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Nový Peugeot 308: Intuitívny a moderný sedan
Vystavaný na novej platforme EMP2, 
o 140 kilogramov ľahší, s emisiami 85 gramov
CO2 / km (vo vybranej verzii), s novým pos-
tom vodiča. Taký je nový Peugeot 308, ktorý
značka predstavila verejnosti v máji.

Novinka zo segmentu C má kompaktné
rozmery: dĺžka 4,25 metra a výška 1,46 metra 
s objemom kufra až 470 litrov. Nechýbajú LED
svetlá, ktoré sú už súčasťou takmer každého
nového modelu. Zmenou prešlo tiež miesto
vodiča, tzv. Peugeot i-cockpit. Je prispôsobené
tak, aby sa všetky pre šoféra potrebné informácie
nachádzali v jeho zornom poli a nemusel spustiť
oči z vozovky. Nechýba ani 9,7 palcový dotykový
displej.

Podobne ako 208, aj nová 308 má menší volant
pre ľahšiu ovládateľnosť vozidla. Vďaka novému
podvozku je auto ešte bezpečnejšie, kvalitnej-
šie, ľahšie a teda s nižšou spotrebou aj produk-
ciou emisií. 

Nová 308 sa vyrába vo francúzskom Sochaux.
Oficiálnu premiéru by mala mať na frankfurt-
skom autosalóne 10. septembra a uvedenie do
predaja je naplánované na jeseň 2013. 

Línia DS sa rozrastá
Pod prírastkom do línie DS sa nemyslí
len nový koncept DS Wild Rubish, ale
aj nová predajňa, tzv. DS Store. Prvý
a jediný showroom v Európe otvorili
koncom mája v dánskej Kodani. 

Počas troch rokov sa v Európe predalo 
350 000 modelov  z línie DS – DS3, DS4 a DS5.
Preto sa značka rozhodla otvoriť nevšednú
predajňu s plochou 250 m2 aj na európskom 
kontinente. Doteraz sa DS showroomy
nachádzajú v Ázii, konkrétne v čínskom Šanghaji. 

Wild Rubish: klenot s podpisom DS. Tak je
charakterizovaný nový koncept z línie DS,
ktorý načrtáva to, ako by v budúcnosti
mohlo vyzerať SUV. 

DS Wild Rubish je vybavený technológiou
Full hybrid Plug-in s autonómiou 50 kilo-

metrov. Pod kapotou konceptu sa skrýva
295 koní s emisiami na hranici 43 gramov
CO2 / km. Druhým typom je benzínový
motor 1.6 THP s výkonom 225 koní. Ter-
mický motor je kombinovaný s elektromo-
torom. Samozrejme, nechýba pohon 4x4.

Koncept sa predstavil na autosalóne v Šang-
haji. Uvidíme, ktorý ďalší model ponesie
jeho rukopis. 

- Text a foto: Peugeot In Motion 
a Citroën Inside -
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Každé zlepšenie nás posúva vpred

Hoci je Slovensko malá krajina, má významných vynálezcov,
ktorí dali svetu padák, bezdrôtový telegraf, fotografický objek-
tív, vrtuľník a mnohé ďalšie objavy a patenty, ktoré posunuli
našu civilizáciu vpred. 

Po roku v trnavskej automobilke môžem povedať, že aj v našom
závode  pracujú vynálezcovia. Šikovných ľudí, ktorých nápady
zvyšujú bezpečnosť a kvalitu, uľahčujú prácu, robia ju 
efektívnejšou, či šetria náklady, tu máme našťastie veľa.
Presvedčil som sa o tom počas posudzovania Kaizenov, ktoré
mi priamo v prevádzkach predstavovali ich autori. Išlo často 
o jednoduché riešenia, no s veľkým prínosom. Neboli to riešenia
inžinierov, ale monitorov a operátorov. Veď situáciu na linke vie
najlepšie posúdiť ten, kto na nej dennodenne pracuje. Vie, čo
mu spôsobuje problém a hľadá riešenia na jeho odstránenie.

Mnohé z inovácií, ktoré som videl, dnes fungujú aj na iných
linkách, či prevádzkach. To len svedčí o kvalite daných nápadov.
Veď prečítajte si o nich a posúďte sami.

Na to, aby Kaizen pomáhal v každodennom živote, nemusí 
ísť o nič veľkolepé. Chcem Vás teda vyzvať, neváhajte zlepšovať
svoje pracovné posty. Nemajte obavy predstaviť Váš nápad
nadriadenému, i keď nejde o veľký projekt. Každé i malé zlepše-
nie nás posúva vpred. A to je smer našej cesty, cesty neustáleho
zlepšovania sa. Krôčik po krôčiku, k úspechu potrebujeme 
čo najviac malých krokov.

Želám Vám veľa dobrých nápadov.

Patrice Peslier
generálny riaditeľ
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Vo výrobe si určujú sami, ako sa zlepšia
Kolegovia z výroby mali po prvýkrát 
v tomto roku možnosť ohodnotiť efektivitu
svojej práce za prvý štvrťrok. V rámci
hodinového zastavenia výroby kvôli 
Zmluve o cieľoch identifikovali plusy 
a mínusy predošlých štyroch mesiacov 
a stanovili si ciele na tie nasledujúce.

Najdôležitejšie na celom procese je to, že výrobní
pracovníci sami určujú, ako a v čom sa budú
zlepšovať. Najskôr aj za pomoci svojho RU zhod-
notili, ako sa im darilo počas prvých štyroch 
mesiacov roku 2013. Potom sa rozdelili do skupín,
v ktorých identifikovali pozitívne a negatívne veci
vo svojom ZVT a na sektore, v ktorom pracujú.
Vďaka nim je možné definovať konkrétne ciele
ako aj akčné plány na ich dosiahnutie.

Nakoniec výrobní pracovníci napísali, ako
konkrétne oni prispejú k splneniu cieľov SMART
(špecifikované, merateľné, akceptovateľné,
reálne dosiahnuteľné). 
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Montáž v režime Štandardizovanej práce
Pracovné posty v montáži zlepšujú aj vďaka
Štandardizovanej práci (z angl. Standardised
Work). Vybrané posty sú posudzované z hľadiska
bezpečnosti, ergonómie, efektivity práce, či kva-
lity, vždy s dôrazom na operátora. V montáži
prebiehali školenia na Štandardizovanú 
prácu 2 od februára do mája. Dodnes bolo 
v rámci procesu zlepšovania riešených 32 postov,
na 15 z nich už je zlepšovanie ukončené.

V rámci 15 skvalitnených postov bolo do praxe
uvedených 189 akcií na zlepšenie. Autormi
viac ako polovice z nich boli samotní operátori,
ktorí ich podali ako Kaizeny. „Novinkou Štan-
dardizovanej práce 2 je oproti jednotke to, že 
na pozorovaniach a zlepšovaniach pracovných
postov sa podieľali všetci RU v rámci jedného ZVT,
monitori a vybraní operátori,“ vysvetľuje 
Martin Dzama, zodpovedný za školenie 
Štandardizovanej práce 2 v montáži. „Tak sa 
na odstraňovaní rizík bezpečnosti, ergonómie,
kvality a na odstraňovaní plytvania a odchýlok
podieľajú priamo ľudia, ktorí tieto posty 
najlepšie poznajú a sú s nimi zžití. Zlepšenia
teda vznikajú priamo v teréne,“ pokračuje M.
Dzama. 

Zlepšovanie v rámci Štandardizovanej práce
je založené predovšetkým na pozorovaní. RU,
monitori a vybraní operátori pozorujú svojich
kolegov pri práci. „Od každého operátora 
vyberieme to najlepšie a to potom zahrnieme 
do nového pracovného štandardu,“ objasňuje
M. Dzama. Štandardizovaná práce pomáha

zefektívniť prácu operátora – zlepšiť pod-
mienky, v ktorých pracuje, odstrániť plyt-
vanie. Vedie až k vytvoreniu nového
pracovného štandardu, ktorý obsahuje okrem
pracovného postupu aj zistené dobré prak-
tiky a aj prípadné riziká, s ktorými sa výrobný
pracovník môže stretnúť počas svojej práce.

Operátori sami identifikovali pozitívne a negatívne body vo svojom sektore. 

Zlepšenia v rámci Štandardizovanej práce vznikajú priamo v teréne.
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Náš systém hospodárenia 
s energiami prešiel certifikáciou

Počas prvého certifikačného auditu
Hospodárenia s energiami podľa normy
ISO 50 001, audítori vyzdvihli až 14 
pozitívnych bodov. Vôbec prvý takýto
audit u nás prebehol bez veľkej a malej
nezhody a so šiestimi pozorovaniami.
Vďaka nemu sme sa zaradili k dvom
závodom skupiny - Mulhouse a Sochaux,
ktoré majú svoj systém hospodárenia 
s energiami tiež certifikovaný.

Spôsob hospodárenia s energiami, spôsob,
akým meriame a riadime spotrebu elektriny,
plynu a stlačeného vzduchu, prístup našich

ľudí k tejto téme, školenia v danej oblasti, 
či komunikácia tém, ktoré so šetrením
súvisia – to všetko zaujímalo audítorov. Pozi-
tívne ohlasy si získalo najmä neustále
zlepšovanie našich výsledkov v oblasti
spotreby energií. Od roku 2007 sa nám ju
podarilo znížiť o 40% (spotrebu meriame 
v kWh na vozidlo). Audítori pozitívne ohod-
notili tiež angažovanosť pilotov energií ako
aj ostatných zamestnancov. 

