

my svojou sociálnou 
politikou. Čo treba 
vykonať, aby pokra-
čovala? Aké budú jej 
priority? 

Naša spoločnosť pokra-
čuje v  sociálnej politike 
ako doteraz. Nad rámec 
všetkých balíčkov nám 
pribudli v  zmysle záko-
na výdavky na rekreáciu. 
Má na ne nárok každý 
zamestnanec, ktorý je 
v  pracovnom pomere 
nepretržite 24 mesiacov. 
Na tuzemskú dovolen-
ku vo výške 55 percent 
oprávnených nákladov, 
maximálne však 275 eur 
ročne.
n Ako sa NAD-RESS 

pripravil na 13. a  14. 
platy? 

Ak zamestnanec spĺňa 
stanovené parametre, 

spoločnosť mu vyplá-
ca v  júni „dovolenkové“ 
a  v  decembri „vianoč-
né“ príspevky. Trinásty 
a štrnásty plat v podobe, 
ako ho parlament schvá-
lil, nebol z hľadiska eko-
nomiky až taký prínosný 
pre zamestnanca a  už 
vôbec nie pre �rmu. Prí-
nosom pre jednu i druhú 
stranu bude až vtedy, ak 
bude úplne oslobodený 
od odvodov a daní.
n A  čo rekreačné 

poukážky vo vašich 
podmienkach? Sú prí-
nosnou novinkou?

Vzhľadom na to, že 
všetko je o  peniazoch 
a aj výdavky spojené s re-
kreáciou sú výdavkom len 
pre spoločnosť a   nie sú 
výdavkom malým, mu-
seli sme pristúpiť k dvom 
variantom. Zamestnanec 
má možnosť výberu, buď 
bude absolvovať kúpeľnú 
liečbu v  neďalekých kú-
peľoch Smrdáky, alebo 
požiada v zmysle zákona 
o príspevok na rekreá-
ciu vo výške maximálne  
275 eur. Z  ekonomické-
ho hľadiska nemožno 
poskytnúť oba príspev- 
ky všetkým zamestnan-
com.
n V  uplynulých 

rokoch rástli najmä 
mzdy vodičov, ale ve-
denie už sľúbilo aj 
rast miezd pre iné 
profesie. Ako by to 
mali zamestnanci po-
cítiť? 

Je to pravda, že pred-
chádzajúce roky sme sa 
skutočne zamerali v dosť 
podstatnej miere len na 
rast miezd vodičov. Išlo 
nám totiž predovšet-
kým o  zastabilizovanie 
kolektívu. Teraz sa však 
dostali na rad aj  ostatní 
pracovníci, a  to opra-
vári i   THP. Zmeny, tak 
ako boli deklarované, sa  
zrealizovali k  1. mar-
cu tohto roku. Tarifné 
mzdy vzrástli približne 
o desať percent.

mi zmenila. Celý svet sa 
veľmi zmenil. Všetko sa 
veľmi zrýchlilo, zhustilo, 
zintenzívnelo. Nároky na 
vodičov sú výrazne väčšie 
ako kedysi, sú pod neustá-
lou kontrolou všetkých, 
a tlak na nich je obrovský. 
Časovo sú výrazne viac 
mimo domova a  rozdiel 
v  zárobku sa zmenšuje 
oproti iným profesiám. 
Trh a  dopravné toky do 
a z jednotlivých krajín sú 
vo výraznom nepomere, 
a to situáciu ešte zhoršu-
je. Nemožno sa teda ču-
dovať, že z vysnívaného 
povolania detí človek vo 
vyššom veku prestúpi na 
inú profesiu. 
n Vo svete pribúda 

počet žien-pilotiek. 
Prečo je tak málo žien-
-vodičiek? NAD-RESS 
nemá žiadnu. Nehlásia 
sa? Neprejdú pri výbe-
re sitom?

Určite náznaky a  poku-
sy boli, ale treba si uvedo-
miť veľký rozdiel medzi 
prácou pilotky v  osobnej 
leteckej a  vodičky v  ná-
kladnej kamiónovej do-
prave. V  nákladnej do-
prave a  v  zásobovaní je 
množstvo iných požiada-
viek. Musí vedieť vyložiť 
či naložiť tovar, odplach-
tovať náves a  bezpečne 
tovar zaistiť, čo pri tono-
vých hmotnostiach paliet 
je niekedy problém aj pre 
silných chlapov. Preto je 
to zatiaľ ešte naša nepre-
bádaná skúsenosť.

n Aký bol rok 2018 
z vášho pohľadu?

Každý rok, ktorý pre-
žijeme, osobne vnímam 
pozitívne. Ustáli sme 
mnohé zmeny a  prípra-
vy na tento rok. Z  po-
hľadu čísiel to bol horší 
rok. Zastavilo sa nám 
znižovanie spotreby, ale 
odmeňovanie sa zvýšilo, 
aj ceny nafty. Skvalit-
nili sme pracovné pro-
stredie, ale ľudia nie sú 
šťastnejší. Niekedy mám 
pocit, že sa máme až tak 
dobre, že sme z  toho 
nervózni.

n Ako sa javí rok 
2019 podľa prvých 
dvoch mesiacov?

Prvé dva mesiace mi 
nenapovedia takmer nič, 
lebo vtedy naše oddele-
nie reaguje najmä na po-
časie (spotreby, poruchy, 
vyťahovanie vozidiel, 
štartovanie a  podobne). 
Vzhľadom na čísla z mi-
nulého roku treba urobiť 
nejaké zmeny. Teším sa 
na nové výzvy a   nové 
vozidlá.
n Analytici avizu-

jú a politici akceptujú 
ich názor, že v tomto 

roku sa očakáva spo-
malenie ekonomiky. 
Čo to môže pre vašu 
�rmu znamenať? 

Náš obchodný úsek 
a  dispečeri pracujú na 

tom, aby vzhľadom na 
štruktúru našich top 
klientov tieto vplyvy 
boli minimálne. Mys-
lím, že sa im v tom veľmi 
darí. 
n Ako sa bude vyví-

jať tento rok vozový 
park?

Najbližšie dva roky by 
mali byť z  pohľadu ob-
novy vozového parku 
pokojnejšie. Veľké vý-

meny boli totiž v pred-
chádzajúcich rokoch. 
Na začiatku roku sme 
vymenili desať vozidiel 
Mercedes na MKD za 
novšie mercedesy s lep-
šou výbavou a  v  aprí-
li a  máji vymeníme 
sedem „chladničiek“ 
(návesov). Od nových 
vozidiel očakávam vý-
razne nižšiu spotrebu 
a  minimálne investície 
do údržby.
n Výrobcovia pri-

chádzajú s  technolo-
gickými novinkami. 
Čo vás na nich zaujalo 
predovšetkým? Bude-
te mať ako �rma o ne 
záujem?

Väčšinu noviniek tes-
tujeme medzi prvými, 
keďže máme špičkových 
vodičov, a  výrobcovia 

chcú mať reálne hod-
noty, alebo chcú poznať 
dolné hranice spotre-
by ich návrhov a  rieše-
ní. Uvidíme, kam budú 
smerovať CNG a  LPG 
technológie a ich podpo-
ra od štátu a zákazníkov. 
Prichádza nová generá-
cia tachografov, ktorá by 
mala zamedziť ďalším 
podvodom s  výkonmi 
vodičov. A  zvedavý som 
aj na novinku od mer-

cedesu s  kamerami, bez 
spätných zrkadiel,  úpl-
ne novým kokpitom 
a  množstvom podpor-
ných aplikácií.
n V Nemecku tes-

tujú jazdy kolón ka-
miónov iba s vodičom 
v  prednom aute, kým 
ostatné riadi počítač. 
Ako sa na to pozerá-
te?

Pre znižovanie nákla-
dov sa toho momen-

tálne robí naozaj veľa. 
Takéto ukážky testov ro-
bilo ešte v 2018 pre svo-
jich zákazníkov aj Volvo 
Truck na Slovakiaringu. 
V  každom vozidle však 
sedí vodič, lebo kolóna 
nesmeruje do jedného 
miesta. Bolo by to zaují-
mavé, ak by všetci chceli 
ísť rovnakou rýchlosťou 
a  všetci výrobcovia by 
mali túto technológiu, 
keďže vplyv aerodyna-
miky je vtedy značný. 
Ale nemyslím si, že pre 
najbližšie obdobie je to 
správna cesta. Niekedy 
by stačilo, keby �rmy 
motivovali vodičov jaz-
diť ekonomicky a zistili 
by, že rezervy v  nákla-
doch sú veľké aj bez 
vývoja rôznych hračiek  
a systémov.

Každý rok so sebou prináša určité    výzvy, nové projekty a tendre
Ako vidí súčasný i budúci vývoj obchodný a technický riaditeľ      NAD-RESS a �nančná riaditeľka?

Pavol Cibulka, technický riaditeľ:

Pavol Kosík, obchodný riaditeľ: Hana Búzeková, ekonomická riaditeľka:

Teším sa na nové 
výzvy a  nové vozidlá

„

“

Väčšinu noviniek testujeme 
medzi prvými, keďže 

máme špičkových vodičov 
a výrobcovia chcú mať reálne 

hodnoty, alebo chcú poznať 
dolné hranice spotreby
 ich návrhov a riešení.

