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Milé kolegyne a kolegovia, 
 
držíte v rukách prvé číslo nášho interného časopisu Bonjour Trnava, ktorý je pokračovateľom Spravodaja. 
Možno si teraz niektorí z vás kladiete otázku, prečo sme sa po siedmich rokoch rozhodli Spravodaj prekrs-
tiť.  
 
Nuž tých dôvodov bolo niekoľko. Slovo „Spravodaj“ nenájdete v slovníku slovenského jazyka, pretože je 
nespisovné. Navyše pôsobí aj trochu starosvetsky. V prvom rade sme však chceli, aby ste si názov časopi-
su, ktorý je o vás, vašej práci a záujmoch, navrhli a zvolili sami. Vedeli sme totiž, že máme šikovných 
a tvorivých kolegov, čo ste i tentoraz potvrdili. 
  
Spomedzi návrhov, ktoré ste nám do redakcie poslali alebo osobne priniesli, sme vybrali päť. Vy ste si 
z nich zvolili práve Bonjour Trnava – spojenie Francúzska a Slovenska, alebo tiež prianie dobrého dňa pre 
Trnavu a pre náš závod. 
 
A tak vám prajeme čo najviac „bons jours“, teda dobrých dní. Ak k ich zlepšeniu aspoň malou mierou pri-
speje aj náš časopis, budeme rady. 
 
Už teraz sa tešíme na vaše podnety, témy, články a nápady, ktoré nám pomôžu robiť časopis tak, aby ste 
v ňom našli užitočné informácie o dianí v závode, o úspechoch vás a vašich kolegov, či o zaujímavých voľ-
nočasových aktivitách.  
 
Dobrý deň a veľa dobrých dní vám želá 
 
           redakcia Bonjour Trnava 
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Luciano Biondo, 
generálny riaditeľ  

Keď si pozriem spätne udalosti posledných štyroch 
mesiacov, som veľmi rád, že môžem povedať: investí-
cia do školení zamestnancov na výrobný systém PSA 
sa oplatila a prináša svoje ovocie.   
 
Počas dvoch rokov sme sa zaškoľovali, spoločne sme 
zlepšovali pracovné posty, ako aj kvalitu našich áut. 
Krok za krokom sme zvyšovali latku vo všetkých ob-
lastiach, či už ide o bezpečnosť, kvalitu, pravidelnosť 
výroby alebo efektivitu. Vďaka vašej otvorenosti voči 
zmenám a snahe robiť veci stále lepšie a lepšie, má-
me na konte ďalšie skvelé výsledky, ktoré zabezpečia 
nášmu závodu budúcnosť a som si istý, že aj miesto 
v histórii automobilového priemyslu.  
 
Keď sme Metódu výrobných dávok zvládli len za ne-
uveriteľných sedem dní, podarilo sa nám vytvoriť 
rekord v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën. Pred 
nami nedokázal ani jeden závod v tak krátkom čase 
prejsť touto fázou projektu. Som hrdý, že sa nám to 
spoločne podarilo. 
 
O niekoľko dní na to prišiel opäť veľký deň – súhlas so 
spustením sériovej výroby Peugeotu 208. Auta, od 
ktorého skupina PSA Peugeot Citroën očakáva tak 
veľa, a do ktorého vkladá svoje nádeje. Ukázali sme, 
že máme know- how a skúsenosti, ako vyrábať 208 
v najlepšej kvalite. 
 
Pred nami sú však ďalšie výzvy – zvládnuť spustenie 
tretej zmeny a pokračovať v ceste, na ktorú sme sa 
vydali pred dvoma rokmi – stať sa jedným z troch 
najlepších závodov v Európe. Od stupňa víťazov nás 
delia už len posledné kroky. 
 
Držím nám palce. A tiež držím palce slovenskému 
hokejovému mužstvu, ktoré hrá v týchto dňoch 
o body na Majstrovstvách sveta v hokeji. 
 
My na to máme! 

Ďalšie kroky k stupňu víťazov 
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AJ SPRÁVNYM HODNOTENÍM CHÝB ŠETRÍME NÁKLADY 

Dvanásti kolegovia  z kvality si po náročnom školení prebra-
li z rúk riaditeľa tohto oddelenia Emmanuela Tatra certifikát 
audítora RVCV.  Dostali tiež kufrík s výbavou, ktorú potrebu-
jú denne k svojej práci.   

Zľava: Dušan Paldan,  Adriana Bírová, Peter Bednár a Eduard Šiška - ľudia, 
ktorí stoja za projektom školenia a profesionalizácie audítorov internej 
kvality. 

Nie je chyba ako chyba. A niekedy to chyba ani nie je. Reč je o hodnotení chýb na vyrobenom aute. V minulosti sa totiž občas stalo, že 
sme jednotlivé nedostatky na aute posúdili nesprávne, alebo sme za chyby označili aj veci, ktoré nimi neboli. Týmto sa zvyšovali náklady  
a čas na retuš auta, ale tiež náklady na jeho transport ku klientovi, ktorý naň navyše musel čakať dlhšie. 
 
Norma, s ktorou pri hodnotení chýb pracujeme,  pripúšťa v niektorých prípadoch viac možností posúdenia anomálií. Iba špecialista vie 
presne určiť, o akú chybu ide. Nedávno sa takýmito špecialistami, certifikovanými audítormi kvality, stali aj dvanásti kolegovia 
z oddelenia auditu RVCV. 

 „Školenie trvalo dva mesiace a bolo skutočne náročné,“ hovorí Dušan Paldan, vedúci jednotky kvality. „Nešlo o klasickú teoretickú prí-
pravu. Špecifické chyby laku, chyby spôsobené zlým zváraním či chyby lisovania sme preberali nielen na aute, ale hodnotili sme ich pria-
mo na linke v dotknutej prevádzke. Hodnotenie bolo konzultované aj s kolegami vo Francúzsku. Na záver ich preskúšal etalonér.“ 
 
„Na tieto posty sme vybrali tých najkvalitnejších ľudí,“ hovorí Peter Bednár, vedúci oddelenia audit RVCV. „I keď väčšina z nich po fran-
cúzsky nehovorí, chyby vedia pomenovať v tomto jazyku, keďže každé tri mesiace prídu na kontrolu audítori z Francúzska.“ 
 
A hneď prvý audit ukázal, že školenie bolo úspešné. „Dosiahli sme najlepšie výsledky v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën. A to nás hod-
notili nie na staršie modely, s ktorými pracujeme dlhšie, ale na Peugeot 208,“ hovorí s hrdosťou na svojich kolegov P. Bednár. 
Audítori RVCV svojou prácou nepriamo školia linku akceptácie.  „Ak je kótovanie chýb vždy jednoznačné, stúpa kredit oddelenia auditu 
RVCV  a tiež kredit linky akceptácie voči montáži a ostatným prevádzkam,“ uzavrel P. Bednár.  

