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Držíte v  rukách 24 strán nového 
čísla Nadresáčika. Je plný príbehov 
vašich kolegov, zamyslení riadite-
ľov o  výsledkoch, ale aj víziách fi r-
my. Je plný spomienok - fotografi í 
z  Rodinného dňa NAD-RESS. Náj-
dete tam rozhovory s  Vladom Voš-
tinárom a  Brezom z  Polemicu o  ich 
vzťahu ku kamiónom a šoférovaniu. 
Dozviete sa, aká kapustnica sa varí 
u  Kosíkovcov, čo dostal vodič Cho-
choláček pod stromček a ako odvtedy 
rád okrem jazdenia na koni snoubor-
duje, kolega Pagáčik prezradí, že list 
pre Ježiška jeho syna má tri metre 
a pneuservisák Žák vás zase pozve na 
marcové divadelné predstavenie po 
záhorácky, ktoré režíruje. V Nadresá-
čiku nájdete aj pozvánku na vianoč-
nú kapustnicu, ktorá bude tentoraz 
okrem Senice aj v Senci, a v Trnave. 
Píšte nám, fanúšikujte náš Facebook, 
sledujte Instagram a pozrite si videá 
na youtube. Robíme to pre vás, aby 
ste vedeli, čo sa deje, a  zabavili vás. 
V Nadresáčiku na vás čaká aj originál-
na nadresácka krížovka a na posled-
nej strane jedno veľké poďakovanie 
a  prianie od vedenia. PF 2020, milí 
Nadresáci. A zachovajte nám priazeň. 

 Redakčná rada Nadresáčika

Zaparkovali sme 
na Vianoce

Lajkujte nás na Facebooku

                     NAD-RESS Senica, a. s.                            @nadresacik                                                  NAD-RESS Senica, a. s.
Sledujte nás na Instagrame Pozerajte nás na YouTube

Šťastný nový rok
Milá rodina Nadresákov,

s  pokorou a  úctou sme pripravovali toto číslo 
Nadresáčika. NAD-RESS Senica patrí medzi tri 
najväčšie slovenské dopravné spoločnosti. Autá 
NAD-RESS tým, že rozvážajú každý deň tovar od 
Svidníka po Holíč, poznajú po celom Slovensku. Po-
koru a úctu sme cítili od riaditeľov, s ktorými sme 
robili rozhovory. Priznávali, že nie je najlepšie ob-
dobie na biznis, ale našli spôsob, ako fi rmu stabili-
zovať a rozvíjať. S pokorou a úctou rozprávali o kaž-
dom z vás, ktorí ste súčasťou ich pracovnej rodiny. 
O dievčatách na ekonomickom, o servise, o dispeče-
roch, a najmä o vás – vodičoch. 

Cítia veľký rešpekt a sú pyšní na každého z vás, 
ktorý chce byť súčasťou NAD-RESS. Peter Halabrín 
išiel s  kožou na trh a  priamo, ako to len on vie, 
porozprával o  zmenách, ktoré sa diali tento rok 
v NAD-RESS. Zároveň, ako veľký vizionár, verí, že 

SPOLU VŠETCI dokážete, čo bude pre VÁS VŠET-
KÝCH najlepšie. Akcionári NAD-RESS Senica nie 
sú majitelia, ktorí prahnú po zisku. NAD-RESS je 
dušou a srdcom rodinná fi rma. Slová, ako dôvera, 
zdravie, priatelia, ĎAKUJEM, sa v  nej vyslovujú 
s úctou a pokorou. Pre každého z vedenia je dôle-
žité, aby mal stabilných zamestnancov a  spokoj-
né rodiny okolo nich, a stabilných a  spokojných 
zákazníkov, aj keď to nie je ľahké. Pavol Kosík 
s  obrovským rešpektom vníma zamestnancov 
v  NAD-RESS, ktorí robia vo fi rme dlhšie, ako je 
jeho vek. Obdivuje ich, že dokázali prežiť celý svoj 
pracovný život v jednej spoločnosti. Oceňujeme to 
o to viac, že dnešná generácia má potrebu striedať 
zamestnania bez väčšej vízie. 

Pokoru a úctu sme cítili aj od každého zo zamest-
nancov, s ktorými sme sa pri príprave Nadresáčika 
stretli, aby sme sa dozvedeli o tom, ako sa dostali 

do NAD-RESS, prečo majú radi svoje povolanie, čo 
robia na Vianoce a čo si prajú do ďalšieho roka. Cíti-
li sme v nich pokoru a úctu, spokojnosť za výplaty, 
ktoré chodia včas, za kvalitný vozový park, za nad-
štandardný sociálny program. 

Idú Vianoce, čas, keď sa stretnete s  rodinami, 
s blízkymi ľuďmi, nájdete pokoj v duši. Pocítite lás-
ku, súdržnosť, pohodu. Mať v sebe pokoru a úctu 
nie je ľahké. Jednoduchšie je na všetko sa hnevať, 
a frfl ať a čakať. NAD-RESS nie je generálneho fi r-
ma. Je to aj vaša pracovná fi rma. Vaša rodina. Bez 
vás by nebola. NAD-RESS je aj pokora a úcta k va-
šim kolegom, k niekomu, kto zoženie obchod, kto 
vám pripraví výplatu, kto opraví defekt, kto vás 
dobre naviguje. Pokora a  úcta je vzácna. Prajeme 
vám ju spolu so zdravím, šťastím a  úsmevom do 
roka 2020. 

 Barbora Žiačiková, editorka Nadresáčika 
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ôRovnako, ako v  pred-
chádzajúcich rokoch, aj 
vlani ste sa stretli so za-
mestnancami pri vianočnej 
kapustnici. Bude aj tento 
rok? Hustejšia? Redšia? 
Kto ju bude variť? Aký bude 
tohtoročný záver roku? 
V čom bude rovnaký a v čom 
iný ako v predchádzajúcich 
rokoch?

Ako vlani, tak aj tento rok 
budeme mať vianočnú kapust-
nicu. Pripravujeme všetko na 
posledný týždeň pred Viano-
cami na 20. 12. 2019 a  spolu 
s  mojimi kolegami – riaditeľ-
mi bude všetko pripravené 
nielen v  Senici. Chceme pri-
praviť pohostenie pre našich 
kolegov aj v Trnave, a v Sen-
ci. Prídem všade aj ja osobne 
a  musím povedať veľmi, veľ-
mi sa teším  a  som tejto akcii 
rád. Stretnúť sa osobne s  vo-
dičmi, s  ľuďmi, ktorí celý rok 
reprezentujú u  klientov našu 
spoločnosť, je pre mňa veľmi 
obohacujúce a  vážim si každé 
jedno podanie ruky, ktoré sa 
mi podarí zrealizovať. A  va-
riť budeme všetci spolu, teda 
hlavne my z „vládnej“ budovy 
a  všetci ktorí budú mať chuť 
a čas.
ôKeď ste vo vlaňajšom 

vianočnom Nadresáčiku 
hodnotili rok 2017, vrave-
li ste o poklese ziskovosti 
firmy v ostatných troch ro-
koch. A z pohľadu spoluma-
jiteľa ste vyslovili obavy, 
že rok 2018 nebude taký 
úspešný, ako ste očakávali. 
Presné čísla prišli až po No-
vom roku. Aké boli?

Vývoj v  roku 2018 bol zlý. 
Už v druhej polovici roka sme 

vedeli, že musíme konať. Pre-
to hovorím, že to nebol rok 
katastrofálny, ale bol zlý! Dô-
ležité je však, že sme všetko 
prehodnotili a  verím, že sme 
spoločne vo firme našli spô-
sob, ako ďalej. To je všetko čo 
k tomu treba povedať. Vždy sa 
treba pozerať dopredu a z vecí, 
čo už boli, sa len poučiť a nie 
ich riešiť. To už je len plytvanie 
časom a energiou. A tú potre-
bujeme na nové projekty.
ôAké konkrétne? 
V  októbri 2018 sme pripra-

vili zmenu v systéme riadenia 
firmy, pripravili zmeny v  per-
sonálnej politike a  poskyto-
vaných službách, upravili or-
ganizačnú štruktúru, hoci to, 
žiaľ, postihlo aj troch kolegov. 
Do NAD-RESS sme presunuli 
činnosť zo špeditu a vzhľadom 
na  výhrady banky sme pria-
mo pod akciovú spoločnosť 
pripojili aj celú čerpačku. Pre 
rok 2019 sme pripravili novú 
stratégiu, zameranú na výraz-
nú úsporu režijných nákladov 
a obmedzenie výdavkov na re-
klamu a  marketing. Majitelia 
spoločnosti išli príkladom. To 
považujem za jeden z  dôleži-

tých faktorov v  stabilizácii si-
tuácie.
ôSplnilo to očakávania?
Po ťažkom a tvrdom roku 

môžem povedať, že áno, bolo 
to dobré rozhodnutie. Firma 
sa zastabilizovala, zbavili sme 
sa majetku, ktorý neprinášal 
ekonomický efekt, zlepšujú sa 
naše hospodárske ukazovatele 
a ideme dopredu s  jasnou ví-
ziou. Treba však povedať, že 
nie všetko je už vyriešené. Sú 
veci, ktoré si vyžadujú viacej 
času, a my ich ešte musíme do-
tiahnuť.
ôTieto opatrenia určite 

priniesli aj finančné úspo-
ry, umožňujúce investovať. 
Ktoré z  investícií pokladá-
te za najdôležitejšie?

Sme dopravná firma a robíme 
a  aj naďalej budeme robiť do-
pravu. Finančné prostriedky, 

ktoré vytvoríme, budeme vy-
užívať na zlepšovanie našich 
služieb v  doprave. Po troch 
rokoch sme zvýšili mzdy tech-
nicko-hospodárskych pracov-
níkov, a  to o 8 až 12 percent, 
a vodiči „sólo“ vozidiel majú 
mzdy vyššie o  päť percent a 
pripravujeme zmenu vo finan-
covaní vodičov návesov. Zavá-
dzame nový systém „denných 
staziek“, ktorý 
uľahčí prácu 

so  spracovaním dokladov od 
vodičov. Na zlepšovanie pod-
mienok našich zamestnancov 
prispel aj funkčný sociálny 
program, ktorý im poskytuje 
mnoho výhod. Vlani v prvom 
roku predstavoval približ-
ne 60-tisíc eur, v  tomto roku 
sa už mohlo čerpať takmer 
150-tisíc eur. 
ôHovorí sa o  chystaných 

majetkových zmenách 
v spoločnosti, zmenách ak-
cionárskej štruktúry...

Postupne sa stávam jediným 
vlastníkom akciovej spoloč-
nosti. Musím však povedať, 
že vlastne stále bol, je a bude 
mojím spoločníkom aj Janko 
Gašpárek, náš prvý technicko-

-dopravný riaditeľ. Je to člo-
vek, ktorého si nesmierne vá-
žim a ktorý mi od prvého dňa 
vo firme veľmi pomohol. A na 
to sa nedá a  hlavne nemá za-
budnúť. Od nového roku bude 
mať spoločnosť nové pred-
stavenstvo a  novú dozornú 
radu. Všetky zmeny smerujú 
k jednotnému a jasnému zjed-
nodušeniu v  riadení, vo vízii  
a v  nových cieľoch.
ôPilierom spoločnosti sú 

vodiči. Aká je nálada medzi 
nimi?

Štatistika roku 2019 hovorí, 
že sa nám podarilo stabilizo-
vať situáciu. Samozrejme, po-
mohol tomu aj stav na doprav-
nom trhu, kde veľa menších 
firiem zápasí o prežitie. Prijali 
sme 27 nových vodičov, medzi 
nimi aj štyroch navrátilcov, 
ktorí kedysi od nás z rôznych 
dôvodov odišli. Fluktuácia 
vodičov predstavuje do de-
sať percent, čo je po dlhých 
rokoch najmenej. Stabilne sa 
u nás cíti 91,6 percenta vodi-
čov. Je to super číslo, ale pre-
dovšetkým záväzok do budúc-
nosti. Nie každý sa musí vždy 
stotožňovať s mojou zásadou 
číslo jeden, ktorá znamená, že 
to, čo sľúbim, to aj dodržím. 
Ale verím, že majiteľ a  ma-
nažment spoločnosti vytvo-
ria predpoklady, aby sa mohli 
stále zlepšovať podmienky pre 
vodičov, opravárov, technic-
ko-hospodárskych pracovní-
kov, pre všetkých, ktorí chcú 
a budú u nás DOBRE pracovať.
ôČo to znamená?
Mám prehľad o  tom, čo na-

šich zamestnancov baví, čo 
chcú a  čo im prekáža. To je 

Aby sme šli dopredu a mali sme sa lepšie,   
„Náš vývoj v roku 2018 bol zlý, bolo mi jasné, že musím konať. Dôležité bolo, že som 
poznal spôsob, ako situáciu prekonať,“ hovorí hneď na začiatku koncoročného 
hodnotiaceho rozhovoru Peter Halabrin, generálny riaditeľ NAD-RESS Senica. 

Finančné 
prostriedky, 

ktoré sme tvorili 

a vytvoríme, budeme 

využívať na zlepšovanie 

našich služieb v doprave.

„

S kolegami spoločne študujeme vývoj v doprave a alternatívy čo je možné zlepšovať.

„
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základ, na ktorom budem sta-
vať. Ak chceme viac zarábať, 
musíme pracovať efektívnej-
šie, čiže s nižšími nákladmi, 
musíme zvýšiť produktivitu a 
podávať za rovnaký čas vyšší 
výkon. Musím stále pripomí-
nať, že efektivita znamená aj 
menej opráv, lepšie vyťažova-
nie vozidiel, menej zbytočných 
prestojov. Prináša to aj tlak na 
dispečerov i  vodičov. Pre ma-
jiteľov to zase znamená tlak 
na investície do efektívnejších 
vozidiel, moderné systémy 
riadenia a  hlavne investície 
do systémov kontrolingu. Len 
to je cesta na zvýšenie profi tu 
fi rmy. A zvýšený profi t fi rmy 
prináša lepšie podmienky pre 
zamestnancov.
ôAko sa to môže prejaviť 

na mzdách zamestnancov?
Treba pokračovať v  tom, čo 

sme spolu pred štyrmi, piatimi 
rokmi začali. Ale hlavne naj-
skôr využívať to, čo už máme. 

Lebo až potom môžeme riešiť 
nové veci. Čo to znamená kon-
krétne? Máme už viac rokov 
prijatý systém motivácie vodi-
čov. Mesačné a štvrťročné od-
meny za kvalitu, spotrebu, sta-
rostlivosť o vozidlo a podobne. 
Takto celý systém dáva mož-
nosť vodičom zarobiť si okrem 
mesačnej mzdy aj odmeny. 
Firma má na to vyčlenených 
celkove 500-tisíc eur ročne. 
Máme však veľmi nízke per-
cento čerpania týchto odmien 
– v  roku 2019 je to napríklad 
približne 200-tisíc. 

ôTak ste vlastne usporili? 
Ako majiteľ by som sa mo-

hol tešiť, že som ušetril, ale 
to by bola hlúposť. Preto hľa-
dám cesty, ako celý systém 
lepšie vysvetliť vodičom, ako 
ich naštartovať, aby CHCELI. 
Nechcem, aby plakali a hľadali 
cestu, ako sa čo nedá, ale aby 
hľadali cestu, ako SA ČO DÁ. 
To je aj moja fi lozofi a a som 
presvedčený, že jedine tak, 
že hľadáme, ako ísť stále do-
predu, môžeme sa mať lepšie. 
Vodiči majú v rukách, nohách 
a v očiach celú fi rmu a aj vlast-

né peniaze! Tak robme veci 
tak, aby ste mohli mať peniaze 
na VAŠOM  ÚČTE! Ak sa ne-
čerpá tých asi 300-tisíc eur, 
znamená to, že na každého 
vodiča je to v priemere jeden 
mesačný plat ročne. A ak toto 
je pre niekoho malá motivácia, 
tak potom neviem, čo ešte tre-
ba nastaviť. Neviem teda nič 
lepšie a  presnejšie, len treba 
chcieť. Preto všetkým jasne 
hovorím: áno, chcem a  bu-
dem robiť všetko pre to, aby sa 
podmienky u  nás zlepšovali, 
ALE NAJSKÔR využívajme to, 
čo tu už máme.
ôA vaša predstava o tom, 

čo čaká spoločnosť v  naj-
bližšej budúcnosti? 

Pripravujeme veľký projekt 
obnovy vozidiel. V  nasledujú-
cich dvoch-troch rokoch pôjde 
asi o 150 vozidiel. Študujeme 
aj vývoj v doprave a alternatív-
nych palivách. Chceme a  bu-
deme poskytovať naše služby 
všade tam, kde bude o  ne zá-
ujem a  my budeme vedieť, že 
to je pre nás istota ziskovosti 
a budúcnosti. Ja zasa urobím 

všetko, aby u  nás pracova-
li všetci, pretože chcú, a nie 
preto, že však MUSIA predsa 
niekde robiť. Od vodičov často 
počúvam, že keby sa dalo, 
tak... a  takéto vety  ma vždy 
totálne naštvú! Ja totiž ne-
chcem mať okolo seba ľudí, kto-
rí všetko iba musia, ale takých, 
ktorí niečo chcú. Takých, kto-
rí chcú byť v NAD-RESS, ľudí, 
ktorí sú hrdí, že sú členmi tímu 
NAD-RESS. 
ôDarí sa vám takýchto 

ľudí mať okolo seba?
Nesmierne ma mrzí „keby 

sa dalo“ prístup kolegov, aj 
napríklad k rozhovorom v na-
šich novinách, vo vyjadre-
niach pred našimi zákazníkmi 
a podobne. To nie je cesta do-
predu. Preto chcem a všetkých 
prosím nehovoriť „keby sa 
dalo...“, ale robme spolu, lebo 
„DÁ SA TO“. 

Naozaj nechcem vo fi rme bo-
jovať, ale ani nikoho nebudem 
prosiť. Sme jeden tím a bude-
me ním len vtedy, ak budeme 
„makať“ spolu. Úspech príde, 
len ak budeme mať 

všetci spoločne TOTÁLNE NA-
SADENIE A CHUŤ SPOLU ÍSŤ 
DOPREDU.

Úprimne hovorím: ak bu-
dem cítiť, že to nejde, že sa 
trápime a nikoho to neteší, že 
stále je motto „keby sa dalo...“, 
tak  radšej budem mať o polo-
vicu vozidiel menej, ale hlavne, 
aby sme boli všetci spolu spo-
kojní. 

pšie,   hľadáme cesty, AKO SA TO DÁ. Všetci 

Senec  (Vyhnalova ul.)
18. 12. 2019 od 11.00 - 13.00 hod.

Trnava  19. 12. 2019 od 10.30 hod.
Senica  20. 12. 2019 od 12.00 hod.

 S láskou Vaše vedenie

Pozvánka

„
Jasne hovorím: áno, 

chcem a budem robiť 

všetko pre to, aby sa 

podmienky u nás 

zlepšovali, ale najmä 

využívajme to, 

čo tu už máme.

Pripravujeme veľký projekt obnovy vozidiel, v nasledujúcich dvoch--troch rokoch pôjde asi o 150 ekologicky „čistých“ vozidiel.

„

Srdečne Vás pozývame 
na „Vianočnú kapustnicu“
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Je to užitočná prax. Seniori 
sa necítia životom definitívne 
odstavení na starú vedľajšiu 
koľaj, lebo mladší si radi vypo-
čujú pohľad skúsených pred-
chodcov. Tí totiž chod firmy 
vnímajú z  odstupu, bez tlaku 
dennej operatívy a stresov. Ro-
zumní nástupcovia tvrdia, že 
nejde o  stratený čas, za to, čo 
si vypočujú od predchodcov a 
nositelov štafetových kolíkov 
generácii sú vďační. Všeličo po-
kladajú za inšpiratívne.

Hoci je na Slovensku veľa fi-
riem, v ktorých japonské prin-
cípy neuznávajú a mnohí mladí 
manažéri si myslia, že takýto 
dialóg je v nových meniacich sa 
časoch iba zbytočnou stratou 
času, šesťdesiatpäťročný Ján 
Gašpárek z  Borského Mikulá-
ša je v  slovenských končinách 
užitočným seniorom japonské-
ho typu. Uvedomuje si zmeny, 
ktorými svet biznisu prechá-
dza, že doba pokročila a všeličo 
sa vyvíja ináč, určité riešenia 
si vyžadujú iný prístup než 
v čase, keď o NAD-RESS spolu-
rozhodoval. Neodmietne však, 
keď sa ho pýtajú na jeho názor.

V  senickom podniku ČSAD 
prežil celú profesionálnu ka-
riéru. Najprv sa vyučil, jazdil 

s  tatrovkou, potom mu firma 
odporučila študovať na strojár-
skej priemyslovke. V dopravnej 
spoločnosti sa po maturite stal 
dispečerom, postupne prešiel 
na post garážmajstra, vedú-
ceho obchodného oddelenia, 
vedúceho kontroly a  po priva-
tizácii sa stal prvým technicko-
-dopravným riaditeľom.

Na čo sa nezabúda
Generálny riaditeľ Peter Ha-

labrín hovorí, že si ho nesmier-
ne váži, lebo mu od prvého dňa 
vo firme veľmi pomohol, a na 
to sa nedá a  hlavne nemá za-
budnúť. Možno aj preto, že po 
oznámení, že NAD-RESS bude 
zamestnaneckou akciovou 
spoločnosťou, Ján Gašpárek 
projektu a  jeho autorom bez 
výhrad dôveroval. Dokázal to 
aj tak, že bol  prvým zo zamest-
nancov, ktorý priniesol peniaze 
na nákup akcií ešte v čase, keď 
si mnohí nevedeli ani predsta-
viť, čo taká akciovka je a čo so 
sebou prináša.