„

“
Najbližšie dva roky by 

mali byť z pohľadu obnovy 
vozového parku pokojnejšie. 

Veľké výmeny boli totiž 
v predchádzajúcich rokoch.

Chceme sa
posúvať dopredu

Čísla hovoria 
o miernom zlepšení

„

“

Doprava sa za posledných 
dvadsať rokov veľmi zmenila. 

Celý svet sa veľmi zmenil. 
Všetko sa veľmi zrýchlilo, 

zhustilo, zintenzívnelo. Nároky 
na vodičov sú výrazne väčšie, sú 
pod neustálou kontrolou, a tlak 

na nich je obrovský.

„

“
Orientujeme sa prevažne na 
potravinársky segment, môj 

predpoklad vplyvu prípadného 
spomalenia ekonomiky by 

nemusel byť výrazný.
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n Aké sú medziroč-
né zmeny vo �rme? 
Pribudli veľkí klienti? 
Ubudol niekto? Aký 
bol rok 2018 pre ob-
chodného riaditeľa? 

Každý rok so sebou 
prináša určité výzvy, 
nové projekty a  tendre, 
v  ktorých sme zapojení 
a  snažíme sa nájsť op-
timálne doplnenie do 
našej skladby prepráv či 
vozidiel, a  ak je to po-
trebné, aj rozširovať vo-
zový park. V  roku 2018 
sa ukončil projekt a  do-
prava pre spoločnosť 
Terno. To nás, samozrej-
me, mrzí, lebo s Ternom 
sme spolupracovali dlhé 
roky. Začal sa však pro-
jekt dopravy pre spoloč-
nosť Nestlé, rástol ob-
jem dopravy pre našich 
dlhoročných partnerov 
a  menšie projekty, kto-
ré vyplývajú zo skladby 
a smerovania našich do-
pravných tokov.
n Menia sa požia-

davky klientov na vaše 
služby? Ako sa podľa 
prvých dvoch mesia-
cov ukazuje rok 2019?

Na každú požiadavku 

klientov sa snažíme rea-
govať, prispôsobovať sa 
a  hľadať čo najoptimál-
nejšie riešenia, ktoré so 
sebou prinášajú určité 
problémy. Vždy chce-
me, aby to nás všetkých 
posúvalo dopredu a  rie-
šenia boli zmysluplné. 
Nálady na trhoch a u zá-
kazníkov sú v plánoch na 
rok 2019 rozporuplné, 
s  určitými obavami, ale 
prvé dva mesiace zatiaľ 
nepriniesli nič neoča-
kávané. Hodnotíme ich 
ako štandardný začia-
tok roka. Medzinárod-
nú kamiónovú dopravu 
ovplyvňujú nejasnosti 
okolo brexitu a  menší 
útlm v  automotive. Vo 
vnútroštátnej doprave je 
vždy začiatok roka slabší 
a začína sa rozbiehať až 
príchodom Veľkej noci, 
ktorá je tento rok dosť 
neskoro.
n Čo pre vašu spo-

ločnosť môže zname-
nať spomalenie slo-
venskej ekonomiky, 
ktoré by prinieslo aj 
menší dopyt po dopra-
ve? 

Plán SR ekonomiky je 
nárast o  4,2 percenta, 
čo je jeden z  najväčších 
predpokladov rastu v Eu-
rópskej únii, aj keď sa 
prognózy trochu zmen-
šujú. Podľa tohto by sme 
sa nemuseli obávať, ale 
určitá neistota je, sa-
mozrejme, vždy. Naše 
portfólio zákazníkov je 

rôzne a najväčší segment 
sú potraviny, teda pred-
pokladáme, že prípadne 
horšie čísla ekonomiky 
by nemuseli mať až taký 
podstatný vplyv.
n Rozhliadate sa 

po nových trhoch? Bu-
dete sa orientovať aj 
na Poľsko, Maďarsko, 
Balkán, Ukrajinu?

Maďarsko a  Poľsko 
(hoci trochu menej) sú 
destinácie, kam smeru-
jú naše vozidlá. Balkán, 
Ukrajina a východné kra-
jiny nie sú našou cieľovou 
destináciou, ani nepred-
pokladám, že v blízkej bu-
dúcnosti budú. Vychádza 
to z potreby našich teraj-
ších zákazníkov a  našich  
voľných kapacít. Sú to 
krajiny mimo Európskej 
únie, kde sú potrebné in-
dividuálne dopravné po-
volenia.
n Posilníte domácu 

dopravu, najmä ak je 
snaha posilniť domácu 
produkciu potravín? 

Podiel domácich a  za-
hraničných potravín na 
pultoch našich obchodov 
nemá vplyv na objem na-
šej dopravy. Budem však 
veľmi rád, keď bude stú-
pať podiel našich výrob-
kov. Určite by to mohli 
byť pre nás následne ďal-
šie príležitosti.
n Koľko vodičov 

odíde tento rok do dô-
chodku? Ako sa darí 
získavať nových vodi-
čov? Čo nové im ponú-
kate? 

Stále riešime, aby sme 
boli pre našich súčasných 
i  potenciálnych nových 
vodičov stabilným a dob-
rým zamestnávateľom, 
ktorý bude o  krok pred 
konkurenciou. Aj v  od-
meňovaní, sociálnej po-
litike, kvalitnej technike 
a zázemí pre zamestnan-
cov.
n Prečo klesá záu-

jem o prácu vodiča?
Doprava sa za posled-

ných dvadsať rokov veľ-

n Aký bol rok 2018 
z  pohľadu ekonomic-
kej riaditeľky? Aké 
boli medziročné plu-
sy? Čo sa �rme vyda-
rilo, aké riziká sa na-
značili?

Ak to hodnotím z  hľa-
diska najdôležitejších 
čísiel, tak celkové tržby 
v  porovnaní s  rokom 

2017 nám mierne klesli 
- na 21,255 milióna eur, 
ale v  roku 2017 evidu-
jeme výnos z  predaja 
majetku, ktorý sa nám 
premietol do tržieb. Sa-
motné tržby len z  pre-
pravy nám narástli na 
20,453 milióna eur. 
Pridaná hodnota nám 
narástla o  3,1 percenta 

a  tiež sa nám podarilo 
znížiť dlhodobé záväz-
ky o  13 percent. Čiže  
z  hľadiska čísiel evidu-
jeme mierne zlepšenie 
oproti predchádzajúcim 
rokom.
n Čo ukázal štart 

do nového roku?
Prvé dva mesiace ne-

majú až takú výpovednú 

hodnotu, navyše ak naj-
mä január patrí tradične 
k najslabším mesiacom 
v  roku. Pociťujeme teda 
mierny pokles celko-
vých tržieb v  porovnaní 
s  predchádzajúcim ro-
kom, ale pri zrealizova-
ní úsporných opatrení 
vidíme rast ebitdy (zisku 
pred zdanením) oproti 
roku 2017.
n Očakáva sa spo-

malenie ekonomiky. 
Čo pre vašu spoloč-
nosť môže znamenať 
prípadný menší dopyt 
po doprave? Ako sa 
tomu dá čeliť?

Minister �nancií vy-
hlásil, že vrchol ekono-
mického cyklu sme za-
znamenali v roku 2018, 
aj keď paradoxne plán 
slovenskej ekonomiky 
je nárast o 0,2 percenta. 
A keďže slovenskú eko-
nomiku ťahali výlučne 
automobilky a  my sa 
orientujeme prevažne 
na potravinársky seg-
ment, môj predpoklad 
vplyvu prípadného spo-
malenia ekonomiky by 
nemusel byť až taký vý-
razný.
n NAD-RESS je zná-

my svojou sociálnou 
politikou. Čo treba 
vykonať, aby pokra-
čovala? Aké budú jej 
priority? 

Naša spoločnosť pokra-
čuje v  sociálnej politike 
ako doteraz. Nad rámec 
všetkých balíčkov nám 
pribudli v  zmysle záko-
na výdavky na rekreáciu. 
Má na ne nárok každý 
zamestnanec, ktorý je 
v  pracovnom pomere 
nepretržite 24 mesiacov. 
Na tuzemskú dovolen-
ku vo výške 55 percent 
oprávnených nákladov, 
maximálne však 275 eur 
ročne.
n Ako sa NAD-RESS 

pripravil na 13. a  14. 
platy? 

Ak zamestnanec spĺňa 
stanovené parametre, 

spoločnosť mu vyplá-
ca v  júni „dovolenkové“ 
a  v  decembri „vianoč-
né“ príspevky. Trinásty 
a štrnásty plat v podobe, 
ako ho parlament schvá-
lil, nebol z hľadiska eko-
nomiky až taký prínosný 
pre zamestnanca a  už 
vôbec nie pre �rmu. Prí-
nosom pre jednu i druhú 
stranu bude až vtedy, ak 
bude úplne oslobodený 
od odvodov a daní.
n A  čo rekreačné 

poukážky vo vašich 
podmienkach? Sú prí-
nosnou novinkou?