Po dlhšom čase sa v marci v automo-
bilke opäť uskutočnilo darovanie krvi.  
Takmer 50 našich zamestnancov sa 
zhostilo úlohy darcov. Jednoduchým 
gestom 
tak pomohli tým, ktorí to naozaj potre-
bujú. 

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú 
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IDE TO AJ BEZ ÚRAZU 
Cieľ nula úrazov sa na prvý pohľad zdá ako príliš ambiciózny. V našej automobilke však pribúda čoraz viac ZVT, ktoré niekoľko mesiacov 
až rokov neregistrujú ani jediný úraz.   
 
1 010 dní bez úrazu si v polovici apríla pripomenulo ZVT TTS CATA v lakovni. „Nie sme veľký tím, ale naše pracovné prostredie je z po-
hľadu bezpečnosti veľmi citlivé, keďže narábame s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami. Pri manipulácii s nimi je veľmi dôležité 
používanie osobných ochranných pracovných pomôcok,“ vysvetľuje Miroslav Klus, RU TTS CATA.  
 
Rekordmanom v počte dní bez úrazu je Oddelenie kvality. Ľudia tu pracujú už vyše roka bez jedinej nehody. Pritom stačí na prvý po-
hľad tak málo – dávať si pri práci väčší pozor.  Nezaostáva ani lisovňa. Zmena A ZVT STN (údržba) prednedávnom oslávila neuveriteľ-
ných 2 600 dní bez úrazu. Podobne je na tom zmena C, ktorá pracuje už viac ako 1 650 dní bez zranenia. Vo výrobnom ZVT LDR zmena 
A si ich zas pripísali na konto vyše 1 000. 

 

Viac ako dva roky bez úrazu sa dá pracovať aj v montáži. Dôkazom toho je ZVT HC2, zmena A. „Posledný úraz sme v tomto ZVT zaregis-
trovali 28. januára 2010,“ hovorí Mária Kelleriková, bezpečnostná technička.  Výborné výsledky dosahuje tiež oddelenie údržby. Nie-
ktoré tímy tu nemali úraz od roku 2009. 

Oslava 1 600 dní bez úrazu (koniec februára, lisovňa ZVT STN C). 

PRACOVNÍCI ODDELENIA LOGISTIKY SA ŠKOLIA V NOVOM  
Trnava má svoje vlastné školiace a preškoľovacie centrum pre vodičov motoro-
vých vozíkov, no i pre ostatných zamestnancov oddelenia logistiky. Koncom 
februára ho slávnostne inaugurovali.  
 
Školiace stredisko sa rozprestiera na ploche 450 m2, ktorá by mala dostatočne 
slúžiť teoretickému i praktickému vzdelávaniu novonastúpených zamestnancov. 
Zabezpečuje aj preškolenie vodičov motorových vozíkov, vzdelávanie a coaching 
monitorov logistiky zvarovne a montáže, či školenie zamestnancov, ktorí zmenili 
svoj pracovný post.  
 
Intenzívna práca na centre trvala dva roky. „Od februára 2012 sme spolupraco-
vali so školiacimi strediskami v rámci skupiny PSA, ako aj s centrálnym školiacim 
strediskom a oddelením DPLO na návrhu školiacich modulov, praktických cviče-
ní, hier, či testov pre novoprijatých zamestnancov a monitorov logistiky,“ hovorí 
Miroslav Buček, pilot SPP CPL.  
 
Otvorenie nového školiaceho strediska oddelenia logistiky pomohlo zefektívniť 

školiaci proces novoprijatých zamestnancov o 60%. Počet školiacich hodín sa 

totiž mohol rozšíriť zo 16 na 40 a to hlavne prepracovaním školiacich modulov, 

či testov. Tím školiaceho strediska posilnili dvaja ďalší školitelia a vedúci školia-

ceho centra, ktorý má v oblasti logistiky niekoľkoročné skúsenosti.  

-Dvojstranu pripravili: K. Kováčová, A. Maťová- 
-Foto: archív IK- 
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Aký je význam kolektívnej zmluvy 
pre zamestnancov? 
 
Kolektívna zmluva pre zamestnancov 
prináša určité výhody nad rámec zákona. 
Je totiž výsledkom kolektívneho vyjedná-
vania, počas ktorého odbory so zamestná-
vateľom hľadajú kompromis, ako skĺbiť 
požiadavky a očakávania zamestnávateľa a 
zamestnancov s aktuálnym ekonomickým 
kontextom.  
 

Z minulosti sme boli zvyknutí, že 
rokovania s odbormi prebiehali vždy 
na jeseň a výsledky boli známe 
v januári. Prečo posun tento rok? 
Máme sa na toto pravidlo pripraviť 
aj v ďalších rokoch? 
 
Na posune sme sa dohodli s odbormi. Pri 
vyjednávaní sa totiž do úvahy berú dôleži-
té ekonomické ukazovatele ako napríklad 
inflácia, vývoj spotrebiteľských cien ako aj 
ekonomické a finančné výsledky skupiny. 
Tieto ešte v závere roka nie sú definitívne, 
existujú len prognózy, ktoré sú často ne-
presné. 
 
S odbormi sme sa preto dohodli, že termín 
rokovaní posunieme. Pre obe strany je 
lepšie pracovať s konečnými číslami.  
 
Vyjednávanie na jar je pritom bežné vo 
viacerých slovenských firmách. V tomto 
období vyjednávajú aj naši francúzski 
odborári. V budúcich rokoch by sme preto 
chceli zostať v tomto režime.  
 

Ako vlastne prebiehajú rokovania 
s odbormi? Boli tento rok „hladké“? 
 
Na začiatku rokovania zašle jedna zo strán 
svoj návrh tej druhej. Na rokovaniach si 

Od marca je v platnosti nový dodatok  kolektívnej zmluvy (KZ). Upra-
vuje pravidlá Banky pracovného času, mzdovú a sociálnu politiku. 
Alexandra Thevenin, riaditeľka ľudských zdrojov, nám priblížila prie-
beh tohtoročného kolektívneho vyjednávania ako aj hlavné myšlienky 
jednotlivých častí nového dodatku. 