Neoľutoval to ani vtedy, keď 
firma prechádzala peripetiami, 
ktorými sa nijaký podnik v no-
vých – súkromných rukách ne-
vyhne, ani vtedy, keď získaval 
svoje manažérske skúsenosti. 

Ani vtedy, keď odchádzal z ro-
dinných dôvodov do predčas-
ného dôchodku. NAD-RESS 
prešiel odvtedy zmenou 
akcionárskej štruktú-
ry, a  on v  nej však 
stále figuruje. 
Vlastní desať akcií, 
z  celkového ob-
jemu je to len asi 
percento, symbo-
lický počet, ale kaž-
dá akcia môže zavážiť.

Dnešného generálne-
ho riaditeľa pozná ešte z čias, 
keď bol Peter Halabrín malým 
chlapcom. Poznal aj celú jeho 
rodinu, čestnú, spoľahlivú, 
pracovitú. Veď spolu s otcom 
Halabrínom v ČSAD pracoval.

„Vzťah vzájomnej dôvery, 
medzi dvomi ľuďmi na praco-
visku, vzájomná úcta, je čosi, 
čo nik nemôže prikázať, nadik-
tovať, v  žiadnej literatúre ne-
nájdete návod, ako má vznik-
núť,“ hodnotí Ján Gašpárek po 
rokoch vzťah oboch zodpoved-
ných Nadresákov. „Ten vzťah 
vznikne správaním ľudí. Keď 
sme obaja, Peter aj ja, začali 
robiť v  začínajúcej spoločnos-
ti, obaja sme chceli –  hoci to 
nebolo vždy jednoduché – aby 
všetko fungovalo čo najlepšie. 
Nemali sme záujem o veľké 
pôžitky, chceli sme však, aby 
sa firma rozvíjala, vzájomne 
sme si pomáhali a za každým 
krokom bolo túto snahu vid-
no. Stratégia firmy bola dobre 
postavená, na správnych zák-

ladoch, zdravej 
filozofii. Samo-

zrejme, občas nie-
ktorý z  nás strelil vedľa, 

dokázali sme si všetko otvo-
rene povedať, vysvetliť, sna-
žili sme sa problém odstrániť 
a  poučiť sa z  neho. Preto náš 
vzťah vydržal celé roky a stále 
je dobrý.“ Preto mohol hovoriť 
aj do výberu svojho nástupcu, 
odporúčal Pavla Cibulku, a ne-
mýlil sa. Má s  ním aj s  ostat-
nými manažérmi vynikajúci 
vzťah a  tvrdí, že sú to ľudia, 
ktorí sa veci rozumejú, na nič 
sa nehrajú a záleží im na pro-
sperite spoločnosti.

Návraty takmer 
pravidelné

V  NAD-RESS sa zastaví kaž-
dý mesiac, takmer pravidelne. 
Dakedy ho zavolajú, inokedy 
príde sám s  nejakým postre-
hom. Sadnú si spolu, dajú čajík, 
niekedy porovnáva, ako sa isté 
veci riešili pred rokmi, pomáha 
hľadať informácie v  archíve, 
triedi spomienky.

Príležitostne sa stretáva totiž 

aj s radovými zamestnancami, 
dispečermi, vodičmi, počúva 
ich názory a  porovnáva s  rea-
litou.

Vodičov upozorňuje, že veľmi 
často to nie je manažment, ale 
oni, ktorí sa najčastejšie stretá-
vajú s  obchodnými partnermi 
NAD-RESS a  tí firmu hodno-
tia často podľa toho, ako sa 
správajú vodiči. Manažmentu 
prízvukuje, aké je dôležité, aby 
mali zamestnanci pocit, že pra-
cujú vo svojej firme a  vedenie 
chváli za pozornosť rôznym 
benefitom, firemným akciám, 
spoločenským 
p r o g r a -
m o m . 

Päťdesiatnici idú na istotu, ak 
budú poctivo pracovať, chcú 
mať pred sebou vidinu dôchod-
ku. Medzi kamiónmi však re-
gistruje aj nové tváre a uvažuje, 
prečo sa niektorí vodiči, najmä 
mladší, rozhodli odísť.

„Ľudia skúšajú, myslia si, že 
inde nájdu možno lepšie pod-
mienky, väčšie výhody, ja som 
však presvedčený, že s určitými 
malými odlišnosťami je to v do-
pravných spoločnostiach po-
dobné,“ konštatuje. Myslí si, že 
ľudia by mali viac porovnávať 
svoje predstavy s  možnosťa-
mi druhej strany. Každá firma 
má totiž aj svoje výdavky a ne-
môže ich ovplyvniť, napríklad 
ceny pohonných hmôt, pneu-
matík i ďalšie položky, odvody 
do poisťovní, dane, ktoré treba 
platiť. Akurát je rozdiel, či má 
firma dva, tri kamióny, alebo 
je na trhu hráčom, ktorého si 
považujú všetci, čo potrebujú 
dopravné služby pravidelne, 
na úrovni, bez výkyvov. Preto 
upozorňuje, že si treba uvedo-
miť, akou značkou NAD-RESS 
je, a že je veľmi dobre zapísaná 
na trhu.

Nedávno s  Pavlom Kosíkom 
diskutovali, ako sa správať 
k  tým, ktorí odišli, a po pol 
roku sa chcú zrazu vrátiť. „Ja 
by som nepovedal, že ak raz už 
niekto odišiel, má zatvorenú 
bránu nazad,“ uvažuje. „Treba 
to posudzovať individuálne. Ak 
je to šlendrián, na ktorého sa 
nedá spoľahnúť, potom je vec 
jasná. Ale ak človek povie, že 
urobil chybu, pochopil a  chce 
sa vrátiť... Prečo nie? Veď sa 
učíme nielen na cudzích, ale aj 
na vlastných chybách.“

Ján Gašpárek: Je dôležité, aby mali 
zamestnanci pocit, že pracujú

 vo svojej firme

V mnohých známych japonských firmách sa vžila zaují-
mavá prax. Ľudia, ktorí odišli do dôchodku, neodišli do 
zabudnutia. Najmä bývalých starých manažérov na rôz-
nych stupňoch si ich nástupcovia pravidelne pozývajú do 
firiem na kus reči, neformálne konzultácie, oponentúry, 
konfrontácie z pohľadu rôznych generácií.

NAD-RESS sa nám 

rokmi rozrástol. 

Treba si uvedomiť, 

akou značkou je, 

a že je veľmi dobre 

zapísaný na trhu. 

„

Fotografie a spomienky na firem-
ných chodbách. Tak sme začínali, 
tak sme vyzerali za mlada.
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ôČo vás ako personalist-
ku motivovalo, aby ste sa 
stali členkou nadresáckeho 
tímu?

Nemám rada stereotyp a no-
vým veciam som bola vždy 
otvorená. Pre mňa je to nová 
skúsenosť. Okrem persona-
listiky spracúvam aj stazky 
pre stredisko 150 – podklady 
na  výplaty a podieľam sa aj 
na prípravách našich populár-
nych firemných akcií. Potvr-
dilo sa mi, že práca s ľuďmi 
je veľmi náročná a  nie vždy 
vďačná. Každý sme iný, každý 
máme inú povahu. Samozrej-
me, som tu pre ľudí, ale každý 
má svoje hranice a občas to nie 
je úplne ľahké.
ôAký je ideálny zamest-

nanec?
Taký, čo má rád humor, ľudí 

okolo seba, aj v maličkostiach 
vidí niečo veľké, dôležité. Keď 
treba, vie povedať áno a aj 
komplikované situácie chce 
riešiť pozitívne. Váži si ostat-
ných z  kolektívu a vie ich aj 
pochváliť. Pracujem v prevaž-
ne  mužskom kolektíve a  s  ta-
kým som mala skúsenosti aj 
v  predchádzajúcom zamest-
naní. Nemala som s  chlapmi 
žiadny problém a pracuje sa 
mi s nimi veľmi dobre, často sa 
mi s  mužmi komunikuje lep-
šie ako so ženami. Myslím si, 
že som chlapčenský typ, mám 
rada otvorený humor, ktorý 
je občas aj uštipačný. Vítam 
otvorenosť a rovnocenné sprá-
vanie.

ôPozitívny vývoj sloven-
skej ekonomiky v  ostat-
ných rokoch značne znížil 
nezamestnanosť. Na trhu 
práce ubudli aj vodiči. Malo 
to vplyv na personálnu po-
litiku NAD-RESS?

Tento rok výrazné zmeny 
v personálnej politike nenasta-
li. Nedostatok vodičov sme to-
tiž pocítili už oveľa skôr. Preto 
pokračujeme v projekte Mladý 
vodič a  začali sme zamestná-
vať aj ľudí z tretích krajín.
ôJe dnes ťažšie hľadať 

nových zamestnancov a vo-
dičov zvlášť? 

Áno, aj oni patria k nedostat-
kovým profesiám. Pretože sa 
otvorili možnosti práce v  za-
hraničí, už nie je o túto pra-
covnú pozíciu na Slovensku 
taký veľký záujem ako kedysi. 
Je to náročné povolanie, nuž 
pre mnohých mladých ľudí to 
už nie je také atraktívne. Preto 
zamestnávatelia takzvane „bo-
jujú“ o každého zamestnanca.
ôTento rok ste prijali 27 no-

vých vodičov. Povedali vám, 
prečo sa rozhodli zamestnať 
sa práve v NAD-RESS a nie u 
konkurencie? 

Sme veľká spoločnosť, naše 
kamióny vidíte na mnohých 
cestách a  sila firmy je prvým 
impulzom pri rozhodovaní po-
tenciálnych vodičov. Dôležitá 
je pre nich aj pravidelná mzda, 
vidia, že všetko majú na páske.
ôŠtyria vodiči sa vrátili 

späť do firmy. Počuli ste od 
kolegov, ktorí robili s nimi 

pohovory, prečo tak urobi-
li? 

Niektoré odchody boli podľa 
mňa unáhlené, iní sa vrátili 
aj preto, že ich zamestnávateľ 
nedodržal to, na čom sa do-
hodli.
ôV NAD-RESS je relatívne 

nízka fluktuácia, hoci na 
trhu je nedostatok vodičov. 
Poznáte dôvody?

Väčšina pracuje u  nás vyše 
desať rokov. Pravidelný a  sta-
bilný príjem je jeden z  kľú-
čových dôvodov, prečo chcú 
u  nás zostať pracovať. Moti-
váciou na prvom mieste vždy 
zostane mzda. Už to, že za-
mestnanec dostane všetko na 
papieri, je obrovské plus. Ďal-
ším dôvodom je dobrý sociál-
ny program, odmeňovanie pri 
pracovných a  životných jubi-
leách a zavádzanie novej tech-
niky a technológií. Za veľký 
benefit vodiči pokladajú aj vo-
zový park a aj to, že ak sa obja-
ví na vozidle nejaký problém, 
dokáže sa vyriešiť vo firme. Tá 
ponúka kvalitný autoservis a 
oni nemusia behať inam. Takú 
možnosť neposkytuje každá 
spoločnosť a ich vodiči si mu-
sia opravy zabezpečiť aj sami. 
Veľkým plusom pre vodičov 
je aj ubytovňa v  Senci. Vodiči 
tam majú svoje zázemie, môžu 
sa osprchovať, oddýchnuť si, 
oprať, navariť si. Pokladáme 
za prvoradé, aby bolo o vodiča 
postarané. Myslím, že zamest-
nanci veľmi pozitívne vnímajú 
aj rôzne firemné eventy. Na-
príklad rodinný deň a  o  pár 
dní budeme mať vianočnú ka-
pustnicu.

ôGenerálny riaditeľ v úvod- 
nom rozhovore hovorí aj  
o príprave zmien v  perso-
nálnej politike. O čo by malo 
ísť?

Určite bude zmena v  sociál-
nom programe. Vyhodnocova-
la som využívanie sociálneho 
programu v roku 2019, aj letné 
a vianočné odmeny. Vieme, že 
o niektoré benefity, napríklad 
využívanie kúpeľov Smrdáky, 
klesol záujem a bude treba 
zlepšiť podmienky na poskyto-
vanie vianočných a dovolenko-
vých odmien. Budeme hľadať 
riešenie, ako osloviť čo najviac 
vodičov. Je to všetko stále v 
procese hľadania vhodných 
možností. Vyhovieť každému 
sa úplne nedá. Pri tvorbe ná-
vrhov sociálneho programu sa 
snažím zisťovať, čo konkrétne 
by zamestnanci potrebovali, 
ale ak sa spýtam, neraz to sami 
nevedia definovať.
ôZačali ste zamestnávať 

cudzincov. Koľko ich je? 
Aktuálne štyria Srbi a  jeden 

Ukrajinec. Myslím, že cudzin-
cov lákajú lepšie podmienky 
než majú doma a aj mzda. Pro-
ces ich prijímania do zamest-
nania je však veľmi zdĺhavý. 
Hoci termín vybavovania bol 
už skrátený z  90 na 30 dní, 
musíme čakať aj na povolenie 
obce, a tá nemá časový limit. 
Povolenie platí dva roky a po-
tom oň treba žiadať opäť. Ak 
cudzinec získa povolenie dva 
razy, môže požiadať o  predĺ-
ženie minimálne na päť rokov, 
alebo požiadať o trvalý pobyt.
ôAký je vzťah sloven-

ských vodičov k cudzím? 

Domáci ich prijali celkom 
dobre, zapadli medzi našich. 
Pretože však jazdia prevaž-
ne v  medzinárodnej doprave, 
s  našimi sa stretnú pomerne 
málo.
ôAký je rozdiel medzi vo-

dičmi, ktorí jazdia do za-
hraničia a  tými, ktorí jaz-
dia doma?

Ľudia v  medzinárodnej do-
prave majú prácu veľmi ná-
ročnú na čas na cestách,  
v pondelok skoro ráno vyráža-
jú a nazad sa vracajú v piatok 
neskoro večer. Diaľkoví sa mi 
však zdajú často pokojnejší. 
Majú vlastný kamión, ktorý 
je pre nich ako domov. Aby sa 
tam cítili čo najlepšie, inte-
riér si dotvárajú podľa svojich 
predstáv. Vo vnútroštátnej 
doprave vodiči cítia asi oveľa 
väčší tlak a  stres. Máme vo-
dičov zo Záhoria, z okolia Tr-
navy aj na východe Slovenska. 
S vodičmi z východu do osob-
ného kontaktu veľmi nepri-
chádzam, iba ak pri prijímaní 
a podľa potreby telefonicky.
ôJe rozdiel medzi mladý-

mi a staršími vodičmi?
Nielen u nás, všade vo svete 

je mladá generácia iná. Aj moja 
generácia bola už pohodlnej-
šia, ale každý rok sa to stup-
ňuje. Nechce sa im napríklad 
vstávať skoro ráno a presedieť 
v kabíne za volantom celé dni 
aj noci. Väčšina mladých, ktorí 
k  nám prichádzajú, má veľké 
očakávania. Najmä na plat. Ak 
niekto odchádza, argumentu-
je mzdou, veľa z nich si myslí, 
že bude zarábať veľa peňazí 
hneď od začiatku. Stáva sa 
však aj to, že vodič svoju prácu 
– napríklad techniku jazdy – 
skrátka nezvláda. Vodiči, ktorí 
u  nás pracujú už niekoľko ro-
kov, majú prácu radi a musí ich 
baviť. Prikláňam sa k názoru, 
že vodičom sa musí človek na-
rodiť, musí mať toto povolanie 
v krvi. Poznám to aj z domu, 
aj môj otec bol roky vodičom. 
Už by mal byť na dôchodku, 
ale stále sa práce nevie vzdať. 
Choroba- nechoroba, on tú 
prácu jednoducho miluje a ne-
vzdá sa jej  tak ľahko.

Miroslava Belanská: 
Vodičom sa musí človek 
narodiť, musí mať toto 
povolanie v krvi 
Vodiči, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v NAD-RESS, s firmou prichádza-
jú do styku po pohovoroch prevažne u  obchodného riaditeľa Pavla Kosí-
ka a technického riaditeľa Pavla Cibulku. Miroslava Belanská vyštudovala 
ľudské zdroje a manažment na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
a v spoločnosti má na starosti personalistiku. Pripravuje administratívu 
okolo prijímania, dotazníky pri nástupe (ale aj výstupe), školenia a venuje 
sa aj zamestnávaniu cudzincov. Do NAD-RESS prišla vlani v októbri.

                       Naše kamióny 

             vidíte na mnohých 

        cestách a sila firmy je 

prvým impulzom 

pri rozhodovaní potenciál-

nych vodičov. Dôležitá je aj 

pravidelná mzda.

„



Ekonómovia predpokla-
dali na rok 2019 spoma-
lenie rastu ekonomiky, 
no stále s  pozitívnym 
rastom. Stále viac a  viac 
sa okolo nás objavujú 
negatívne nálady, kto-
ré prichádzajú nielen 
z  automobilového, ale 
aj z  iných sektorov. 
V  NAD-RESS to vní-
mame hlavne v  celko-
vej logistike, keď sa 
dodávatelia sústreďujú 
v  blízkosti výrobných 
závodov, čo má za ná-
sledok najmä skraco-
vanie vzdialeností na 
prepravu. Niektoré 
sektory však naopak 

predpokladajú, že rok 
2019 bude jeden z  naj-
lepších rokov od krízy 

2008. Portfólio zákazníkov  
NAD-RESS Senica je rozdele-
né, a  teda riziko diverzifiko-
vané. Zdalo by sa, že môže-
me byť v  pokoji aj pre ďalšie 
obdobie, keďže prognóza na 
rok 2020 a  ďalšie roky je za-
tiaľ podobná. Treba si však 
uvedomiť, že naša ekonomi-
ka a  pracovná sila je výrazne 
orientovaná na automobilový 
priemysel a jeho pokles by nás 
síce neovplyvnil primárne, ale 
sekundárne určite áno. 
Obchodne hodnotíme 
rok 2019 pozitívne 
a ako stabilný 

Rok 2019 z pohľadu  
NAD-RESS Senica podľa vý-
sledkov za desať mesiacov 
a prognóz do konca roka 
môžeme hodnotiť pozitív-
ne. V  podstate splníme, čo 

sme plánovali, aj keď lepší 
hospodársky výsledok brz-
dia zvyšujúce sa náklady na 
prevádzku našich vozidiel 
a  stále sa zvyšujúce náklady 
na mzdy. Plánované náklady 
na mzdy máme, samozrejme, 
pokryté, horšie je to s neplá-
novanými, ktoré nám zvyšu-
je náš štátny aparát. V tomto 
roku prevádzkujeme takmer 

rovnaký počet vozidiel ako 
v  roku 2018. Máme ich 203. 
Preto je uspokojujúci aj 2-per-
centný nárast tržieb. Stále je 
pre nás dôležitá stabilizácia 
zamestnancov, a samozrej-
me, hlavne vodičov. 
Je uspokojivé, 
že takmer 80 % 
vodičov je u nás 
zamestnaných 

V roku 2019 nebola žiadna veľká 
obmena vozového parku. Riešili 
sa len návesy, a  takto by to malo 
zostať aj pre budúci rok. Mrzí ma 
však jemné zvýšenie spotreby 
a zhoršenie techniky jazdy. V tom-
to smere sa urobia určité opatrenia 
a zapojených by do tohto procesu 
malo byť viac ľudí cez techni-
ku, vedenie a  dispečing. 
Nafta tvorí podstat-
nú zložku nákladov, 
a  preto je zbytočné 
o  ňu prichádzať ne-
šetrným spôsobom. 
Odmena za techni-
ku jazdy sa pohy-
buje v  státisícoch 
eur a  čerpá sa na  
50 %. Naopak, stŕha-
nie tvorí ročne možno 
1 500 eur, čo je asi 1 % 
z odmeny. 

V každom vozidle 
bude budúci rok tablet

Najväčšou zmenou, na ktorej 
sme vo firme pracovali, bolo tes-
tovanie ukončenia písania staziek 
u vybraných vozidiel a prechod na 

elektronické zapisovanie cez sys-
tém Webdispečing. Tak, ako to je 
na stredisku MKD. V  každom vo-
zidle bude budúci rok tablet, kde 
si vodič za-
píše prepra-

vu, nakládku, vykládku, 
alebo mu dopravu zadá 
dispečing. Predbežné 
plány spustenia systé-
mu sú na začiatok roka 
2020. Chvíľu potrvá, 
kým si všetci zvyknú, 
ale systém je priateľsky 
nastavený aj k  ľuďom, 
ktorí sa dotykových 
zariadení stránia. Vý-
hoda je, že všetky stazky 
budú v  reálnom čase a  ihneď 
po ukončení mesiaca vyhodno-
tené. Myslím si, že do pol roka 
budú všetci vodiči radi, že sa na 
tento systém prešlo. Výhody 
elektronických staziek budú 
aj iné. Mali by sme sa vrátiť 
k automatickému sťahovaniu 
kariet a  tachografov. Všetky 
tablety by mali mať mapové 
podklady určené pre kamió-
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            Obchod hodnotí Pavol Kosík, obchodný riaditeľ NAD-RESS Senica:

Techniku hodnotí Pavol Cibulka, technický riaditeľ NAD-RESS Senica

Ukončili sme testovanie elektronického               pís

6

    Prajeme všetkým 

       zamestnancom 

NAD-RESS Senica, a.s. do 

nového roku veľa zdravia, 

sily a optimizmu, aby sa 

nám spoločne aj naďalej 

darilo a mali sme radosť 

zo života a úsmev na tvári.

„

„ Na koniec roka prajeme všetkým, 
aby si užili blížiace sa sviatky, 

aby si oddýchli v kruhu najbližších 
a aby bol rok 2020 jednoznačne lepší 
ako každý rok doteraz. Čas strávený 

s  rodinami, priateľmi je vzácny, 
a je to jediné, na čom v skutočnosti 

záleží. Ešte raz pekné sviatky a hurá 
plní síl a nádejí do nového roku.