Na nedostatky však narazili v našej doku-
mentácii, ktorú by sme mali viac štandardi-
zovať a vylepšiť systém jej riadenia.
„Výsledok Auditu systému hospodárenia 
s energiami je skutočne pozitívny. My však  už

teraz pripravujeme ďalšie akcie, ktoré nám
umožnia ešte viac sa zlepšiť,“ vysvetľuje
Ladislav Halász, zodpovedný za životné
prostredie a riadenie energií. 

K lepším výsledkom môžeme prispieť aj my
sami, napríklad toľko spomínaným šetrením
energií - zhasínaním, keď odchádzame 
z miestnosti, používaním štandardov 
na zastavenie zariadení, odstraňovaním
únikov stlačeného vzduchu. Tieto úkony sú
pre nás bežné, keď sme doma, mali by byť aj
súčasťou nášho pracovného života.

- text: kk -
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23. – 25. apríl 
Stovka našich kolegov

zostavila počas pracovnej
skupiny Schéma DIR plán

rozvoja trnavskej 
automobilky na najbližšie
tri roky. Venovali sa najmä

návrhu ciest, ktoré nás
privedú k zlepšeniu 

v oblasti bezpečnosti 
pri práci, kvality, spotreby

energií, nákladov 
či rozvoja zamestnancov.

1. máj  
Od mája stojí na čele 

našej najväčšej výrobnej 
prevádzky Emmanuel

Mignot. Nahradil
Ľubomíra Kollára, 

ktorý viedol montáž 
od júna 2010.

15. a 20. máj  
Výrobné linky sa na jednu
hodinu zastavili. Tímy ZVT
hodnotili, ako sa im počas

prvých štyroch mesiacov
darilo napĺňať stanovené
méty v rámci ich Zmluvy 

o cieľoch. Operátori ďalej
definovali slabé body, 

na ktorých chcú pracovať
počas nasledujúcich 

štyroch mesiacov.

15. - 16. máj
Vďaka výsledkom z Auditu
správania sa sme potvrdili,
že nám právom patrí
miesto medzi najlepšími
závodmi v ochrane vzhľadu
našich vozidiel.

20. – 24. máj 
Vďaka našim aktivitám
v oblasti riadenia
spotreby energií sme
bez problémov prešli
externým auditom 
a získali sme Certifikát
systému hospodárenia 
s energiami podľa
normy ISO 50 001. 
V rámci skupiny PSA
sme sa stali tretím
závodom, ktorý vlastní
takýto certifikát.

17. jún 
Pripomenuli sme si 
10. výročie od položenia
základného kameňa
našej automobilky.
Pri tejto príležitosti 
sme pripravili výstavu 
fotografií z daného 
obdobia.
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Najlepší z najlepších
Podávať zlepšovacie návrhy sa oplatí. Môžete nimi zjednodušiť prácu sebe, ale i kolegom, zvýšiť
bezpečnosť a zlepšiť ergonómiu, ušetriť firme financie, či znížiť spotrebu energií. Ak je váš nápad
prínosný, vylepšíte si tiež rodinný rozpočet. Veď len v minulom roku sme autorom nápadov celkovo 
vyplatili takmer 100 000 eur. Navyše môžete získať titul Autor Kaizenu roka.  

Tento rok sme po prvý raz spoznali Autorov
Kaizenu roka za všetky výrobné prevádzky
ako aj oddelenia CPL a QCP. Poznáme teda
mená šiestich ľudí, ktorých nápady, často
veľmi jednoduché, docielili výrazné zlepšenia.

„Ide o nadstavbu systému podávania Kaizenov,
ktorý beží počas celého roka,“ približuje
Branislav Galo, pilot SPP. „Ľudia za svoje ná-
pady dostanú peniaze, ale chceli sme ich oceniť
aj morálne. Za každú prevádzku a podporné
oddelenie vybrali RU, RG a riaditelia štyri až päť
najlepších Kaizenov. Následne prišiel do pre-

vádzky generálny riaditeľ, aby mu ich autori
Kaizenov prezentovali priamo na ich pracov-
nom poste.“

Autori najlepších nápadov mali teda možnosť
zviditeľniť sa pred vedením firmy, vysvetliť, 
čo ich motivovalo k podaniu návrhu, ako pos-
tupovali. „Vznikol tak priestor na to, aby im ria-
diteľ poďakoval za ich snahu a skvelé nápady.
Vedeniu firmy záleží na tom, aby sa ľudia stavali
k práci aktívne, aby využívali svoj potenciál 
a znalosť pracovného postu na jeho zlepšenie,“
hovorí B. Galo.

Generálny riaditeľ, riaditeľ prevádzky 
či oddelenia a RG obodovali prezentované
Kaizeny podľa  ich prínosu v nasledujúcich
kategóriách: originalita nápadu, bezpečnosť
a ergonómia, finančné úspory, zvýšenie efek-
tivity, spoľahlivosti, kvality. Prihliadalo sa tiež
na to, či je možné Kaizen aplikovať v rámci
celej prevádzky, závodu prípadne skupiny. 

Spoznali sme teda šiestich autorov Kaizenu
roka. Poďme si ich teraz predstaviť.

- text: am -

Viete, že...

- nápady zamestnancov odmeňujeme už od roku 2008? 
Prvý systém odmeňovania sa volal IDEA manažment, neskôr sme prešli na Kaizeny.  

- v roku 2011 ste podali 2 965 Kaizenov, za ktoré automobilka vyplatila 180 468 eur ?
- v roku 2012 to bolo 2 321 Kaizenov a 97 680 eur pre ich autorov?
- každý Kaizen je obodovaný a v závislosti od jeho prínosu dostane autor 

alebo skupina autorov a realizátorov sumu od 20 do 1 000 eur?
- titul Autor Kaizenu roka je ocenenie morálne, nie finančné? 



Nápad z lisovne je azda najkomplikovanejší.
Jeho dopad na úsporu energií a nákladov je
naozaj veľký. 

Diely pre Peugeot 208 nevyžadujú lisovanie 
na všetkých piatich lisoch dokončovacej linky
LDR. Využívajú najčastejšie štyri alebo tri 
lisovacie operácie. Na nevyužívaných lisoch 
sa vypínali hlavné motory, podporné systémy
(sústava čerpadiel) však zostávali zapnuté 
a spotrebovávali zbytočne energiu. 

Tomášov nápad spočíva v naprogramovaní
chodu mazacích, hydraulických agregátov 
a chladiaceho čerpadla podľa parametrov 

aktuálne vyrábaného typu dielu. Postupy sa totiž líšia od dielov, ktoré sa lisujú.
Ročná úspora po odstránení zbytočného chodu agregátov je 30 000 eur 
a chladiaceho čerpadla 10 000 eur.

8 - Bonjour Trnava 2/2013

Najjednoduchšie nápady 
majú často najväčší efekt.

Nápad, ktorý usporil energie a v nemalej miere aj náklady
Tomáš Štefanička, údržbár elektrikár z lisovne, pracoval v našej automobilke takmer tri roky.

Sústava mazacích a hydraulických agregátov v pivnici lisovne 
sa pri nevyužitých lisoch vypína.

Na linke finalizácie MEL / MEF vo zvarovni má-
vali problémy s kvalitou a s tým, že operátor
zle zapustil tzv. aretačný kolík, čo je kovový
kolík, na ktorý sa neskôr v montáži pripevňuje
zadný nárazník. Na karosárskom diely sa totiž
nachádzajú dva otvory a len jeden z nich je
určený na upevnenie tohto kolíka. A tu často
vznikali chyby, keď si operátor tento otvor
pomýlil. 

„Spolu s RG, RU a technikom zlepšovania sme sa
zúčastnili na pracovnej skupine, ktorej cieľom
bolo tento problém vyriešiť,“ začína Jozef
Gubala, monitor. Výsledkom bolo privarenie
pevného plechu na nástroj, ktorým sa kolík za-

púšťa. „Okrem toho, že operátor si už nepomýli, kam treba kolík upevniť, nepomýli
si ani pravý a ľavý nástroj, plech mu v tom zabráni,“ vysvetľuje. 

Aj tento nápad je dôkazom, že zdanlivo drobné vylepšenia majú často veľký
dopad na zlepšenie kvality. 

Operátor sa už nemôže pomýliť
Jozef Gubala pracuje ako monitor na finálnej linke MEL / MEF vo zvarovni takmer osem rokov. 

Operátor si teraz už nemôže pomýliť, kam aretačný kolík zapustí.

lisovňa

zvarovňa
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V retušérskych boxoch v lakovni opravujú a znova
lakujú aj náhradné diely s malými poškodeniami.
Každý takto retušovaný diel treba potom vypáliť, aby
bol lak čo najtvrdší, najodolnejší a teda najkvalitnejší. 

Problém nastal s vypaľovaním striech, nakoľko 
v kabínach nemajú žiariče ani zariadenia, ktoré by
siahali do potrebnej výšky. „Strechy sme vypaľovali
zospodu, čo síce splnilo svoj účel, no lak nebol tak
pevný, ako keď sa vypáli zvrchu. Dlho sme 
s kolegami aj nadriadenými premýšľali, ako tento
problém riešiť. Každá možnosť sa však ukázala ako
veľmi nákladná,“ vysvetľuje Anton Červeň. 