Hlavná myšlienka odmeňovania? 
 
Naším dlhodobým cieľom v odmeňovaní je 
ohodnotiť pracovný výkon a spravodlivo 
oceniť zvyšovanie kompetencií a zručností. 
Chceli by sme, aby naše mzdy boli atrak-
tívne pre terajších i potenciálnych zamest-
nancov.  
 
V minulosti sa kládol dôraz hlavne na 
rovnaké zvýšenie mzdy pre všetkých. 
V tomto roku sme vyčlenili istú časť aj na 
individuálne zvýšenie miezd. Spravodlivé 
odmeňovanie na základe výkonu. Iba pri 
individuálnom zvýšení možno zohľadniť 
individuálnu snahu, iniciatívu 
a zaangažovanosť.    
 
 

Aká je nosná idea sociálneho progra-
mu?  
 
Tohtoročné zmeny sa týkajú hlavne rozde-
lenia sociálneho fondu. Vďaka novým 
pravidlám môže každý zamestnanec využiť 
aspoň jeden benefit, ktorým budú univer-
zálne poukážky. Ponúkneme ich všetkým 
zamestnancom, ktorí nečerpajú príspevok 
na rekreáciu alebo príspevok na lízing 
auta.  
 
Je to však len prvý krôčik k rovno-
mernejšiemu rozdeľovaniu benefitov. 
Obohatia dlhodobé programy ako naprí-
klad doplnkové dôchodkové sporenie či 
životné a úrazové poistenie. Naším cieľom 
je neustále zlepšovať benefity tak, aby 
zamestnancom pomáhali v ich každoden-
nom živote, aby boli prestížne a obľúbené, 
ale aj spravodlivo rozdeľované.  

 

potom obe strany odôvodňujú svoje 
požiadavky.  
Priebeh stretnutí býva ovplyvnený 
viacerými faktormi, aktuálnou situá-

ciou, výsledkami a podobne. Vždy však 
závisí od vyspelosti rokujúcich partnerov, 
či budú prebiehať „hladko“ alebo 
k dohode nedôjde. Ja som toho názoru, že 
rozumní ľudia sa vždy dokážu dohodnúť.  
 
V rámci tohtoročného kolektívneho vyjed-
návania sme asi najviac času venovali 
novým pravidlám Banky pracovného času 
a samozrejme mzdám. Aj napriek tomu, že 
každá zo strán mala svoju vlastnú predsta-
vu, pri vyjednávaní napokon obe strany 
urobili kompromisy. S výsledkami vyjedná-
vania som spokojná.   
 

Tento rok sa vyrokúvali a podpisova-
li tri prílohy KZ. Ako by sme charak-
terizovali hlavnú myšlienku prílohy 
o Banke pracovného času? Čo ste sa 
v nej snažili presadiť a naopak s čím 
prišli odbory? 
 
Naším hlavným cieľom bolo zjednodušiť 
pravidlá flexibility.  
Flexibilita je dnes v automobilovom prie-
mysle nevyhnutná na to, aby automobilka 
na trhu prežila. Pre nás, zamestnávateľa, 
bolo dôležité, aby Banka pracovného času 
bola reálne čo najflexibilnejšia.  
 
Odbory zas naopak trvali na tom, aby 
podmienky flexibility boli pre zamestnan-
cov akceptovateľné. Aby sa zamestnanci 
nestali rukojemníkmi používania Banky 
pracovného času. A táto požiadavka je 
úplne legitímna.  
 
Preto sme sa dohodli na zásadnej zmene, 
ktorá nastala od 1. marca. Dnes, aj 
v prípade, že zamestnanec odpracúva 
dlžné hodiny, dostáva za ne príplatok vo 
výške 25% priemerného zárobku. Podľa 
legislatívy by pritom odpracovanie dlžných 
hodín nemuselo byť zaplatené.  -A. Maťová-  
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Školili sme sa na kolektívnu zmluvu 
Predposledný februárový týždeň patril školeniam nadriadených na zmeny kolektívnej zmluvy. Dodatky o mzdách, Banke pracovného času 
a sociálnej politike totiž platia vždy len jeden rok, a tak si odborári a vedenie podniku každoročne sadajú k spoločnému stolu, aby našli 

kompromis čo najprijateľnejší pre zamestnancov, ako aj pre podnik. 
 
Po prijatí dohody prichádza na rad informovanie nadriadených a komunikácia zamestnancom. 14 školiteľov preškolilo 
počas šiestich dní na štvorhodinových stretnutiach takmer 250 nadriadených, ktorí boli rozdelení do menších skupín, 
aby tak mali priestor na otázky. Pozrime sa, ako zhodnotili školenie. 

Ako sa vám pozdávalo školenie? 
Jednoznačne vidím snahu nášho vedenia 
zlepšiť komunikáciu vo vzťahu 
k zamestnancom. Páčil sa mi tiež individuál-
ny prístup počas školenia a možnosť klásť 
otázky, na ktoré som aj dostal odpoveď. To, 
že tu boli zástupcovia z viacerých oddelení 
dávalo školeniu komplexnosť, pretože 
každý priniesol svoj pohľad na vec.  Prezen-
tácia bola zrozumiteľná, ak tam boli nejaké 
nejasnosti, spýtali sme sa. 
 
Ktoré zo zmien považujete za pozitívne? 
Čo sa týka Banky pracovného času, môže 
tam nastať trošku šum ohľadom prechod-
ného obdobia. Ale myslím si, že keď nabeh-
neme na tretiu zmenu a štandardnú organi-
záciu banky, bude to jednoduché. Sú tam 
jednoznačne stanovené pravidlá, takže to je 
v poriadku. 
Čo sa týka sociálneho fondu a jeho čerpania 
boli ukázané jednoznačné výhody, beriem 
to pozitívne. Na mzdovej politike oceňujem 
hlavne to, že priemerné zvyšovanie, ktoré 
bolo ohlásené minulý rok tak hmlisto a 
nekonkrétne, bolo vysvetlené dopredu. 
Takže posun vpred. 
 