Lepší hospodársky výsledok brzdia náklady    n

Halabrínov tím Kosíkov tím Cibulkov tím
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Na stabilizáciu našich za-
mestnancov a  ocenenie 
ich kvalitnej práce prijala  
29. júna 2018 spoločnosť 
NAD-RESS s účinnosťou od 
1. júla 2018 nový sociálny 
program. Okrem zákonom 
stanoveného programu ve-
denie spoločnosti schváli-
lo aj nadstavbový sociálny 
program, odrážajúci charakter 
firmy, štruktúru zamestnan-
cov a ich profesií a potrieb. 

V  NAD-RESS poskytujeme, 
napríklad príspevok pri pra-
covných a  životných jubile-
ách, ktorý vychádza z počtu 
odpracovaných rokov. V roku 
2019 sme za odpracované 
roky vyplatili 26 zamestnan-
com odmenu v  celkovej výš-
ke 38  800 eur a  piatim pri 
príležitosti životného jubi-
lea odmenu v celkovej výške  
2 500 eur. 
Príspevok na zdravotnú 
starostlivosť 

Zamestnancom sme zabez-
pečili kúpeľnú liečbu v neďa-
lekých kúpeľoch Smrdáky. 
Pre technicko-hospodár-
skych pracovníkov je to 
raz ročne trojdňová am-
bulantná kúpeľná sta-
rostlivosť. V rokoch 2018 
a 2019 ju využili dvanásti. 
Vodiči môžu absolvovať 
raz ročne trojdňový (dve 
noci) pobyt v  Smrdákoch 
aj so svojím životným part-
nerom. V  roku 2018 túto 
možnosť využilo 36 a v tom-
to roku 23 vodičov. Tento rok 
sme na kúpeľné pobyty vyna-
ložili 4 978 eur.

Pokles počtu kúpeľných po-
bytov spôsobila nová mož-
nosť čerpania príspevkov 
na rekreáciu, ktorá podľa 
zákona nadobudla účinnosť  
1. januára 2019. O príspe-
vok na rekreáciu môže po-
žiadať zamestnanec, ktorý je 
v  pracovnom pomere v  spo-
ločnosti nepretržite 24 me-
siacov. Zamestnávateľ mu  
v kalendárnom roku prispieva  
55 % výdavkov na rekreá-
ciu, maximálne 275 eur. Do 
31. októbra 

2019 NAD-RESS na rekreač-
né poukazy vyplatil 7 082,35 
eura. 
Poskytovanie príspevkov

Uprostred roka poskytu-
jeme vo firme aj polročný 
dovolenkový príspevok a  na 
konci roka zasa vianočný 
príspevok. Na ne má nárok 
ten, ktorého pracovný pomer 
trvá nepretržite minimálne 
celý kalendárny rok pred ná-
rokom na príspevok a  počas 
posledných šiestich mesiacov 
pred nárokom na vyplatenie 
príspevku využil fond pra-
covného času bez PN, OČR, 
PV a  nemal znížené osobné 
odmeny pre zvlášť hrubé po-
rušenie pracovnej disciplíny. 
Na dovolenkový príspevok 
sme v  roku 2019 vyplatili 
165 zamestnancom spolu 
49 500 eur.
Využívanie fitness centier

Spolu 2 282 eur zamestná-
vateľ od januára do konca 
októbra tohto roku poskytol 
aj na využívanie troch fitness 
centier v  Senici. Išlo o  vstu-
penky do Sali fitness, BeFit 

Ing. Jaroslav Slaný a  do 
Fitness Centra Malina.

Pri čerpaní všet-
kých príspevkov si 

zamestnávateľ vy-
hradil právo rozhodnúť 

o  výške príspevku podľa 
priebežných hospodár-
skych výsledkov.

viac ako 3 roky, ale ak sa chce-
me posúvať dopredu musí počet 
vodičov medziročne rásť a na to 
sa chceme zamerať. 

Veľká obmena vozového par-
ku nás čaká až v  roku 2021, 
aj keď už teraz sa pohrávame 
s  myšlienkou alternatívnych 
palív. V  tomto projekte sme 
ešte len v začiatkoch, a  či sa 
týmto smerom vydáme, nám 
ukážu až odpovede na kľúčové 
otázky. Som rád, že sme tento 
rok vymenili najstaršie chladia-
renské návesy a máme na VND 
návesovú techniku vo veľmi 
dobrom stave.

Plány na rok 2020
Plán spoločnosti je postavený 

na  približne rovnakých pred-
pokladoch ako rok 2019, samo-
zrejme, s  miernym nárastom, 
ktorý chceme dosiahnuť lepším 
a efektívnejším využitím vozo-
vého parku a znížením prevádz-

kových nákladov na vozidlá. 
Chcem aj týmto spôsobom ape-
lovať na všetkých, aby sa snažili 
vykonávať svoju prácu čo naje-
fektívnejšie, aby náklady na vo-
zidlo boli čo najmenšie. Týka sa 
to každého z nás a každý vodič 
vie, že odmeňovanie za tech-
niku jazdy je dôležitý benefit 
k mzde. Pre informáciu sme ta-
kýmto spôsobom rozdali za 10 
mesiacov tohto roku viac ako 
160  000 eur. V  tomto období 
sa finalizuje výberové konanie 
na ďalšie obdobie spolupráce 
so spoločnosťou Grafobal, kde 
dúfam, budeme pokračovať už 
vo vyše 13-ročnej spolupráci. 
Chceme ešte výraznejšie rozší-
riť spoluprácu so spoločnosťou 
Schaeffler (INA) Skalica, IKO 
Senica, ETOP, PSL a  určite aj 
naďalej poskytovať čo najlepšie 
služby pre našich top zákazní-
kov BILLA, COOP VOZ, RONA 
a GEFCO.

novú dopravu, kde možno 
nastaviť rôzne obmedzenia 
výšky, váhy a  podobne. Zme-
nou elektronických staziek sa 
zmení aj telemetria a spôsob 
hodnotenia techniky jazdy, 

a  všetky typy vozidiel 
by mali byť posudzova-
né takmer identicky bez 
ohľadu na typ, rok výro-

by a  výrobcu. V  tomto 
smere spolupracujeme 
s vývojármi a snažíme sa 
systém pripraviť podľa 
našich potrieb na  kvali-
tatívne vysoký štandard 
všetkých našich vodičov. 
Určité dokumenty budú 

nahrané v  tabletoch 
a  nebudeme ich mu-
sieť aktualizovať v tla-
čenej forme. Pripravuje 
sa nová smernica pre 
vodiča, v ktorej by mali 

byť zhrnuté všetky pod-
statné veci k  práci a  zahŕ-

ňať by mali aj potreby AETR, 
zdravia, cvikov na chrbát, spô-
soby bezpečného nakladania, 
využívanie aplikácií, bezpeč-
nosti práce, zmeny umývania 
vozidiel a iné. 
Plány na rok 2020

Osobne sa na rok 2020 te-
ším. Bude sa pripravovať vý-
berové konanie na 2021, kde 
by malo byť vymenených cca 
150 ks techniky (ťahače, valní-
ky a návesy). Budú sa testovať 
všetky novinky z  tohto roku 
– ACTROS bez štandardných 
zrkadiel s autonómnou jazdou 
a  novým kokpitom. VOLVO 
FH 460 turbocompound a vy-
užívania energie výfukových 
plynov so značným znížením 
spotreby a  celkom slušného 
nárastu výkonu, LNG vozidlá 
od IVECO, SCANIA a VOLVA. 
Takže naozaj je sa na čo tešiť, 
treba to v zdraví dožiť a ostat-
né sa uvidí.

kého               písania staziek

Náš sociálny
program 
je bohatý 
Ekonomiku hodnotí Hana Búzeková 

y    na vozidlá a mzdy

v tím Búzekovej tím

Naša budúcnosť



„Vtedy to nebola fi rma 
NAD-RESS, ale bývalé ČSAD a 1. 
septembra 1976 som sa tam šiel 

vyučiť. Od vyučenia v  júli 1979 
tam robím stále. Teraz jazdím 
na 150 pre COOP Jednotu. Som 

v  NAD-RESS spokojný, nešpeku-
lujem o inej práci alebo fi rme. Ro-
bota ma baví, lebo inak by som tu 
už dávno nebol. A  rád tu budem 
pracovať až do dôchodku. Je to 
o tom, že sadnem za volant a som 
šťastný,“ hovorí „nadresácky šty-
ridsiatinik“ Pavol Kobliška. Doba 
sa za tie roky, samozrejme, zme-
nila. „Pred 40 rokmi to bolo určite 
náročnejšie, hlavne teda technické 
vybavenie vozidiel sa nedá porov-
nať. Dnes si to už len málokto vie 
predstaviť, že sme nemali ani fri-
dex. Teplou vodou sme štartovali 
autá, aby sme ich rozkúrili. Často 
nás museli traktory z  hlbokého 
snehu ťahať. Rozdiel vidieť aj v sú-
držnosti medzi kamionistami. Ho-
cikedy sme sa stretli, vedeli si pose-
dieť a porozprávať sa. Boli to dobré 
a veselé časy. Dnes mladí utekajú 
domov. O veľa pekných chvíľ s ko-
legami však prichádzajú.“ 
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„Povolanie kamionistu som tak-
povediac zdedil po mojom otco-
vi, ktorý bol vodič autobusu. Aby 
však človek pri tom vydržal, mož-
no aj tých 40 rokov, musí ho jeho 
práca baviť. Rovnako je to zásluha 
aj vedenia, ktoré si vie vážiť svo-
jich zamestnancov,“ povedal oce-
nený jubilant Jaroslav Kadlečík po 
tom, čo si prevzal plaketu a darček 
od vedenia spoločnosti. Nezabu-
dol však dodať, že s prácou sa len 
tak skoro nerozlúči, keď sa bude 
dať, v kamióne bude stále a mož-
no vydrží aj do tých 62 rokov. Do 
fi rmy nastúpil v júli 1979 ako au-
tomechanik, po vojenskej službe si 
už sadol za volant. Jazdil aj v osob-
nej doprave, aj na autobuse, rozvá-
žal mlieko, no stále ho to ťahalo 
ku kamiónom. Rozdiely v  jazdení 
vtedy a dnes vidí určite v technike. 
„Kedysi sme mali staré liazky, ute-
rák na krku, a  teraz vozidlá majú 
klímu a rôzne ďalšie vymoženosti. 

Dá sa v  nich nocovať, a  je to cel-
kovo o dosť lepšie. Aj výkonovo, 
aj sú lepšie terajšie autá,“ hovorí. 
A  čo odkazuje Jaroslav Kadlečík 

mladým vodičom? „Buďte hlavne 
dobrý kolektív. Aby vám všetko 
išlo tak, ako má. A jeden druhému 
nezáviďte.“

Rodinný deň NAD-RESS Senica   b
Tri roky sa na senickom letisku kamióny 
otvárali, tento rok, naopak, 29. augusta ich 
NAD-RESS Senica zatvoril. „Chceli sme sa uza-
tvoriť len pre našu NAD-RESS pracovnú rodi-
nu. Športový areál obce Šajdíkové Humence 
patril len našim zamestnancom, ich rodinám 
a  ľuďom, ktorí sú spätí s našou fi rmou. Bola 
to pre nás výnimočná akcia, a veľmi si to celé 
vedenie vážime, že ľudia prijali naše  pozva-
nie. Pre nás je ich prítomnosť dôkazom dôvery, 

že to myslíme so zamestnancami a  podporou 
ich rodín vážne. Vidíme tu spolupatričnosť, 
nádej, že jeden s  druhým dokážeme viac,“ 
hovorí Peter Halabrín, generálny riaditeľ 
NAD-RESS, a  dodáva: „Náš reklamný slogan 
hovorí: My vieme ako. Tvrdiť to znamená, že 
musíte byť dobrí v tom, čo robíte. A NAD-RESS 
je dobrá spoločnosť vďaka všetkým, ktorí na 
akcii boli, ale aj tým, ktorí vtedy museli sedieť 
za volantom.“

R D NO I A

Riaditeľský guláš mal podľa toho, ako rých-
lo zmizol obsah štyroch kotlov, veľký úspech. 
Nedá sa určiť jednoznačný víťaz, všetci by si za-
slúžili Rad nadresáckej varešky. 

Pavol Kobliška: Sadnem si za volant a som šťastný

Jaroslav Kadlečík: Buďte dobrý kolektív a nezáviďte si 

VŽDY VARÍME PRE VŠETKÝCH

Idem si oči vyočiť, aký je ten guláš dobrý.

Riaditeľský guláš mal podľa toho, ako rých-
lo zmizol obsah štyroch kotlov, veľký úspech. 

Naši jubilanti
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a   bol plný rodiny
N -D R S SA E

Čo sa v mladosti 
naučíš,
v dospelosti 
akoby 
si našiel. 

Čím budem?

Exhibičný zápas majstri sveta z NAD-RESS Senica proti 
Neymarovým majsterkám sveta z Myjavy vyhral istotne 
niekto, kto sa hrdí titulom MAJSTER SVETA. Kone pod kapotou a šarm pri koňoch. 

Pre podpis aj ten stôl spapám. VySKÁkaní, vyTANCovaní, vyKRÚTení, vyJAŠení 

POLEMIC

FUTBAL

DETSKÁ ZÓNA

O tom, že futbal bola parádna zábava 
svedčila plná tribúna fanúšikov počas 
turnaja medzi riaditeľskými tímami. 

Veľké autá, veľký šašo, veľké nohy, veľká radosť.

Medaila, balónik, 
poľovnícka zóna. 
Samé trofeje.

Ešte sa rok vyspím a znovu bude rodinný deň. 



Predpríprava na Vianoce sa 
u  nás začína štyri týždne pred 
Štedrým dňom adventom. Na 
stole nesmie chýbať adventný 
veniec, každú nedeľu na ňom za-
pálime jednu sviečku. Tri týžd-
ne pred Vianocami postupne 
pripravujem vianočnú výzdobu 
a ten posledný si už len užívame 
atmosféru. Navštívime vianočné 
trhy, ochutnáme cigánsku a va-
rené vínko. Vianočný stromček, 
vždy živý, zdobíme tri dni pred 
Štedrým dňom. Ten začíname 
pôstom, veď večer predsa chce-
me vidieť zlaté prasiatko. Ja sa 
doobeda venujem príprave ve-
čere. Kým varím , syn zachová-
va inú tradíciu. Vyberie sa spolu 
s  kamarátmi do lesa   zakrmiť 
zver  a na poriadnu preštedrove-
černú prechádzku. Počas celých 
sviatkov,  hlavne na Štedrý deň, 
nesmú chýbať vianočné koledy. 

Štedrá večera je u nás klasická 
– podávame kapustnicu, rybu, 
šalát a  pupáky, ktorým pred-
chádza oblátka s medom a vinš. 
Kedysi starí rodičia varili duse-
né hríby a slivkovú omáčku. Tie-
to tradičné jedlá sme my už zo 
štedrovečerného menu  vypus-
tili.  Po večeri k nám chodia brat 
a rodičia, alebo ideme my k nim. 
Syn chodieva aj na polnočnú 

omšu. Ďalšie dni navštevujeme 
rodinu a známych.

U nás v rodine preferujeme 
zážitkové darčeky - lístky do 
divadla, na koncerty či pobyty 
v kúpeľoch. Darčeky väčšinou 
nakupujem cez internet v pred-
stihu, nemám rada ten predvia-
nočný zhon v obchodoch. Mate-
riálne veci dávame len deťom, 
lebo na ne čakajú. Mňa poteší 
už len to, že sa stretneme s rodi-
nou. Je pre mňa prvoradá. 

S  Vianocami sa mi spája tiež 
benefičný koncert Melódie 
šťastia, kde sme ako firma ge-
nerálnym partnerom. Kon-
cert s krásnou atmosférou  
v Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove je určený pre deti  

z detských domovov. V práci sme 
vlani zaviedli novú tradíciu – že 
manažment spoločnosti pripraví 
pre zamestnancov vianočnú ka-
pustnicu. Myslím, že u ľudí mala 
pozitívny ohlas, preto sme sa 
v nej rozhodli pokračovať. 

Silvester som už pár rokov trávi-
la v horách, to bolo veľmi príjem-
né. Mám to rada, len tak si zájsť 
do prírody alebo si ísť zalyžovať. 

Prianie do roka 2020
Tento rok bol celkom príjemný, 

hoci sme občas zažili aj negatív-
ne veci, ale v konečnom dôsledku 
som spokojná. Dúfam, že nám to 
vydrží až do konca roka. Do toho 
ďalšieho si želám súdržnosť – ka-
marátsku, rodinnú, aj pracovnú. 

Vianoce v  našej rodine nie sú 
ničím špeciálne, lebo pre mňa sú 
Vianoce rodina, a  tej sa snažím 
venovať počas celého roka. Ro-
dina je pre mňa v živote to naj-
vzácnejšie a dôležité, a to nielen 
počas troch vianočných dní. 

Na Vianoce máme živý strom-
ček a zdobíme ho spolu so synmi 
buď deň pred Vianocami, alebo 
na Štedrý deň. Najväčší zážitok 
z  toho majú, samozrejme, deti. 
Na stromčeku nesmú chýbať 
vianočné svetielka, naše majú už 
hádam 30 rokov, máme ich ešte 
od detstva. Deti už stihli napísať 
aj Ježiškovi, chceli by lego. 

S kamarátom máme takú tra-
díciu, že 24. decembra dopo-

ludnia si ideme zabehať aspoň 
10 kilometrov. Takto fungujme 
už päť-šesť rokov. Potom pomá-
hame doma s prípravou večere. 
Tú má v réžii hlavne manželka. 
Večeriame okolo štvrtej náš via-
nočný štandard: oblátky s  me-
dom, rybu, šalát, kapustnicu, 
kura a hríbovú omáčku. Varí sa 
vo veľkom, lebo na druhý deň, 
25. alebo 26., k nám príde celá 
rodina. Potom odchádzame na 
chatu s partiou lyžovať. 

Pred dvoma rokmi sme dostali 
pod stromček gramofón, takže 
po celý čas počúvame hudbu. Pod 
stromčekom ma preto vždy po-
teší platňa či dobrá kniha. Z det-
ských darčekov u  mňa veľmi 

rezonovali korčule tzv.  Kanady. 
Mal som asi päť rokov. S mojimi 
synmi sa tiež občas chodievame 
korčuľovať na jazero. 

Vianoce pre mňa znamenajú 
najmä pohodu. Darčeky vyrie-
šim vždy skôr, aby som s  nimi 
nemal starosti a potom si už len 
užívam pokoj. Ideálne by bolo, 
keby boli Vianoce biele. To sa 
mi veľmi páči. Človek má hneď 
viacej možností, ako sa zabaviť 
s celou rodinou.

Silvestra chodíme sláviť na 
chatu s ďalšími rodinami s deť-
mi.

Prianie do roka 2020
Rok 2019 bol dobrým rokom. 

Celá rodina je zdravá a zdravie 
je prvoradé. Teda v tomto smere 
je všetko tak, ako má byť. Som 
šťastný človek, nič mi nechýba. 
Mám okolo seba správnych a 
dobrých ľudí. 

Pre zamestnancov pripra-
vujeme aj tento rok vianočnú 
kapustnicu. V  tomto čase už 
aj väčšina vodičov z  medzi-
národnej odstaví svoje autá, 
a  preto dúfam, že sa zúčastnia 
v  čo najväčšom počte. Bude to 
také príjemné ukončenie roka. 
A všetkým prajem, aby Vianoce 
pre nich boli pokojné a šťastné, 
a aby si oddýchli so svojimi naj-
bližšími. 
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Šťastné, veselé, zdravé a plné blízkych 
Aj keď život prináša dobré aj zlé, vaši riaditelia 
obchod, ekonomiku i techniku, a hlavne vás, riadia 
najlepšie ako vedia. Ste ich pracovná rodina. 
A tak, ako sú ich Vianoce v ich rodinách pokojné, 
šťastné, želajú ich aj oni vám. Aby ste sa tešili 
zo života a mali úsmev na tvári, boli súdržní 
a užívali si čas so všetkými blízkymi.  

U  nás sú Vianoce výni-
močným sviatkom, čo je 
spôsobené asi aj tým, že 
máme dve malé deti. Všet-
ko sa točí okolo nich, rodin-
nej pohody a  zaužívaných 
zvykov.

Na Štedrý deň sa okolo 
dvanástej stretávame so 
susedmi, potom sme už len 
v rodinnom kruhu. Medov-
níky, ktoré majú deti naj-
radšej, pripravujeme spolu. 
Deti baví ich samotná výro-
ba, vykrajovanie či zdobe-
nie. Zvyšok pečenia nechá-
vam na manželku. 

Príprave večere sa zase 
venujem ja, teda čo sa týka 
kapustnice a  šalátu. Začí-
name ju klasicky oblátkami 
s  medom, nasleduje ka-
pustnica, ryba a šalát. Stôl 
prestierame vždy s jedným 
miestom navyše a pod ta-
niere dávame dukáty. Pri 
štedrom stole s  nami se-
dávajú svokrovci a sestra 
s  dcérou. Po večeri zabaví-
me deti a  zvončekom ich 
privoláme, keď sú už darče-
ky pod stromčekom. Je to 
preto, lebo k nám ešte stále 
chodí Ježiško. Každý rok 
posúvame spolu s  našimi 
rodinnými priateľmi časť 
darčekov do detského do-
mova, lebo si už aj s deťmi 
uvedomujeme, že to nema-
jú ľahké. 

Na prvý sviatok vianočný 
navštívime mojich rodičov 
a  na Štefana  starých rodi-
čov. 

Samotným sviatkom pred-
chádza dvojtýždenný zhon. 
Kupujeme darčeky, upratu-
jeme, zdobíme, máme živý 
stromček – aby nám všetko 

voňalo. Do jeho zdobenia sa 
zapájame všetci, väčšinou 
je hotový už týždeň pred 
sviatkami. Túto činnosť si 
užívame, púšťame si k nej 
hudbu alebo rozprávky. 