Nakoniec mu však napadlo zostrojiť špeciálny stojan, na ktorý sa žiarič umiestni, a ktorý 
ho dokáže zdvihnúť do potrebnej výšky. „Je to jednoduché zdvíhacie zariadenie, na ktoré sme 
upevnili menší žiarič,“ ukazuje na stojan. Zároveň však upozorňuje, že vypaľovanie je síce efek-
tívnejšie, no trvá dlhšie. „Už teraz uvažujeme nad tým, ako by sme časový úsek vypaľovania skrátili
bez väčších investícií,“premýšľa nahlas. Nakoniec však dodáva, že najlepšie nápady sú práve tie
najjednoduchšie. A vie, o čom hovorí, je totiž autorom mnohých úspešných nápadov.

Vďaka nemu vyrábame kvalitnejšie autá
Anton Červeň pracuje v našej automobilke už sedem a pol roka, aktuálne na pozícii retušéra v lakovni. 

Vďaka nápadu z dielne Antona Červeňa je možné strechy 
vypaľovať konečne aj zvrchu.

S výrobou dvestoosmičky prišli na linku aj nové
káblové zväzky. Ich konektor je veľmi jemný, nechrá-
nený a poškodil sa už pri drobnom zavadení počas
prevliekania káblov. Áut s poškodeným konektorom
a zlomenou poistkou pribúdalo, situáciu komplikoval
tiež fakt, že chybu nebolo možné odstrániť počas
montáže na linke. Dalo sa tak urobiť až v zóne retušu. 

Problémom sa zaoberali RU, RG, s riešením prišiel
Miloš Macháč, ktorý na linke pracuje ako monitor.
„Istý čas som chodil do práce skôr a hľadal som riešenia
a inšpiráciu na iných linkách,“ hovorí M. Macháč.
Riešenie objavil hneď na susednej linke, našiel ho
doslova v koši na odpad. „Na susednej linke som si vši-

mol v odpadovom koši kryty z brzdových hadičiek od dodávateľa. Vzal som ich niekoľko
na skúšku a ukázalo sa, že sedia na konektor,“ vysvetľuje M. Macháč. 

Krytku teda nasadia na konektor, prevlečú káblový zväzok a následne ju dajú
dole. Konektor je tak počas montáže chránený a nedochádza k jeho mechanic-
kému poškodeniu. Skutočne jednoduchý nápad, ktorý ušetril nemalé finančné
prostriedky a zlepšil kvalitu našich áut.  

Miloš už teraz pripravuje nové Kaizeny. Podáva ich pravidelne, pretože ako
hovorí: „Je to dva v jednom. Pomôžeme si na linke, znížime chybovosť, zvýšime
kvalitu a sme za to aj odmenení.“

Riešenie našiel v koši na odpad
Miloš Macháč, monitor HC3. V našej automobilke pracuje už sedem rokov. Začínal ako operátor,
neskôr bol polyvalentom a aktuálne už viac ako päť a pol roka pracuje na pozícii monitor.

Počas manipulácie je konektor chránený
červenou krytkou, ktorá zabráni 
poškodeniu.

lakovňa

montáž

Tu našiel Miloš nápad 
pre svoj Kaizen.
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Jozef je predĺženou rukou oddelenia bezpečnosti. 
V rámci tímu, v ktorom pracuje, má na starosti identi-
fikáciu nebezpečných situácií a operácií, ktoré by
mohli viesť k úrazu. A tak nečudo, že väčšina Kaizenov,
ktoré podáva, je práve z oblasti BOZP. 

Všimol si riziko pri zásobovaní linky, kde sa montujú
palubovky. Vodič vysokozdvižného vozíka tam mal málo
miesta na manipuláciu s paletami, ktoré privážal. Otáčal sa
s nimi priamo nad linkou, kde pracovali operátori. „Musel
teda dávať pozor na operátorov na linke, na manipulátor,

ktorým si pomáhali, pri točení by ho mohol totiž zachytiť a poškodiť. Navyše za chrbtom mal chodník,
takže si musel tiež overiť, či tam nie sú nejakí chodci,“ vymenúva J. Varga riziká, ktorým museli
niekoľkokrát denne čeliť vodiči vozíkov a operátori. 

Jozef navrhol zväčšiť priestor, odstrániť bariéry, aby mal vozík viac miesta na manévre. Vymyslel,
ako uvoľniť priestor po oboch stranách uličky. Dnes už vozík nemá problém s manipuláciou 
a pri otáčaní neohrozuje ani operátorov, ani zariadenia. Do realizácie Kaizenu boli zapojení 
aj kolegovia z údržby, z podporných oddelení a z oddelenia BOZP. „Kaizeny sa oplatí podávať,
veď na zdravie si treba dávať pozor. Je dôležité,“ zhrnul Jozef. 

Bezpečnejšia práca na linke paluboviek
Jozef Varga je v automobilke zamestnaný päť rokov. Pracoval ako operátor na vysokozdvižnom
vozíku, po troch rokoch sa stal monitorom. V rámci svojho ZVT, LOG 2, má na starosti bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci (BOZP). 

Nastavovanie, alebo kontrola nastavenia ovládača
na manuálne pilotovanej prevodovke, bola
niekedy zdĺhavá práca. Bolo treba odmontovať
prednú masku a chladič. Bez toho nebolo možné
dostať sa k spojke veľkým, nepraktickým 
a neforemným prípravkom, ktorý slúži na jej 
nastavovanie.

Zdĺhavú operáciu skrátil na niekoľko sekúnd
Tibor Halmo, analytik kvality mechaniky. V našej automobilke pracuje viac ako sedem rokov.

logistika

kvalita

„Toto miesto sme uvoľnili, aby mohol 
vozík jednoduchšie manévrovať,“
ukazuje Jozef Varga.

Práca operátorov na tomto
úseku je vďaka Jozefovmu
Kaizenu bezpečnejšia.

Pôvodný prípravok na nastavovanie. Prípravok na nastavovanie, 
ktorý navrhol Tibor.

S novým prípravkom je prístup k ovládaču
prevodovky bezproblémový.

TÉMA ČÍSLA

Tibor navrhol a dal vyrobiť nový prípra-
vok. Je menší a čo je najdôležitejšie, je
možné ho aplikovať úplne jednoducho.
Bez akejkoľvek demontáže, vyžiada si
to iba niekoľko sekúnd. „S novým
prípravkom ušetríme veľa času, je presnejší
a už sa nám nevyskytujú chyby pri nas-

tavovaní spojky,“ hodnotí prínos svojho
nápadu, ktorý sa stal Kaizenom roka 
na kvalite, T. Halmo. 

Prípravok podľa jeho návrhu teraz
používajú pri nastavovaní spojky aj 
v montáži. 
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rEtro – ľudia

Vyrástli sme spolu s firmou

V októbri to bude desať rokov, čo pracujem pre PSA. I keď prvú zmluvu som 
podpisoval s Citroën Slovakia, keďže naša spoločnosť vznikla až mesiac po  mojom
nástupe, teda 1. novembra 2003. Pracovný pohovor som absolvoval v Bratislave,
tak povediac inkognito. Až na jeho konci mi povedali, o akú spoločnosť vlastne ide.

Po nástupe mi ihneď začal kurz francúzštiny a o dva mesiace ma poslali na 16
mesačnú služobnú cestu do Francúzska. Pamätám si, ako som si pred odchodom
v novinách prečítal vyjadrenie vtedajšieho premiéra, že do Francúzska odchádza
prvých šesť TOP manažérov spoločnosti PSA. Ja som však bol „iba“ technik. 

Keďže v tom čase nebol vytvorený žiadny systém preddavkov, či firemných
účtov, peniaze sme dostali priamo na ruku. Súčasťou tejto sumy bola aj päťsto
eurovka. Keď ňou chcel kolega platiť vo väčšom obchodnom reťazci vo

Francúzsku, zavolali na neho políciu. Mysleli
si, že je falošná, tam nebolo zvykom, že by
ľudia platili tak veľkými bankovkami.
Samozrejme, že bola pravá...

Po návrate na Slovensko už stála časť auto-
mobilky, no cesty nie. Všade bol toľko
spomínaný prach a blato, keď napršalo. 
Prvotné obdobie by som nazval 
pohodovým. Pomaly sme sa rozbiehali, učili
sme sa, čo a ako vlastne máme robiť. Chodili
sme po nových halách, akoby sme boli 
na exkurzii. Oveľa viac sme sa s kolegami
stretávali aj mimo práce. Boli sme mladí,
teraz už máme takmer všetci rodiny, 
s ktorými trávime mimopracovný čas. 

Za desať rokov sa toho veľa zmenilo. Vyrobili
sme viac ako 1 300 000 áut, máme dosť práce,
už každý vie, čo má presne robiť, riešime
dennodenné problémy, neustále zlepšujeme.
Vyrástli sme spolu s automobilkou.

Ľubomír Popovič
Dátum nástupu: 

1. október 2003

Prvá pozícia:  
špecialista mechanik

Súčasná pozícia: 
RG kvality vo zvarovni
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Ľubomír Popovič nastúpil medzi úplne 
prvými zamestnancami.

Za desať rokov zažije človek všeličo. V histórii automobilky všetky dôležité míľniky. 
Napríklad aj úplne prvú 207 zvarenú v Trnave.