Vzhľadom na to, že 
všetko je o  peniazoch 
a aj výdavky spojené s re-
kreáciou sú výdavkom len 
pre spoločnosť a   nie sú 
výdavkom malým, mu-
seli sme pristúpiť k dvom 
variantom. Zamestnanec 
má možnosť výberu, buď 
bude absolvovať kúpeľnú 
liečbu v  neďalekých kú-
peľoch Smrdáky, alebo 
požiada v zmysle zákona 
o príspevok na rekreá-
ciu vo výške maximálne  
275 eur. Z  ekonomické-
ho hľadiska nemožno 
poskytnúť oba príspev- 
ky všetkým zamestnan-
com.
n V  uplynulých 

rokoch rástli najmä 
mzdy vodičov, ale ve-
denie už sľúbilo aj 
rast miezd pre iné 
profesie. Ako by to 
mali zamestnanci po-
cítiť? 

Je to pravda, že pred-
chádzajúce roky sme sa 
skutočne zamerali v dosť 
podstatnej miere len na 
rast miezd vodičov. Išlo 
nám totiž predovšet-
kým o  zastabilizovanie 
kolektívu. Teraz sa však 
dostali na rad aj  ostatní 
pracovníci, a  to opra-
vári i   THP. Zmeny, tak 
ako boli deklarované, sa  
zrealizovali k  1. mar-
cu tohto roku. Tarifné 
mzdy vzrástli približne 
o desať percent.

mi zmenila. Celý svet sa 
veľmi zmenil. Všetko sa 
veľmi zrýchlilo, zhustilo, 
zintenzívnelo. Nároky na 
vodičov sú výrazne väčšie 
ako kedysi, sú pod neustá-
lou kontrolou všetkých, 
a tlak na nich je obrovský. 
Časovo sú výrazne viac 
mimo domova a  rozdiel 
v  zárobku sa zmenšuje 
oproti iným profesiám. 
Trh a  dopravné toky do 
a z jednotlivých krajín sú 
vo výraznom nepomere, 
a to situáciu ešte zhoršu-
je. Nemožno sa teda ču-
dovať, že z vysnívaného 
povolania detí človek vo 
vyššom veku prestúpi na 
inú profesiu. 
n Vo svete pribúda 

počet žien-pilotiek. 
Prečo je tak málo žien-
-vodičiek? NAD-RESS 
nemá žiadnu. Nehlásia 
sa? Neprejdú pri výbe-
re sitom?

Určite náznaky a  poku-
sy boli, ale treba si uvedo-
miť veľký rozdiel medzi 
prácou pilotky v  osobnej 
leteckej a  vodičky v  ná-
kladnej kamiónovej do-
prave. V  nákladnej do-
prave a  v  zásobovaní je 
množstvo iných požiada-
viek. Musí vedieť vyložiť 
či naložiť tovar, odplach-
tovať náves a  bezpečne 
tovar zaistiť, čo pri tono-
vých hmotnostiach paliet 
je niekedy problém aj pre 
silných chlapov. Preto je 
to zatiaľ ešte naša nepre-
bádaná skúsenosť.

n Aký bol rok 2018 
z vášho pohľadu?

Každý rok, ktorý pre-
žijeme, osobne vnímam 
pozitívne. Ustáli sme 
mnohé zmeny a  prípra-
vy na tento rok. Z  po-
hľadu čísiel to bol horší 
rok. Zastavilo sa nám 
znižovanie spotreby, ale 
odmeňovanie sa zvýšilo, 
aj ceny nafty. Skvalit-
nili sme pracovné pro-
stredie, ale ľudia nie sú 
šťastnejší. Niekedy mám 
pocit, že sa máme až tak 
dobre, že sme z  toho 
nervózni.

n Ako sa javí rok 
2019 podľa prvých 
dvoch mesiacov?

Prvé dva mesiace mi 
nenapovedia takmer nič, 
lebo vtedy naše oddele-
nie reaguje najmä na po-
časie (spotreby, poruchy, 
vyťahovanie vozidiel, 
štartovanie a  podobne). 
Vzhľadom na čísla z mi-
nulého roku treba urobiť 
nejaké zmeny. Teším sa 
na nové výzvy a   nové 
vozidlá.
n Analytici avizu-

jú a politici akceptujú 
ich názor, že v tomto 

roku sa očakáva spo-
malenie ekonomiky. 
Čo to môže pre vašu 
�rmu znamenať? 

Náš obchodný úsek 
a  dispečeri pracujú na 

tom, aby vzhľadom na 
štruktúru našich top 
klientov tieto vplyvy 
boli minimálne. Mys-
lím, že sa im v tom veľmi 
darí. 
n Ako sa bude vyví-

jať tento rok vozový 
park?

Najbližšie dva roky by 
mali byť z  pohľadu ob-
novy vozového parku 
pokojnejšie. Veľké vý-

meny boli totiž v pred-
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šou výbavou a  v  aprí-
li a  máji vymeníme 
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(návesov). Od nových 
vozidiel očakávam vý-
razne nižšiu spotrebu 
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do údržby.
n Výrobcovia pri-

chádzajú s  technolo-
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te mať ako �rma o ne 
záujem?

Väčšinu noviniek tes-
tujeme medzi prvými, 
keďže máme špičkových 
vodičov, a  výrobcovia 

chcú mať reálne hod-
noty, alebo chcú poznať 
dolné hranice spotre-
by ich návrhov a  rieše-
ní. Uvidíme, kam budú 
smerovať CNG a  LPG 
technológie a ich podpo-
ra od štátu a zákazníkov. 
Prichádza nová generá-
cia tachografov, ktorá by 
mala zamedziť ďalším 
podvodom s  výkonmi 
vodičov. A  zvedavý som 
aj na novinku od mer-

cedesu s  kamerami, bez 
spätných zrkadiel,  úpl-
ne novým kokpitom 
a  množstvom podpor-
ných aplikácií.
n V Nemecku tes-

tujú jazdy kolón ka-
miónov iba s vodičom 
v  prednom aute, kým 
ostatné riadi počítač. 
Ako sa na to pozerá-
te?

Pre znižovanie nákla-
dov sa toho momen-

tálne robí naozaj veľa. 
Takéto ukážky testov ro-
bilo ešte v 2018 pre svo-
jich zákazníkov aj Volvo 
Truck na Slovakiaringu. 
V  každom vozidle však 
sedí vodič, lebo kolóna 
nesmeruje do jedného 
miesta. Bolo by to zaují-
mavé, ak by všetci chceli 
ísť rovnakou rýchlosťou 
a  všetci výrobcovia by 
mali túto technológiu, 
keďže vplyv aerodyna-
miky je vtedy značný. 
Ale nemyslím si, že pre 
najbližšie obdobie je to 
správna cesta. Niekedy 
by stačilo, keby �rmy 
motivovali vodičov jaz-
diť ekonomicky a zistili 
by, že rezervy v  nákla-
doch sú veľké aj bez 
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a výrobcovia chcú mať reálne 

hodnoty, alebo chcú poznať 
dolné hranice spotreby
 ich návrhov a riešení.
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“
Najbližšie dva roky by 

mali byť z pohľadu obnovy 
vozového parku pokojnejšie. 

Veľké výmeny boli totiž 
v predchádzajúcich rokoch.

Chceme sa
posúvať dopredu

Čísla hovoria 
o miernom zlepšení

„

“

Doprava sa za posledných 
dvadsať rokov veľmi zmenila. 

Celý svet sa veľmi zmenil. 
Všetko sa veľmi zrýchlilo, 

zhustilo, zintenzívnelo. Nároky 
na vodičov sú výrazne väčšie, sú 
pod neustálou kontrolou, a tlak 

na nich je obrovský.

„

“
Orientujeme sa prevažne na 
potravinársky segment, môj 

predpoklad vplyvu prípadného 
spomalenia ekonomiky by 

nemusel byť výrazný.
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„Rok 2018 bol výkonovo veľmi podobný 
roku 2017, a s tým by sme teda mohli 
byť relatívne spokojní,“ komentuje 
tabuľky a grafy na tejto strane obchodný 
riaditeľ NAD-RESS Pavol Kosík. Problém 

je však podľa neho v tom, že spoločnosti 
neustále rastú náklady, ktoré nedokáže 
ovplyvniť, a je tiež problematické všetky 
premietnuť do cien klientom. Je to 
najmä rast ceny pohonných hmôt a mýta, 

ktoré sa sčasti prejavujú aj v cenách. Sú 
však aj náklady na obstaranie vozidiel, 
poistky, mzdy a iné legislatívne náklady, 
ktoré zostávajú na pleciach spoločnosti 
NAD-RESS.

TRŽBY ZA VÝKONY VLASTNÝCH 
VOZIDIEL (V EURÁCH)

VÝKONY VOZIDIEL (V KILOMETROCH)

SPOTREBA VOZIDIEL (l/100 km)

 NAD-RESS Senica, a. s. VND MKD Zásobovanie
2012 15 549 000 7 982 000 5 917 000 1 620 000
2013 16 801 000 9 247 000 6 007 000 1 548 000
2014 18 442 000 10 643 000 6 177 000 1 623 000
2015 19 103 000 11 395 000 6 111 000 1 597 000
2016 19 574 000 11 636 000 6 233 000 1 705 000
2017 19 955 000 11 898 000 6 270 000 1 787 000
2018 20 387 000 12 297 000 6 202 000 1 888 000

 NAD-RESS Senica, a. s. VND MKD Zásobovanie
2012 14 904 000 6 561 000 6 332 000 2 011 000
2013 15 506 000 7 203 000 6 372 000 1 931 000
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
2017 17 611 000 9 096 000 6 226 000 2 289 000
2018 17 436 000 8 946 000 6 258 000 2 232 000

 VND MKD Zásobovanie
2012 28,84 28,42 19,68
2013 27,21 27,88 19,17
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
2018 25,72 27,15 19,38

Výkonmi bol vlaňajšok    
veľmi podobný roku 2017
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Od malička bol zbláznený 
do áut, nuž, samozrejme, sa 
išiel učiť za automechanika 
do ČSAD. V  treťom ročníku 
robil vodičské skúšky a za vo-
lant si sadol už v osemnástich 
rokoch. V  roku 1986 začal 
v  ČSAD jazdiť do zahraničia 
a v NAD-RESS to dodnes ťahá 
od augusta roku 1992, hoci 
spoločnosť mala vtedy iné 
meno a prešla vývojom.