Na svoj najkrajší darček 
si už celkom nepamätám. 
Ako malého ma však veľ-
mi bavili modely lietadiel 
a  motoriek, a  tak ma raz 
pod stromčekom neskutoč-
ne potešil model motorky 
Kawasaki, hoci som ho dlho 
skladal. Darčeky vždy pote-
šia, ale deti vediem k tomu, 
že nie sú až také podstatné, 
že ide v  prvom rade o ro-
dinu. Preto si pod pojmom 
darček pre seba nepred-
stavujem nič materiálne, 
ale to, aby sme boli všetci 
zdraví,  prežili sviatky v po-
koji a  spomínali na Vianoce 
v dobrom.

A Silvester je už o  zábave 
s priateľmi, ktorí majú deti 
približne v tom istom veku. 
Jeden rok sme u nás, ďalší 
u  nich, ale tento rok pre-
mýšľame o spoločnej chate. 

Prianie do roka 2020
Každý rok prinesie nie-

čo dobré aj zlé. Súčasná 
doba je veľmi uponáhľaná 
a  stresujúca, každý rok sa 
nám posúva životný štýl 
a môžeme si dovoliť viac. 
Mali by sme sa naučiť byť 
spokojní s  tým, čo máme. 
Podľa mňa máme na všetko 
veľmi málo času, hlavne čo 
sa týka rodiny, detí, pria-
teľov. Preto si prajem, aby 
sa moja rodina a rodiny za-
mestnancov tešili zo života, 
usmievali sa, lebo vtedy ide 
všetko ľahšie. 

Pavol Kosík a jeho medovníkové Vianoce

Hana Búzeková a jej zážitkové Vianoce

Pavol Cibulka a jeho zasnežené Vianoce 



Dana Gašpárková uzatvo-
rila pracovnú zmluvu 
s NAD-RESS pred 21 rokmi. 
Prešla viacerými pozíciami, 
aktuálne je fi nančnou refe-
rentkou.

„Venujem sa najmä práci s fi -
nanciami, ale spracúvam aj 
rôzne výpisy a iné dokumenty. 
Táto práca ma baví, napĺňa, 
našla som sa v nej. Viem si 
predstaviť, že by som tu naďa-
lej pracovala ďalších 50 rokov. 
Našťastie už idem do dôchod-
ku,“ smeje sa. „Mám vyštu-
dovanú ekonomickú školu 
a po škole  som pracovala ako 
predavačka. Táto práca ma vô-
bec nebavila. Preto som vďač-
ná, že som sa stala súčasťou 
NAD-RESS.“ 

 V prevažne ženskom kolek-
tíve si rozumejú: „Vždy si náj-
deme chvíľku na súkromný 
rozhovor. Tento kolektív je 
určite jeden z dôvodov, prečo 
chodím rada do práce.“ Cha-
rakterizuje sa ako rodinný 
typ, na Vianoce sa teší už od 
septembra, vtedy sa v nej vraj 
niečo zlomí. 

„Kedysi som bola veľká 
perfekcionistka, najmä čo sa 
týka upratovania, všetko mu-
selo byť perfektné. Dnes to  
neriešim, prehodnotila som 
priority.“

Veľké upratovanie má za 
sebou už v septembri, potom 
nasleduje kúpa darčekov a 

pečenie. „Všetko si vopred 
naplánujem, vďaka čomu si 
môžem naplno užiť vianoč-
nú atmosféru bez stresov. Na 
Vianoce sa chystám do divad-
la, lístky sme dostali od za-
mestnávateľa, na benefi čný 
koncert a vianočné trhy.“  

Okolo štedrej večere sa 
v  kuchyni zvŕtajú s  manže-
lom.  „Kapustnicu varí mama 
pre celú rodinu. Manžel pri-
pravuje hubové rizoto, ja 
pupáky. Kapra pripravím, 
naporciujem a nakorením ja, 
manžel ho vypraží; ja robím 
šalát a on ho ochutnáva,“ na-
črtne rodinné vianočné menu 
a zákulisie jeho príprav. Pred 
slávnostnou večerou nesmie 
chýbať modlitba.  Na druhý 
sviatok vianočný navštívia 
kostol, zapália sviečky na 
cintoríne. Nasleduje obed, 
prechádzka, návšteva syno-
vej rodiny a na druhý svia-
tok návšteva dcéry. Silvestra, 
keďže manžel bol muzikant, 
trávili väčšinou oddelene, 
lebo ešte donedávna hrával 
na silvestrovských zábavách. 
Dnes oslavujú príchod nové-
ho roka spoločne. Odchádza-
júci rok hodnotí Dana Gaš-
párková ako dobrý. Pracovne 
aj súkromne. „Do nového 
roka si prajem, aby sa nám 
podarilo predať dom a posta-
viť nový, aby sa darilo v práci, 
a hlavne, nech sme zdraví.

Pracovali tu jej rodičia a ona 
patrí k najstarším zamestnan-
com fi rmy. Elena Praženková 
nastúpila do NAD-RESS v roku 
1981. „Hneď po škole. Najskôr 
som pracovala na mzdovom 
oddelení a  po rozdelení v  uč-
tárni,“ spomína.  

„Moja generácia nevyrastala 
na počítačoch. Firma a doba si 
však vyžiadali, aby sme sa to 
naučili. Občas to bolo náročné, 
ale zvládli sme to,“ konštatuje 
spokojne. Prácu dokáže okrem 
techniky výrazne uľahčiť   zo-
hratý pracovný kolektív. 

„Za tie roky som zažila rôzne 
kolektívy a  s  tým súčasným 
som spokojná. Vychádzame si 
v  ústrety, pomáhame si. Sme 
dobrá a veselá partia.“ Aj preto 
nad zmenou zamestnávateľa 
nikdy neuvažovala.  

„Vianoce v NAD-RESS patria 
medzi klasické,“ hovorí.  „Uro-
bíme si výzdobu, kúpime si 

darčeky, prinesieme koláče,  
vymeníme si recepty.“ Va-
renie a  pečenie ju baví, 
preto môže kolegov po-
núknuť medovými rez-
mi, grilážkami či vanil-
kovými rožkami. Áno, 
aj doma majú Pražen-
kovci blízko ku klasike.

„Nesmie chýbať kapust-
nica a pupáky. Pred rybou 
však uprednostňujeme kla-
sické rezne so šalátom. Oblát-
ky nám nosí kolegyňa, každý 
rok si ich u  nej objednávame. 
Vianoce si užívam, teším sa na 
ne, stretávame sa celá rodina, 
je nás okolo sedemnásť. Mám 
sestru, ona tri deti a  prvý ale-
bo druhý sviatok vianočný trá-
vime spolu.

 Pre ňu osobne je najkrajším 
darčekom zoznámenie s teraj-
ším priateľom a  vnučka. „Ro-
dina je najdôležitejšia,“ prízvu-
kuje. Počas sviatkov, keďže má 

viac času, veľa číta. Ani sa ne-
nazdá a už je tu Silvester. Po-
čas neho bude tak, ako všetci, 
hodnotiť uplynulý rok.

„Rok 2019 bol výborný. Hoci 
som mala dosť vážne zdra-
votné problémy, podarilo sa 
mi z toho dostať. Do ďalšieho 
roka už ani nič neplánujem, 
nemám špeciálne priania, 
okrem toho jediného – nech 
sme všetci zdraví.“ 

 11December 2019 Vianoce na ekonomickom

Elena Praženková: Moje Vianoce sú plné kníh a rodiny

Dana Gašpárková: 
Perfekcionalistické Vianoce ustúpili pohode

Kapustnica u Kosíkovcov
„Kapustnicu robím tak, ako to robila moja mamina. Pred 30 rokmi 

našla recept na oravskú kapustnicu. Kapustnicu pripravujeme spo-
lu s koreňovou zeleninou. Musí tam ísť mrkva, petržlen, preto naša 
kapustnica je taká sladšia. Samozrejme, nechýba dobré mäsko, klo-
báska, dubáčiky, ktoré si vždy nasušíme počas leta, sušené slivky. 
Kapustnica sa dofarbí karamelom a klasicky ju dochutíme,“ opisuje 
recept na vianočnú kapustnicu Pavol Kosík. 

Postup: Do kapusty 
dáme variť mäso, potom 
pridáme hríby a koreňo-
vú zeleninu, všetko sa 
to povarí hodinku a pol. 
Potom sa pripraví kara-
mel, pridá sa klobáska, 
aby sa vyvarila, dochutí-
me a  nakoniec pridáme 
slivky.  

Banánová  roláda Danky Gašpárkovej
Piškótové cesto: 8 dkg mletého cukru, 5 žĺtkov + 5 lyžíc vody sa vymieša do penista,  

pridá sa 10 dkg preosiatej hladkej múky špeciál  s práškom do pečiva + 2 lyžice oleja. Me-
dzitým sa z 5 bielkov + 5 dkg kryštálového cukru vyšľahá na sneh (zľahka sa vmieša  do 
cesta). Upečieme na papieri a ešte teplý koláč zvinieme po dĺžke a necháme vychladnúť .

Kaša do plnky: 1 horčicový pohár vody, 4 dkg maizeny sa varí za stáleho miešania. Do 
horúceho sa pridá 30 dkg mletého cukru, 
1 vanilka, mieša sa do vychladnutia.

Plnka na dve rolády: 1 maslo, 1 Hera sa 
vyšľahá do penista, po častiach pridávame 
vychladnutú kašu. Nakoniec vmiešame 
1 celé vajíčko a trocha rumu.  

Upečené cesto potrieme lekvárom, naň 
natrieme väčšiu časť krému. Na okraj po-
ložíme banány a zvinieme. Roládu potrie-
me krémom aj na povrchu. Polejeme čoko-
ládovou polevou.

darčeky, prinesieme koláče,  
vymeníme si recepty.“ Va-
renie a  pečenie ju baví, 

nica a pupáky. Pred rybou 
však uprednostňujeme kla-
sické rezne so šalátom. Oblát-
ky nám nosí kolegyňa, každý 

Na Vianoce je najkrajší darček rodina
Keby sme mali robiť vianočný stromček tematicky, podľa ich pracovného zaradenia, vi-
seli by na ňom čísla a namiesto zlatých lamiel faktúry. Ale to by bolo voči dvom dámam 
s dobrým srdcom, ktoré si ctia tradície, nefér. 
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To sú slová 57-ročného 
vždy veselého, vtipného a 
írečitého Emila Žáka, jed-
ného z dvojice mužov medzi 
pneumatikami v  nadresác-
kom pneuservise, ktorý si 
chváli aj dvoch potenciál-
nych nástupcov, učňov. Do 
NAD-RESS prišiel pracovať 
ešte v  roku 1977, potom 
však kvôli organizačným 
zmenám z  fi rmy v  roku 
2004 odišiel, nastúpil do 
SAD, potom prešiel do jed-
nej medzinárodnej fi rmy 
a  stal sa dokonca aj správ-
com penziónu. V roku 2013 
sa však do NAD-RESS opäť 
vrátil.

Nadresáčik sa s ním stretol 
v novembri, v mesiaci, ktorý 
pokladal za dosť hektický, 
pretože roboty bolo veľmi 
veľa. V  pneuservise menia 
„obutie“ aj na nákladných, aj 
na osobných autách. V  mi-

nulosti to bola podľa neho 
práca fyzicky oveľa ťažšia, 
náročnejšia. Všetko sa totiž 
ešte robilo ručne, doslova 
kladivom. V súčasnosti je to 
už predsa len jednoduchšie, 
pretože majú k  dispozícii 
rôzne technológie, zaria-
denia a prístroje. Za sedem 
rokov si na pneumatikách 
výrazný rozdiel nevšimol, 
vidí stále, že pneumatika je 
čierna. Aká zmena sa s nimi 
udiala, aké sú jej súčasné 
jazdné vlastnosti, vedeli by 
skôr povedať vodiči.

Všetci 
za rodinným stolom

Vianoce slávia každoroč-
ne u  Žákovcov doma, k 
prestretému stolu zasadne 
celá  rodina. V  posedných 
piatich, šiestich rokoch je 
s nimi aj svokra. Syn je už 
dospelý a  má vlastnú rodi-

Na Štedrý deň Vladimír Pa-
gáčik  s rodinou odchádza už 
po dvanásty rok na večeru 
ku svokrovcom, teda k starým 
rodičom jeho  detí. Sviatočná 
večera sa tradične začína oblát-
kou s medom, nasleduje slepa-
čia polievka, kapustnica, kapor 
a  rezne. Odkedy majú Pagá-
čikovci deti, po jedle spustia 
menší ohňostroj, ktorý vždy 
využijú na to, aby dali deťom 
pod stromček darčeky. Stále 
veria na Ježiška a tento rok 
dostal od nich dokonca troj-
metrový list. Darčeky dostáva 
aj otec Pagáčik. Top darčekom 
bolo lego vesmírnej lode a au-
tíčko na ovládanie. Potom sa 
stretávajú aj u  manželkiných 
krstných, kde sa tiež spolu na-
večerajú a nasledujúce dva via-
nočné dni chodia pravidelne na 
ďalšie rodinné návštevy. Keď 
si pod stromčekom i  na Nový 
rok dačo želajú, tak je to zdra-
vie detí, to je na prvom mieste. 
O ostatné sa už nejako posta-
rajú. Pri vinšoch nezabúda ani 
na NAD-RESS. Želá fi rme, aby 
sa jej darilo čím ďalej, tým viac 
a viac. To totiž znamená aj me-
nej nervov.
Dni medzi poistkami

Medzi sviatkami nemá do-
volenku, už po niekoľko rokov 
chodí do  práce. V  spoločnos-

ti NAD-RESS pracuje od roku 
2011 a  pracoviská veľmi ne-
strieda, toto je jeho v poradí iba 
druhé zamestnanie. Predtým 
bol vodičom. Vo fi rme začí-
nal ako garážmajster v dielni a 
postupne sa prepracoval k  rie-
šeniu poistných udalostí. Keď 
ráno príde do práce, niekedy už 
čakajú dvaja-traja šoféri, ktorí 
mali poistnú udalosť. Podľa jej 
druhu ide skontrolovať 
vozidlo a  pri men-
šej škode, čiže do 
1 500 eur, vykoná-
va ako zástupca 
fi rmy takzvanú 
samoobhliadku. 
Všetky zistenia 
zdokumentuje, 
spracuje, urobí zá-
pis, a  potom môže 
prebehnúť likvidácia 
poistnej udalosti. Ak bol po-
škodený cudzí majetok, podľa 
protokolu o  poškodenej veci 
sa všetko zapíše, nahlási pois-
ťovni, zaeviduje. Ročne musia 
v  NAD-RESS riešiť aj tri stov-
ky poistných udalostí. Najmä 
v  zime je ich veľa a  pribúda-
jú najmä poškodenia čelných 
skiel. Ale ešte aj po zime býva 
problémom zmrznutý sneh a 
poškodené často bývajú spätné 
sklá či spojlery. 

V  priebehu roka sa pomerne 

často opa-
kujú totálne 

poškodenia vo-
zidla. Príčiny sú 

rôzne. Niekedy stačí aj 
malá nepozornosť a auto zíde 
z  vozovky. Poisťujú vozidlo, 
vodiča voči zamestnávateľovi, 
ale aj náklad, a dokonca aj ško-
dy po stretnutí so zverou. Nie 
prostredníctvom sprostredko-
vateľa, ale priamo v poisťovni. 
Kým to vysvetľuje, ukáže na 
dokumenty o poistnej udalos-
ti, pri ktorej vodič nezabránil 
nárazu a  zrazil srnu, pričom 
rozbil celú prednú nápravu.

Spoločnosť má však aj cel-

kové poistenie, čiže budovy, 
majetok, prepravu vozidla 
a  poistenie ďalších škôd. Ak 
sa poistná udalosť stane v za-
hraničí, k  dispozícii sú tak-
zvané dvadsaťštyrihodino-
vé servisy, ktoré sa postarajú 
o odtiahnutie vozidla, prípad-
ne aj jeho opravu, aj odvoz 
materiálu a  čistenie vozovky. 
Drobné poškodenia si opravia 
sami, s väčšími sa obracajú na 
autorizované servisy. Nič sa 
nenecháva na náhodu. Poisťu-
jú vozidlá aj pre zamestnancov, 
majú súkromné povinné pois-
tenie, a  za výhodnejšie ceny 
poisťujú aj vozidlá rodinných 

príslušníkov. Pre zamestnan-
cov to je určite bonus.

Vraví, že s prácou je spokojný. 
Vytvoril si vlastný prehľadný 
systém, ktorý funguje a  baví 
ho. V  kancelárii sedí s  pani 
Daškou Fisherovou, ktorá 
mala kedysi na starosti poist-
né udalosti. Potom ho k  nej 
preradili a následne sa agenda 
dostala na jeho stôl. Vraví o nej 
ako o najlepšej kolegyni, ktorú 
by nemenil. Vychádzajú spolu 
dobre a dúfa, že to tak bude aj 
ďalej. Hoci nehovorí o  ničom, 
len o  dôchodku, on však verí, 
že to tam ešte nejaký čas po-
tiahne. 

Emil Žák: Pneumatika je stále čierna.  A
„Tento rok bol taký smutno-veselý, lebo taký je celý náš život. Bol 
som chorý, potom sme mali v rodine pohreb, ale aj svadbu. Preto si 
do ďalšieho roku želám, aby bola celá naša rodina zdravá a spoloč-
nosti NAD-RESS želám, aby sa jej aj naďalej darilo. Nech tu môžem 
zostať pracovať. A až do dôchodku.“

Vladimír Pagáčik: Začínal ako garážmajster 
a prepracoval sa k poistným udalostiam

Vraví, že s prácou je 
spokojný, baví ho. Vytvo-

ril si vlastný prehľadný 
systém, ktorý funguje.

druhu ide skontrolovať 
vozidlo a  pri men-
šej škode, čiže do 

spracuje, urobí zá-
pis, a  potom môže 
prebehnúť likvidácia 
poistnej udalosti. Ak bol po-

často opa-
kujú totálne 

poškodenia vo-
zidla. Príčiny sú 

rôzne. Niekedy stačí aj 

Tvrdí, že pred vianočnými sviatkami sa snaží doma pomá-
hať. Napríklad stavať stromček. Mávajú živý, chodí poň 
so svokrom a berie aj deti, ktoré z toho majú každý rok 
zážitok. Teší ich aj to, že môžu samotné pomáhať pri zdo-
bení.
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Seničan Miroslav Bednár sa 
teda vyučil v  ČSAD za auto-
mechanika, má už 54 rokov 
a doteraz nezmenil adresu pra-
coviska. Iba zamestnávateľ sa 
transformoval a  dnes má iné 
meno. Je jedným z dvoch tech-
nikov v Stanici technickej kon-
troly, ktorou musia každý rok 
povinne prejsť všetky kamió-
ny NAD-RESS. Denne prejde 
halou estékáčky desať až štr-
násť áut, prehliadka jedného 
trvá približne štyridsať minút, 
v porovnaní z období, keď sta-
nica začínala, je neporovna-
teľne prísnejšia. Prísnejšie sú 

totiž aj predpisy o  prevádzke 
kamiónov a  preverujú ich na 
oveľa modernejších a presnej-
ších zariadeniach. 

Nie človek, ale testovacie za-
riadenia určujú, či môže ka-
mión opäť na cesty, alebo sa 
musí vrátiť do firemného au-
toservisu. „Určite na technický 
stav vozidla má vplyv aj kvalita 
jazdy vodiča, jeho skúsenosť 
a  cit za riadením,“ hovorí Pe-
ter Bednár. Pripomína však, že 
vodič nemôže za stav ciest, po 
ktorých sa jazdí, a tie sú často 
veľmi zlé. Vidí rozdiely v  sta-
ve nadresáckych áut, ktoré 

prichádzajú zo zahraničných 
diaľkových ciest, poväčšine 
z  diaľnic, a  áut, ktoré rozvá-
žajú náklad po slovenských vi-
dieckych trasách, ich údržba je 
určite drahšia. Sám ten rozdiel 
v  kvalite ciest registruje aj vo 
vlastnom aute v  lete pri ces-
tách na dovolenku k moru cez 
Maďarsko do Chorvátska.
Kontroly stále 
náročnejšie

Zariadenia, na ktorých v  Se-
nici vykonávajú technickú 
kontrolu, sú čoraz zložitejšie, 
ich obsluha náročnejšia a obaja 
technici musia pravidelne ab-
solvovať školenia, prísnu certi-
fikáciu a starší človek sa musí 
potrápiť s  výpočtovou techni-
kou, ktorá v  začiatkoch STK 
nebola. Kým časť vodičov má 
medzi sviatkami v práci voľno 
a niektorí vyrážajú na cesty do-
konca až po sviatku Troch krá-
ľov, na estékáčke rovnako ako 
v autoservise bude veľa roboty 
práve v tomto čase. Kedysi boli 
naokolo jedinou estékáčkou. 
Časom však pribudli stanice 
aj v Holíči, Skalici či na Myja-
ve, oni sa však špecializujú iba 
na nákladné autá. Popri nad-
resáckych prichádzajú aj ka-
mióny a nákladné autá z iných 
dopravných firiem a  autobusy 
spoločnosti Arriva.

Ďalšie a opäť prísnejšie pred-
pisy čakajú autá na stanici po 

Novom roku. Údaje sa budú 
čítať z  riadiacich jednotiek, 
detailnejšie sa budú testovať 
brzdové systémy, airbagy. Dá 
sa teda čakať, že opakovaných 
kontrol bude pribúdať.