Niekoľko dní pred touto udalosťou vyrástla 
na poli betónová platňa. Na nej stany, kde sa
17. júna konala tlačová konferencia, slávnos-
tné položenie základného kameňa a následne
recepcia. Trnavské i bratislavské hotely sa
usilovali o to, aby si investor vybral na recep-
ciu práve ich priestory. PSA však trvalo 
na tom, že všetko podstatné sa musí odohrať
na mieste budúcej automobilky.

400 pozvaných hostí už čaká na začiatok
ceremónie. Organizátori pre istotu pripravili
420 stoličiek. Záujem o udalosť bol však taký
veľký, že museli na poslednú chvíľu zohnať
ďalších 40. 

Všetko sa začína tlačovou konferenciou, 
na ktorej novinári kladú otázky Jeanovi-Mar-
tinovi Folzovi, prezidentovi PSA Peugeot 
Citroën, Mikulášovi Dzurindovi, predsedovi
vlády SR, a Štefanovi Bošnákovi, primátorovi
Trnavy. Zastúpené sú takmer všetky výz-
namné európske médiá.

„Závod PSA Peugeot Citroën v Trnave bude 
výkladnou skriňou technologických možností 
a priemyselnej sily koncernu. Jeho výstavba je
nevyhnutná, pretože terajšie kapacity skupiny
PSA sú vyťažené na 117%,“ zdôvodnil J.-M. Folz
výstavbu novej automobilky. „Rozmiestnenie
budov v areáli sa inšpiruje závodom Porto Real
v Brazílii, ktorý charakterizuje kompaktné
„kvetinové“ rozmiestnenie výrobných hál okolo
administratívnej budovy. Automobilka bude
pozostávať z lisovne, zvarovne, lakovne a mon-
tážnej linky, administratívnych priestorov 
a personálneho oddelenia.“

PSA investuje do výstavby automobilky 
700 miliónov eur. Jej odovzdanie sa plánuje
na október 2005 a prvé autá začnú schádzať
z liniek v roku 2006. 

Prezident PSA zdôraznil tiež potrebu vzdelá-
vania. „Úspech výroby PSA sa zakladá na kvali-
fikovaných pracovných silách, preto sme spolu
s francúzskym ministerstvom školstva začali

rokovať so slovenskou štátnou správou 
o partnerstve v oblasti vzdelávania,“ uviedol.

Posledná novinárska otázka a Jean-Martin
Folz, Mikuláš Dzurinda i Štefan Bošnák
dostanú do ruky malé kladivká, ktorými sym-
bolicky poklepkávajú po základnom kameni.
Ako inak, má tvar automobilu. Potom ho
spoločne vsadia do pripravenej kamennej
steny. Výstavba našej automobilky sa teda
môže začať. Najprv to ale treba osláviť.

Z poľa – z budúceho moderného automo-
bilového závodu – sa oslavy presunuli do 
centra Trnavy, na Trojičné námestie. Želaním
koncernu PSA Peugeot Citroën Slovakia 
bolo, aby sa táto udalosť dotkla všetkých 
obyvateľov Trnavy. A tak dostala každá
domácnosť pozvánku. Na námestí 
Trnavčanom zahrali Cigánski diabli,
pripravené boli atrakcie a tvorivé dielne pre
deti. Za odmenu si každé z nich odnieslo
medovníkové autíčko.

rEtro
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- A. Maťová -

Položenie základného kameňa: 
začína výstavba automobilky

17. jún 2003. Krátko pred poludním sa na poli medzi Trnavou a Zavarom schádzajú pozvaní hostia:
politici, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, novinári. Všetci čakajú na dôležitý okamih. Polože-
nie základného kameňa automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia. Jedna z najväčších investícií
novodobých dejín Slovenska, vďaka ktorej do Trnavy prídu za prácou ľudia z celej krajiny.
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Čo priniesla výstavba závodu 
PSA Peugeot Citroën Slovakia 
mestu Trnava a regiónu? 

- znížila sa nezamestnanosť, v trnavskom  
regióne klesla z 10,79% v roku 2003 
na aktuálnych 7,50 %

- s PSA Peugeot Citroën prišli do Trnavy 
a na Slovensko aj ďalšie zahraničné 
firmy – dodávatelia automobilky

- do Trnavy prišli za prácou ľudia 
z celého Slovenska

- vybudovali sa nákupné centrá

- spolupráca so školami a podpora   
odborného vzdelávania 

- zdraželi nehnuteľnosti aj služby

- dobudovala sa infraštruktúra 
a komunikácie v okolí Trnavy 

Štefan Bošnák, primátor Trnavy, Mikuláš Dzurinda, premiér Slovenskej republiky a Jean-Martin Folz, predseda
predstavenstva skupiny PSA Peugeot Citroen symbolicky položili základný kameň našej automobilky.

Trnava oslavovala príchod francúzskeho investora.

„Trnavská automobilka bude výkladnou skriňou skupiny PSA Peugeot Citroën,“ 
uviedol počas tlačovej konferencie J.-M. Folz.



Zaťaženie hlukom je v modernej spoločnosti
oveľa vyššie ako bolo kedysi. Výsledky
lekárskych prehliadok realizovaných v našej
automobilke ukazujú, že 30 roční kolegovia
majú už teraz zhoršený sluch na úroveň 40
ročných. Degradácia sluchu sa u tejto generá-
cie dostavuje oveľa skôr ako u predošlých. My
sami môžeme tento efekt zmierniť a to veľmi
jednoducho.

Na pracovných postoch, kde sa hluk pohy-
buje v intervale od 80 do 85 decibelov, je
odporúčaná ochrana sluchu (nad 85 dB je
ochrana sluchu povinná). To znamená, že pra-
covník ju má k dispozícii, môže ju použiť, ale
nemusí. Do zóny s takto vysokým hlukom
spadajú všetky posty v lisovni, vo zvarovni,
výrobné linky v lakovni a niektoré posty 
v montáži a na oddelení logistiky. Ak vám váš
sluch nie je ľahostajný, určite si nezabudnite
zátky do uší pred odchodom na pracovný
post. Sluch (podobne ako ostatné zmysly)
totiž nemá regeneračnú schopnosť a jeho
strata je často nenávratná.

Pri používaní ochrany sluchu by sme však 
nemali (najmä v letnom období) zabúdať 
na to, že zátky sú jednorazové. To znamená 
po každom použití by sme ich mali vyhodiť 
a na ďalšie použitie si vziať nové. Dôležitá je
tiež dostatočná hygiena pri ich aplikácii. Zave-
dením zátky sa do zvukovodu môžu dostať
nečistoty, ktoré tu môžu spôsobiť zápal. 

- vb & kk -

BEZPEČNOSť POD LUPOU
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Hluk počúvame neustále 
Neustále počúvame. Hudbu, zvuky, ruchy,
rozhovory. Naše uši prijímajú zvukové 
vibrácie bez toho, aby sme si to uvedo-
movali, sú teda  stále v strehu. Aj preto sa
sluch s pribúdajúcimi rokmi zhoršuje. Tejto
degradácii síce zabrániť nemôžeme, môžeme
sa však o svoj sluch starať tak, aby sa
nezhoršoval rýchlejšie, ako je pre nás
prirodzené. Napríklad aj tým, že budeme na
svojom pracovnom poste nosiť ochranu
sluchu, tzv. zátky.

Viete, ...

...akú intenzitu hluku dosahujú bežné zvuky? Počujeme ich bez toho, aby sme si
to uvedomovali. No už jemné zvuky pôsobia na náš sluch.
10 dB – šumenie trávy
20 dB – šepot
40 dB – mestský hluk v pozadí
50 dB – bežný hluk počas rozhovoru, hluk v kancelárii
60 dB – rušná ulica
80 dB – maximálna úroveň hluku z televízie, výrobné prevádzky
90 dB – motocykel, nákladná doprava
110 dB – rockový koncert
120 dB – prúdové lietadlo - Zdroj: www.wikipedia.sk, www.insl.sk -

Svoj sluch si chránime aj vďaka takémuto jednoduchému opatreniu – zátkam do uší.



Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému
na alergén z vonkajšieho i vnútorného prostredia.
Je spôsobená nesprávnou aktiváciou protilátok zo
skupiny imunoglobulínov E (IgE) vplyvom daného
alergénu. Alergia môže byť i vrodená, potom 
hovoríme o tzv. atopii. Tento dedične založený
sklon k alergii, má preto zreteľne rodinný výskyt.
Atopici majú vrodenú schopnosť tvoriť vo
zvýšenom množstve protilátky. Typickými prejavmi
dedičnej alergie sú atopický ekzém (atopická 
dermatitída), peľová alergia (alergická nádcha 
a alergický zápal spojiviek), alergická astma.

Alergénom môže byť akákoľvek látka bielkovinovej
povahy vo vzduchu, vode i na zemi, ktorá vyvoláva
alergickú reakciu. Alergény rozdeľujeme na:  
- vonkajšie alergény

(peľové zrná a spóry plesní)
- vnútorné alergény

(roztoče, domáce zvieratá, šváby a ďalšie)
- ostatné alergény

(potravinové, liekové a hmyzí jed).

Vonkajšie alergény
Hlavná peľová sezóna sa delí na tri obdobia: 
• skoré jarné obdobie
• druhá časť  jarného a prvá polovica

letného obdobia 
• obdobie vrcholiaceho leta a začiatok jesene. 