Stretli sme sa, keď sa  v  je-
den marcový piatok ráno vrá-
til s  kamiónom z  Francúzska. 
Tam viezol nápojové súpravy 
zo sklární v  Lednických Rov-
niach, naspäť zasa plechy do 
senického závodu spoločnosti 
ArcelorMittal Gonvarri, z kto-
rých sa vyrábajú komponenty 
pre automobilový priemysel. 
Víkenduje doma, a tam sa do-
zvie, čo a  kde bude nakladať. 
Možno opäť pôjde po sklo 
do Lednických Rovní alebo po 
kotly do skalického Prother-
mu, možno po chladničky. 

Jazdí predovšetkým do Fran-
cúzska, alebo aj do Talianska a 
Rakúska. Podľa potreby.

Ako sa kde jazdí?
„Nemecké cesty sú preplne-

né, je to tranzitná krajina,“ 
vraví. „Najlepšie je tadiaľ jaz-
diť v noci. Ak sa cez deň dosta-
nete do kolóny, je to strašné. 
Vo Francúzsku sa jazdí dobre, 
lebo majú dosť drahé diaľnice 
a  Francúzi ich až toľko nevy-
užívajú.“ Keď začínal jazdiť, 
nosil si mapy a vždy si preštu-
doval, kam ide. Navigácia je vý-
borná, veľmi šetrí čas aj nervy, 
netreba zastať, vypytovať sa. 
Kedysi vo veľkom meste zasta-
vil na prvej benzínke a  pýtal 
sa, ako sa dostane na konkrét-
nu adresu. Keď Francúzom ne-
rozumel, tak mu to aj nakres-
lili. Alebo sa pýtal taxikárov 
či policajtov. Ak človek slušne 
pozdraví, sú ochotní. Najmä 
mladší vodiči sa spoliehajú iba 
na navigáciu, ale on má pre is-

totu aj mapu. Ak by sa stratil 
signál, či nastala technická po-
rucha, šesťdesiat percent tých, 
ktorí sa spoliehajú iba na navi-
gáciu, nemusí tra�ť do cieľa.

Ako sa cíti slovenský vodič 
v zahraničí? Sú rozdiely, čo sa 
týka národností? Jozef Jašek 
nevidí nejaké veľké. „Ak dodr-
žiavate to, čo k  bezproblémo-
vej prevádzke potrebujú, je to 
v poriadku,“ myslí si. „Len mu-
sím slušne vystupovať. Potom 
sa tak správajú aj oni k  nám.“ 
Akurát vo Francúzsku bývajú 
problémy. Príde k  partnerom 
slušne oblečený a  hnevá ho, 
keď je Francúz v  teplákoch 
a šľapkách. Ak čosi chcú od jed-
ného, mali by aj od druhého.

Vraví, že aj medzi Slovák-
mi a  Čechmi sú dobrí aj zlí 
šoféri, ale je presvedčený, že 
máme veľa dobrých vodičov. 
Mnohí odchádzajú do zahra-
ničia. Kvôli platu. Láka ich aj 
to, že ak pracujú v Rakúsku či 
Nemecku viac než päť rokov, 
budú odtiaľ dostávať alikvotnú 
časť dôchodku. On tvrdí, že by 
takú možnosť nebral, lebo nik-
de nie je život taký ružový, ako 
sa zdá.

Väčšinu dňa sedia vodiči sami 
za volantom, s kolegami sa ví-
dajú iba na parkoviskách. Keď 
Jašek vystúpi s auta, pozdraví 
všetkých a pozrie sa, či dako-
ho nepozná. Aby prehodili pár 
slov. Kedysi bolo vraj takých 
kontaktov viac. Teraz si kaž-
dý ide nakúpiť, ak niečo treba, 
potom sa vyšplhá do kabíny  
a zatiahne záclony. 

Chvíľky voľna
Na parkovisku je však aj jazy-

ková bariéra. Ak sa rozprávajú, 
tak väčšinou len starší, ktorí 
vedia niečo po nemecky. Mla-
dí hovoria skôr po anglicky. So 
základmi z nemčiny či francúz-
štiny si pri vykládke i nakládke 
vystačí.

Keď zaparkuje, prejde okolo 
auta, skontroluje, či je všetko 

v poriadku, urobí si kávu a zje 
niečo z domu. Má rád bravčo-
vé, má ho zavarené a  urobí si 
k  nemu ryžu či zemiaky. Prí-
padne si uvarí špagety. Na ra-
ňajky býva párok alebo hemen-
dex. V Nemecku na parkovisku 
pre kamióny k  parkovnému 
dávajú aj bon do reštaurácie. 
Výborne je to zorganizované 
aj v Rakúsku, dobre sa je aj vo 
Francúzsku. Knihy si na cesty 
nenosí, hudbu, najmä ľudovky, 
si púšťa iba za jazdy. Po veče-
ri si dá jedno pivko a pozrie si 
jeden český alebo slovenský 
�lm. V  popularite vedie Ves-
ničko má, středisková. Už vie 
naspamäť každú hlášku a rád 
si pozrie aj Sváka Ragana.

Za štyridsať rokov za volan-
tom ho zatiaľ netrápia nijaké 
šoférske choroby, nebolia ko-
lená, ani kríže. Problém môže 
však byť, ak sa mu niečo ne-
zdá, vybehne skontrolovať 
auto z  teplej kabíny v  tričku 
do zimy. Vtedy si to môžu od-
skákať priedušky. Hoci do dô-
chodku má ešte dosť rokov,  ak 
sa bude cítiť zdravý a dokáže 
jazdiť bezpečne, chce ešte pra-
covať niekoľko rokov navyše. 
Veď kamarát má už sedemde-
siat a stále jazdí. 

Množstvom životných skúse-
ností vie  byť dobrým radcom 
mladším, mladým i budúcim 
kolegom. Neraz sa ho mladí 
pýtali, či sa majú dať na dráhu 
profesionálneho vodiča a  on 
vždy odpovedal, že nech to ne-
skúšajú, ak ich práca nemá ba-
viť. Nemôže to byť iba zamest-

nanie, ale aj koníček, a  treba 
mať na to aj povahu. 

Keď sa začínala kamiónka, 
bola situácia úplne iná. „Ja 
som sa učil u  budúceho za-
mestnávateľa, v  ročníku nás 
bolo tridsať, a ak niekto zistil, 
že na prácu vodiča nemá, mo-
hol prejsť v ČSAD napríklad za 
automechanika,“ spomína si. 
Učni však podpisovali zmluvu, 
že zostanú pracovať päť rokov. 
Ak chceli ísť inde, kde sa im 
to zdalo zaujímavejšie, mohli, 
ale až keď oni alebo budúci 
zamestnávateľ za vyučenie za-
platili určitú sumu.

Verný značke a jej štýlu
Keď vystupuje do kabíny, 

prezuje sa. Hore to vyzerá ako 
v malej obývačke. Aj dečky, vá-
zička s  kvetinami, ozdoby. Za 
chrbtom má útulnú minispál-
ňu. Veď je to priestor, kde trávi 
veľkú časť života a  musí tam 
mať pohodu, lebo zodpovedá 
za termíny i hodnoty. Nejeden 
vodič časom mení zamestná-
vateľa, on je však u  jedného 
už vyše dvadsaťsedem rokov.  
Vie prečo, lebo porovnáva. 
NAD-RESS podľa neho vytvo-
ril pracovné podmienky na 
jednotku. Pravidelne sa menia 
autá, o ktoré sa starajú ochot-
ní opravári. Na cestách majú 
platobné karty a výplata príde 
vždy načas. V iných �rmách sú 
vodiči neoddýchnutí, neraz si 
autá opravujú aj sami. Pochva-
ľuje si aj nadressácky sociálny 
program. Už sa s  priateľkou 
dostal aj do kúpeľov.

Syn síce skončil deväťročné 
gymnázium, ale odjakživa ho 
fascinovali motory, autá, šofé-
rovanie, tak sa dal na prácu vo-
diča. Za volantom sedí, aj keď 
nemusí. Aj cez víkendy vo svo-
jom osobnom aute. Predtým 
jazdil pre istú mraziarenskú 
�rmu, ale nebol spokojný 
s  odmeňovaním, nuž oslovil  
NAD-RESS. Otcovi povedal, že 
do novej práce chodí rád, páči 
sa mu a  medzi viacerými iný-
mi výhodami vidí rovnako ako 
otec aj to, že nikdy nemeškala 
výplata, všetko dostane pekne 
na výplatnej páske, nič sa ne-
vypláca bokom.