Hlavne zdravie a pokoj
Bednárovci majú dvoch už 

dospelých synov, ktorí majú 
už svoj život, cez sviatky však 
určite prídu rodičov pozdra-
viť. Hlava rodiny vinšuje naj-
mä zdravie a  pokoj pre celú 
rodinu a sebe pokoj od počíta-
čov, ktoré ho trápia vo firme. 
To ostatné príde. Obaja syno-
via majú síce k autám blízko, 
ale v  iných profesiách. Jeden 
je majstrom vo Volkswagene 
a  druhý obchodným manažé-
rom vo firme, ktorá predáva 
autosúčiastky.

Rodičia sa na Vianoce tradič-
ne vyberajú zo Senice na čistý 
vzduch okolo chalupy na kopa-
niciach. Tam relaxujú, Miroslav 
Bednár aj pri práci v  záhrade 

a  opravách chalupy. Ak treba, 
zvládne aj murárčinu. Akokoľ-
vek sa zdokonaľujú filtre a od-
sávacie zariadenia, výfukové 
plyny z  haly v  STK nemožno 
celkom vypudiť a najlepším fil-
trom hrdla a pľúc je čistý lesný 
vzduch. 

Na chalupe majú aj Šted-
rú večeru. Tradičné pupáky 
však nerobia, ani rybu, pani 
domu i  chalupy pripraví ka-
pustnicu a  mäsovú polievku 
a vyprážané kuracie a morča-
cie rezne.  O  darčekoch pán 
Bednár nehovorí, tvrdí však, 
že najlepším darom pre jeho 
dušu je, keď sa na chalupe 
stretne celá rodina. Vtedy 
mu pokojne stačí aj posolený 
chlieb s  maslom, zázvorový 
čaj a  štamperík toho domá-
ceho. Samozrejme, nepohrd-
ne ani kapustnicou a  dobrou 
pikantnou klobáskou. Neza-
budne pozdraviť ani susedov, 
Bratislavčanov, ktorí si kúpili 
chalupu vedľa.

a.  Ako sa zmenila, môžu povedať vodiči
nu. Štedrú večeru začínajú 
oplátkami, cesnakom, pu-
pákmi, na stôl príde ryba 
a  zemiakový šalát. Nemusí 
to však byť iba kapor, vlani 
vyskúšali dokonca žraloka. 
Kapustnicu mávajú na 
prvý sviatok vianočný. 
Varenie a pečenie ne-
cháva odborníkom, 
on sa však snaží 
pomôcť aspoň tak, 
že ošúpe zemiaky 
na šalát. U  nich 
platí, že v  pred-
sviatočnej kuchyni 
sa rodina zbližu-
je. Keď začnú piecť, 
manželka zamiesi aj na 
medové a linecké koláče i 
medovníky. Za mlada cho-
dili aj Žákovci na ples. Teraz 
sa však už stretávajú iba so 
susedmi alebo príde rodina. 

Na Prvý sviatok vianoč-
ný sa hrávalo v  Hlbokom 

vianočné dedinské divadlo. 
Bola to od roku 1920 v obci 
tradícia. Prvé ochotnícke 
divadlo sa spája s  Micha-

lom Filípkom a  jeho man-
želkou Šarlotou. Divadelná 
tradícia sa uchovala dodnes 

a  v  obci vari niet rodiny, 
z ktorej by za tie roky nebol 
aspoň jeden človek ochot-
níkom. V dedine žila naprí-
klad pani doktorka, ktorá 
zbierala kroje a vždy s kos-
týmami ochotne pomohla 

aj hercom. Divadlo sa 
v  Hlbokom hráva do-

konca aj v  záhoráčti-
ne, aj v  súčasnosti, 
ale teraz zväčša až 
v  marci. A dodnes 
má u  divákov veľký 
úspech. S  viacerými 
inscenáciami dokon-

ca cestujú aj po Slo-
vensku. Pán Žák sám 

už roky patrí  
k nadšeným ochot-
níkom, hercom aj 
režisérom súboru, 
ktorý sa už volá 
Divadelný spo-
lok J. M. 
Hurbana.

Vždy veselý, vtipný, 
írečitý.

Miroslav Bednár: Vianoce 
na čerstvom vzduchu 
na kopaniciach
Za to, že prišiel pracovať do  NAD-RESS, vďačí svojej 
mame. Ona ho priviedla do ČSAD so slovami, že robota au-
tomechanika má určite budúcnosť, netreba teda o ničom 
uvažovať. Vo firemnom sklade totiž robila hospodárku 
a mala v areáli svoj prehľad.

Nadresácky pneuservis: 
vpravo vpredu je Emil Žák, 

nasleduje jeho mladší kolega 
a dvaja učni.

Miroslav Bednár 

Miroslav Bednár 
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Ak mäsiar chce, môže za tou- 
to prácou aj vycestovať do za-
hraničia. Napríklad do  Írska 
či Anglicka, lebo o  mäsiarov 
je vonku záujem. Znamená to 
však osem aj dvanásť hodín za 
pásom, fakt makačka. 

Horšie však, že človek nevidel 
rodinu niekedy aj šesť, sedem 
mesiacov. Preto urobil rázny 
rez. K  práci šoféra ho privie-
dol jeden kamarát a František 
Kahanec si skutočne urobil 
vodičský preukaz s  presved-
čením, že bude síce pracovať 
opäť v zahraničí, ale predsa len 
doma bude častejšie. Zapra-
coval sa, na kabínu i  šoférsky 
režim si zvykol, pozbieral skú-
senosti a  vyrazil na cesty po 
Európskej únii. 

Predstavou boli víkendy 
a viac času s rodinou, čo sa mu 
však nie vždy splnilo. Niekedy 
jazdil v  jednom kuse vonku  
aj tri týždne, občas aj me-
siac, dva. Preto prešiel do   
NAD-RESS. Určite moti-
váciou neboli peniaze, ale 
rodina nablízku. „Nieke-
dy človek strávil aj dva 
týždne v  cudzej krajine 

bez toho, aby stretol Slováka 
alebo Čecha, a tu som viac me-
dzi  ľuďmi, našincami, kolega-
mi, ale aj skladníkmi či inými 
pracovníkmi vo firme,“ vraví. 
V minulosti najradšej jazdieval 
do Španielska, stalo sa mu ob-
ľúbenou krajinou. Teraz v služ-
bách NAD-RESS za volantom 
zo Senca zásobuje potravina-
mi po Slovensku predajnú sieť 
reťazca BILLA.
Doma je doma

Doma je vždy najlepšie. Tak 
ho to naučil život. Doma zna-
mená aj taká dobrá sprcha, faj-

nové raňajky, pred odjazdom 
ranná káva s  kolegami. Pode-
batujú, zasmejú sa, je to kopec 
srandy.

„Z  domu som od pondelka 
do piatka, preto sa cez víkend 
vždy snažím niečo navariť na 
cestu. Aj polievku a nejaké 
skutočne domáce jedlo.“ Keď 
to zje, pozná adresy dobrých 
reštaurácií blízko miest, kde 
parkuje, alebo si niečo kúpi 
v Bille, ktorú má denne poru-
ke. Ak ho však na cestách môže 
stále niečo alebo niekto pre-
kvapiť, je to premávka a vo-
diči. Nie kolegovia, ale 
iní vodiči. Spôsob, 
ako jazdia. Podľa 

neho dnešná doba poskytuje 
vodičské preukazy asi 
za pár eur, autá sú 
cenovo dostup-
né a potom to 
aj tak vyze-
rá. Sto ľudí 
je však aj 
sto áut, a 
ak si jazdu 
v y s v e t ľ u -
je každý po 
svojom, na 
cestách sa jazdí 
ťažko. Kedysi to 
bolo ináč.

„Každý deň mám aj pracovné 
prestávky, voľný čas a  v Sen-
ci pri skladoch a  parkovisku 
máme miesto, ktorému hovo-
ríme prašák, lebo pripomína 
konštrukcie, na ktorých sa kle-
pú koberce,“ hovorí. Je to však 
miesto na cvičenie a vodiči na 
ňom začali trochu vyvádzať, 
cvičiť, udržiavať sa v kondícii. 
Lebo potom sa podľa nich člo-
vek cíti lepšie. Keby mal však 

František Ka-
hanec defino-
vať svoje hob-

by, myslí si, že 
by to bol najmä 

oddych. Ale každý 
trávi voľno rozdielne, 

tak, ako mu najviac vyhovuje. 
On ho trávi na cestách s kole-
gami alebo surfuje na interne-
te. Dosť ho zaujímajú správy, 
preto si prečíta aj noviny a za-
pne si aj správy v televízii.

Živí ho rozvoz potravín, 
a  tam, kde ich predávajú, je 
vždy najrušnejšie pred Via-
nocami. Ľudia sa síce predzá-
sobujú, na veľa si však spo-
menú aj na poslednú chvíľu. 

Kým mnohí už majú 
plnú hlavu sviatkov 
a chystajú sa zdobiť 

stromček, vodi-
či sú vyťažení 
na doraz. Až 
deň, keď sa 
zatvoria pre-
dajne, môžu 

si vydýchnuť a 
ísť domov k  ro-

dine. Našťastie 
Vianoce v  kabíne 

ešte nestrávil, ale pozná 
firmy, v ktorých predtým pra-
coval, že sa vodič na Vianoce 
nestihol vrátiť. Jemu sa stalo 
iba to, že prišiel na Štedrý deň 
domov okolo tretej popoludní 
a o šiestej už sadal k štedrove-
černému stolu. 
Doma sú väčšinou 
klasické Vianoce

Tradičný zemiakový šalát 
s  rezňom, ryba alebo kapor 
v  trojobale či podkovička na 

masle. Ale keď si chceli trošku 
skúsiť zmenu, skúšali robiť aj 
netradičné jedlá než tie, ktoré 
si pamätá z  čias, keď bol ešte 
mladým chlapcom. Napríklad 
inák upraveného lososa na 
masle, stejkového lososa a ša-
lát na kyslo. Človek má predsa 
len zvonku nejaké skúsenosti, 
a potom doma experimentuje.

A  darčeky? Myslí si, že člo-
vek si dnes všetko necháva 
na poslednú chvíľu. Teraz je 
taká doba. Všetci napríklad 
hovoria, že už je september, 
október, už by bolo treba nie-
čo kúpiť na Mikuláša, na Via-
noce, ale málokto to aj dodrží. 
Ak človek príde do obchodu, 
vidí strašne veľa zhonu a pred 
sviatkami zvlášť. Pracovné vy-
pätie, stres, zhon, v  ktorom 
žijeme, vedie k  nákupom na 
poslednú chvíľu.

Vlani pred sviatkami si vra-
vel, že rok 2019 bude rokom 
veľkých zmien. Aj v  osobnom 
živote, medziľudských vzťa-
hoch, v politike, financiách, 
po celom svete. Vidíme, ako sa 
mení príroda, aké nevyspyta-
teľné je počasie. 

Novoročné predsavzatia si 
veľmi nedáva. Veď toľkí si dá-
vajú toľko záväzkov, ktoré sa 
týkajú zdravia, cvičenia, zdra-
vého stravovania, jedenia, 
skončení s cigaretami, ale koľ-
kí to dodržia? Čas naozaj letí, 
ale mnohé závisí od toho, ako 
človek jednotlivé dni prežíva. 
Niekto si odrobí svoju prácu, 
zaľahne, spí celý deň a  nemá 
zážitky. Iní  žijú ten deň, žijú 
naplno a majú zážitky. Záleží, 
ako človek život berie.

František Kahanec: 
Mäsiar, ktorý 
sa stal vodičom
Čím by bol, keby nebol vodičom kamióna? „Asi mäsiarom,“ prekvapuje takouto odpove-
ďou asi každého tridsaťpäťročný Prešovčan František Kahanec, otec dvoch detí, vodič, 
ktorý denne zásobuje predajne siete BILLA. Nerobí si však z nikoho dobrý deň, je totiž 
skutočne vyučeným mäsiarom a pár rokov naozaj túto profesiu aj vykonával.

            Až deň, keď sa 
            zatvoria predajne, 
môžu si vodiči vydýchnuť 

a ísť domov k rodine. Našťastie Vianoce v kabíne som ešte nestrávil.

„
František Kahanec

František 
Kahanec
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Najčastejšie v Skalici, Brati-
slave, ale aj v Námestove či vo 
Veľkom Krtíši. Ešte sa nestihol 
oženiť, nemá ani priateľku, 
nuž vianočné sviatky trávi väč-
šinou s rodičmi na Gemeri. Bý-
vajú to také klasické slovenské 
Vianoce so všetkými obyčajmi 
a štedrou večerou s kyslou ka-
pustovou polievkou i s vyprá-
žanou rybou so šalátom. On 
pri tom všetkom doma rád 
pomáha, zdobením stromčeka 
počínajúc. 

Darčeky rodičom i  mladšie-
mu bratovi kupuje poväčšine 
až na poslednú chvíľu – v ná-
kupných centrách. Sú to také 
malé užitočné drobnosti. 
Trvalé bydlisko má síce v Ri-
mavských Janovciach v okrese 
Rimavská Sobota, ale od budú-
ceho roku sa presídli do Senca, 
kde sa dokončuje byt, ktorý si 
nedávno kúpil. Do NAD-RESS 
prišiel iba pred poldruha ro-
kom, a keďže sa v Senci usadí, 
očividne to teda nevyzerá, že 
by bolo jeho súčasné pracovis-
ko iba prestupnou stanicou. 
Navyše vraví, že je rád a vďač-
ný, že si našiel prácu práve  
v tejto firme. Rok, ktorý má za 
sebou, bol preňho turbulent-
ný, hektický a rýchly, ale naučil 

sa veľa nových vecí, ktoré ho 
posúvali dopredu.
Ako sa hľadal

Vyučil sa síce za elektrome-
chanika, v  učilišti aj zmatu-
roval, ale toto povolanie ho 
neoslovilo, preto presedlal 
na nákladniaky. Napokon mal 
k  nim vždy blízko, lebo otec 
je tiež vodičom. Rodičia 
však neboli veľmi nad-
šení, nechceli, aby išiel  
v otcových šľapajach. 
Otec upozorňoval, že je 
to ťažká práca, najmä ak 
je preč od rodiny. Mladý 
Jano síce skúšal aj iné po-
volania, ale žiadne ho ne-
bavilo a nenapĺňalo, a na-
pokon sa teda predsa len 
dostal k nákladniakom.

Pred NAD-RESS jazdil 
dva roky menším náklad-
niakom v  jednej malej 
prepravnej firme, vozil  rozlič-
né zásielky do Nemecka, Ho-
landska, Belgicka, Spojeného 
kráľovstva či Talianska, ale 
teraz je rád, že jazdí po Slo-
vensku. „Doma je doma, je vy-
nikajúce, ak mám doma svoju 
posteľ, hoci spávať budem iba 
krátko vo firemnej seneckej 
ubytovni,“ vysvetľuje a  pod-
čiarkne, že doma nie je cudzin-

com. Práca, ktorú dnes robí, je 
niekedy možno namáhavejšia, 
ale je mu jedno, čo všetko ve-
zie, kam jazdí, každá trasa je 
čímsi zaujímavá. 

Či ho vie na cestách niečo 
prekvapiť? „Vždy a  všetko,“ 
hovorí. „Aj počasie, aj doprava 
na cestách, aj ľudia v iných au-
tách, najmä v osobných, ktorí 
sú schopní vopchať sa do cesty 
a neuvedomujú si, aký kolos 
riadime. S  tým však jednodu-
cho musíme rátať a  predvídať 
každú situáciu. Aj to je však 
súčasťou našej práce.“

Na rozdiel od kolegov na diaľ-
kových cestách sa večer vracia 
domov, a to ovplyvňuje aj jeho 
stravovacie návyky. Raňajky 
i  večeru si rieši sám, upred-
nostňuje ľahšie jedlá a na obed 
chodí do reštaurácií. Najmä na 
obedové meníčka.
Dni a sny

Jeho koníčkom, vážnym 
a vášnivým hobby je fitko, cvi-

čiť chodieva už de-
sať rokov. Bez ohľa-
du na zamestnanie 
si na fitnescentrum 
našiel vždy čas. 
A priatelia? Na ces-

tách si ich nenašiel, tam nie je 
čas, má ich skôr vo firme. Ho-
vorí, že je utiahnutejší typ a čas 
trávi väčšinou s  tými, ktorých 
pozná a s ktorými si rozumie. 

Tohoročný Silvester oslávi 
zrejme s kamarátmi niekde na 
chate. Vie však, že s prípitka-
mi to bude opatrne, symbo-
licky, lebo zásobovanie potra-
vinami sa pre vodiča začína 

už v prvý pracovný deň. Na 
prelome rokov si nezvykne dá-
vať nijaké veľké predsavzatia. 
Ale vždy sa snaží byť o kúsok 
lepším človekom. Aj v práci, aj 
v súkromnom živote.

Každý vodič dostáva otázku, 
čo by robil, keby chcel zme-
niť súčasné povolanie. Štuller 
junior sa pousmeje. Keby žil 
v  ideálnom svete plnom peňa-
zí a  možností, určite by chcel 
byť pilotom v  motoristickom 
športe. Tam patria aj piloti F1, 
sú však aj pretekári v nižších 
rangoch. Je dobré mať vysoké 
ciele.

Ján Štuller: Je rád, že si 
našiel prácu v dobrej firme

Kozorožec
Začiatok roka začnite po-

zvoľna a na jar nezabudnite 
prezuť pneumatiky. Leto si 
potom užijete v plnom zdraví. 
Koncom roka nezabudnite natankovať  
a hoďte si na seba bundu, v opačnom 
prípade sa nedostanete na lyže.
Vodnár

Napriek precíznosti a pra-
covitosti si aj vy doprajte 
oddych. Rok vám rýchlo 
ubieha, a tak spomaľte nielen 
pri sledovaní tachometra. Nič vám ne-
utečie, život je krásny!
Ryba

Životom si budete plávať 
celý rok veľmi spokojne 
a  veselo. Nesmiete však 
zabudnúť na snehové reťaze, 
aby vám nezmizol úsmev z  tváre ani 
v  zime. Predsa chceme zakončiť celo-
ročnú námahu v kruhu rodiny.
Baran

Nikto nemá veci pod kon-
trolu tak, ako vy, a  pravi-
delný servis zvládate presne 
v  čase, no neprecente svojho 
tátoša, a keď znížite rýchlosť, tak dosta-
nete pod kontrolu aj vás tlak. Pozitívny 
ohlas vašej rodiny bude len bonusom.

Býk
Vaša pracovná zaniete-

nosť smeruje k  podcene-
niu pravidelnej preventív-
nej kontroly. Aj tú si dajte do 
poznámok a  docielite krásny balans. 
Budete sa tešiť z toho, že nevyrieše-
né  problémy sa nakoniec rozlúsknu 
samy...
Blíženec

Aj tento rok vám bude 
vaša veselá polovica naho-
várať, že dlhodobý pobyt 
pri mori je skvelý, no vďaka 
skúsenosti nepodceníte ani ochranu 
kože. Pred cestami skontrolujte tlak 
v pneumatikách a užite si spokojne ces-
tovanie s najbližšími. Čaká vás úspešný 
rok. Vaše sny sa začnú plniť.
Rak 

Neverte, že ste spiatoč-
nícky. Byť klasikom je „in“, 
pokojne sa venujte knihám, 
pohode, návštevám známych 
a  choďte na miesta, kam vás to láka. 
Buďte iba opatrný na poľných cestách, 
dávajte pozor na výmoľe.

Lev 
Niekedy zbytočne dlho 

čakáte na skale a  vašu  
korisť berie niekto iný. 
Tento rok prebudíte  v  sebe 
šelmu a  vykročíte za tým, čo sa vám 
nepodarilo dosiahnuť minulý rok. 
Odvážne si urobte vodičský preukaz 
a pri všetkej opatrnosti vás čaká dob-
rodružstvo.
Panna 

Tento rok prelomíte ne-
rozhodnosť pri kúpe auta. 
Zvážte však všetky para-
metre a  nezabudnite, že veľ-
kosť kufra má tiež svoje výhody. Vaše 
rozhodnutie bude určite správne, ne-
sklame vás vaša intuícia. Oceníte aj 
novú plnú lekárničku.
Váhy

Vaša túžba byť elegánom 
aj na cestách vás stále ve-
die do umývačky, a tak opa-
trne vyberajte kvalitu, ktorú 
dávate svojmu vozidlu. Poškriabaný 
lak vám poriadne rozkolíše tlak, a  to 
rozhodne nechcete. Užite si svojho 

elegána na cestách a pozor na zákruty 
na strednom Slovensku, mierne vyná-
šajú.
Škorpión

Za starostlivosť, ktorú  
ste dali minulý rok vášmu 
organizmu, sa vám vaše 
telo odvďačí. Podáte vý-
borné výkony v obľúbenom 
športe a kolená vám dovolia aj turisti-
ku. Nepodceňujte pitný režim na ces-
tách a pribaľte si aj rezervu, môže sa 
zísť.
Strelec

Minuloročná snaha nájsť 
rovnováhu medzi príjmom 
a výdajom energie sa vám 
odvďačila skvelou kondí-
ciou, len tak ďalej. Aj v tomto 
roku vás čakajú zážitky a vaše vozidlo 
vás šťastne dovezie vždy do cieľa.  
Na cestách pozor na peňaženku, na 
streche auta si ju nemusíte vždy všim-
núť. 

Čo vás čaká v roku

Má iba dvadsaťsedem rokov, volá sa Ján Štuller a patrí 
k  najmladšej generácii vodičov v  NAD-RESS. Pracuje na 
základni v  Senci, odkiaľ najmä chladenými potravinami 
a  zeleninou zásobuje predajne BILLA v  rôznych sloven-
ských regiónoch. 

            Na prelome rokov si 
            nezvykne dávať veľké 

            predsavzatia. Ale vždy 

       sa snaží byť o kúsok lepším 

          človekom. Aj v práci, aj
                v súkromnom živote.