Ľudia s astmou a peľovými alergiami, ktorí majú
zdravotné ťažkosti v súvislosti s ročným obdobím,
majú mať denník príznakov, do ktorého zaznamenajú,
kedy a ako často mali príznaky alergickej nádchy alebo
astmy. Peľová alergia sa prejavuje aj ako senná nádcha
(rinitída). Je typická výtokom z nosa, kýchaním,
slzením, svrbením očí, upchatým nosom.

Jar je hlavná peľová sezóna briez, v domácnosti 
začínajú kvitnúť kvety ako zimolez a ruža. Alergiu
však môžu zhoršovať všetky kvitnúce kvety. Najviac
rizikové obdobie je od apríla do mája. 
Ochrana  pred spúšťačmi alergie: sledujte 
koncentráciu peľov v ovzduší (peľové správy),
používajte slnečné okuliare, ráno a podvečer
zatvorte okná a dvere, aby sa peľ nedostal do
domácnosti a nevíril v nej. 
Leto je obdobím trávových peľov. Jar a leto však nie
sú jedinými obdobiami rizika alergie zo stromov ako
liesky či jelše, keďže tieto stromy môžu uvoľňovať
peľ aj mimo sezóny. 
Ochrana pred spúšťačmi alergie: sledujte peľové
správy, po príchode domov sa prezlečte a pred
spaním sa osprchujte, nakoľko si peľ prinášate
domov na šatách, aj na vlasoch a pokožke. Ak pri
praní a pri čistení používate chemické prostriedky,
nezabúdajte, že môžu dráždiť dýchaciu sústavu. 

Jeseň je vlhkejšie obdobie. Sprevádza ho zvýšený
výskyt plesní v ovzduší. Preto sa snažte v domác-
nosti znižovať vlhkosť a tým aj zvýšený výskyt
plesňových spór. Keďže jesenné obdobie je chlad-
nejšie a začína sa kúriť, zabezpečte stálu teplotu 
vzduchu a jeho cirkuláciu, aby sa znížil výskyt plesní
a prachových roztočov. 
Ochrana pred spúšťačmi alergie: zatvorte dvere
pri varení a sprchovaní, aby sa vlhkosť v byte
nezvyšovala. Ak máte možnosť, odsávajte paru 
v kúpeľni. Ak máte záhradu, odstráňte opadané
lístie a konáre. 

V zime sa najčastejšie stretávame s rizikom alergic-
kých prejavov u ľudí trpiacich astmou. Ich
spúšťačom je studený vzduch.  K nim sa môžu
pridružiť alergizujúce prachové roztoče a plesne. Vo
februári a začiatkom marca, hoci ešte nie je jar,
môžu alergiu komplikovať aj pele z liesky, vŕby 
a jelše. Ochrana pred spúšťačmi alergie: počas
vianočného obdobia odstraňujte prach z umelého
vianočného stromčeka a z ozdôb vlhkou handrou.
Aj dym zo sviečky môže mať alergizujúci vplyv.

Liečba alergie
Hlavným princípom je odstránenie alergénu alebo
obmedzenie kontaktu s ním, ak už vieme, čo alergiu
spôsobuje. Pokiaľ je liečba nevyhnutná, dôsledne
sa riaďte pokynmi lekára (alergológ, imunológ).
Môže si vyžadovať dlhší čas.

Vnútorné alergény  
Roztoče sa živia zvieracím a ľudským kožným
odpadom. Najviac ich nachádzame na lôžku, kde je
pre ne najpriaznivejšie prostredie. Domáce zvieratá
sú zdrojom veľmi agresívnych alergénov. Tie sú 
obsiahnuté v slinách, moči, krvnom sére, lupinách,
kožných šupinách a v sekrétoch. Zvieracie alergény
na rozdiel od roztočových môžu dlhú dobu zotrvá-
vať vo vzduchu, pretože sú ľahké. U citlivých jedincov
môže i takýto nepriamy kontakt s alergénom
vyvolať alergickú reakciu. U švábov sú alergizujúce
ich exkrementy, ktoré sa podobne ako u roztočov
usadzujú v prachu.

Ostatné alergény  
Potravinová alergia je väčšinou reakcia na bielkovi-
nové zložky potravín. Najčastejšie je vyvolaná prí-
tomnosťou bielkovín obsiahnutých v mlieku, sóji,
múke alebo v orechoch. Liekové alergie zase môžu
byť spôsobené predávkovaním alebo nežiaducimi
vedľajšími účinkami. Alergickú reakciu môže vyvolať
takmer každý liek. Najčastejšia je alergia na peni-
cilín. Jed hmyzu obsahuje veľa látok, z ktorých 
najviac alergizujúce sú enzýmy.

Alergia a prejavy  
Alergia má široké spektrum prejavov buď nadobú-
dať formy sotva poznateľné alebo môžu chorého
výrazne obťažovať, až ohrozovať jeho život. Záleží
na tom, ako silne je alergia vyvinutá, akou cestou 
a v akom množstve do tela alergén vstúpi.

Najčastejšie prejavy:
Pri vdýchnutí: vodnatá nádcha, kýchanie,
dušnosť, kašeľ.
Pri kontakte s kožou: ekzém, vyrážka.
Pri požití: opuch sliznice tráviaceho traktu,
možnosť opuchu koreňa jazyka, nevoľnosť, 
zvracanie, hnačka, bolesti brucha, vyrážka.
Pri kontakte alergénu s okom: slzenie a štípanie,
zápal spojiviek. 
Pri bodnutí hmyzom sa dostáva alergén 
do krvného obehu: opuchy dýchacích ciest 
a brušných orgánov, dušnosť, bolesti brucha,
vyrážka, anafylaktický šok, ktorý môže končiť i smrťou.

ZDRAVIE
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Ako na nás vplývajú 
alergény? 

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov 
v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/89/ES. Každý prevádzko-
vateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa
informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm
pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku,
ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu. 
Zoznam zložiek: 1. Obilniny obsahujúce lepok
(t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut
alebo ich hybridné odrody),
2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5. Arašidy, 
6. Sójové zrná, 7. Mlieko, 8. Orechy, ktorými sú
mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu,
pekanové orechy,   para orechy, pistácie,
makadamové orechy a queenslandské orechy,
9. Zeler, 10. Horčica, 11. Sezamové semená, 
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách
vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l, 
13. Vlčí bôb, 14. Mäkkýše a výrobky z nich. - M

. T
ak
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V polovici apríla sme na oddelení životného
prostredia zrealizovali už druhú podrobnú
analýzu zmiešaných odpadov. Z každej 
výrobnej prevádzky sme zobrali päť vriec.
Dôvodom bolo zistiť,  aké druhy odpadov sa
v nich  nachádzajú, ktoré z nich by sa dali
ďalej vyseparovať.  Výsledkom sme boli 
poriadne prekvapení. Zistili sme, že viac 
ako polovica odpadov, ktoré sme našli 
v zmiešaných odpadoch, tam nepatrí. Dajme
odpadu druhú šancu, separujme správne, aby
sme odpad mohli recyklovať.

V súčasnosti do zmiešaných a komunálnych
odpadov hádžeme rôzne plastové obaly 
od keksíkov, fólie, kartón, papier, konzervy,
rukavice atď. Práve plasty, kartón, papier
tvoria tú časť odpadov, ktoré sa dajú recyklo-
vať a stať sa opäť výrobkom.

Ročná produkcia zmiešaných odpadov je
zhruba 400 ton. Ak by sa nám podarilo 
z nich vyseparovať  spomínaný kartón, papier 
a plasty znížime ich produkciu o 36 % čo je
zhruba o 150 ton. 

Kovový odpad

16 - Bonjour Trnava 2/2013

ČO NA TO žABIAK

Separujme správne, 
dajme odpad druhú šancu

- T. Fuska - 

kartón, papier 
a servítky - 20 %

plasty - 16 %

kovy - 11 %

biologicky rozložiteľný 
odpad  - 4 %

zmiešané odpady - 49 %

Až 51 % zmiešaných
odpadov tvoria 

materiály, ktorých
triedenie by prinieslo
ročný zisk 30 000 eur. 
Sú to odpady, ktoré 
sa dajú recyklovať.

Aj toto sme našli:

Biologický odpad



MOjE HOBBY
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Boli sme s rodinou na Dni otvorených dverí na
Katarínke pri Dechticiach. Jeden pán tam
priniesol malých slimákov a mojim deťom sa
veľmi páčili. Štyroch si vtedy zobrali, že ich
budú chovať. A odvtedy ich chovám ja.

Prirodzeným prostredím týchto slimákov je
Afrika. Ale je známych viacero prípadov, kedy
sa premnožili aj v iných krajinách. Naposledy
sa v médiách objavila správa z Kalifornie. Istý
človek choval slimáky na mäso. Keď však zistil,
že nie je až také chutné ako predpokladal,
pustil ich do prírody. Keďže Kalifornia má
teplé podnebie, slimáky sa rýchlo rozmnožili
a spásali všetko zelené, čo im prišlo do cesty. 

Achatiny sú nenáročné na chov. Stačí vám
terárium (prípadne akvárium), miska s vodou,
v ktorej sa radi kúpu a strava. Zjedia takmer
všetko: púpavové a skorocelové listy, uhorky,
cukiny. Dokonca si pochutia na piškóte.
Nemal by im chýbať ani prístup k sépiovej
kosti kvôli prísunu vápnika.  V našich 
podmienkach si chov nevyžaduje ani
prikurovanie. Takže slimáka afrického môže
doma chovať prakticky ktokoľvek. 