Negatíva? 
Niektorí možno budú argumentovať, že  
s prechodom na tretiu zmenu bude zvýše-
nie mzdy dané zo zákona vďaka príplatkom. 
PSA ale ponúka výhodnejšiu sadzbu mzdo-
vého zvýhodnenia, takže ak to vezmeme v 
globále, vychádza to ako plus. 

Marek Michalčík, 
CMON 

Ako sa vám pozdávalo školenie? 
Oceňujem úsilie RSH vysvetliť výsledok 
vyjednávania kolektívnej zmluvy zamest-
nancom efektívnejším spôsobom ako v 
minulom roku. Prezentácia bola podrob-
ná, jasná, zrozumiteľná, obsahovala veľa 
príkladov.  
 
Ktoré zo zmien považujete za pozitívne? 
Sociálny program na rok 2012 je spravod-
livejší a transparentnejší. Oceňujem tiež, 
že pravidlá uplatňovania kont v Banke 
pracovného času sú transparentnejšie, 
jasnejšie a zrozumiteľnejšie. 
 
A negatíva? 
Prezentácia a celý sociálny program na 
rok 2012 je zostavený a prezentovaný až 
príliš pozitívne, čo po odkomunikovaní 
finančných výsledkov skupiny PSA môže 
vzbudzovať pochybnosti.  Zároveň by som 
odporučil, aby bol benchmark v prezen-
tácii aplikovaný v každej oblasti sociálne-
ho programu. V opačnom prípade môže 
vyznieť účelovo. 
V súvislosti s platovou politikou by som 
bol rád, keby sa nezabúdalo na motiváciu 
niektorých postov v kategórii MOO, kto-
rých pracovná aktivita nevyžaduje prácu v 
noci, resp. posty, kde vedúci pracovník v 
kategórii ETAM riadi tím ľudí a nie je RU.  
Manažérska prémia, o ktorej sa hovorilo 
na školení, je predsa o kvalite práce a nie 
o počte ľudí v tíme. 

Miroslav Buček, 
pilot SPP CPL 

Ako sa vám pozdávalo školenie? 
Bolo to lepšie ako minulé roky, keď boli školenia 
v TR50. Mali sme priestor na otázky. Minulé roky 
nás bolo na školení viac než 100 a debatovať o tak 
dôležitých témach za hodinu a pol je nereálne.  
Prezentácia bola zrozumiteľná, čo mi nebolo jasné, 
na to som sa spýtal, takže som bol schopný odko-
munikovať to mojím ľuďom tak, aby porozumeli. 
 
Ktoré zo zmien považujete za pozitívne? 
Pozitívna vec je navýšenie miezd, väčšia  transpa-
rentnosť, lebo v minulosti bolo povedané 6,5%  
a my sme nevedeli, čo to znamená. 
 
A negatíva? 
Nepáči sa mi, že systém "odpúšťania hodín" z flexi E 
je odkategorizovaný, t.j. niekomu sa odpustí 70 
hodín a niekomu len 40 hodín. Podľa mňa by to 
malo byť pre všetkých jednotne. 

Jozef Mistrik, 
RU QCP 

Ako sa vám pozdávalo 
školenie? 
Školenie bolo veľmi 
dobre zorganizovené, 
stručné a jasné. Bolo 
dobré, že tu boli ľudia 
z rôznych pozícií 
a z rôznych oddelení. 
Školenie bolo veľmi 
dobre pripravené. 
 
 

Ktoré zo zmien považujete za pozitívne? 
Pozitívom je to, že prišlo k zvýšeniu miezd. Tiež sa mi 
páči, že sociálny program bude pre všetkých zamestnan-
cov.  

František Hallo, 
RU montáž -A

. M
aťo

vá-  
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AKO SA RODIL PROJEKT 

Pierre Authier, šéfdizajnér projektu A9 

R 
egenerácia štýlu, znovuzrodenie legendy segmentu B či stelesnenie 
novej stratégie značky Peugeot. To je len niekoľko sloganov, s ktorými 
prichádza bojovať o motoristov nový Peugeot 208. Muníciu na to má.  

 
Všetko sa začalo koncom roka 2007. Peugeot 207 bol na trhu niečo vyše roka, 
keď začali inžinieri a dizajnéri pracovať na jeho nástupcovi. Pierre Authier,  
šéfdizajnér projektu A9, pritom samozrejme nechýbal a pre Bonjour Trnava 
priblížil toto stvoriteľské obdobie nasledovne: 
 
„Keď sme začínali tvoriť projekt A9, uvedomovali sme si špecifickosť situácie. 
Pripravovali sme auto segmentu, ktorý sa stal hyperkonkurečný. Navyše berúc 
do úvahy ekonomickú krízu, bolo nám jasné, že sa nemôžeme uspokojiť iba 
s jednoduchou modernizáciou. Taktiež očakávania klientov prešli v tomto 
období premenou. Projekt A9 si teda už od začiatku vytýčil tie najambicióznej-
šie ciele, aké kedy mal projekt značky Peugeot – preskočiť jednu generáciu 
vzhľadom na „hviezdy“, na ktoré nadväzuje: 205, 206 a 207. Auto má byť 
schopné zvádzať a udržať si rôznorodú klientelu, vyvolať lásku na prvý pohľad 
a vyžarovať energiu. 
Od začiatku sme chceli, aby náš model bol regeneráciou, znovuzrodením 
mestského auta.“ 
 
Smerovanie návrhov exteriéru auta bolo jasné už koncom roka 2007. „Dvere 
sme skrátili o sedem centimetrov, pričom sme zachovali ich výšku. Tak sme 
docielili plynulú nadväznosť medzi skrátenou kapotou a zošikmeným čelným 
sklom v harmónii s dverami bez rámov,“ priblížil prvé zadanie, ktoré sa od 
začiatku projektu nezmenilo, P. Authier.  
 
Na základe týchto technických atribútov vypracoval Sylvain Henry v januári 
2008 prvé skice exteriéru. Zasadil do nich aj ďalšie vlastnosti auta: svižné, 
ľahké, plné energie. 
  
Pokračovanie Zrodenia legendy nájdete v nasledujúcom čísle Bonjour Trnava. 

Prvé skice exteriéru 

Vyhrajte Peugeot 208 na víkend. Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú otázku a vyplníte nasledujúci kupón. Kúpón nám pošlite, alebo 
prineste do 13. júla na oddelenie internej komunikácie, administratívna budova TR50, 1. poschodie, kancelária č. 119.  