Otec Martiš nejazdí v  NAD-
-RESS oveľa dlhšie než syn. 
Prišiel iba pred štyri a  pol ro-
kom, a  nie z inej autodoprav-
nej �rmy, ale z kuchyne. Štyri 
roky pracoval v  Rakúsku ako 
kuchár. Jeho cesta za volant 
nadressáckeho chladiarenské-
ho volva bola totiž značne kľu-
katá.

Do správneho auta
Začínal najskôr u  známeho 

vo �rme ako autoopravár, lebo 
ho to bavilo. Odtiaľ sa dostal 

k šoférovaniu. Spočiatku vozil 
žuvačky, lízanky a  rôzne po-
traviny do obchodov. Najprv 
len po Slovensku a  bol spo-
kojný. Každú noc spával doma 
a  víkendy mal voľné. Potom 
ho však ďalší kamarát, s kto-
rým hrávali futbal, zavolal, či 
by nechcel voziť živé zvieratá. 
Na dlhých štrekách po celej 
Európe. Do Talianska, Ho-
landska, Dánska a dokonca až 
do Turecka. Kamión bol na to 
uspôsobený, zvieratá mali vo 
vozidle krmivo, balíky sena 
aj napájačky s vodou, v ktorej 
boli rozpustené vitamíny, aby 
cestu bez úhony vydržali. Keď 
do Talianska viezol napríklad 
teliatka, na maďarsko-slovin-
ských hraniciach musel stáť 
hodinu na kŕmnych staniciach. 
Zodpovedný bol totiž nielen za 
bezpečnú jazdu, ale aj za stav 
zvierat, a preto on rozhodoval, 
koľko kusov mu naložia. Pra-
satá mávali okolo sto kíl a mo-
hol ich odviezť aj dvesto. Hovä-
dzí dobytok mával okolo tony, 
nuž naložilo sa tak 20 až 25 
kusov. Podľa hmotnosti. Prá-
ca so živými zvieratami bola 
podľa Radoslava Martiša pre-

ňho ako vodiča asi najťažšia. 
Niekoľkokrát sa mu stalo, že 
mu zvieratá rozkývali kamión  
a začal po diaľnici lietať. „Keď 
to v  Rakúsku videli ľudia 
z  iných áut, volali policajtom, 
lebo si mysleli, že som opitý,“ 
spomína si teraz už s  úsme-
vom. „Až keď ma zastavili 
a otvoril som kamión, uvideli, 
prečo som tak lietal.“ V  NAD-
-RESS ho nič také nečaká.

0d Billy k Bille
Zo skladu v Senci rozváža po-

traviny do predajní siete Billa. 
Deň vopred sa od dispečera 
dozvie, kam jeho cesta pove-
die, pozná konečný bod i  pre-
dajne na trase. Ak sa dozvie, 
že pôjde do Komárna, vie, že 
na trase bude napríklad Šaľa 
a Nové Zámky, prípadne do 
Komárna pôjde iba cez Nové 
Zámky. Podľa toho presne vie, 
o koľkej má ísť tovar nakladať, 
pretože o šiestej ráno už musí 
byť v prvej �liálke a o deviatej 
bude všetko rozvezené. Jeho 
práca sa tým však nekončí. Na 
spiatočnú cestu buď naloží pa-
lety, alebo, ak je objednávka, 
dispečer ho vyťažuje inými 
zásielkami. „Nedávno som na-
kladal balenú hlinu do Mount-
�eldu v Trnave. To preto, aby 
kamión nešiel do Senca prázd-
ny, hoci aj to sa stáva.“ 

Najdlhšou trasou je Veľký Kr-
tíš a  Námestovo. Do Štúrova, 

kde má prvú vykládku, sú to 
dve hodiny  a dvadsať minút. 
„Samozrejme, bezpečnostné 
prestávky dodržiavam,“ hovo-
rí. „Jazdíme štyri a  pol hodi-
ny,  potom musíme 45 minút 
stáť. Pauzu sa snažím vždy 
stráviť na parkovisku pri �- 
liálke. V niektorých �liálkach 
máme možnosť zohriať si 
vlastné prinesené jedlo. Mne 
ráno jesť veľmi nechutí, dám 
si iba kávu a  až keď prídem 
do Štúrova, zjem nejaké malé 
raňajky – jogurt, rožok s  nie-
čím... Keď mám šťastie, že 
neveziem chladené potraviny, 
tak môžem zastať na benzínke 
a  dať si kávičku. A ak stíham, 
zájdem aj do reštaurácie.“

Spoločníkom na ceste mu je 
väčšinou Rádio Expres, Európa 
alebo „funko“, ale niektoré dni 
si rádio radšej nezapína, alebo 
vypne pri správach, aby ho ne-
rozčuľovali, lebo sa mu nechce 
počúvať o vraždách, násilí. Pre-
to radšej siahne po nahrávkach 
na USB. Minule si cez víkend 
sťahoval hity z osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov, ale na-
hrával si aj vážnu hudbu. 

Víkendy však najradšej trávi v 
záhrade. Už sa nevedel dočkať, 
kedy sa vonku oteplí. „Mám 
rád kvetinky, s priateľkou sme 
teraz nasadili zopár paradajok, 
papriky.“ Ale najdôležitejšia 
je preňho okrasná záhrada s 
ovocnými stromami. „Úplne 

sa tam odreagujem,“ smeje sa. 
Pália aj slivovicu, ale tú nemu-
sí - iba  ak štamperlík cez voľ-
ný víkend. V  lete mu pri gri-
lovačke v  záhrade ku  skvelým 
moravským špekáčikom chutí 
skôr čapované pivo, radler. 

Mapa v hlave
Noci trávi väčšinou v  Senci, 

prespáva v kamióne, ale hodi-
ny oddychu má oproti ľuďom 
z iných profesií posunuté. 
Asi hodinu mu pred odcho-
dom trvá nakladanie tovaru. 
„Ak mám vykladať vo �liálke 
už o  šiestej ráno, vyrážam aj 
o  druhej v  noci,“ vraví. „Sa-
mozrejme, musím mať v hlave 
mapu a poradie vykládky. Ako 
prvý začnem nakladať tovar 
pre najvzdialenejšiu predajňu.“ 

Je rád, že nejazdí iba na jed-
nej trase, ale na všetkých, kde 
má Billa �liálky. Jazdenie je 
tak pestrejšie a on si trasy uží-
va aj zo sedadla spolujazdca, 
pretože okrem vlastného jaz-
denia má na starosti aj zapra-
covávanie nových vodičov. Tí 
si najprv prejdú dielňu, zozna-
mujú sa so všetkými postupmi 
a potom prídu k nemu do ka-
bíny. Pripomína im, že v skla-
de si treba vopred pozorne 
skontrolovať aj to, čo nakladá, 
aby omylom nenaložil tovar, 
ktorý má odviezť kolega. Po-
tom zájdu do všetkých �liálok, 
kam budú neskôr chodiť sami. 
Musia si zapamätať prístupové 
cesty, ich šírku, kde sa možno 
obracať. Ukladanie „mapy“ 
do hlavy pripomína každému 
novému. Niektorí povedia, že 
načo sa zaúčať, veď to je jedno-
duché. „Ale až také jednoduché 
to nie je, niekto sa zaúča dva 
týždne, iný aj mesiac,“ hovorí 
Radoslav Martiš. Keď zaúča, 
nechá nováčika všetko robiť 
samého a  ozve sa s  upozor-
nením a korekciou, až keď sa 
adept v niečom pomýli. 
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„

“

Okrem jazdenia má na starosti 
aj zapracovávanie nových vodičov. 

Zájdu do všetkých �liálok, kam 
budú neskôr chodiť sami. Uklada-

nie „mapy“ do hlavy pripomína 
každému novému. Niekto sa zaúča 

dva týždne, iný aj mesiac.

„

“

Keď vystupuje do kabíny, prezuje 
sa. Hore to vyzerá ako v malej 

obývačke. Aj dečky, vázička s kve-
tinami, ozdoby. Za chrbtom útulná 

minispálňa. Veď je to priestor, 
kde trávi veľkú časť života.„

“

Neraz sa ho mladí pýtali, či ísť za 
profesionálneho vodiča. Vždy od-
povedal, že nech to neskúšajú, ak 
ich práca nemá baviť. Nemôže to 

byť iba zamestnanie, ale aj koníček 
a treba mať na to aj povahu.

„

“

Noci trávi väčšinou v Senci, 
prespáva v kamióne, ale hodiny 

oddychu má oproti ľuďom z iných 
profesií posunuté. Hodinu 

pred odchodom trvá nakladanie 
tovaru. Ak má vykladať 

vo �liálke už o šiestej ráno, 
vyráža aj o druhej v noci.

Pred pár rokmi ešte nemohol štyridsaťpäťročný vodič 
Radoslav Martiš tušiť, že priezvisko Martiš sa zaradí 
do zoznamu nadressáckych dynastií. Do �rmy totiž 
od začiatku tohto roka prišiel za vodiča jeho 
dvadsaťdvaročný syn Jakub.