„
Ján Štuller

2020?
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Začínal na vnútroštátnym 
trasách u malého súkromníka, 
potom prešiel na zahraničnú 
dopravu, časom však usúdil, že 
mu nevyhovujú destinácie. Vo-
zil náklad do Ruska a nazad sa 
vracal prázdny. Vraví, že to sa 
dalo, v konvojoch jazdili iba do 
Moskvy, ale otravovali ho naj-
mä cesty do Turecka. Cez Ma-
ďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
často po otrasných rozbitých 
cestách a  dlhým vyčakávaním 
na colniciach. O NAD-RESS 
nevedel nič, nikoho tam ne-
poznal, iba videl kamióny na 
cestách. Na  internete zistil, že 
nejazdia ani do Ruska, ani do 
Turecka. Jeden deň teda do 
Senice zatelefonoval, aby sa 
opýtal, či berú vodičov. Odpo-
vedali, že áno. Zašiel tam teda 
osobne a v pohode sa dohodli.
Trasy si nevyberá

Ide, kam ho pošlú a pravidel-
ne sú to týždňovky. Najmä do 
Francúzska. Rodina si dávno 
zvykla na to, že je päť dní do 
týždňa na cestách mimo domu. 
Tvrdí to, čo väčšina vodičov. Ak 
rodina stavia dom a má hypoté-
ku či pôžičku, treba sa obracať. 
Ak by robil domáce trasy,  bol 
by síce každý večer doma, ale 
určite by zarobil menej, a to si 
dovoliť nemožno.

Keď sme sa s  ním v  jeden 
pondelok pred cestou stretli, 
naložené mal motory, ktoré sa 
do citroenov alebo peugeotov 
montujú v  Trnave. Odtiaľ by 
mal do Francúzska viezť prázd-
ne palety. Doma zaparkuje 
v  piatok k  večeru, v  horšom 
prípade v  sobotu ráno. Občas 
mu dispečeri pridelia aj Spoje-
né kráľovstvo. Tam vozí zvy-
čajne elegantné poháre na víno 

z Rony z Lednických Rovní ale-
bo asfaltové šindle na strechu.

Keď bol nedávno u  lekárky 
na vyšetrení, pýtala sa ho na 
zamestnanie. Keď povedal, že 
je vodič z  povolania, pokrútila 
hlavou a  bola zvedavá, koľko 
šofér za volantom presedí. Keď 
povedal, že denne aj osem, de-
sať hodín, opäť pokrútila hla-
vou nad sedavým povolaním 
v  úplne neprirodzenej polohe. 
On sa však skutočne narovná 
až cez víkend doma, hoci pri 
práci sa nezastaví. Aj víkendy 
má zväčša pracovné. Majú ro-
dinný dom, tento rok si dorobi-
li dvor a teraz ho čaká prístre-
šok ku garáži. „Roboty je toľko, 
že ani neviem, či máme doma 
televízor,“ smeje sa. 
Má rád komédie

K  obrazovke, vlastne k dis-
pleju prehrávača, si sadne až 
v  kabíne auta počas povinnej 
pracovnej prestávky. Vtedy si 
púšťa niektoré filmy, ktoré mu 
syn stiahol z  počítača. Má rád 
komédie, klasiku, nijaké ame-
rické strieľačky. Vesničko má 
středisková je film, ktorý by 
vedel pozerať aj stokrát. Za-
báva sa na Pávekovi, vodičovi 
vétriesky, takého istého nákla-
diaku, na ktorom si ešte pred 
vojenčinou robil v  Piešťanoch 
vodičský preukaz.

V nedeľu si zbalí na cestu ne-
jaké časopisy, knihy a  hudbu. 
Napríklad punk. Na  internete 
si cez prestávky v  jazde zase 
pozrie správy o tom, čo sa deje 
doma aj vo svete. Ale najradšej 
futbalové výsledky. Šport má 
rád, a  ten ho nevie rozhnevať. 
Z domu si berie väčšinu stravy, 
manželka mu navarí do pohára 
guláš, mäso vo vlastnej šťave 

a on si k tomu uvarí na parko-
visku napríklad zemiaky. Alebo 
si niečo narýchlo upečie, na-
príklad klobásku, slaninku, vy-
smaží hranolčeky alebo urobí 
praženicu. Ak je dobré počasie, 
varí si vonku, ak prší, zájde aj 
s  plynovým varičom do náve-
su. Niektorí chlapi už majú aj 
mikrovlnku, on sa však pre ňu 
zatiaľ nerozhodol.

Jazdí cez Česko a  Nemecko, 
lepšia trasa  nie je na výber. 
Po tom, čo Česi začali rekon-
štruovať diaľnicu D1, je na nej 
menej jazdných pruhov, musí 
byť trpezlivý v  pomalej jazde  
v kolónach, preglgnúť zdržania 
kvôli častým nehodám. Prepl-
nené sú aj diaľnice v Nemecku, 
preto, ak môže, cestu si naplá-
nuje tak, aby jazdil v noci, keď 
sú diaľnice predsa len trochu 
voľnejšie. Najlepšie sa jazdí po 
diaľniciach vo Francúzsku. Sú 
totiž spoplatnené a mnohí, naj-
mä domáci vodiči na kratších 
trasách, jazdia aj po okresných 
cestách.
Na Vianoce vždy doma

Iba raz sa mu podarilo prísť až 
dvadsiateho tretieho, ale ináč 
je doma už 21. či 22. decembra. 
Medzi svojimi. Stromček má 
zvyčajne na starosti manželka 
a deti, on z kresla kibicuje. Ale-
bo manželka iba začne zdobiť 
a  on to s  deťmi dokončí. Deň 
pred Štedrým večerom jej s 
deťmi pomáha chystať zemia-
ky na šalát, lebo žena dopeká 
ešte koláče. Keď na Štedrý deň 
manželka vyhodnotí stav 
príprav, zavelí, aby sa zod-
vihli, že ona to všetko 
už dorobí. To je signál, 
aby sa zdvihli a zašli 
cez záhradu k starým 
rodičom Sojákov-
com. Tam je väčší dvor, 
nuž pred garážou sa hrá 
hokej. Otec so synom proti 
dedovi, ktorý má za partnera 
svojho druhého syna, lebo ten 
u nich býva.

Na štedrovečernom stole 
musia byť oblátky s  medom, 
kapustnica, vyprážaný kapor 

a zemiakový šalát. Zabiť kapra 
však hlava rodiny odmieta, to 
má na starosti jeho otec, rybár, 
ktorý kapra zvyčajne uloví na 
priehrade. Keby nestihol, niečo 
sa kúpi a manželka pripraví aj 
pstruha.

Predvlani dostal od manžel-
ky pod stromček mikinu so 
symbolmi futbalového klubu 
Spartak Trnava, lebo tomu fan-
dí. Pretože utrúsila, že aj jej sa 
spartakovské veci páčia, vlani 
našla mikinu pod stromčekom 
zasa ona. Desaťročná dcéra ob-
javila vlani pod stromčekom 
kameru na bicykel a kolobežku. 
Šestnásťročný syn, ktorý rov-
nako ako kedysi otec študuje 
na stavebnej priemyslovke, do-
stal oblečenie a čosi k počítaču. 
Väčšinu času trávi Miroslav síce 
v  zahraničí, ale za volantom. 
Preto darčeky kupuje zväčša 
doma. Parkoviská kamiónov sú 
totiž mimo miest, čerpacie sta-
nice nie sú najlepším miestom 
na vianočné nákupy a s náklad-
niakom hľadať cestu do nákup-
ných stredísk nie je možné. Ale 
vlastne na nákupy by aj tak 
nebol čas. V kabíne si so sebou 
stále vozí darček od manželky, 
ktorý nemusel byť vianočný. 
Na podušku dala vytlačiť fotku, 
na ktorej sú všetci štyria.
Zdravie a pokoj

Po rozbaľovaní darčekov záj-
du k  jeho rodičom, alebo oni 

zavítajú k  nim. Zasadnú 
k televízoru a zákuskom, 
manželka sa potom vy-

berie na polnočnú. Na 

druhý deň idú k  manželkiným 
rodičom do Trnavy, kde sa tiež 
prehýba stôl. On si však dáva 
pozor, nakladá si s mierou, aby 
nebolo treba ísť na pohotovosť. 
Pretože tam budú pár hodín, 
dovolí si aj „repnú kampaň“, ale 
iba jediný malý štamperlík do-
mácej repnej pálenky.

Iba jeden raz, pred piatimi 
rokmi, musel sviatočný rituál 
porušiť a s  bratom na Štedrý 
deň kopal hrob. Deň predtým 
im totiž zomrel nevyliečiteľne 
chorý sused. Hrob kopali pod 
starou lipou, na mieste, ktoré 
si sám vybral, lebo sa mu pá-
čilo a na Štedrý deň preto, aby 
mohol byť pohreb hneď po via-
nočných sviatkoch. Z cintorína 
prišli, až keď už bola večera na 
stole.

Patrí k tým, ktorí si pri štedrej 
večeri nechcú s výnimkou zdra-
via a  pokoja nič želať. „Viem, 
čo všetkým želám a prečo,“ 
vysvetľuje muž, ktorý vie, čo 
sú to stresy, nervové vypätia. 
Neželá si nijaké drahé veci, iba 
pohodu. Vždy sa zasmeje, keď 
si spomenie na paniu z obcho-
du. Pred rokmi sa pýtala jeho 
malého syna, čo si ocino želá 
od Ježiška a chlapča vravelo, že 
otec chce svätý pokoj.

V  lepšom prípade silvestru-
je a  Nový rok víta doma, lebo 
niektoré firmy majú ešte voľno 
a na cesty vyráža až po Troch 
kráľoch. Ale ak má cestu tam, 
kde sa začína nakládka už  
2. januára ráno, štartovať musí 
už na Silvestra či na Nový rok.

Miroslav Soják: 
Rodinu má 
stále so sebou
Štyridsaťtriročný Miroslav Soják z obce Chtelnica medzi 
Piešťanmi a Trnavou je v nákladnej doprave vodičom už 
od roku 2000, ale do NAD-RESS prišiel iba pred šesť a pol 
rokom. Predtým jazdil na liazke, potom na nemeckom 
MAN-e, ktorý išiel ako tank, potom presadol do Scandie 
a Volva, a dnes sedí za riadením Mercedesu Actross.

V kabíne si stále vozí darček 
od manželky. Na podušku mu 
dala vytlačiť fotku, na ktorej 

sú všetci štyria.

Nevodič netuší, kde si vodič na 
cestu vozí napríklad zemiaky.

Malá knižnica 
pod stropom 

kabíny. Priestor 
na dokumenty, 

ale aj knihy, 
ktoré dostal.



Štedrý večer trávia Patin-
kovci tradične doma, tento 
rok budú večerať sami. Syn 
s priateľkou prídu až po večeri, 
aj dcéra s  manželom. Rodinu 
roky stenčili, jeho rodičia už 
nežijú, svokor už dávno nie 
je na tomto svete a žije len 
86-ročná svokra. Tá však už 
nie je mobilná, preto k nej záj-
du po Štedrom dni.

Rodičia majú z  detí radosť. 
Dcéra vyštudovala verejnú 
správu a  ekonomiku na Tren-
čianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka a  na Trnavskej uni-
verzite získala doktorát z fi -
lozofi e, syn študoval dopravu 
a  je nehodovým policajtom. 
Tento rok sa obe deti rozhodli 
kúpiť pozemky a  začali stavať 
rodinné domy. U  syna sa to 
dalo čakať, nie je ani náhodou 
panelákovým typom, neobse-
del by doma bez roboty. S ot-
com robil na prístavbe chaty, 
a keď začal stavať syn, otec mu 
chodí po víkendoch pomáhať. 
Dcéra ho však so stavaním 
prekvapila, myslel si, že jej je 
v činžiaku dobre.

Mestským človekom nie je 
ani otec Patinka, hoci v  činžia-
ku býva. Vyrastal v rodinnom 
dome, ale s bratom, ktorý žije 
na Morave, sa po smrti rodi-
čov dohodli, že namiesto po-
trebných úpráv a údržby rodi-
čovský dom radšej predajú. Že 
nie je mestský typ, potvrdzuje 
aj tým, že takmer každý ví-
kend trávi v chatke medzi zá-
hradkármi v Kunove. Má tam 
ovocné stromčeky, od suseda, 
penzistu, bývalého učiteľa be-
rie rozumy o strihaní, hnojení. 
Potom kosí trávu a oddychuje 
pri bazéne. Kedysi s  manžel-
kou viac jazdili po cyklotra-
sách, teraz ho bavia korčule. 
Hoci vo fi rme môže vodič po-
žiadať o poukaz do kúpeľov, on 
to nestihol využiť, aj keď mu 

výhodu kúpeľov občas pripo-
menie chrbtica.
Kuchár či automechanik?

Pavol Patinka prišiel do Se-
nice z  Vrboviec, obce kúsok 
od hranice s  Českom. Otco-
vi ako dieťa často hovoril, že 
pôjde buď za kuchára, alebo 
automechanika. Napokon to 
vyhral automechanik, išiel do 
učňovského strediska ČSAD. 
Opravárom bol však iba štyri 
roky a prešiel do zbernej služ-
by, a potom si urobil vodičské 
oprávnenie skupiny D a  začal 
jazdiť autobusom. Celých tri-
násť rokov. Zásluhu na tom, 
že prešiel na kamióny, majú 
aj obe deti, hoci bez toho, aby 
o tom vedeli. Rodičia chceli do 
väčšieho bytu, ktorý čosi stojí, 
a neskôr bolo treba peniaze na 
štúdium detí.

Už pätnásť rokov jazdí v me-
dzinárodnej kamiónovej do-
prave. Nadresácku klasiku 
– najmä do Francúzska, cez 
Nemecko, občas do Belgic-
ka. Aj on vozí najmä krásne 
krehké slovenské poháre na 

víno, ale aj sedemtonové oce-
ľové francúzske zvitky, oboma 
smermi  komponenty pre au-
tomobilky. Dispečeri mu pred 
cestami na Západ hľadajú vy-
ťažovanie aj na sever Sloven-
ska, aby nemusel ísť po náklad 
pre zahraničné automobilky 
zo Senice do Námestova na 
Orave prázdny. Na spiatočnej 
ceste vozí zasa dodávky pre 
ZTS Strojárne Námestovo, ale 
aj z iných miest.

Kým vyrazia zo Senice 
o  druhej v  noci, zisťujú, kto 
kam ide. Ak majú spoločnú 
cestu, idú za sebou, a aby ces-
ta lepšie ubiehala, klebetia si 
cez vysielačky. V predpísanom 
čase sa zastavia. Na kávičku, 
koláčik a debatujú. O platoch, 
robote, rodine, koníčkoch. 
„S kolegom riešime záhradu,“ 
hovorí.

V hlave nosí skúsenosti. Vie, 
ako sa kde jazdí, pozná život-
ný štýl a  odlišnú mentalitu 
ľudí,  ktorých stretáva v  kraji-
nách, kadiaľ prechádza. Doká-
že porovnávať. Plusy aj mínu-
sy. Ak Nemec povie, že príde 
o  siedmej, tak tam bude. Pre 
Francúza 7.00 môže znamenať 
aj 9.00, má čas, nikam sa ne-
ponáhľa, nestresuje sa. My sa 
niekedy naháňame zbytočne, 
premávka je hrozná a  vodiči 
sú často bezohľadní. 

Ako sa menia časy
Keď ešte neboli také navigá-

cie ako dnes, zastavil raz pri 
ceste policajta, a  ten zavolal 
vysielačkou, aby zistil cestu, 
kam vodič potrebuje. V Špa-
nielsku išiel dokonca policajt 
pred ním až do cieľa. „Keď ma 
vo Francúzsku zastaví policajt, 
najprv sa opýta, v  ktorom ja-
zyku budem komunikovať. Po 
anglicky, nemecky, francúz-
sky? Keď poviem, že po fran-
cúzsky, správa sa úplne ináč. 
Vodič kamióna musí vedieť 
v  cudzom jazyku aspoň zák-
ladné výrazy, aby vedel, ako sa 
povie doľava, doprava, vyklád-
ka,“ konštatuje.

Jeho  generácia bola odcho-
vaná na mapách, na navigáciu 
si musela postupne zvykať. 
Mapy celej Európy i jednot-
livých krajín si stále nosí so 
sebou. Počul už, ako zmätko-
vali mladí kolegovia, keď „za-
mrzla“ navigácia a  oni nemali 
mapu. „V navigácii si preveru-
jem aj to, či možno ulicami sta-
rých miest prejsť, aké sú úzke, 
či balkóny nezasahujú do uli-
ce,“ hovorí. „Človek musí byť 

v  strehu a registrovať nielen 
displej navigácie, ale aj to, čo 
sa deje pred autom. Aby pred 
neho nezabočil nejaký moto-
cyklista, ktorých je tam veľa.

Za jazdy mimo mesta rád 
počúva tvrdú muziku, ale aj 
romantické piesne, Elán aj 
dychovku, ľudovky, ktoré si 
pamätá ešte z  domu z  platní 
starého gramofónu. Občas 
však chce počúvať aj ticho. Ak 
si počas povinných prestávok 
nezdriemne, vyhľadá si v  po-
čítači nejaký fi lm – triler, sci-
-fi  či dačo akčné. Alebo české 
komédie. Vraví, že je televízny 
maniak, pred obrazovkou by 
presedel aj dvadsať hodín. Na 
chalupe si však sadne k  telke 
až večer. 

Časy sa menia, pred cestou 
sa už neklepú a  nevysmážajú 
rezne, manželka mu navarí 
tak, aby sa jedlo vmestilo do 
sklenených nádob, nemrazí 
sa, ale v aute sa iba zohrieva. 
Ráno vyráža na cestu nalačno. 
Raňajky si urobí cez prestáv-
ku po troch hodinách jazdy, 
napríklad praženicu. Alebo si 
otvorí konzervu. V chladničke 
má aj mlieko. Kedysi bol medzi 
kolegami známy hranolčekmi.

Na parkoviskách vidí, ako 
sa medzinárodná ná-

kladná doprava inter-
nacionalizuje. Slováci 

sú vodičmi aj u  za-
hraničných fi riem, 
pribúdajú Rumuni, 
Bulhari, ktorí majú 
zamestnávanie jed-
noduché, lebo sú 

občanmi EÚ, ale aj 
Srbi či Ukrajinci, hoci 

tí potrebujú pracovné 
povolenia. Západní za-
mestnávatelia však vedia, 
že Ukrajinci budú súhlasiť 
aj s  polovičným platom 
a  ušetriť môžu aj na dié-
tach.

Tak to vo svete chodí. 
Patinka by tam prácu ne-
hľadal. Chce byť s rodi-
nou čo najčastejšie. Ak ho 
kamión prestane baviť, 
pokojne môže ísť aj za au-
tomechanika. Aspoň bude 
pri svojich.
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Na sviatočnú večeru mávajú u Patinkovcov tradičné menu: 
makové pupáky, ktoré pani domu a jej syn milujú, z mož-
ného výberu polievok nie kapustnica, ale slepačia a  ako 
hlavné jedlo vyprážaná ryba so zemiakovým šalátom... Čo 
im prinesie pod strojček Ježiško tento rok? Pavol Patin-
ka predpokladá, že od manželky by to mohol byť kvalitný 
pánsky parfum a vie, že ona si zasa želá peknú peňažen-
ku alebo kabelku. V pláne majú s deťmi a  ich partnermi 
predvianočný nákupný výlet do Viedne, kde si ženy iste 
vyberú niečo pod stromček, hoci to pre ne nebude už 
prekvapenie. Vlani ich však deti zaskočili: Patinkovci aj 
ich svatovci našli pod stromčekom lístky do Slovenského 
národného divadla...

Pavol Patinka: 
Od volantu 
do záhradky 
i na korčule

Francúza 7.00 môže znamenať 
aj 9.00, má čas, nikam sa ne-
ponáhľa, nestresuje sa. My sa 
niekedy naháňame zbytočne, 
premávka je hrozná a  vodiči 

má aj mlieko. Kedysi bol medzi 

Na parkoviskách vidí, ako 
sa medzinárodná ná-

kladná doprava inter-
nacionalizuje. Slováci 

sú vodičmi aj u  za-
hraničných fi riem, 
pribúdajú Rumuni, 
Bulhari, ktorí majú 
zamestnávanie jed-
noduché, lebo sú 

občanmi EÚ, ale aj 
Srbi či Ukrajinci, hoci 

tí potrebujú pracovné 
povolenia. Západní za-
mestnávatelia však vedia, 
že Ukrajinci budú súhlasiť 
aj s  polovičným platom 

Ráno vyráža na cestu nalačno. Raňajky si urobí cez 
prestávku po troch hodinách jazdy, napríklad praženicu. 
Alebo si otvorí konzervu. V chladničke má aj mlieko.

Pavol Patinka 

                  Kým vyrazia 

                       zo Senice 

            o druhej v noci, 

zisťujú, kto kam ide. Ak majú 

spoločnú cestu, idú za sebou, 

a aby cesta lepšie ubiehala, 

klebetia si cez vysielačky.

„
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Na cestu si varí spolu s man-
želkou aj on. Do chladničky a 
mrazničky inštalovanej v  mer-
cedese si prinesie jedlo v  ška-
tuľkách alebo vysterilizované. 
Cez prestávku na ceste ho stačí 
iba prihriať a  uvariť si nejakú 
prílohu. Napríklad ryžu. Ulo-
ží tam aj jogurty, párky, syry, 
konzervy. Keď sa domáce zá-
soby minú, počas povinnej 
prestávky zájde do reštaurácií 
v autohofoch. Väčšinu konzu-
mácie uhradí kupónmi, ktoré 
dostávajú vodiči pri platení 
parkovného.