Zrod legendy 

Kedy sa začala príprava nástupcu Peugeot 207? 

Prevádzka:  

Meno a priezvisko: 

Nadriadený:  

SÚŤAŽ 

Vyhrajte Peugeot 208  

na víkend 
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TÉMA ČÍSLA 

Nová 208 uzrela svetlo sveta. Aj toho verejného. Známa je nielen nám, zamestnancom, ale čoraz viac o nej 
hovorí verejnosť mimo brán automobilky. Médiá sa začínajú zapĺňať prevažne pozitívnymi správami 
o trnavskej novinke. Od apríla, po slovenskej premiére na autosalóne v Bratislave, si ju môžete kúpiť už aj na 
Slovensku. 
 
Peugeot 208 sa za krátky čas projektovej fázy stal pevnou súčasťou trnavskej automobilky. Počet vyrobených 
modelov sa neustále zvyšuje, aby v máji naplno nahradil Peugeot 207, ktorý odíde do zaslúženého automobi-
lového dôchodku.  

PEUGEOT 208:  
ĎALŠÍ ČLEN TRNAVSKEJ RODINY 
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„Takýto skorý rozbeh sériovej výroby nemá v skupine obdoby.“  

Peugeot 208 súčasťou výrobných liniek za rekordne rýchly čas 

Kalendár projektu A9 

12. marec 2012 - začiatok sériovej výroby Peugeotu 208. 

11. apríl 2011 - Philippe Varin oznámil na tlačovej konferen-

cii v Trnave investíciu 120 mil. eur do nového projektu.  

30. máj 2011 - montáž prvého modelu A9 v pilotnom ateliéri. 

Karoséria prvého auta bola zvarená v Poissy, lakovali sme ju 
v Trnave. 

6. júl 2011 - projekt A9 prešiel tzv. „Žalónom zrelosti výrob-

ku“ (Jalon Maturité Produit), ktorý potvrdil, že automobilka má 
potenciál na dosiahnutie požadovaných výsledkov kvality 

a dodržanie ekonomických požiadaviek, ktoré sú pri rozbehu nového 
projektu veľmi dôležité. 

Na prelome júna a júla 2011 - karosérie nových modelov sa 

začali zvárať v Trnave, prechod projektu do ďalšej fázy VRS2. (13. júla 
2011 bolo zmontované prvé vozidlo fázy VRS2 v pilotnom ateliéri.)  

Sériovú výrobu sa v trnavskom závode podarilo rozbehnúť 
o rekordných päť týždňov skôr, ako bolo pôvodne plánované. 
Vďaka zanietenosti projektových tímov a schopnosti pracov-
níkov vo výrobe rýchlo sa adaptovať na nový proces, sa nám 
podarilo zapísať do histórie skupiny PSA Peugeot Citroën. 
„Takýto skorý rozbeh sériovej výroby nemá v skupine obdo-
by,“ nechal sa počuť generálny riaditeľ automobilky Luciano 
Biondo počas výročnej prezentácie AMPHI. Uvedenie 208 do 
sériovej výroby je však len prvým krokom k úspechu modelu. 
Čakajú nás ešte mnohé dni vytrvalej práce, počas ktorých 
bude našou úlohou udržať si výborné výsledky kvality, ktoré 
už dnes dosahujeme.  

Prvá predsériová 208 prešla montážnou linkou 22. novembra.  
O štyri mesiace neskôr prešla tou istou linkou prvá sériová 208. 

2. november - značka Peugeot oficiálne svetu predstavila prvé 

fotografie modelu 208. 

Koniec novembra - vyrobili sme prvé špecifické výbavy mo-

delu 208 – úžitková verzia a autoškola. 

16. január 2012 - začiatok fázy EL2 – na linke 2. Predposledná 

fáza pred spustením sériovej výroby. 

8. február - začiatok etapy Metódy výrobných dávok (Méthode des 

lots).  
Prechod etapou trval rekordných sedem pracovných dní od 13.-21. februára. 

8. marec 2012 - dostali sme Súhlas so spustením sériovej 

výroby Peugeotu 208 (Accord Montée en Cadence). 

Kalendár projektu A9 

22. november 2011 - prvé predsériové auto na linke, začiatok     

projektovej fázy EL1 (en ligne 1 = na linke 1). 

24. november 2011 - v Trnave sme vyrobili miliónte auto. 

Bola ním nová 208. 

L. Biondo 
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8. marca sme získali Súhlas so spuste-
ním sériovej výroby 208. Túto udalosť 

sme oslávili v každom ZVT slávnost-
ným rozkrojením torty s logom  Peu-

geotu 208.  

Montovali sme 
už aj špeciálne 
výbavy 208: 
napríklad mo-
del pre účely 
autoškoly, či 
úžitkovú verziu. 

Projekt A9 v číslach 
Na projekte A9 pracovalo doposiaľ najviac Slovákov v histórii trnavských 
projektov.  
Výroba Peugeot 208, to je  1 600 špecifických dielov.  
Novú 208 momentálne v lakovni striekame v desiatich odtieňoch, chystá-
me sa na nanášanie ďalších dvoch. 
Začiatkom mája sme vyrábali takmer 300 dvestoosmičiek denne. 

Matúš Toporcer, zvarovňa: 
Dvestoosmička sa mi páči. Je z 
kategórie malých áut a je to pekné 
a šikovné autíčko. Podľa mňa na 
jeho predaj zaváži najmä cena. 
Interiér je pekný, schopný, ten malý 
volant je na prvý pohľad divná vec, 
ale je to dobre vymyslené. 

Marek Vlček, EAF, kvalita: 
Dizajn podľa mňa zaujme najmä ženy. 
Výhodou je, že rýchlosť v kilometroch 
sa zobrazuje aj analógovo, aj digitálne. 
Pre mňa je toto auto naozaj konkuren-
cieschopné najmä vo verzii 1,6 litra HDi 
so šesťstupňovou manuálnou prevo-
dovkou. Prekvapilo ma, že zvonku je 
208 menšia ako 207, ale vnútri dvesto-
osmičky je oveľa viac priestoru.  
 

Marcel Hrebíček, montáž: 
Páčila sa mi najmä veľmi dobrá ma-
névrovateľnosť pri cúvaní 
a parkovaní. Dizajn exteriéru hodno-
tím tiež kladne, prevedenie interiéru 
takisto veľmi dobré. Priestorovo je to 
výborne riešené auto. Oproti dvesto-
sedmičke sa zlepšili najmä sedadlá. 
Sú pohodlné a ergonomické. Vôbec 
ma nebolel chrbát. A naše dieselové 
motory sú naozaj veľmi dobré.  