Kľukatá cesta 
za volant

Milióny 
kilometrov 
bez nehody

Keby bola okolo zemegule autostráda, päťdesiatosem-
ročný Seničan Jozef Jašek by ju v kamióne absolvoval už 
najmenej 112, ale možno aj 125-krát. Presne sa to vyrátať 
nedá, lebo za volantom v priebehu štyroch desaťročí od-
jazdil štyri a pol až možno aj päť miliónov kilometrov. Bez 
nimi zavinenej dopravnej nehody.



Od malička bol zbláznený 
do áut, nuž, samozrejme, sa 
išiel učiť za automechanika 
do ČSAD. V  treťom ročníku 
robil vodičské skúšky a za vo-
lant si sadol už v osemnástich 
rokoch. V  roku 1986 začal 
v  ČSAD jazdiť do zahraničia 
a v NAD-RESS to dodnes ťahá 
od augusta roku 1992, hoci 
spoločnosť mala vtedy iné 
meno a prešla vývojom.

Stretli sme sa, keď sa  v  je-
den marcový piatok ráno vrá-
til s  kamiónom z  Francúzska. 
Tam viezol nápojové súpravy 
zo sklární v  Lednických Rov-
niach, naspäť zasa plechy do 
senického závodu spoločnosti 
ArcelorMittal Gonvarri, z kto-
rých sa vyrábajú komponenty 
pre automobilový priemysel. 
Víkenduje doma, a tam sa do-
zvie, čo a  kde bude nakladať. 
Možno opäť pôjde po sklo 
do Lednických Rovní alebo po 
kotly do skalického Prother-
mu, možno po chladničky. 

Jazdí predovšetkým do Fran-
cúzska, alebo aj do Talianska a 
Rakúska. Podľa potreby.

Ako sa kde jazdí?
„Nemecké cesty sú preplne-

né, je to tranzitná krajina,“ 
vraví. „Najlepšie je tadiaľ jaz-
diť v noci. Ak sa cez deň dosta-
nete do kolóny, je to strašné. 
Vo Francúzsku sa jazdí dobre, 
lebo majú dosť drahé diaľnice 
a  Francúzi ich až toľko nevy-
užívajú.“ Keď začínal jazdiť, 
nosil si mapy a vždy si preštu-
doval, kam ide. Navigácia je vý-
borná, veľmi šetrí čas aj nervy, 
netreba zastať, vypytovať sa. 
Kedysi vo veľkom meste zasta-
vil na prvej benzínke a  pýtal 
sa, ako sa dostane na konkrét-
nu adresu. Keď Francúzom ne-
rozumel, tak mu to aj nakres-
lili. Alebo sa pýtal taxikárov 
či policajtov. Ak človek slušne 
pozdraví, sú ochotní. Najmä 
mladší vodiči sa spoliehajú iba 
na navigáciu, ale on má pre is-

totu aj mapu. Ak by sa stratil 
signál, či nastala technická po-
rucha, šesťdesiat percent tých, 
ktorí sa spoliehajú iba na navi-
gáciu, nemusí tra�ť do cieľa.

Ako sa cíti slovenský vodič 
v zahraničí? Sú rozdiely, čo sa 
týka národností? Jozef Jašek 
nevidí nejaké veľké. „Ak dodr-
žiavate to, čo k  bezproblémo-
vej prevádzke potrebujú, je to 
v poriadku,“ myslí si. „Len mu-
sím slušne vystupovať. Potom 
sa tak správajú aj oni k  nám.“ 
Akurát vo Francúzsku bývajú 
problémy. Príde k  partnerom 
slušne oblečený a  hnevá ho, 
keď je Francúz v  teplákoch 
a šľapkách. Ak čosi chcú od jed-
ného, mali by aj od druhého.

Vraví, že aj medzi Slovák-
mi a  Čechmi sú dobrí aj zlí 
šoféri, ale je presvedčený, že 
máme veľa dobrých vodičov. 
Mnohí odchádzajú do zahra-
ničia. Kvôli platu. Láka ich aj 
to, že ak pracujú v Rakúsku či 
Nemecku viac než päť rokov, 
budú odtiaľ dostávať alikvotnú 
časť dôchodku. On tvrdí, že by 
takú možnosť nebral, lebo nik-
de nie je život taký ružový, ako 
sa zdá.

Väčšinu dňa sedia vodiči sami 
za volantom, s kolegami sa ví-
dajú iba na parkoviskách. Keď 
Jašek vystúpi s auta, pozdraví 
všetkých a pozrie sa, či dako-
ho nepozná. Aby prehodili pár 
slov. Kedysi bolo vraj takých 
kontaktov viac. Teraz si kaž-
dý ide nakúpiť, ak niečo treba, 
potom sa vyšplhá do kabíny  
a zatiahne záclony. 

Chvíľky voľna
Na parkovisku je však aj jazy-

ková bariéra. Ak sa rozprávajú, 
tak väčšinou len starší, ktorí 
vedia niečo po nemecky. Mla-
dí hovoria skôr po anglicky. So 
základmi z nemčiny či francúz-
štiny si pri vykládke i nakládke 
vystačí.

Keď zaparkuje, prejde okolo 
auta, skontroluje, či je všetko 

v poriadku, urobí si kávu a zje 
niečo z domu. Má rád bravčo-
vé, má ho zavarené a  urobí si 
k  nemu ryžu či zemiaky. Prí-
padne si uvarí špagety. Na ra-
ňajky býva párok alebo hemen-
dex. V Nemecku na parkovisku 
pre kamióny k  parkovnému 
dávajú aj bon do reštaurácie. 
Výborne je to zorganizované 
aj v Rakúsku, dobre sa je aj vo 
Francúzsku. Knihy si na cesty 
nenosí, hudbu, najmä ľudovky, 
si púšťa iba za jazdy. Po veče-
ri si dá jedno pivko a pozrie si 
jeden český alebo slovenský 
�lm. V  popularite vedie Ves-
ničko má, středisková. Už vie 
naspamäť každú hlášku a rád 
si pozrie aj Sváka Ragana.

Za štyridsať rokov za volan-
tom ho zatiaľ netrápia nijaké 
šoférske choroby, nebolia ko-
lená, ani kríže. Problém môže 
však byť, ak sa mu niečo ne-
zdá, vybehne skontrolovať 
auto z  teplej kabíny v  tričku 
do zimy. Vtedy si to môžu od-
skákať priedušky. Hoci do dô-
chodku má ešte dosť rokov,  ak 
sa bude cítiť zdravý a dokáže 
jazdiť bezpečne, chce ešte pra-
covať niekoľko rokov navyše. 
Veď kamarát má už sedemde-
siat a stále jazdí. 

Množstvom životných skúse-
ností vie  byť dobrým radcom 
mladším, mladým i budúcim 
kolegom. Neraz sa ho mladí 
pýtali, či sa majú dať na dráhu 
profesionálneho vodiča a  on 
vždy odpovedal, že nech to ne-
skúšajú, ak ich práca nemá ba-
viť. Nemôže to byť iba zamest-

nanie, ale aj koníček, a  treba 
mať na to aj povahu. 

Keď sa začínala kamiónka, 
bola situácia úplne iná. „Ja 
som sa učil u  budúceho za-
mestnávateľa, v  ročníku nás 
bolo tridsať, a ak niekto zistil, 
že na prácu vodiča nemá, mo-
hol prejsť v ČSAD napríklad za 
automechanika,“ spomína si. 
Učni však podpisovali zmluvu, 
že zostanú pracovať päť rokov. 
Ak chceli ísť inde, kde sa im 
to zdalo zaujímavejšie, mohli, 
ale až keď oni alebo budúci 
zamestnávateľ za vyučenie za-
platili určitú sumu.

Verný značke a jej štýlu
Keď vystupuje do kabíny, 

prezuje sa. Hore to vyzerá ako 
v malej obývačke. Aj dečky, vá-
zička s  kvetinami, ozdoby. Za 
chrbtom má útulnú minispál-
ňu. Veď je to priestor, kde trávi 
veľkú časť života a  musí tam 
mať pohodu, lebo zodpovedá 
za termíny i hodnoty. Nejeden 
vodič časom mení zamestná-
vateľa, on je však u  jedného 
už vyše dvadsaťsedem rokov.  
Vie prečo, lebo porovnáva. 
NAD-RESS podľa neho vytvo-
ril pracovné podmienky na 
jednotku. Pravidelne sa menia 
autá, o ktoré sa starajú ochot-
ní opravári. Na cestách majú 
platobné karty a výplata príde 
vždy načas. V iných �rmách sú 
vodiči neoddýchnutí, neraz si 
autá opravujú aj sami. Pochva-
ľuje si aj nadressácky sociálny 
program. Už sa s  priateľkou 
dostal aj do kúpeľov.

Syn síce skončil deväťročné 
gymnázium, ale odjakživa ho 
fascinovali motory, autá, šofé-
rovanie, tak sa dal na prácu vo-
diča. Za volantom sedí, aj keď 
nemusí. Aj cez víkendy vo svo-
jom osobnom aute. Predtým 
jazdil pre istú mraziarenskú 
�rmu, ale nebol spokojný 
s  odmeňovaním, nuž oslovil  
NAD-RESS. Otcovi povedal, že 
do novej práce chodí rád, páči 
sa mu a  medzi viacerými iný-
mi výhodami vidí rovnako ako 
otec aj to, že nikdy nemeškala 
výplata, všetko dostane pekne 
na výplatnej páske, nič sa ne-
vypláca bokom.