Aj keď výnimočne, ale na Veľ-
kú noc sa môže stať, že bude 
vonku na cestách, no na Via-
noce bude tento rok ako zvy-
čajne doma. Keďže kamióny sa 
vracajú väčšinou už 20. či 22. 
decembra, na   štedrovečerný 
stôl stihne pripraviť napríklad 
zemiakový šalát. Pretože sú 
z  rozličných kútov Slovenska 
a  manželka je východniarka 
zo Starej Ľubovne, sviatočný 
stôl bude pestrejší. Začnú, sa-
mozrejme, oblátkami, potom 
budú pirohy, šošovicový prí-
varok, kapustnica, ryba so ša-
látom...

Darčeky občas kúpi aj v tra-
jekte medzi Spojeným krá-
ľovstvom a  kontinentom, vo 
freeshope kupoval napríklad 
manželke parfum, a  keď boli 
deti menšie, aj sladkosti. Pod 
stromček mu manželka dá 
nejakú praktickú drobnosť, 
on zasa jej, je to najmä o koz-
metike a oblečení, ale poväč-
šine si kupujú spolu darček 
do domácnosti. Teraz sa teší 
ako malý chlapec z  televízora 
s obrovskou obrazovkou. Deti 
sú už vo veku, keď majú ako 
darček keš, plus nejakú koz-
metiku a niečo na oblečenie.

Čo si doma pri sviatočnom 
stole želajú? „Aby sme boli 
zdraví a  aby sme ako rodina 
držali pokope,“ hovorí už vo-
pred. „Keď je človek zdravý, 
väčšinou si zdravie neváži, be-
rie ho ako samozrejmosť, ale 
ak prídu choroby, nedajbože 
nejaké úmrtia, tak, ako nám 
odišla svokra a pred pár dňami 
ujo, človek spozornie.“ Cíti, že 
pribúdajúci vek prináša neja-
ké problémy. Kríže chvalabo-
hu fungujú dobre, ale horší sa 
zrak. Do diaľky vidí chvalabo-
hu perfektne, ale očiam ne-
pridávajú nočné jazdy v  zlých 
poveternostných podmien-
kach a  v hmle. Sťažuje si, že 
pri čítaní sa mu skrátili ruky. 
A pritom veľmi rád a veľa číta. 
Najmä historickú literatúru 
o  druhej svetovej vojne. Te-
raz si na cestu vzal novú kni-
hu o tomto období, ktorú mu 
venoval syn a vojnové fi lmové 
dokumenty sleduje aj na inter-
nete.
Prečo zmenil zamestnanie?

Starší syn študuje na Sloven-
skej technickej univerzite po-
čítačové modelovanie a mladší 
na súkromnej strednej škole 
tiež výpočtovú techniku. Ne-
potatili sa? Mladšieho raz vzal 
otec na cestu do Veľkej Britá-
nie, ale otcov príklad ho zrej-
me neoslovil. „Neviem, možno 
preto, že som dlho preč a kaž-
dý na to nemusí byť,“ myslí si 
otec Tytykalo. 

Jemu sa kamióny vždy 
páčili, napriek tomu však 
zmaturoval v  Banskej 
Bystrici na Strednom 
odbornom učilišti spo-
jov. Päť rokov robil 
v  Senici na spojárskej 
zosilňovacej stani-
ci potom bol šesť rokov 

v  telekomunikáciách meracím 
technikom na montážach po 
celom Slovensku. Zažil tam 
perfektnú partiu, ale po pri-
vatizácii sa príchodom nových 
ľudí podľa neho vo fi rme neja-
ko zmenili pomery a on zmenil 
zamestnanie. Do NAD-RESS 
ho priviedol kamarát, ktorý 
bol vodičom v  medzinárodnej 
kamiónovej doprave. Prizná 
sa, že o zmene uvažoval aj kvô-
li platu. Postavili si dom, mal 
na krku hypotéku a  chlapci 
študujú, nuž každé euro navy-
še bolo dobré.

Predtým však jazdil akurát 
na služobnej dodávke. „Vo-
dičák“ na nákladné autá získal 
v Nitre na liazke a  kolegovia, 
ktorí sledovali jeho zžívanie sa 
s kamiónmi, vraveli, že mu to 
šlo celkom dobre. So skúsený-
mi vodičmi sa zaúčal tri mesia-
ce, a  potom mu na fi remnom 
dvore ukázali jeho kamión. 
Odvtedy jazdí v  medzinárod-
nej doprave. Po Česku, Ra-
kúsku, Nemecku, Francúzsku, 
Spojenom kráľovstve. 

Z  Lednických Rovní vozí do 
Francúzska a  Veľkej Británie 
sklo, z Trnavy prázdne pale-
ty do francúzskych automo-
biliek, zo senickej  fi rmy IKO 
asfaltový šindeľ na strechy. 
Nazad zasa súčiastky do tr-
navskej automobilky, oceľové 
zvitky pre senický Arcelor Mit-
tal a z  Nemecka komponenty 
pre skalický podnik INA.
Víkendy s rodinou

Rodina si už zvykla na päť-
-šesťdňovú neprítomnosť, 
z  ciest im však telefonuje 
takmer každý večer. Chváli 
manželku fakturantku a  zá-
stupkyňu vedúcej v  senickej 
Bille, ako zvládala chod rodiny, 
hoci bola na to po väčšinu času 
doma sama. Svoju neprítom-
nosť sa však snažil odčiniť tak, 
že domov na víkendy neprišiel 
oddychovať. Obracal sa oko-
lo stavby domu, ktorý je síce 
už dokončený, s manželkou si 
ho však stále skrášľujú. S cha-
lanmi si chodí zahrať futbal, 
mladší hrá aj aktívne, vybeh-
nú si na bicykloch, pravidelne 
chodia na výlety a zvyknú do-
volenkovať aj pri mori.

Prvým jeho služobným au-
tom bol starší model mercede-
su. Aj dnes jazdí s touto znač-
kou, auto je však v porovnaní 
so starším nepomerne poho-
dlnejšie. Je v ňom chladnič-
ka, lepší priestor na odpoči-
nok, konštruktéri premysleli 
aj spôsob nakladania. Zvitky 

sa napríklad nakladajú rýchlo 
a pohodlne zhora, hydraulic-

ké zariadenie odklopí 
strechu, kým pred-

tým latou mu-
sel vyhadzovať 
plachtu hore.

Ak majú rov-
nakú trasu, vo-

diči NAD-RESS, 
ale aj chlapi z  iných 

fi riem, si telefónmi či 
vysielačkami radi do-
hodnú stretnutia na par-
koviskách autohofov pri 
diaľniciach. Po dlhej jaz-
de si potrebujú trochu 

pokecať, o  všetkom možnom, 
rodine, športe i  politike, pred 
spaním si trebárs dať aj jedno 
pivko. V lete je to fajn, v zime 
však každý uteká sám do po-
hodlia a tepla kabíny.
Kus človečiny

Ak človek väčšinu dňa strávi 
osamote za volantom, dobre 
mu padne trochu debaty. Spo-
mína si, že raz do francúzskej 
sklárne viezol na spracovanie 
črepiny skla, ktoré v  Lednic-
kých Rovniach nezužitkovali, 
a  majiteľ sklárne ho oslovil 
po česky. Volal sa Karel a  bol 
šťastný, že mohol hovoriť svo-
jou materčinou. Mal totiž dva-
násť, keď s  rodičmi emigroval 
do Francúzska a  v  jeho mes-
tečku, kde žije, hneď tak Čecha 
ani Slováka nevidno a manžel-
ka je Francúzka. 

Keď Martin vyložil náklad, 
Karel sa opýtal, kde bude spať. 
Keď sa dozvedel, že na parko-
visku v  nákladniaku, pozval 
ho domov na večeru, fľašku 
vína a  ponúkol nocľah v  det-
skej izbe, lebo deti už boli preč 
z  domu. A  po raňajkách ho 
odviezol k autu. A ešte mu aj 
daroval vlastnoručne vyfúka-
nú vázu. 

Martin Tytykalo rád hovorí 
o  ľudskosti, solidarite, dob-
rých vzťahoch, ale aj o  tom, 
že nie každý to dokáže, nevie 
odhadnúť situáciu a  nehľadí 
na človeka. Ťažké srdce má 
napríklad na českých a  poľ-
ských policajtov, ktorí vedia 
dať pokutu aj za to, keď vodič 
prešvihne čas jazdy iba preto, 
že nenašiel miesto na parko-
visku pri ceste a musel hľadať 
pár minút ďalšie. Je veľa ta-
kých, ktorí chcú za každú cenu 
nájsť niečo, aby mohli dať po-
kutu. Nemci sú napríklad iní. 
Ak vidia, že vodič má všetko 
v  poriadku, netrápia ho, len 
aby odhalili čosi na pokutova-
nie. Keď vodič prešvihne pár 
minút jazdy, dajú si vysvetliť 
prečo a  ak vidia, že neklame, 
iba zasalutujú a  zaželajú pek-
ný deň.

Martin Tytykalo: Do kamióna sadol až jedenásť
rokov po spojárskej maturite
Baví ho, keď doma cez víkendy vysáva alebo upratuje. 
S manželkou si parádne zariadili novú kuchyňu, priestor, 
kde sa vyžíva v  ďalšom svojom koníčku. Štyridsaťšesť-
ročný Martin Tytykalo, rodák z Myjavy a dnes Seničan, 
vodič v medzinárodnej doprave, bežne pripravuje guláš, 
tradičný aj segedínsky, minulý víkend robil francúzske 
zemiaky, lebo deti ich majú veľmi rady.

dý na to nemusí byť,“ myslí si 

Jemu sa kamióny vždy 
páčili, napriek tomu však 

Prvým jeho služobným au-
tom bol starší model mercede-
su. Aj dnes jazdí s touto znač-
kou, auto je však v porovnaní 
so starším nepomerne poho-

aj spôsob nakladania. Zvitky 
sa napríklad nakladajú rýchlo 

a pohodlne zhora, hydraulic-

Na cestách ho sprevádza vlastná rodina. 
Aspoň na fotografi ách v kabíne.

Martin Tytykalo

           Kolegovia, ktorí 

                 sledovali jeho 

zžívanie sa s kamiónmi, 

vraveli, že mu to šlo celkom

  dobre. So skúsenými vodičmi 

   sa zaúčal tri mesiace, a potom 

       mu na fi remnom dvore

         ukázali jeho kamión.

„
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Pavol Kalamenovič, vyu-
čený automechanik, jazdí 
v  NAD-RESS ako jediný na 
červenom ťahači. Nevie, 
ako sa k  nemu popri všet-
kých bielych a  špeciálnom 
čiernom, na ktorom jazdí 
Paľo Gazda, dostal, ale už 
tretí rok na ňom preváža 
najmä tovar pre Grafobal. 

Povolaniu vodiča pričuchol 
už počas vojny, keď si urobil 
branecký kurz. Po vojne ešte 
pracoval ako automechanik, 
riadiť veľké vozidlá ho však 
lákalo, a tak si spravil papiere 
na autobus. Jazdil so strýkom 
zájazdy do Chorvátska, Gréc-
ka, Talianska a 12 rokov bol aj 
šoférom senických futbalistov. 
Od roku 2017 je v NAD-RESS. 
Vedel, do čoho ide, vo firme 
pracuje aj jeho brat. 

Vianoce v novom dome
„Mám tri deti, staviam dom 

a tak ma dlhé trasy nelákajú. 
NAD-RESS je pre mňa isto-
ta, presne viem, kedy mám 
akú zmenu a  neprekáža mi 
ani manuálna práca, ktorú 
táto profesia občas vyžaduje,“ 
hovorí Pavol Kalamenovič. 
Cesty si spríjemňuje počúva-
ním rádia a veľmi rád počúva 
audio-knihy. Na práci sa mu 
páči najmä pokoj, že je svojím 
pánom. 

Vianoce sú u  Kalameno-
vičovcov klasické. Chystajú 
sa ich stráviť v  novom dome 
a  tak možno vymenia ume-
lý stromček za živý, čo víta-
jú hlavne tri deti – 11-ročný 
Dominik, 7- ročná Bianka a 

malinký 2-ročný Emko, kto-
rí spolu s  ockom stromček 
ozdobujú. O vianočnú večeru 
sa stará manželka. Oblátky, 
ryba, šalát, kapustnica. Man-
želka veľmi rada pečie, tak 
koláče tiež nechýbajú. „Ďalšie 
dni chodíme po návštevách, 
k  manželkiným rodičom, 

k  bratovi, postretávame celú 
rodinu. Určite ani u  nás cez 
Vianoce nesmú chýbať roz-
právky, ako Tri oriešky pre 
Popolušku či S  čerty nejsou 
žerty,“ hovorí Pavol Kalame-
novič, ktorý si spomína na 
svoj pamätný darček, keď ako 
dieťa spolu s bratom dostali 

autodráhu. Dnes je pre neho 
najdôležitejšie zdravie celej 
rodiny, najmä detí. „Rok 2019 
bol pre nás hlavne o  zmene, 
keďže sme predali byt, kúpili 
pozemok a postavili dom. Do 
ďalšieho roku si prajem, aby 
sme už spokojne bývali,“ uza-
tvára Pavol Kalamenovič. 

Rezkým krokom od kamió-
nak zaparkovanej motorke 
sme sa dozvedeli, že Igor Cho-
choláček pred tým, ako ho pri-
viedol v  roku 2007 kamarát 
do NAD-RESS, podnikal. Vŕ-
tal studne. Pekná profesia, ale 
zároveň veľmi riskantná a tak 

skončil. V  NAD-RESS začínal 
ako diaľkový vodič, jazdil do 
Španielska, Talianska aj  iných 
krajín. Od roku 2011 pracuje 
na zásobovaní. 
Rutina a pravidelná 
práca mu vyhovuje

„V  NAD-RESS som 8 rokov, 
a to podľa mňa hovorí za všet-
ko. Som spokojný. Vychádzajú 
nám v  ústrety. Keď sa niečo 
pokazí, rozbije, máme tu skve-
lú dielňu. Rovnako aj dispeče-
ri, šéfovia a pán Halabrín sú 
výborní,“ chváli vedenie i kole-
gov. Je rád, že už necestuje na 
dlhé trate, je prakticky doma a 

môže sa venovať deťom a celej 
rodine. To je na terajšej práci 
pre neho najlepšie. Dnes si už 
nevie predstaviť byť zatvore-
ný celé dni v kamióne. Celkom 
mu vyhovuje rutinná práca, 
vie, kam má ísť. Ráno o šiestej 
prichádza do Trnavy, kde mu 
dispečeri určia, kam bude sme-
rovať jeho trasa. Naloží celé 
auto a vyráža. Prepravuje ovo-
cie, zeleninu, mliečne produk-
ty. Vozí pre COOP Jednota. 
Mimo kamióna však jeho ži-
vot vôbec nie je rutinný. Dcéra 
jazdí parkúr a na koňoch trávi 
čas aj celá rodina. Aj Silvestra. 
Koňom ohňostroje veľmi ne-
prospievajú, a tak sú radšej pri 
nich. 
Kresťanské sviatky 
plné rodiny 

„Vianoce sú pre nás hlav-
ne kresťanské sviatky, a  tak 
návšteva kostola a dodržia-
vanie zvykov je veľmi peknou 
súčasťou týchto sviatočných 
dní. K zvykom patrí aj zabí-
janie kapra. O  kapra sa vždy 
postarám ja. Máme známeho 
rybára, a  keďže ja som vinár, 
vždy na Vianoce urobíme vzá-
jomnú výmenu,“ hovorí Igor 
Chocholáček. Jeho ďalšou 

úlohou je už len kúpiť darčeky 
pre rodinu. Má 16-ročnú dcéru 
a 7-ročného syna. Syna poteší 
aj lego, ale dcéra by chcela no-
vého koňa. On si rád spomína 
na darček spred piatich rokov, 

keď si našiel pod stromčekom 
snoubord. A  nezapadol pra-
chom, používa ho. Vianoce si 
Chocholáčkovci užívajú spolu. 
Sviatky sú pre nich najmä o ro-
dine a odpočinku.

Teší sa na prvé Vianoce v novom dome 

Vinár, ktorý jazdí na kamióne, 
motorke, koni, snouborde... rád
Rozhovor s Igorom Chocho-
láčkom bol plný energie, 
pozitívnej nálady a  krát-
ky. Akoby ste natankovali 
„kvalitné palivo“ na prete-
koch v  depe a  tešili sa, že 
ste ako novinár stretli zau-
jímavú osobnosť. 

Igor Chocholáček

Igor Chocholáček

Pavol Kalamenovič

Pavol Kalamenovič
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Otec pred šiestimi rokmi ve-
del, čo synovi odporúča, lebo 
je v tejto spoločnosti vodičom 
vo vnútroštátnej doprave. 
Patrí k zlatému vodičskému 
jadru NAD-RESS, k tým, ktorí 
výučný list získali ešte v  nie-
kdajšej ČSAD. Otcova sestra 
Jana Petrášová bola zasa dis-
pečerkou a  teraz satelitným 
navigačným systémom GPS 
kontroluje pohyb vodičov po 
cestách doma aj v  zahrani-
čí. Petrov brat Pavol bol tiež 
vodičom, potom sa však stal 
školiteľom nových prichádza-
júcich vodičov, a teraz robí dis-
pečera rozvozu tovaru do siete 
predajní Billa. Aj Pavol Petrovi 
tak ako otec odporúčal robo-
tu v NAD-RESS, lebo poznal, 
kam by mladší brat prišiel. 
Keď brata prijali, školiteľa mu 
už nerobil, jeho mal na staros-
ti niekto iný.

Senický autodopravca zo-
známil Petra aj s manželkou. 

Andrea pochádza z  dedinky 
Janíky na brehu Malého Du-
naja sedemnásť kilometrov od 
Bratislavy a pracovala v  Bra-
tislave v  sklade pri kompleti-
zovaní potravín a  cigariet do 
siete hypermarketov Moja sa-
moška a  neskôr Terno. Práve 
tam chodil Peter na týždňovky 
ako vodič zásobovacieho auta, 
a tam si padli do oka.

Prvý rok 
vo vlastnom dome

Teraz sú obaja Seničanmi, 
v  časti Košútovec sa tento 
rok nasťahovali do rodinného 
domu, a v ňom sa tešia z osem-
mesačného syna, ktorému ma-
mina po otcovi vybrala meno 
Peter. Otec Peter  – vyučený au-
tomechanik s maturitou  – za-
čal v  NAD-RESS jazdiť najprv 

v  úzkych uličkách a  podcho-
doch starého centra Bratislavy 
či na Kolibe s malým Fordom 
Transit, lebo len takéto auto 
tadiaľ prešlo. Do auta sa však 
musel všetok tovar nakladať 
a  vykladať ručne. Potom však 
Peter spadol z bicykla, potrhal 
si úpony na ramene, 
nasledovala ope-
rácia, tri mesia-

ce na péenke. Keď sa vrátil do 
roboty, musel prejsť na väčšie 
auto, bola to však fyzicky me-
nej náročná práca, lebo tovar 
bol na paletách. 

Teraz jazdí s  pätnástimi 
paletami osemnásťtonovým 
Mercedesom Axor z  Trnavy 
zo skladu COOP Jednota po 
okresoch Trnava, Topoľčany, 
Piešťany, Hlohovec či Seni-
ca s  chladenými potravinami 
a zeleninou. Vyráža ráno okolo 
piatej, vracia sa popoludní ale-
bo podvečer. Raňajkuje a obe-
duje doma. Obedoval by aj za 
jazdy, ale kolega, ktorý ho za-
účal, ak to časovo i trasou vy-
chádzalo, navrhol zastávku na 
meníčko v Jablonici alebo na 
autobusovej zastávke v  Hlo-
hovci. Lebo tam dobre varia. 
Vodiči majú perfektné infor-
mácie. Aj keď chlieb a  pečivo 
nerozvážajú, lebo to majú na 
starosti samotní pekári, vedia, 
že výborný je z  Častej. Dobrý 

odbyt potvrdzujú ráno osobné 
autá, ktoré zastavujú pred pe-
kárňou.

Je rád, že jazdí na takýchto 
krátkych tratiach, lebo je večer 
doma s  manželkou a  malým 
Peťom. Denne odjazdí 180, ale 
aj 350 kilometrov, podľa itine-

ráru. Je to oveľa menej než 
kolegovia, ktorí jazdia 

na dlhých trasách 
alebo do zahraničia, 
ale tí využívajú naj-
mä diaľnice, kým 
zásobovacie autá 
okresné a  miestne 

cesty. Ich stav je ne-
raz dosť zlý, no  pred 

verejnosťou je za neho-
du vinný vždy vodič. Profe-

sionálni vodiči si sťažujú aj na 
častú netolerantnosť vodičov 
osobných áut najmä v  mes-
tách. Prístup k  predajniam 
je často dosť zložitý, oni však 
zaparkujú kdekoľvek, aj tam, 
kde je zákaz zastavenia alebo 
na priestore pre zásobovanie.

Boľavý chrbát, kolená, sek-
nutie v krížoch, zápaly lakťov 
najmä kvôli otvorenému oknu 
v  lete, na to si vodiči ťažkajú 
medzi sebou i  u  lekárov. Ob-
čas ich niekto dobromyseľne 
a  netušiac upozorní na mož-
nosť fi tka, Peter však zdvihne 
prst. Fitko nepotrebuje, dosť 
si zacvičí, keď ťahá paletu, na 
ktorej je 980 kíl mlieka v kar-
tónoch. Čoskoro to budú mať 
vodiči ľahšie, lebo majú dostať 
elektrické vozíky, ktoré budú 
palety ťahať namiesto vodiča. 
Niektorí kolegovia už testujú 
viacero značiek, skúšajú, ktorá 
je spoľahlivá, menej porucho-
vá a  potrebuje menej času na 
nabíjanie.