I keď sa Peugeot 208 začal na Slovensku predávať až koncom apríla, mnohí z nás mali možnosť šoférovať toto auto 
oveľa skôr. A takto ho hodnotia. 

-Tém
u

 čísla p
rip

ravili: K
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o
váčo
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12. január 
Našu automobilku 

navštívil Denis Mar-
tin, riaditeľ výrobnej 

divízie PSA. Prezrel 
si výrobu a procesy 
riadenia produkcie 

a kvality vo všetkých 
prevádzkach. Na 

záver návštevy skon-
štatoval, že sme na 
najlepšej ceste do-

siahnuť náš cieľ  - 
byť medzi troma 

najlepšími európsky-
mi závodmi. 

1.február 
Vyrobili sme 
prvé restajlova-
né C3 Picasso. 
Vstúpili sme 
tak do fázy 
čiastočného 
utajenia, ktoré 
potrvá do 
septembra. 

8. február 
Behom týždňa 
sme zlepšili vý-
sledky kvality 
Peugeotu 208 
takmer o polovicu 
a prešli sme ďal-
ším „žalónom“. 
Začala sa etapa 
výrobných dávok 
tzv. Méthode des 
Lots. 

23. február 
Vedenie auto-
mobilky 
a podniková 
odborová orga-
nizácia OZ KOVO 
podpísali dodat-
ky kolektívnej 
zmluvy, ktoré sa 
týkajú mzdovej 
politiky, Banky 
pracovného času 
a sociálnej   
politiky. 

16. január 
Vstúpili sme do 

ďalšej fázy projek-
tu – EL2. Ide 

o predposlednú 
etapu pred spus-

tením sériovej 
výroby Peugeotu 

208.  

10. január  
Štyridsaťminútové 
zastavenie výroby, 

počas ktorého si 
každé ZVT aktuali-

zovalo svoju 
Zmluvu o cieľoch 

na rok 2012.  

-Text: A. Maťová, Foto: archív internej komunikácie- 
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Viete že... 

...závod v Sochaux aktuálne vyrába modely 308, 308 SW, 308 CC, 3008, 3008 Hybrid, 5008 a DS5. 

...Sochaux je malé mesto vo východnom Francúzsku, ktoré preslávil závod skupiny PSA Peugeot Citroën a futbalový klub. 

...známy futbalový klub FC Sochaux Montbéliard založil Jean-Pierre Peugeot, priekopník profesionalizácie futbalu. 

...futbalisti zo Sochaux boli jedni z prvých, pre ktorých bol futbal zamestnanie. 

...v meste Sochaux žije 4 334 obyvateľov (údaj z roku 2009). 

K ým náš závod zaberá rovnakú plochu ako Monako, Sochaux je jedenapolkrát väčšie. V budovách, v ktorých sa v roku 1912 vyrobi-
li prvé Peugeoty 201, je dnes lisovňa a zvarovňa. K závodu patrí tiež lakovňa, kde pracujú s 25 odtieňmi, čo je raz toľko ako u nás. 
V montáži, ktorá má plochu 100 futbalových ihrísk, montujú autá na dvoch linkách. 

 
V Sochaux sa vyrábajú aj tlmiče na takmer všetky autá značiek Peugeot a Citroën. V blízkom Belchamp (vzdialené necelých 30 kilomet-
rov) je vývojové a testovacie centrum. Robia sa tu všetky merania, crash testy či skúšky materiálov. Na sedemnástich skúšobných drá-
hach (mestský okruh, zóny na brzdenie, zamrznuté cesty,...) najazdia autá našej skupiny milióny kilometrov. 
 
Jednou z priorít závodu je ochrana životného prostredia. Je to prvá francúzska automobilka, ktorá získala certifikát za energetické ma-
nažérstvo, ISO 50 001. V rámci areálu vybudovali solárnu stanicu, ktorá produkuje množstvo energie potrebnej pre 400 domácností.  

Od decembra 2010 je na dlhodobej pracovnej ceste v Sochaux aj náš kolega, Marián Kníš. 
Podelil sa s nami o svoje dojmy z najstaršieho závodu skupiny PSA Peugeot Citroën. 
 
„Pracujem tu už viac ako rok na projekte T9, čo je nástupca Peugeotu 308. Práca je to veľmi 
zaujímavá, umožňuje mi spoznať a žiť s projektom od jeho samotného zárodku, kde prechá-
dzame jednotlivými fázami od konceptu do finálneho tvaru daného modelu. Mám na starosti 
časť lisovaných dielov od externých dodávateľov. Presnejšie, pracujem na schvaľovaní proce-
sov výroby, zmien a tiež ako podpora nákupu pri stanovovaní cien nástrojov ako i samotných 
dielov.  
Sochaux je obrovský závod, v minulosti tu pracovalo až 49 tisíc zamestnancov, dnes je to vďa-
ka automatizácii už „len“ niečo cez 12 tisíc. Mestečko a okolie je fajn. Ja osobne pochádzam 

z dediny, takže prostredie Sochaux je mi veľmi blízke, podobné ako u mňa doma. Voľný čas tu trávim v prírode - 
bicyklujem, alebo chodím na túry do okolitých hôr.“ 

-Text: A. Maťová. Foto: www.sochaux.psa.fr- 

Sochaux: automobilka, v ktorej sa začala písať histó-
ria Peugeotu  

Bolo to pred 100 rokmi, keď z výrobného pásu automobilky v Sochaux zišlo prvé auto – Peugeot 201. Dnes má tento 
závod na konte už viac ako 20 miliónov vyrobených automobilov. Orientuje sa na výrobu modelov na platforme 2. 
Denná produkcia je 1 801 vozidiel. V súčasnosti tu pracuje viac ako 12 000 ľudí. 



-Text: A. Maťová, Foto: archív internej komunikácie- 

6. a 14. marec 
Počas Konferencie 

bezpečnosti, zdravia 
a ergonómie sme 

spoznali ciele a akcie 
na zvýšenie bezpeč-

nosti a ochrany zdra-
via pracovníkov 

nášho závodu 
v tomto roku.  

12. marec 
Začala sa sériová 
výroba Peugeotu 
208.  