Otec Martiš nejazdí v  NAD-
-RESS oveľa dlhšie než syn. 
Prišiel iba pred štyri a  pol ro-
kom, a  nie z inej autodoprav-
nej �rmy, ale z kuchyne. Štyri 
roky pracoval v  Rakúsku ako 
kuchár. Jeho cesta za volant 
nadressáckeho chladiarenské-
ho volva bola totiž značne kľu-
katá.

Do správneho auta
Začínal najskôr u  známeho 

vo �rme ako autoopravár, lebo 
ho to bavilo. Odtiaľ sa dostal 

k šoférovaniu. Spočiatku vozil 
žuvačky, lízanky a  rôzne po-
traviny do obchodov. Najprv 
len po Slovensku a  bol spo-
kojný. Každú noc spával doma 
a  víkendy mal voľné. Potom 
ho však ďalší kamarát, s kto-
rým hrávali futbal, zavolal, či 
by nechcel voziť živé zvieratá. 
Na dlhých štrekách po celej 
Európe. Do Talianska, Ho-
landska, Dánska a dokonca až 
do Turecka. Kamión bol na to 
uspôsobený, zvieratá mali vo 
vozidle krmivo, balíky sena 
aj napájačky s vodou, v ktorej 
boli rozpustené vitamíny, aby 
cestu bez úhony vydržali. Keď 
do Talianska viezol napríklad 
teliatka, na maďarsko-slovin-
ských hraniciach musel stáť 
hodinu na kŕmnych staniciach. 
Zodpovedný bol totiž nielen za 
bezpečnú jazdu, ale aj za stav 
zvierat, a preto on rozhodoval, 
koľko kusov mu naložia. Pra-
satá mávali okolo sto kíl a mo-
hol ich odviezť aj dvesto. Hovä-
dzí dobytok mával okolo tony, 
nuž naložilo sa tak 20 až 25 
kusov. Podľa hmotnosti. Prá-
ca so živými zvieratami bola 
podľa Radoslava Martiša pre-

ňho ako vodiča asi najťažšia. 
Niekoľkokrát sa mu stalo, že 
mu zvieratá rozkývali kamión  
a začal po diaľnici lietať. „Keď 
to v  Rakúsku videli ľudia 
z  iných áut, volali policajtom, 
lebo si mysleli, že som opitý,“ 
spomína si teraz už s  úsme-
vom. „Až keď ma zastavili 
a otvoril som kamión, uvideli, 
prečo som tak lietal.“ V  NAD-
-RESS ho nič také nečaká.

0d Billy k Bille
Zo skladu v Senci rozváža po-

traviny do predajní siete Billa. 
Deň vopred sa od dispečera 
dozvie, kam jeho cesta pove-
die, pozná konečný bod i  pre-
dajne na trase. Ak sa dozvie, 
že pôjde do Komárna, vie, že 
na trase bude napríklad Šaľa 
a Nové Zámky, prípadne do 
Komárna pôjde iba cez Nové 
Zámky. Podľa toho presne vie, 
o koľkej má ísť tovar nakladať, 
pretože o šiestej ráno už musí 
byť v prvej �liálke a o deviatej 
bude všetko rozvezené. Jeho 
práca sa tým však nekončí. Na 
spiatočnú cestu buď naloží pa-
lety, alebo, ak je objednávka, 
dispečer ho vyťažuje inými 
zásielkami. „Nedávno som na-
kladal balenú hlinu do Mount-
�eldu v Trnave. To preto, aby 
kamión nešiel do Senca prázd-
ny, hoci aj to sa stáva.“ 

Najdlhšou trasou je Veľký Kr-
tíš a  Námestovo. Do Štúrova, 

kde má prvú vykládku, sú to 
dve hodiny  a dvadsať minút. 
„Samozrejme, bezpečnostné 
prestávky dodržiavam,“ hovo-
rí. „Jazdíme štyri a  pol hodi-
ny,  potom musíme 45 minút 
stáť. Pauzu sa snažím vždy 
stráviť na parkovisku pri �- 
liálke. V niektorých �liálkach 
máme možnosť zohriať si 
vlastné prinesené jedlo. Mne 
ráno jesť veľmi nechutí, dám 
si iba kávu a  až keď prídem 
do Štúrova, zjem nejaké malé 
raňajky – jogurt, rožok s  nie-
čím... Keď mám šťastie, že 
neveziem chladené potraviny, 
tak môžem zastať na benzínke 
a  dať si kávičku. A ak stíham, 
zájdem aj do reštaurácie.“

Spoločníkom na ceste mu je 
väčšinou Rádio Expres, Európa 
alebo „funko“, ale niektoré dni 
si rádio radšej nezapína, alebo 
vypne pri správach, aby ho ne-
rozčuľovali, lebo sa mu nechce 
počúvať o vraždách, násilí. Pre-
to radšej siahne po nahrávkach 
na USB. Minule si cez víkend 
sťahoval hity z osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov, ale na-
hrával si aj vážnu hudbu. 

Víkendy však najradšej trávi v 
záhrade. Už sa nevedel dočkať, 
kedy sa vonku oteplí. „Mám 
rád kvetinky, s priateľkou sme 
teraz nasadili zopár paradajok, 
papriky.“ Ale najdôležitejšia 
je preňho okrasná záhrada s 
ovocnými stromami. „Úplne 

sa tam odreagujem,“ smeje sa. 
Pália aj slivovicu, ale tú nemu-
sí - iba  ak štamperlík cez voľ-
ný víkend. V  lete mu pri gri-
lovačke v  záhrade ku  skvelým 
moravským špekáčikom chutí 
skôr čapované pivo, radler. 

Mapa v hlave
Noci trávi väčšinou v  Senci, 

prespáva v kamióne, ale hodi-
ny oddychu má oproti ľuďom 
z iných profesií posunuté. 
Asi hodinu mu pred odcho-
dom trvá nakladanie tovaru. 
„Ak mám vykladať vo �liálke 
už o  šiestej ráno, vyrážam aj 
o  druhej v  noci,“ vraví. „Sa-
mozrejme, musím mať v hlave 
mapu a poradie vykládky. Ako 
prvý začnem nakladať tovar 
pre najvzdialenejšiu predajňu.“ 

Je rád, že nejazdí iba na jed-
nej trase, ale na všetkých, kde 
má Billa �liálky. Jazdenie je 
tak pestrejšie a on si trasy uží-
va aj zo sedadla spolujazdca, 
pretože okrem vlastného jaz-
denia má na starosti aj zapra-
covávanie nových vodičov. Tí 
si najprv prejdú dielňu, zozna-
mujú sa so všetkými postupmi 
a potom prídu k nemu do ka-
bíny. Pripomína im, že v skla-
de si treba vopred pozorne 
skontrolovať aj to, čo nakladá, 
aby omylom nenaložil tovar, 
ktorý má odviezť kolega. Po-
tom zájdu do všetkých �liálok, 
kam budú neskôr chodiť sami. 
Musia si zapamätať prístupové 
cesty, ich šírku, kde sa možno 
obracať. Ukladanie „mapy“ 
do hlavy pripomína každému 
novému. Niektorí povedia, že 
načo sa zaúčať, veď to je jedno-
duché. „Ale až také jednoduché 
to nie je, niekto sa zaúča dva 
týždne, iný aj mesiac,“ hovorí 
Radoslav Martiš. Keď zaúča, 
nechá nováčika všetko robiť 
samého a  ozve sa s  upozor-
nením a korekciou, až keď sa 
adept v niečom pomýli. 
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„

“

Okrem jazdenia má na starosti 
aj zapracovávanie nových vodičov. 

Zájdu do všetkých �liálok, kam 
budú neskôr chodiť sami. Uklada-

nie „mapy“ do hlavy pripomína 
každému novému. Niekto sa zaúča 

dva týždne, iný aj mesiac.

„

“

Keď vystupuje do kabíny, prezuje 
sa. Hore to vyzerá ako v malej 

obývačke. Aj dečky, vázička s kve-
tinami, ozdoby. Za chrbtom útulná 

minispálňa. Veď je to priestor, 
kde trávi veľkú časť života.„

“

Neraz sa ho mladí pýtali, či ísť za 
profesionálneho vodiča. Vždy od-
povedal, že nech to neskúšajú, ak 
ich práca nemá baviť. Nemôže to 

byť iba zamestnanie, ale aj koníček 
a treba mať na to aj povahu.

„

“

Noci trávi väčšinou v Senci, 
prespáva v kamióne, ale hodiny 

oddychu má oproti ľuďom z iných 
profesií posunuté. Hodinu 

pred odchodom trvá nakladanie 
tovaru. Ak má vykladať 

vo �liálke už o šiestej ráno, 
vyráža aj o druhej v noci.

Pred pár rokmi ešte nemohol štyridsaťpäťročný vodič 
Radoslav Martiš tušiť, že priezvisko Martiš sa zaradí 
do zoznamu nadressáckych dynastií. Do �rmy totiž 
od začiatku tohto roka prišiel za vodiča jeho 
dvadsaťdvaročný syn Jakub.