Keď sa skončí 
predvianočný zhon

Vozíky budú veľkou pomocou 
najmä pred Vianocami, keď sú 
zásobovacie vozidlá najviac 

vyťažené, otáčajú sa na trase 
aj dva, tri razy, lebo ľudia chcú 
mať v  obchodoch všetko, aj 
ťažké minerálky v  plastových 
fľašiach, prepravky s  pivom, 
ovocie, zeleninu i  koreniny. 
Peter Čobrda sa teší, až sa ten 
pracovný zhon skončí, lebo vo 
vlastnom dome budú sláviť sy-
nove prvé Vianoce. Strážiť ich 
bude aj mladý chlpatý obor  – 
bernský salašnícky pes.

Chcú byť pri stromčeku aj 
hostiteľmi rodičov. Chceli aj 
vlani, ale fi rma, ktorá im ro-
bila kuchyňu, prácu nestihla 
a  sviatkovali jeden deň u 
manželkiných a  druhý u jeho 
rodičov. Na ozdobený stôl 
pripravia tradičné pupáky, ka-
pustnicu, rybu so šalátom. Pe-
ter rád varí, mamu odhovoril 
od kapra, lebo sám vie pripra-
viť chutného lososa. Kuchyňa 
je jeho relaxcentrum, pripra-
vuje aj šalátiky, cestovinky, 
špagety.

Pod stromček si od Ježiška 
nič neobjednáva. Čo potrebu-
jú, si s manželkou kupujú prie-
bežne po celý rok a povedali si, 
že na sviatky si kúpia radšej 
niečo spoločné do domu. Aj na 
maličkého kupujú priebežne, 
však rastie tak rýchlo. Ale ur-
čite by mohlo byť pod strom-
čekom chodítko. 

A vinše? Každému želá zdra-
vie a  pohodu, lebo nik ne-
mladne. Pohoda je najkrajším 
darčekom aj pod stromče-
kom. Vodičove Vianoce sú to-
tiž krátke, Petrove sa riadia 
otváracími hodinami predajní 
COOP Jednota. Keď po sviat-
koch otvoria, ráno musia mať 
v predajniach čerstvý tovar. 
Nákupná horúčka bude pokra-
čovať až do Silvestra, lebo roz-
lúčka so starým rokom bude 
znamenať hodovanie. Vodič si 
však musí štrngnúť opatrne. 
Rozváža sa už pred prvým pra-
covným dňom nového roku.

Peter Čobrda: 
Najmladší 
z rodinného tímu
Tridsaťštyriročný Seničan Peter Čobrda niekoľko rokov 
jazdil v Rakúsku, nepohodol sa však s tamojším majite-
ľom na pracovných podmienkach, vrátil sa domov a otec 
mu odporučil prácu v NAD-RESS. 

Pred Vianocami a Silvestrom jazdia plné autá potravín.
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            S tým, že jazdí 
            na takýchto
  krátkych zásobovacích
  tratiach, je spokojný, 
  je večer doma s manželkou
  a malým Peťom.

„
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Ako mládenec chcel byť ten-
to rodák z Podbranča vodičom 
autobusu. Do učilišťa však 
brali každý rok iba niekoľkých 
šťastlivcov, a on sa medzi nich 
nedostal. Tak išiel do družstva. 
Nebral to však iba ako z núdze 
cnosť, išiel si to skúsiť, napo-
kon v  družstve robil všetko 
možné, čo bolo treba, a celkom 
sa mu to páčilo. Neprekážalo 
mu, že robil aj v sobotu a ne-
deľu, veď kravy musia žrať 
denne. Dokázal si dokonca 
aj privyrábať, štyri roky pred 
Vianocami predával pod ho-
lým nebom z  kadí živé kapry 
a cez leto príležitostne podľa 
potreby zvážal zo Slovenska 
do Rakúska seno. Tam ho jed-
na fi rma lisovala do balíkov 
a predávala po celej krajine. Na 
odbyt išlo dobre, pretože tam 
chovajú veľa koní.

Na družstve  by zostal aj do-
teraz. Zmenilo sa tam však 
vedenie a  on sa s  novými 
šéfmi nepohodol. Družstvo 
malo vodičov troch, dvaja sa 
však rozhodli odísť, pristáli 
v  NAD-RESS a  jeden z  nich 
na odchod prehovoril aj Pet-
ráka. Priznáva, že to bola 
skúška dospelosti v dospelom 
veku. Zložil ju? Bál sa, že bude 
družstvo opúšťať po toľkých 
rokoch ťažko, ale vyrovnal 
sa s  tým lepšie, než si myslel.
Tvrdí však, že je spokojný. Na-

vyše aj s príjmom, vyšším než 
na družstve. V  niektoré dni, 
vlastne noci podľa plánu jázd, 
vstáva už aj o druhej, ale vždy 
pred odchodom stihne ešte 
prechádzku s  trinásťročným 
kokršpanielom. Kúpili ho ešte 
deti, ale pretože už sú z domu 
preč, majú svoje rodiny, sta-
rosť prešla naňho. Prítulný 
psík si svojho pána veľmi váži, 
pretože mu zachránil život, 
keď ho priniesol k  zveroleká-
rovi na operáciu.

Pracovné dni v Axore
Vo veľkosklade v  Trnave na-

kladá do Mercedesu Axor po 
pätnásť paliet s  rôznym tova-
rom, chladenými mliečnymi 
výrobkami a  zeleninou a roz-
váža ich do supermarketov a 
predajní COOP Jednota najmä 
v  Trnavskom, Topoľčianskom 
a  Senickom okrese 
a nazad vozí palety 
na tovar. Denne 
je to niekedy 
dvesto, inoke-
dy však aj  tri-
sto či štyristo 
kilometrov, na-
plánovaných má 
šesť, ale aj desať 
vykládok podľa veľ-
kosti predajne a trasy. 
Do supermarketov v  mestách 
môže ísť aj každý deň, väčšie 
predajne sa zásobujú trikrát, 

menšie dedinské predajničky 
dvakrát týždenne. Na trasách 
sa vodiči striedajú, veľa z nich 
jazdí najmä do okresu Topoľ-
čany, ale aj v  okrese Senica 
pozná aj stovku jednoťáckych 
adries.

Kde sa mu najlepšie jazdí? 
Tvrdí, že po Senickom okrese. 
Niežeby tam boli lepšie cesty, 
ale jazdí doma, po svojom 

regióne. O  medzinárodnú 
kamiónovú dopravu 

záujem nemá, po 
zahraničí netú-
ži, vyhovujú mu 
krátke jazdy so 

zastávkami a fakt, že môže byť 
podvečer doma a  môže sa ve-
novať rodine. Keď robil v druž-
stve, bol síce tiež doma, mal 
však pohyblivý pracovný čas, 
aj po večeroch, cez noc, v pia-
tok, sviatok. V  NAD-RESS je 
väčším pánom času, má voľné 
víkendy, a ak jazdí aj v sobotu, 
tak iba predpoludním, môže si 
zariadiť čas. Príležitostne pri-
znáva sebakriticky, že za vo-

lantom zobne niečo. Rybacie 
šaláty, klobásky, ale len kvalit-
né, a  potom niečo sladké, na-
príklad s makom či lekvárom, 
napolitánky, tyčinky, a  zapi-
je kolou. „Ale človek je hneď 
hladný,“  konštatuje.

Víkend však znamená aktív-
ny oddych bez prestávky. Pre-
rába byt v činžiaku v Sobotišti, 
balkón, jadro, cez leto chystal 
drevo na kúrenie, a potom po-
máha aj svokrovi. Kedysi si aj 
rád vyrazil na bicykli.

Hodovanie a darčeky
Už mu nehrozí, že Štedrý ve-

čer ho ako kedysi v  družstve 
zastihne v kravíne alebo v ko-

tolni, teší sa, že je doma a spo-
mína si, ako sa vymrznutý 
po návrate z predaja rýb mu-
sel zohrievať horúcim čajom 
a vareným vínkom. Manželka 
ozdobí stromček, navarí, na-
pečie. Podvečer idú na Služby 
Božie do evanjelického kos-
tola. Inokedy do kostola ne-
chodí, ale na Štedrý večer tam 
chce precítiť vianočnú atmo-
sféru a  zavinšovať susedom 
a  známym. Po návrate prídu 
na rad oblátky, med, kapust-
nica, ale kapor sa strieda s fi lé.

S darčekmi je problém, čo ak-
tuálne treba, kupuje sa v prie-
behu roka, nuž zoznam dar-
čekov sa stenčuje. Vlani pod 
stromčekom však našiel hodin-
ky  – Ježiška zastúpila manžel-
ka. On má s nakupovaním pre 
manželku problém, najradšej 
však je, keď si manželka niečo 
sama vyberie. Vie sa však aj 
vynájsť  – parfumom. Pozrie sa 
na značku, ktorú má manželka 
rada, a zájde do obchodu.

Petrákovci majú tri deti a päť 
vnúčat, na Štedrý večer sú 
však tak, ako mnohí rodičia 
dospelých detí, pri stromčeku 
sami. Sviatkami celej veľkej 
rodiny sú dva nasledujúce dni, 
keď prídu deti, vnúčatá i  ďal-
šia rodina a otvárajú sa ďalšie 
balíčky s  darčekmi. Manžel-
ka nič nenecháva na neistú 
náhodu. Už vari mesiac pred 
sviatkami zozbierala katalógy 
a konzultovala darčeky s rodič-
mi vnúčat. „To viete, dnešné 
deti sú už náročnejšie než sme 
boli my,“ smeje sa dedo Petrák. 
Akurát výber zákuskov stará 
mama konzultovať nemusí. 
Každoročne nakúpi veterníky, 
špice a  podnos doplní suchší-
mi koláčikmi z  vlastnej pro-
dukcie. Potom k tomu pribud-
nú ešte sladkosti od svokry, 
ktorá pečie výborne.

Milan Petrák: 
Vodič, ktorý prišiel 
z družstevného dvora
Má štyridsaťdeväť rokov, ale vodičom v NAD-RESS je iba 
štyri roky. Predtým bol Milan Petrák v roľníckom druž-
stve v  Podbranči človekom pre všetko. Traktoristom aj 
kŕmičom, kuričom aj vrátnikom a nočným strážnikom, 
poznal v chotári každý krík, cestičku, medzu.

Milan Petrák
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A  za všetkých sme vyspove-
dali speváka s  menom Braňo 
Bajza alias Bejzo, ktorý dlho 
odolával spraviť si vodičský 
preukaz, no stavil na zodpo-
vednosť. Tvrdí o sebe, že je 
zodpovedný, skúsený a hlavne 
pokorný vodič, o čom svedčí aj 
fakt, že hoci sa niekam poná-
hľa, vždy dbá na dodržiavanie 
rýchlosti. Jeho najnáročnejšia 
cesta bola po koncerte na festi-
vale Sziget pred piatimi rokmi 
v  obrovskej búrke, ale i túto 
vyčerpávajúcu cestu zvládol. 
Šoférovanie kamióna si už vy-
skúšal, no určite by to zopako-
val.
ôAký je váš vzťah k šofé-

rovaniu? 
Ja som bol veľmi zvláštny 

chlap, lebo som dosť dlho odo-
lával vodičskému oprávneniu. 
Nebol som z tých, ktorí si vo-
dičský preukaz robili v sedem-
nástich a  v  osemnástich už 
jazdili. Ja som si vodičák robil 
ako  28-ročný, keď som si po-
vedal, že som už dosť zodpo-

vedný, nebudem mať tlak od 
kamarátov, keď budeme nie-
kde na pive a povedia mi, že to 
mám odšoférovať. 
ôKam najďalej ste sa 

s autom dostali? 
Na Pelješac, bolo to 1 050 ki-

lometrov, a to som si myslel, že 
ma už mrle zožerú. Ja som si 
každých 10 kilometrov 
rátal, chcel som byť 
čo najskôr v  cieli. 
Cestou tam to 
nebolo až také 
 zložité, ale skôr 
cestou naspäť. 
Cestou tam som 
si stále hovoril, 
že áno, more, te-
ším sa. Ale naspäť 
som mal pocit, že tá Brati-
slava sa mi čoraz viac vzďaľuje. 
ôAko vnímate rozdiely 

medzi šoférmi na Sloven-
sku a v zahraničí? 

Chýba nám dosť tolerancie, 
takej vzájomnej empatie. Mám 
pocit, že na Slovensku jazdíme 
občas ako hlupáci. Nehovo-

rím, že všetci. 
Smejem sa, 
keď prídeme 
do Rakúska. 

V  momente sa 
všetci tí horko-

krvní a  testoste-
rónoví vodiči upokoja, 

lebo vedia, že rakúska polícia 
je nekompromisná. A nad tým 
sa pousmejem, prečo nemôže-
me aj na Slovensku tak jazdiť, 
plynulou jazdou, zaradiť sa do 
plynulej premávky, kde, keď je 
70, aj pôjdeme 70-tkou. Podľa 
mňa to je lepšie. 

ôAko vnímate kamióny 
a kamionistov na cestách? 

No, mám pred nimi veľký 
rešpekt, lebo je to predsa len, 
ako my hovoríme, „big mama“ 
na cestách. Dosť mám obavu, 
najmä keď idem o  tretej-štvr-
tej ráno, či nejaký kolega ka-
mionista náhodou nemá mi-
krospánok. Keď prechádza do 
stredu, potom nabok, chvíľku 
čakáme s kapelou, či by nepo-
treboval skôr nejaký oddych. 
No rešpektujem to, nič iné mi 
nezostáva. Je to najväčšie, čo 
sa na cestách pohybuje.

ôKam by ste sa v  kabíne 
kamióna chceli raz dostať?

Určite za volant, lebo to je 
podľa mňa fantázia. Mal som 
raz možnosť vyskúšať jednu 
testovaciu jazdu, iba na ťahači, 
malo to automatickú prevo-
dovku, 20 rýchlostí, a  ja som 
mal pocit, že som na druhom 
poschodí nejakého domu, kto-
rý je na kolesách. Bolo to su-
per. Takže ten hlavný sen sa 
mi splnil, ale určite by som si 
chcel vyskúšať šoférovať ka-
mión aj na diaľnici. Ale na to 
nemám vodičák.

Moderátor Vlado Voštinár 
je veľmi zvedavý a vnímavý 
človek. Rodinný deň nám 
neodmoderoval inkognito, 
ale práve naopak, bol ak-
tívnou súčasťou nášho spo-
ločného popoludnia. A  pri-
znal, že sa fakt výborne 
bavil a  že všetci Nadresáci 
sú veľmi správni ľudia. 

ôAko je to s  vami za vo-
lantom? 

Za volantom kamióna veľmi 
biedne. Za volantom normál-
neho auta iba biedne (smiech). 
Ale nie, kecám. Za volantom 
normálne, už mám odkrúte-
ných pomerne veľa rokov, veľa 
kilometrov, takže ja si myslím, 
keďže som nič strašné nespô-
sobil na ceste, že by to aj cel-
kom ušlo.
ôKam najďalej ste sa 

s autom dostali? 
Nebola to ani taká diaľka, 

ako to, s akým autom som tam 
šiel. To bolo ešte, nazvem to, 
„za komunistov“. Išiel som na 
starej 22-ročnej dácii do Fran-
cúzska. Ona bola taká stará, že 
každých 200 kilometrov som 
musel prefukovať trysky. Išiel 
som tri a pol dňa tam a aj tri 
a pol dňa naspäť. Bola to naj-
krajšia cesta, na ktorú si spo-
mínam. Keby som išiel na nor-
málnom aute, prídem tam bez 
problémov, ale nemal by som 
žiadny zážitok. 

ôAká bola vaša najnároč-
nejšia cesta v živote? 

Rovnaká. Bola zároveň tou 
najlepšou aj najnáročnejšou. 
Ak beriem do úvahy tie cesty 
za volantom. Ak beriem také 
tie pomyselné cesty v živote, 
tak skoro každá je taká „kvázi“ 
náročná, ale zároveň každá je 
zvládnuteľná. 
ôAko by ste porovnali 

jazdu vodičov na Slovensku 
a v zahraničí? 

Neviem celkom presne, či sa 
to dá porovnávať. Stávajú sa 
minimálne dve anomálie, ktoré 
som postrehol. Ak príde Slovák 
na slovenskú diaľnicu, tak letí 
ako blázon. Ale ak príde do Ra-
kúska, ide o  5 kilometrov po-
malšie, ako je najvyššia povole-
ná rýchlosť. Čo znamená, že je 
na začiatku každej kolóny. Len 
čo príde Poliak na slovenskú 

diaľnicu, tak letí ako blázon, 
možno aj s  vedomím, že ho 
nikto nezastaví. My Slováci sa 
snažíme v  zahraničí byť veľmi 
pozorní. Ako keby sme sa báli 
policajtov. Ako keby sme sa báli 
medzinárodného problému. 
Zahraniční vodiči sú možno 
trošičku ohľaduplnejší, keď vi-
dia iných. Ja to viem z tej mojej 
cesty po Francúzsku, že som 
prvýkrát ako mladý chlapec 
vbiehal štvorprúdovkou do Pa-
ríža. Prvýkrát sa mi potili ruky 
na volante, ale potili sa tak, že 
mi kvapkalo z dlaní a vodiči boli 
naozaj tolerantní, keď videli, že 
som zahraničný šofér a púšťali 
ma. A toto bolo pre mňa veľmi 
milé prekvapenie.
ôAko vnímate kamióny 

a kamionistov na cestách? 
Ja tých chalanov obdivujem. 

Obdivujem ich preto, lebo sú 

schopní zvládať dlhodobo sa-
motu. Čo ja nedokážem. Sú 
schopní znášať s  tým veľkým 
autom preplnené cesty, čo 
ja nedokážem. A keď to zobe-
riem všetko dokopy, tak mi 
vychádza z  toho, že sú takí 
„otrlí“, že majú pevné nervy, 
lebo pravdepodobne aj v  za-
hraničí už je veľa áut na ces-
tách. A s veľkými autami, keď 
sa človek dostane na cestu, na 
ktorej sa treba otočiť, nie je to 
jednoduché. A tí chlapi sú pod-
ľa mňa takí zbehlí, že žiadne 
točky nepotrebujú. Ja ich na-
ozaj v dobrom obdivujem. Pre-
tože ja by som ich prácu robiť 
nedokázal.
ôVšímate si aj kamióny 

NAD-RESS na cestách? 
Kamióny NAD-RESS sú za-

pamätateľné „brandy“ na ná-
vesoch a  zároveň ich je tak 
veľa na cestách, že to si človek 
všimne. Ale ja som si to ne-
všimol ani tak kvôli logu 
NAD-RESS, ale kvôli ich slo-
ganu, ten sa mi naozaj veľmi 
páčil. (Vy viete kam, my vieme 
ako.). A  teraz sa naozaj ne-
podlizujem, lebo sa nemusím 
podlizovať, ani zbytočne neli-
chotím. Je to slogan, ktorý vy-
svetľuje absolútne všetko a  je 
to naozaj zapamätateľné. 
ôKeby ste mali možnosť 

odviezť sa v kabíne kamió-
na kamkoľvek na svete, 
kam by to bolo? 

Ako vodič? Lebo ako spolu-
jazdec hocikam. Lebo kamióny 
sú už dobre vybavené, že sa to 
podobá luxusnému osobnému 
autu. A čo sa mne veľmi páči, 
za našich čias každý chlapec 
chcel byť kamionista. Ale po-
zor, nie kvôli autám, ale pre-
to, že mali možnosť cestovať 
do zahraničia. Mali ako keby 
slobodu. To bolo veľmi lákavé, 
a nie každému sa to podarilo. 
Takže to bolo veľmi atraktívne 
povolanie. A teraz je tam pos-
teľ, chlapci tam majú kávovar, 
televízor, to je taká malá obý-
vačka. Takže s  dobrým šofé-
rom kamkoľvek. Otázka je, že 
keby sme sa vymenili, či by to 
ten druhý šofér vnímal rovna-
ko. Lebo ja by som po diaľnici 
kamión potiahol, ale v  meste 
by som si s návesom netrúfol.
ôKeby prišiel do Inkogni-

ta kamionista, možno ste 
už nejakého mali, spoznali 
by ste ho? 

Na prvý pohľad možno nie, 
lebo keď som sa teraz rozhlia-
dol po chlapoch, ktorí šoférujú 
kamióny, sú i  starší i mladší. 
Chlapi, na ktorých je už vidieť, 
že už majú niečo najazdené. 
Chlapci, ktorí sú vyšportova-
ní, štíhli, a človek by povedal, 
že sú skôr športovci ako šoféri 
kamiónov. Na prvý pohľad by 
som celkom určite kamionistu 
nespoznal, ale po dobrej indícii 
áno. 

S dobrým šoférom kamióna by som šiel kamkoľvek

„Big mama“ má na cestách náš rešpekt
Sú to Mládenci Medzi nebom a zemou, Blázni so Škandá-
lom, ktorí Keby to vedeli, si zaTancujú s Dámou na Mlieč-
nej dráhe. Lebo Oni sú takí Komplikovaní ako Slnko v sie-
ti. Áno, je to Polemic. 

každých 10 kilometrov 
rátal, chcel som byť 
čo najskôr v  cieli. 

si stále hovoril, 
že áno, more, te-
ším sa. Ale naspäť 
som mal pocit, že tá Brati-

rím, že všetci. 
Smejem sa, 
keď prídeme 
do Rakúska. 

V  momente sa 
všetci tí horko-

krvní a  testoste-
rónoví vodiči upokoja, 
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A to si píšte, 
že sa to splní. 

Milí Nadresáci,

vy veľkí, menší, i vy najmenší.

Ďakujeme vám za každý kilometer tovaru, 
ktorý ste za NAD-RESS dopravili.

Aby 
ste boli
 zdraví,

aby ste si 
dobre 
vystavali 
vaše ciele, aby ste trafili tam, kde treba,

aby ste mali celý rok chutný, veselý a pohodový,

a nech 
do nového 
roku 
vykročíte 
správnym 
krokom.

S veľkou vďakou za všetko 
vám zo srdca praje  
vedenie spoločnosti