24. a 25. marec 
Okolie nášho závodu je 
zelenšie. Vysadili sme 
208 stromov pre dvesto-
osmičku. Počas víkendu 
sme zároveň mohli otes-
tovať náš najnovší mo-
del, Peugeot 208. Na 
podujatí sa podieľali aj 
značky Peugeot 
a Citroën. Vďaka nim 
sme mohli skúsiť aj elek-
tromobily, skútre 
a bicykle či prémiové 
modely.  

17.  až 19. apríl 
Počas pracovnej skupiny 
tzv. Schéma DIR pracovali 
naši kolegovia na príprave 
krokov, ktoré nás privedú 
k cieľom vytýčeným na 
najbližších päť rokov. Už 
budúci rok by sme chceli 
patriť medzi tri najlepšie 
automobilky Európy a v 
ďalšom období túto pozí-
ciu stabilizovať.  

8. marec 
Prešli sme poslednou 
etapou projektu A9  - 
Súhlas so zvyšovaním 
výrobných dávok (tzv. 

Accord Montée en 
Cadence). Znamená to 

potvrdenie našej 
schopnosti vyrábať 

Peugeot 208 
v požadovanej kvalite 

a množstve. Tento deň 
sme symbolicky oslávili 
tortou s logom dvesto-

osmičky.  

28. február  
V Trnave sme otvorili 

nové školiace stredisko 
oddelenia logistiky. Slúži 
na teoretické, ale i prak-
tické školenia novoprija-
tých zamestnancov, ako 

aj na preškoľovanie vodi-
čov motorových vozíkov, 
školenie a coaching mo-

nitorov logistiky, či na 
preškolenie pracovníkov 

v prípade zmien procesu.  
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17.  až 19. apríl 
Počas pracovnej skupiny 
tzv. Schéma DIR pracovali 
naši kolegovia na príprave 
krokov, ktoré nás privedú 
k cieľom vytýčeným na 
najbližších päť rokov. Už 
budúci rok by sme chceli 
patriť medzi tri najlepšie 
automobilky Európy a v 
ďalšom období túto pozí-
ciu stabilizovať.  

AKO TO FUNGUJE? (túto rubriku navrhol RU Peter Jeck, MON) 
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Dažďový senzor: jednoduchý vynález, ktorý spríjemní jazdu 

V novej rubrike interného časopisu „Ako to funguje?“ si predstavíme technológie, ktoré boli kedysi skôr z kategórie sci-fi, no 
dnes tvoria takmer bežnú súčasť automobilov. Dozvieme sa, ako vodičovi uľahčujú jazdu, či ako ho chránia. Odhalíme, ako 
fungujú. Tip na túto rubriku sme dostali od Petra Jecka, RU z montáže. Aj vďaka nemu sa počas nasledujúceho roka zmeníme 
na znalcov niektorých automobilových technológií. 

-Tému spracovala K. Kováčová. Informácie o dažďovom senzore nám poskytol Ghassen Abichou, pilot štúdií z oddelenia PVS- 

Lom maximálnej  
intenzity 

Maximálna intenzita 

 

 

 

  

Suché čelné sklo Mokré čelné sklo 

Kvapka 

Menšia intenzita 
  

 

 

 

D ažďový senzor je jedným 
z komponentov auta, ktoré zvyšujú 
komfort jazdy. Malá súčiastka 

vybavená procesorom sa nachádza na 
čelnom skle, pod spätným zrkadlom. Veľmi 
zjednodušene by sa dalo povedať, že vysie-
la na čelné sklo signály. Ak tieto nenarazia 
na žiadnu prekážku, „odrazia sa“ od čelné-
ho skla a vrátia sa v nezmenenej intenzite 
späť k procesoru. Ak však narazia na pre-
kážku (napríklad na dažďovú kvapku), lámu 
sa a rozptýlia sa do priestoru. Len časť 
signálu s menšou intenzitou sa vráti späť 
k procesoru. To je pre senzor pokyn, že má 
spustiť stierače. Čím je viac kvapiek na 
čelnom skle, tým stierače stierajú rýchlej-
šie. 
Senzor má ešte jednu funkciu, ktorá v našej 

krajine nie je využívaná natoľko, ako naprí-
klad vo Francúzsku. Je to automatické roz-
svecovanie svetlometov. Podľa slovenskej 
legislatívy, však musia byť svetlá na aute 
rozsvietené počas celého roka, a tak táto 
funkcia je pre našinca zbytočná. Dve diódy, 
ktoré senzor obsahuje, vysielajú signál, ktorý 
vozidlu dáva odpoveď na to, či treba zapnúť 
svetlomety. Ak napríklad prechádzate pod 
mostom, svetlá sa nezažnú. Ak však vchádza-
te do tunela, procesor vyhodnotí, že svetlá 
treba zapnúť a tie sa rozsvietia. 
 
Ak si však myslíte, že dažďový a svetelný 
senzor je inteligentná vecička, ktorá rozmýš-
ľa za vás, mýlite sa. Funguje na optickom 
princípe vysielania a spätného prijímania 
signálu. Ak napríklad priložíte na senzor 

ruku, stierače začnú stierať a rozsvietia sa tiež 
svetlomety. Ak máte vozidlo vybavené touto 
funkciou, určite sa vám už stalo, že počas jazdy 
v lete, napríklad po diaľnici, začali stierače 
stierať, i keď nepršalo. A to preto, lebo na 
čelnom skle boli nečistoty, či mušky. Senzor 
teda nerozoznáva, či prší, sneží alebo je slneč-
no.  
 
Senzor je kalibrovaný na každý typ auta. Nie-
ktoré modely ním však kvôli uhlu zakrivenia 
bočného skla nie sú vybavené. Ide predovšet-
kým o kabriolety. Jeho fungovanie sa zatiaľ 
skúša v exteriéri, za daždivých podmienok. 
Čakať až zaprší je hlavne v letných mesiacoch 
časovo náročné. Preto sa vývojári pokúšajú 
vyvinúť nový typ robota, ktorý by nasimuloval 
dážď počas jazdy auta.  

... prvý dažďový senzor začala montovať nemecká značka Mercedes už v roku 1994? 

... skupina PSA Peugeot Citroën ho montovala po prvýkrát v roku 2001? Bol ním vybavený model Peugeot 
206. 

... momentálne sú dažďovým senzorom vo vyššej výbave vybavené takmer všetky modely, ktoré skupina 
vyrába. Nemontuje sa len do kabrioletov (modely s označením „CC“). 