Kľukatá cesta 
za volant

Milióny 
kilometrov 
bez nehody

Keby bola okolo zemegule autostráda, päťdesiatosem-
ročný Seničan Jozef Jašek by ju v kamióne absolvoval už 
najmenej 112, ale možno aj 125-krát. Presne sa to vyrátať 
nedá, lebo za volantom v priebehu štyroch desaťročí od-
jazdil štyri a pol až možno aj päť miliónov kilometrov. Bez 
nimi zavinenej dopravnej nehody.
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Krížovka

Vyriešenú tajničku nám pošlite na adresu nadresacik@nadress.sk do 31. 5. 2019. 
Troch z vás odmeníme tričkom NAD-RESS.

Profesionálnym šoférom 
bude Pavol Kobliška prvého 
septembra už štyridsať rokov. 
Vie presne, odkedy jazdí, ale 
počet odjazdených kilometrov 
si nepamätá. Nezapisoval si to. 
Má päťdesiatosem rokov a  do 
učenia do vtedajšieho ČSAD 
v Senici išiel preto, že to bolo 
populárne. V  tom čase chcel 
byť takmer každý chlapec vo-
dičom kamióna alebo autome-
chanikom. Tak aké prebera-
nie? „Bavilo ma to vtedy, baví 
ma to doteraz, ináč by som už 
za volantom nebol.“ A keby sa 
mohol vrátiť do mladosti a vy-
berať si robotu, čím by chcel 
byť, len pokrčí plecami: „Ťažko 
povedať. Neviem si predstaviť, 
že by som dennodenne stál 
osem hodín za pásom.“

Jeho prvým autom bola Ško-
da 706, lebo v tom čase medzi 
nákladiakmi veľa typov na vý-
ber nebolo. Začínal s  vozením 
štrku na stavbe diaľnice pred 
Piešťanmi, na stavbe drá-
hy na  bratislavskom letisku, 
potom rozvážal do predajní 
Jednoty mlieko, pivo a  ďal-

šie potraviny. No už dvadsať-
jeden rokov vozí produkciu 
Grafobalu - papierový obalový 
materiál, najmä rôzne škatule. 
Do Kladna napríklad škatule 
pre skladačky Lego, ktoré tam  
vyrábajú, do Olomouca zase 
pre �rmu Nestlé a  na južnú  
Moravu k  vinárom darčekové 
obaly na fľašky vína. Vodiči 
z  NAD-RESS obsluhujú aj časť 
Maďarska, Budapešť, Dunaúj-
város, Veszprém, Székesfehér-
vár... Pavol Kobliška však hovo-
rí, že maďarské trasy nemusí. 
Je to zväčša po diaľnici, štyri 
hodiny po dlhej fádnej rovine. 

Kľukaté cesty
domovinou

Radšej má sever Slovenska, 
od Žiliny po Tatry. Rád jazdí aj 
do Kočoviec, kľukatými okres-
nými cestami zvlnenou Myjav-
skou pahorkatinou cez Myja-

vu, Starú Turú na Nové Mesto 
nad Váhom. Okolo polnoci vy-
ráža, vykládku má stanovenú 
na čas medzi jednou a  treťou 
hodinou, cestu pozná naspa-
mäť, vie, na ktorých miestach 
sa popri ceste pohybuje lesná 
zver, kde sa pasie, kadiaľ pre-
behuje cez cestu. Jeleňov a da-
nielov je tam v zime aj dvesto, 
vidí, ako chodia olizovať posy-
povú soľ na ceste. „Samozrej-
me, že je to nebezpečné, ale 
len pre nepripraveného a upo-
náhľaného vodiča,“ vraví. „Ja 
tadiaľ jazdím už roky a náklad-
ným autom som žiadne zviera 
nezrazil.“ 

Nedávno dostal nové Mit-
subishi Furo, už druhé v  jeho 
rukách. S  tým predchádzajú-
cim najazdil za dvanásť rokov 
900-tisíc kilometrov. Bez prob-
lémov. Iba raz ho zradil pri Ho-
líči kardan. Zavolal do �rmy, 
prišli opravári a za pol hodiny 
bolo všetko v  poriadku. Me-
dzi vodičmi panuje solidarita. 
V zahraničí sa nik nepýta, či je 

to Turek, či Nemec, Bulhar ale-
bo Slovák, s tým nie je problém. 
On sám sa vo svete s poruchou 
nestretol, ale mnoho krát ho 
zastavili kolegovia, či nemá... 
napríklad žiarovku. „Čoby som 
nemal, s  tým nemám absolút-
ne nijaký problém.“ Ale podľa 
spôsobu  jazdy pozná, ktorý 
vodič odkiaľ pochádza.
Kto ako jazdí

Vraví, že Poliaci, Rumuni či 
Bulhari jazdia často ako bláz-
ni. „Veľmi rýchlo, nebezpeč-
ne predbiehajú, okolo mňa 
len prefrčia. Spôsobujú veľa 
nehôd, však pravidelne v  te-
levízii hovoria o  nehode poľ-
ského vodiča, napríklad na 
cestách po Orave,“ tvrdí. „Za 
jazdy mám zapnuté rádio, v 
Česku Frekvence 1, doma Slo-
venský rozhlas a v dopravných 
správach medzi muzikou stále 
spomínajú havárky. Iste, cesty 
sú preplnené, jazdí sa čoraz 
zložitejšie, je nepomerne viac 
nehôd ako kedysi, ale nebez-
pečne rýchlu, riskantnú jazdu 
to neospravedlňuje.“

Za jazdy nepoužíva nadávku 
„Jasné, ženská za volantom“. 
V ich �rme nemajú ešte ženu-
-vodičku, ale v  zahraničí jaz-
dia bežne. Aj v Česku, a tento 
trend prichádza aj na Sloven-
sko. „Vídavam ich na men-
ších, ale aj na väčších autách. 
Niektoré jazdia aj vo dvoji-
ci  s  manželom. S  niektorými 
som na čerpačke či parkovisku 
prehodil zopár slov. Milé oso-
by.“ A  je presvedčený, že ženy 
sú za volantom možno zodpo-
vednejšie než chlapi. Ak sú vy-
daté a majú deti, majú rodinu 
stále na mysli a pred očami.

Vníma, že autodopravcovia 
majú stále viac problémov 
s počtom vodičov, lebo záujem 
o  túto prácu klesá. Argumen-
tov je veľa, niektoré sa opaku-
jú. Ale on, ak vraví, že to už nie 
je ako kedysi, hovorí aj o  vý-

chove a  materiálnej stránke. 
Keď sa on učil v ČSAD za auto-
mechanika, získal aj vodičský 
preukaz a s  výučným listom 
aj osvedčenie, že môže okrem 
automechanika robiť aj šoféra. 
Prax s  nákladiakmi získavali 
mnohí aj ako vodiči na vojen-
čine. Dnes je vodičský preukaz 
na nákladné auto drahý špás, 
mnohí chalani na to nemajú 
peniaze. Keď si čosi našetria, 
tak akurát na vodičák na osob-
né auto. 
Ako relaxovať?

Či by nevymenil svoje jazdy 
po Slovensku alebo Česku 
za diaľkové? Pokrúti hlavou. 
Preňho je výhodou byť pekne 
večer doma. Má už svoj vek 
a záhradu na Morave kúsok za 
hranicami, kde rád trávi voľný 
čas. S  manželkou tam majú 
všetko - ovocné stromy aj ze-
leninu. Rovnako rád relaxuje 
aj na rybách. V lete je schopný 
vstať aj o štvrtej a  až potom 
ísť do roboty. „Človek si tam 
nádherne vyčistí hlavu,“ ho-
vorí o  svojej skúsenosti. Nie-
čo z  úlovku rozdá, niečo ide 
na spestrenie ich stola. Ryby 
má rád a doma ich pripravuje 
vlastnoručne a pýši sa, že varí 
perfektne, možno lepšie než 
mnohé ženy. Keďže z ciest sa 
vracia domov každý deň, zbalí 
si doma len nejakú drobnosť 
alebo sa niekde zastaví na vy-
prážaný syr.

Ak by mal dovolenkovať a ne-
šiel by na ryby, potom by sa vy-
bral s manželkou na prechádz-
ky na Oravu alebo do Nízkych 
Tatier. Nie však na týždeň, sta-
čia mu aj štyri dni. Obaja boli 
spolu aj v Rajeckých Tepliciach. 
Štyri dni v kúpeľoch aj so  ži-
votnými partnermi dostali ako 
pozornosť �rmy tí vodiči, ktorí 
mali odjazdených tridsať rokov. 
More ho neláka. Manželka by 
vydržala na pláži aj dva týždne, 
on však slnko nemá veľmi rád.

Nadránom vyrazil do Třebíča v Česku k výrobcovi pančúch 
a pre škatuľky na ne. Po návrate v Grafobale v Skalici nalo-
žil obaly, ktoré odvezie v noci do Kočoviec pri Novom Mes-
te nad Váhom, kde vyrábajú komponenty pre automobilky. 
Ciele jázd na ďalšie dni sa dozvie včas telefonicky. Podľa 
potrieb Grafobalu.

Ak by ma to nebavilo, 
už tam nie som
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Krížovka

Vyriešenú tajničku nám pošlite na adresu nadresacik@nadress.sk do 31. 5. 2019. 
Troch z vás odmeníme tričkom NAD-RESS.
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sú za volantom možno zodpo-
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