Slimák africký žije dva až štyri roky. Dĺžka 
života závisí aj od toho, či nakládol vajíčka.

Znáška totiž stojí jedince veľa energie, sú
schopné naklásť aj dvesto vajíčok. Preto môžu
žiť kratšie. Rekordér sa údajne dožil deväť
rokov. 

Na svete existuje viacero druhov Achatín.
Známi sú aj albíni, ktorí majú bezfarebnú
nohu.

- K. Kováčová -

Slimák: Nevšedné domáce 
zvieratko
V našich zemepisných šírkach 
si pod slovom slimák pred-
stavíme toho, ktorý vyjde von po
daždi, či nejakú rozprávkovú
postavičku, prípadne niekoho,
kto je veľmi pomalý. Pre Olivera
Grmana, pilota systémov kva-
lity, má však toto slovo úplne iný
rozmer. A to podstatne väčší než
na aký sme zvyknutí. Oliver
totiž chová Oblovku sieťkovanú
(Achatina reticulata), ktorej
ulita v dospelosti dorastá na
viac ako 15 centimetrov. 

... Achatina reticulata
(Oblovka sieťkovaná, „tigrí“
slimák alebo africký slimák)
je druhým najväčším 
suchozemským slimákom? 
Vo voľnej prírode veľkosť ich ulity dosahuje
až 20 centimetrov, vážia okolo 300 gramov.
Pochádza zo západnej Afriky, Tanzánie 
a Zanzibaru. Väčšina slimákov tohto druhu 
sú potomkovia piatich slimákov, ktoré boli 
v roku 1992 privezené do Európy. 
- Zdroj:
http://www.mojapriroda.weblahko.sk/

Viete, že ...

V dospelosti môže merať viac ako 20 cm.

Achatina: nevšedný domáci miláčik. Na horných
„tykadlách“ má slimák umiestnené oči.

Z jednej znášky sa môže vyliahnuť až 200
malých slimákov (na obr. je jedno vajíčko).



sociálnE vzťahy

Prenájom vozidiel
pre zamestnancov
Od mája sa zamestnanecké benefity rozšírili o prenájom vozidiel pre zamestnancov. Ak sa teda chcete
voziť na novom a spoľahlivom aute, už si ho nemusíte kupovať, môžete si ho prenajať. Získate nové auto
a to bez starostí s jeho prihlasovaním, poisťovaním či servisovaním. Všetko to urobíme za vás.

Na projekte prenájmu vozidla pre zamestnan-
cov PSA Peugeot Citroën Slovakia sme praco-
vali niekoľko mesiacov. Keď v roku 2012 zanikol
benefit príspevok na lízing pri zakúpení
nového vozidla, premýšľali sme, čo ponúknuť
zamestnancom ako kompenzáciu. Chceli sme
projekt, ktorý by bol finančne dostupný pre
každého zamestnanca a ktorý by výrazne
nezaťažil rodinný rozpočet. Projekt finančne

výhodný pre zamestnanca bez počiatočných
investícii v dnešnej ťažkej ekonomickej situácii. 

Naším cieľom bolo, aby zamestnanci PSA 
Slovakia mali možnosť jazdiť na vozidlách,
na ktorých výrobe sa podieľajú. Aby mali
možnosť zažiť emócie, ktoré sa spájajú 
s vozidlami oboch značiek. Na druhej strane
byť hrdí na svoju prácu a spoločnosť, pre

ktorú pracujú a reprezentujú ju na každom
kroku a v tomto prípade kilometri.

Od spustenia projektu prenájmu už máme viac ako
70 objednávok od zamestnancov PSA Slovakia.

Projekt prenájmu vozidla umožňuje zamestnan-
com využívať širokú paletu modelov oboch
značiek Peugeot a Citroën už od 125 € mesačne.

208 od
125 €

s DPH

208 Urban Soul od

150 €
s DPH

3008 Style od
138 €

s DPH
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301 Active od
138 €

s DPH

2008 od
164 €

s DPH

5008 Style od
242 €

s DPH
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Obe značky Peugeot a Citroën veria, že pro-
jektom Prenájmu vozidla umožnia zamest-
nancom využívať produkty ich vlastnej práce. 

Finančne výhodný projekt im na druhej
strane pomôže využívať nové vozidlo pri 
optimálnej finančnej splátke. 

Veríme, že aj týmto projektom prehĺbime
vzťah a lojalitu zamestnancov k značkám.

- M. Kristek -

Výhody 
prenájmu:

V cene prenájmu 
je zahrnuté:

Bezstarostné vozenie sa na novom
vozidle – zamestnanec si prevezme
vozidlo a jeho jedinou povinnosťou 
je natankovať ho.

- zákonné poistenie
- havarijné poistenie
- registračný poplatok 
(vozidlo dostávate na ŠPZ)

- koberčeky a povinná 
výbavu

Partner Tepee od

170 €
s DPH

Citroën C - Elysée od

138 €
s DPH

DS3 Style od
186 €

s DPH

C3 Picasso od
164 €

s DPH

C4 Exclusive od
186 €

s DPH

Berlingo od
170 €

s DPH

- žiadna počiatočná investícia
- finančná úspora voči leasingu
- minimálne náklady na servis 

(žiadna servisná prehliadka,   
vozidlo má fabrickú záruku)

- vždy nové vozidlo 
(každých 10 mesiacov   
dochádza k výmene)

- flexibilita (možnosť zmeny 
farby, modelu, značky)
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"Nejde nám sieť." Veta, ktorú počujeme pri
problémoch s prístupom k zdieľaným
súborom, e-mailom, na intranet či na internet.
Vieme však všetci, čo sa za pojmom sieť skrýva?

Sieť v závode Trnava predstavuje 4 600
možných fyzických pripojení rozdelených na
dve logicky oddelené siete: kancelársku, tzv.
"byrotickú" a výrobnú.  Do kancelárskej siete sa
môžete pripojiť prostredníctvom sieťového
kábla alebo prostredníctvom WiFi. Dostupnosť
signálu pre pripojenie WiFi je zabezpečená
primárne v priestoroch oficiálnych zasadacích
miestností. Informácia o dostupnosti WiFi je na
ich vstupných dverách. Vo výrobnej sieti sú
všetky zariadenia pripojené sieťovým káblom.  

Chod siete u nás aktuálne zabezpečuje 107
prepínačov (switch),  dva smerovače (router),
69 WiFi antén (access point) v 31 technolo-
gických miestnostiach a kilometre sieťových
metalických a optických káblov.

Ako to funguje? Každé prihlásenie do aplikácie,
otvorenie internetovej alebo intranetovej
stránky postupuje z vášho počítača prostred-
níctvom prístupového prepínača na dis-
tribučný prepínač a na core prepínač. Následne
je posunutá v prípade tlače alebo výrobnej 
aplikácie na server umiestnený priamo  
v závode Trnava alebo v prípade prístupu na
internet alebo intranet (napr. PCInfo) cez
smerovač  prostredníctvom liniek WAN do cen-
trálneho dátového centra.

Keďže sa neustále kladie dôraz na bezpečnosť,
štruktúra siete závodu ponúka logickú aj fyzickú
bezpečnosť. Automobilka je do siete PSA pripo-
jená dvoma geograficky nezávislými cestami.
Pre všetky sieťové zariadenia zabezpečujúce
pripojenie výrobných zariadení máme dvojité
pripojenie od prístupovej časti až po server. 
Pre kancelársku sieť dvojité pripojenie od dis-
tribučnej úrovne, čo zaručuje 100% funkčnosť 
v prípade prerušenia trasy resp. poruchy niek-
torého sieťového zariadenia.  Ku každému mo-
delu disponujeme náhradným dielom (tzv. hot
spare), sme pripravení v prípade potreby ho
okamžite vymeniť a nahradiť. Všetky sieťové 

zariadenia sú zabezpečené nadnárodnou 
servisnou zmluvou, ktorá zabezpečuje výmenu
pokazeného zariadenia do troch dní.

Z dôvodu rýchlej reakcie v prípade porúch
pracuje oddelenie Správy siete a telefónie
(SRT) na princípe permanentnej podpory 
7 dní v týždni, 24 hodín denne. 

Do správy SRT Trnava patria tiež siete filiálok 
v Bratislave, sieť závodu TPCA v Kolíne 
a v blízkej budúcnosti tiež siete filiálok v Prahe,
Budapešti, Moskve, Kyjeve a Viedni.

- D. Ďuriš -

TEcHNIcKÉ OKIENKO
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Ako fungujú siete

Štruktúra
siete

Fyzické umiestnenie zariadení v technologickej miestnosti.

Igor Budický, Miloslav Gudaba a Daniel Ďuriš – tým, ktorý sa stará o naše siete.



TEcHNIcKÉ OKIENKO

Bonjour Trnava 2/2013 - 21

Ak je motor auta v činnosti, vzniká nielen 
pohybová ale tiež tepelná energia, ktorá sa však
nevyužíva a je odstraňovaná buď chladičom
alebo sa stráca výfukovým potrubím. Adrián
Tarčák a Patrik Čimbora, študenti štvrtého
ročníka odboru Strojárstvo a grafické systémy
v strojárskom a automobilovom priemysle,
prišli do našej automobilky, aby predstavili svoj
projekt využitia odpadového tepla z motora.

Navrhli využiť túto energiu, nie ako pohonnú
jednotku, ale na pohon dobíjacieho zariadenia
generátora. Ten by po vypnutí motora spotre-
búval sálajúce teplo z ochladzovaného motora,
a tým by dobíjal batériu.  Svoj nápad predviedli
aj pomocou jednoduchej funkčnej makety.
Stačila im k tomu šálka s horúcou vodou a na
nej topiaci sa ľad. Výmena tepla medzi vodou
a ľadom stačila na to, aby sa piest na šálke 
dal do pohybu a aby uviedol po pohybu 
aj ojnicu, ktorá následne otáčala cédečkom.
Zjednodušená demonštrácia toho, ako by to
následne fungovalo aj v motore. 

„Myšlienka, ktorú nám študenti prezentovali
bola zaujímavá,“ hovorí Martin Lacika zod-
povedný za elektrické diely v rámci technické-
ho oddelenia PVS. „Chýbali nám však
konkrétne parametre motora a generátora, 
a tak sme vyzvali študentov, aby nám ich 
doplnili. Bez týchto údajov totiž nie je možné
posúdiť, či je v budúcnosti rentabilné a tech-
nicky možné montovať to do áut. Rozhodujúca
je aj hmotnosť a rozmery Stirlingovho motora,
ktorý by mal nabíjať batériu, eventuálne batérie
v prípade hybridného pohonu.“

Americký sen sa teda nekonal, študenti však
mali možnosť „pričuchnúť“ k automobilovému
priemyslu a prepracovať svoj projekt tak, aby
odpovedal na potreby praxe.

- am -

Využitie Stirlingovho motora 
v automobilovom priemysle
Ako znížiť spotrebu áut, vymyslieť alternatívny pohon a zdroj energie, to sú témy, ktorými sa zaoberajú
vedci a inžinieri na celom svete. Táto otázka bola inšpiráciou aj pre dvoch študentov z Kysuckého
Nového Mesta, ktorí prezentovali svoj ročníkový projekt na báze princípu Stirlingovho motora našim
kolegom z technického oddelenia PVS.

Aký je princíp a história Stirlingovho motora?

Bratia Róbert a James Stirlingovci zostrojili v roku 1816 tepelný stroj, ktorý bol bezpečný, jednoduchý 
a najmä hospodárny. V tom čase bol využívaný predovšetkým na odčerpávanie vody z baní. Účinnosť
Stirlingovho motora bola vtedy porovnateľná s účinnosťou parného stroja, ide o druhý stroj v histórii,
ktorý mení tepelnú energiu na mechanickú. Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia, keď hlavné
požiadavky na motor boli výkon, jeho regulovateľnosť a rýchly nábeh, podľahol Stirlingov motor mo-
hutnému tlaku spaľovacích motorov s vnútorným spaľovaním (Ottov a Dieselov motor) – ktorý vlastne
trvá až dodnes. (zdroj wikipédia)

Povedľa piestu sa vymieňa studený a teplý 
vzduch. Na spodnú platňu pôsobí teplý vzduch
z horúcej vody, na vrchnú časť zas chlad z ľadu.
Motor pracuje na základe rozdielnych teplôt.
Následne otáča ojnica cédečkom. 

Adrián Tarčák a Patrik Čimbora, 
študenti z Kysuckého Nového Mesta.

Martin Lacika z technického oddelenia PVS, ktorý 
posudzoval projekt študentov spolu s kolegami 
Martinom Matušíkom a Michalom Čavojským. 



Možno poznáte rôzne zahraničné televízne
relácie, kde pečú torty obrovských rozmerov,
možných i nemožných tvarov. Nikdy by nám
však nenapadlo, že raz takúto tortu privezie
vysokozdvižný vozík priamo do našej adminis-
tratívnej budovy. A tak sa stalo, že 14. mája
prekročila jej prah takmer 500 kilogramov 
vážiaca torta v tvare prednej časti Peugeotu
208. Najväčšia, aká kedy bola na Slovensku 
vyrobená. Pod červenou poťahovou hmotou
skrývala päť rôznych príchutí.  

Darček pre zamestnancov od značky Peugeot
Slovakia odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti
Matúš Paľa generálnemu riaditeľovi našej auto-
mobilky Patriceovi Peslierovi. Zamestnanci prijali
tortu tak, ako sa patrí. Do druhého dňa ostali len
spomienky na sladký darček pre nás závod.

TORTA
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Najväčšia torta v histórii
Slovenska v našom závode

Rozsvietené svetlá, kolesá s naozajstnými ozdobnými krytmi. Kto by povedal, že sa pod sladkou
karosériou ukrýva 500 kilogramov biskvitu a plnky?

Prvý rez urobil generálny riaditeľ Patrice Peslier.

Tortu musel do administratívnej budovy
dopraviť vysokozdvižný vozík.

Zamestnanci sa zhostili úlohy degustátorov tak,
ako sa patrí.



ŠPORT

Marek mal totiž pred sebou veľký cieľ – ultra-
maratón v Slovinsku. 1 229 kilometrov s pre-
výšením 14 880 metrov. „Niektoré kopce boli
vyslovene kolmé,“ hovorí Marek, ktorý trať
zdolal za 52 hodín a 50 minút. Jedol aj pil 
priamo za jazdy, pospal si iba 15 minút.

Na preteky sa svedomito pripravoval, veľa si o
nich naštudoval, poctivo trénoval a nepodcenil
ani psychickú prípravu. Začiatkom mája odces-
toval aj s tímom do Slovinska. „Pred štartom sme
mali technickú poradu tímov, dostali sme GPS,
podľa ktorého usporiadatelia sledovali náš pohyb.
Na trať sme vyrazili večer o ôsmej v deväťdesiat
sekundových rozstupoch. Išli sme v normálnej pre-
mávke, sprievodné autá boli označené majákmi,“
priblížil Marek začiatok pretekov, ktorým ale
počasie veľmi neprialo. „Prvý deň bolo veľmi
chladno a pod mrakom. Celý druhý deň pršalo,
takže viac ako jednu tretinu som išiel v daždi.“ 

Okrem počasia ho trápilo tiež nie práve 
najlepšie navigovanie od jeho tímu. Aj kvôli
blúdeniu stratil viac ako hodinu. Čo ho stálo
niekoľko miest.

Trúfal si na prvú päťku. Nakoniec z toho bolo
deviate miesto. Preňho sklamanie, výsledok
je to však vynikajúci, veď z 36 pretekárov viac
ako tretina musela z rôznych príčin preteky
predčasne ukončiť. 

Ďakujeme aj kolegom zo značky Peugeot,
ktorí zapožičali Marekovi sprievodné vozidlá.

- A. Maťová -

Za dva dni okolo Slovinska
Koľko kilometrov ste urobili na vašom
aute od januára do mája? Niekoľko
stoviek, pár tisíc? Trúfali by ste si tú 
vzdialenosť prejsť na bicykli? Náš kolega
Marek Harčarík, monitor logistiky, za
toto obdobie našliapal do pedálov vyše
8 000 kilometrov. Nie, toto nie je
redakčný škriatok, za osmičkou majú
naozaj byť tri nuly. Všetko na tom naj-
ťažšom prevodovom stupni. A to bola
dlhá zima, takže bicykel odpočíval dlh-
šie než zvyčajne.
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Zdravé stravovanie znamená dostatočný 
príjem látok potrebných pre organizmus 
na plnenie dôležitých životných funkcií. Sem
patria bielkoviny, sacharidy, vápnik, horčík, 
vitamíny, atď.

K nezdravej výžive prispieva zvýšený energe-
tický príjem, nadbytočný príjem tukov,
cukrov, soli a málo pohybu, nedostatočná
konzumácia zeleniny, ovocia, rýb a vlákniny
(napr. celozrnné pečivo).

Zásady zdravej výživy:  

- raňajkovať,
- jedlo rozdeliť na 5-6 porcií počas celého dňa   
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera),

- zvýšiť príjem ovocia a zeleniny (vitamíny,  
minerálne látky, vláknina),

- dodržiavať pitný režim (2 – 2,5 litra tekutín 
denne),

- zníženie spotreby tukov (napríklad tučné 
mäso, údeniny, atď.),

- zaradiť do stravy vhodné bielkoviny (vajcia, 
ryby, chudé mäso...),

- energetický príjem potravy nesmie 
presahovať energetický výdaj,

- človek by mal konzumovať toľko jedla, koľko je 
schopný vydať energie (športovec môže prijať 
viac potravy ako napr. administratívny pracovník)

- každý človek by mal mať dostatok pohybu 
na čerstvom vzduchu.

Čo funguje pri zdravom 
stravovaní a cielenom 
znížení hmotnosti?  

Matematika:
- strava má energetickú hodnotu, človek míňa
energiu.

Kým tieto dve veci budú v rovnováhe, vaša
váha bude vytrvalo stabilná. Ak nie, sú 
k dispozícii dve možnosti:

- Ak prijmete viac, ako spálite, budete priberať.
- Ak prijmete menej, ako spálite, budete chudnúť. 

Pohyb

Vec, ktorou sa dá významne ovplyvniť 
metabolizmus, je pravidelný pohyb. Slovo
pravidelný je tu tiež pomerne dôležité. 
Nestačí raz do týždňa. Lepšie je trikrát a viac.

Šport by ste mali do svojho života kompono-
vať celkom pravidelne. Nenechávajte to na
náhodu. Mal by byť jeho súčasťou. Nastavte
si budík, predplaťte si „fitko“, posilňovňu alebo
sa dohodnite so známymi na pravidelných
športových aktivitách.

Cvičenie by malo byť prostriedkom pre zvyšo-
vanie športovej výkonnosti, nie iba spôsob,
ako spaľovať energiu. Pre zdravie, zdatnosť 
a menšiu chorobnosť je to zásadné a dôležité.

K letným športovým aktivitám patria najmä:
plávanie, bicyklovanie, korčuľovanie na
kolieskových korčuliach, behanie, nordic
walking, rýchla chôdza, plážový volejbal, prí-
padne aktivity, ktoré sme predstavili v pre-
došlých číslach časopisu. Do týchto aktivít
môžete zapojiť celú rodinu a spojíte tak prí-
jemné s užitočným, prežijete príjemné
spoločné chvíle s rodinou a zároveň urobíte
niečo pre svoje zdravie. 

Počas horúcich letných dní sa dajú  na športo-
vanie využiť klimatizované priestory fitnes cen-
tier, v ktorých sa budete určite cítiť príjemne.

Prajeme vám krásne leto plné zážitkov, 
a možno práve zo športovania.

- K. Stachová -

ŠPORT
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Pohyb a zdravé stravovanie
alebo ako byť fit nielen v lete
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Patrik Peciar: vo vrecku
má ďalší titul

K Patrikovej zbierke ocenení v silovom trojboji pribudol titul Majster
Slovenska v tlaku na lavičke. Vybojoval si ho v kategórii do 90 kilo-
gramov. „Išiel som tam len tak tréningovo, v rámci prípravy na Majstrov-
stvá Európy, ktoré budú v polovici júna v Trnave. Stačilo mi teda zdvihnúť
200 kilogramov, čo z ďaleka nie je moje maximum,“ zhodnotil Patrik. 

Vrcholom tohtoročnej sezóny budú pre Patrika Majstrovstvá sveta 
v Nemecku, kde je jeho métou obhajoba titulu Majster sveta v silovom
trojboji v kategórii do 90 kilogramov. Medzitým absolvuje ešte rôzne
pohárové súťaže. Držíme mu palce.

Hrebeňovka v oblakoch

18. máj bol pre nás dňom  "D". Turistická akcia "Malofatranské
Kriváne" mohla odštartovať.

Všetko išlo podľa plánu, Vrátna nás privítala pekným slnečným
počasím.  Prvým "škrtom cez rozpočet" bola odstavená  lanovka,
ktorá pre silný vietor mala začať premávať najskôr  o hodinu po
našom príchode. Začali sme teda stúpať  po zelenej k cieľovej
stanici lanovky po vlastných. Prevýšenie takmer 800 výškových
metrov na 3,1 kilometrovej trase nebolo nakoniec až také 
divoké. Horší bol pohľad na spustenú lanovku asi v polovici cesty
pre tých, ktorí si chceli vychutnať jazdu hore práve na nej.  

Snílovské sedlo  nás však privítalo hmlou a začínajúcim nepríjem-
ným mrholením. V lanovkovom bufete sme doplnili tekutiny, každý
podľa svojho gusta a z  batohov sme vytiahli nepremokavé bundy
a pršiplášte. Pri  stúpaní na najvyšší bod našej trasy -  Veľký Kriváň -
ako aj celý  nasledujúci hrebeň Malej Fatry, sme už bojovali s dažďom
a nepríjemným vetrom.  Opäť sa potvrdilo staré známe turistické
príslovie:  „Na horách neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista“.
Po zdolaní vrcholu Malého Kriváňa nám pri záverečnom stúpaní na
vrchol Suchého prestalo konečne pršať, chýbala nám však necelá
hodinka, aby sme si mohli užiť naplánovaný výhľad. Až pri násled-
nom zostupe k rozprávkovej Chate pod Suchým, kde sme  dobili 
energiu a tekutiny (kapustovú tam robia fantastickú),  nám Malá
Fatra ukázala niečo zo svojej neopakovateľnej krásy.  

V záverečnom klesaní okolo zrúcaniny Starého hradu bol pohľad na
Strečno v objatí Váhu aspoň malou odmenou za náročné kilometre
absolvované na hrebeni Malej Fatry v divokom počasí. Počas cesty
späť do Trnavy mi hlavou lietali spomienky na moje predchádzajúce
dve akcie v Roháčoch a v Tatrách. Prvý deň adrenalín, druhý deň
krásne počasie a výhľady. Dnes to za mojej účasti  opäť nevyšlo.

Poučenie: 
Ak chcete na horách zažiť oboje, pozrite si,  kedy som prihlásený
na dvojdňovú akciu našej Sekcie turistiky ASPSA.

- J. Zuzčák -
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Ani sekcia stolného tenisu
na jar nezaháľala. Priaznivci
sekcie ASPSA zorganizo-
vali na čele s vedúcim sek-
cie Petrom Kašákom 
z ekonomického
oddelenia GEI
Jarný turnaj v
stolnom tenise.
Zúčastnilo sa ho
30 ľudí. Víťaznú
trofej si napokon
odniesol Miloš Kormúth
z lakovne. Na druhom mieste sa umiestnil Drahomír Danko z lisovne
a na treťom Martin Červenák z lakovne. 

Víťazom gratulujeme. Stolní tenisti už môžu začať trénovať na
vianočný turnaj.

Jarný stolnotenisový 
turnaj v rukách lakovníkov



Kto si užije nové 
trekkingové vybavenie?

Zodpovedné správanie. Tak po vylúštení
znela tajnička, ktorú sme pre vás pripravili 
v prvom tohtoročnom čísle Bonjour TRNAVA.
Zodpovedné správanie je dôležité nielen pre
ochranu bezpečnosti a zdravia, ale napríklad
aj pre dosiahnutie vyššej úrovne kvality.

Ak ste nám na Oddelenie internej komunikácie
priniesli súťažný lístok so správnym riešením,
zaradili sme vás do losovania o trekkingové
vybavenie od firmy Zajo – stan pre dve osoby,
ruksak alebo trekkingové paličky. Z nového
turistického vybavenia sa napokon môžu tešiť
títo kolegovia:

Stan vyhráva
Bohuš Gabalec
z oddelenia logistiky CPL.

Do nového ruksaku sa zbalí 
Marek Havrlen
z oddelenia kvality QCP.

Trekkingové paličky získava
Martin Vajkuny z montáže. 

Výhercom blahoželáme! 
Ceny si môžete vyzdvihnúť 
na Oddelení internej komunikácie, 
administratívna budova TR50, 
1. poschodie, kancelária č. 119, 
u Anny Maťovej 
(anna.matova1@mpsa.com, 482 300). 

RELAx
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Víťazov tentoraz vyžrebovali kolegovia z oddelenia UTC (Centrálna údržba).
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V tomto čísle interného časopisu môžete vyhrať lístky do siete kín, ktoré sa nachádzajú
vo viacerých slovenských mestách. Na Oddelenie internej komunikácie (adminis-
tratívna budova TR50, 1. poschodie, kancelária č. 119),  nám pošlite správne znenie
tajničky. Vyhrať môžete šesť, štyri a dva lístky do kina.

Stačí správne vyplniť tajničku. 

Naša automobilka si v tomto roku pripomína desiate výročie položenia základ-
ného kameňa. Viete, koľko áut sme vyrobili od výroby prvého modelu, ktorým
bola 207? Je ich viac ako ... (odpoveď nájdete v tajničke).

Vylúštené tajničky nám prineste do 10. septembra.
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1. Aké zvieratko sme vám predstavili v rubrike Moje
Hobby?

2. Koľké výročie od položenia základného kameňa 
si pripomíname v roku 2013?

3. Čo je témou rubriky Bezpečnosť pod lupou 
v tomto čísle časopisu?

4. Podľa akej normy sme získali certifikát 
Hospodárenia s energiami? _ _ _ (doplňte) 50 001

5. Ako sa volá motor, ktorý nám prišli predstaviť 
študenti z odboru Strojárstva a grafických systémov
v strojárskom a automobilovom priemysle?

6. Koľký skončil náš kolega Marek Harčarík 
na vytrvalostných pretekoch okolo Slovinska?

7. Ako sa volá rubrika, v ktorej vás  informujeme 
o histórii našej automobilky?

8. Ako sa volá podujatie, ktoré už po tretíkrát 
organizujeme v júni? Ide o prejazd korčuliarov 
a cyklistov ulicami Trnavy.
9. Ako sa po anglicky volá projekt zlepšenia, ktoré
prebehlo v montáži? (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ work)
10. V ktorom mesiaci zvyčajne organizujeme 
Deň otvorených dverí?

11. Koľko kilogramov vážila torta v tvare 
prednej časti 208?
12. Ako sa volá pohorie, v ktorom boli naši kolegovia
na turistike? Článok o ňom si môžete prečítať 
v tomto čísle časopisu. 

13. Ako sa volá koncept SUV z línie DS, ktorý 
sme predstavili v rubrike Novinky zo skupiny?

14. Koľko zmiešaného odpadu zhruba 
vyprodukujeme za rok?

Vyhrajte lístky do kina 
na ľubovoľné predstavenie

Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osobné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prevádzka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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