Viete, že... 

Ak ste vodičmi, určite to poznáte. Šoférujete za hustého dažďa, pomalý pohyb stieračov sa vám zdá nedostatočný, prepnete na vyšší stu-
peň, no ten je zas príliš rýchly. Hľadáte zlatú strednú cestu, no páčka, ktorá aktivuje stierače, ponúka len tieto dve možnosti. Rovnaký prob-
lém začiatkom 90tych rokoch trápil aj automobilových vývojárov. A tak vytvorili dažďový senzor. 
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BEZPEČNOSŤ POD LUPOU 

ROK 2012 JE VÝZVOU AJ V OBLASTI BEZPEČNOSTI 
V minulom roku bolo zrealizovaných 664 kaizenov, ktoré zlepšili ergonómiu na pracovných postoch. Ich autormi boli naši 
zamestnanci. Vysoký počet týchto nápadov je dôkazom, že nám záleží na neustálom zlepšovaní bezpečnosti a ochrany 
zdravia na našich pracovných postoch a na postoch našich kolegov. Aj vďaka ergonomickým kaizenom a nápadom, ako 
zlepšiť bezpečnosť, klesol v automobilke počet úrazov s PN takmer o polovicu, znížil sa tiež počet úrazov ošetrených 
v závode a v nemocnici.  
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Najbezpečnejšou prevádzkou v automobilke je momentálne oddelenie kvality QCP  

P 
očas roka 2011 sme dokázali, že 
sa to dá bez väčšej námahy – 
zlepšiť bezpečnosť a posilniť 

ochranu zdravia. Stačí toľko opakované 
– mať oči otvorené a byť pozorný, čo sa 
okolo nás deje. Niekedy sú jednoduché 
riešenia oveľa účinnejšie ako nákladné 
investície, čo mali možnosť posúdiť aj 
poslucháči Konferencie bezpečnosti, 
zdravia a ergonómie, ktorá sa uskutoč-
nila v marci. Práve počas nej vyzdvihli 
Vladimír Beno, vedúci oddelenia bez-
pečnosti a Martin Takáč, lekár – mana-
žér, úspechy, ktoré sme dosiahli v roku 
2011 a predstavili výzvy, ktoré nás 
čakajú v roku 2012. 
Rok 2012 sa nesie najmä v udržaní 

výsledkov, ktoré sme dosiahli 
v uplynulom roku. „Je to po prvýkrát, čo 
sme si nestanovili ešte ambicióznejšie 
ciele ako v predošlom roku. A to hlavne 
preto, že počet našich zamestnancov sa 
neustále zvyšuje. Pred nami stoja nové 
výzvy vo výrobnej oblasti,“ vysvetľuje V. 
Beno. Do automobilky prichádzajú noví 
zamestnanci, ktorým bude istú dobu 
trvať, kým si osvoja pravidlá, ktoré tu 
platia. Samozrejme, obozretní treba byť 
od prvého dňa. Novým ľuďom budú 
pomáhať tútori, ktorí im poradia, ako 
zvládať pracovné situácie.  
V závode tiež chceme posilniť preven-
ciu a ochranu zdravia. „Riešiť zdravotný 
problém, keď sa už vyskytne, je pre 

človeka nepríjemné. Preto sa mu treba 
v čo najvyššej možnej miere vyvarovať,“ 
hovorí M. Takáč. Oddelenie zdravia 
a ergonómie preto pre zamestnancov 
pripravilo tematické dni ako napríklad 
Deň bez tabaku, kedy budú odborní 
pracovníci merať oxid uhoľnatý 
vo výdychu fajčiarov, či Deň srdca, kedy 
si zase môžu dať zamestnanci odmerať 
telesné hodnoty. „Pokračovať budeme 
tiež v solidárnej akcii – v darovaní krvi,“ 
dodáva M. Takáč. Okrem toho 
v prevádzkach stále pokračujú školenia 
správnych polôh a pohybov 
s kinezioterapeutkou.  

Počas Konferencie bezpečnosti, zdravia a ergonómie bolo predstavených aj Päť záväzkov bezpečnosti na tento rok: 

 Bezpečnosť je naša najväčšia priorita. 

 Štandardy práce obsahujú kľúčové body bezpečnosti a ergonómie. 

 Školenie bezpečnosti pre novoprijatých a zamestnancov, ktorí menia svoj pracovný post. 

 Zlepšovanie postov v rámci Štandardizácie práce (tzv. Standardized Work). 

 Zodpovedné správanie a angažovanie všetkých. 
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Šetríme energie, šetríme životné prostredie 

...prebieha animácia riadenia energií? 
Na každej hale sú zodpovední ľudia, ktorí riešia animáciu energií. Denne porovnávajú teoretickú spotrebu energií 
pri danej teplote a produkcii, resp. po odstavení produkcie, so skutočnou spotrebou. Identifikujú odchýlky 

a hľadajú ich príčiny. Sledujú tiež vypínanie zariadení cez prestávku, alebo po skončení výroby. Náš systém riadenia 
energií je momentálne najprepracovanejší v rámci skupiny PSA. Aj vďaka nemu sme dosiahli tak veľké úspory.  

Viete, koľko energie spotrebuje ročne vaša domácnosť? Možno si nespomeniete, koľko kilowatthodín to predstavuje, určite však viete, že svie-
tenie, kúrenie, varenie, televízor, pračka či počítač vám odkroja poriadny kus z rodinného rozpočtu. Bez nich to však nejde. Tak ako to ani 
v našom závode nejde bez energií. Dá sa na nich vôbec ušetriť, keď ich potrebujeme takmer na všetko? 

vzduchu používaného v procese lakovne sa zas zvýšila o dva stupne. 
Zdanlivo malá zmena, no úspora 27 000 eur ročne rozhodne nie je 
zanedbateľná. 
 
Medzi ďalšie akcie patrí odstavovanie zariadení počas prestávok, 
vypínanie svetiel po nočnej zmene na parkovisku nových áut, alebo 
zmena chladenia výrobných hál počas letných mesiacov. 
 
 

Šetrenie energií = zachovanie konkurencieschopnosti 
„Energia na Slovensku je oveľa drahšia než vo Francúzsku. To nás 
znevýhodňuje oproti ostatným závodom skupiny,“ hovorí S. Miha-
ľov. „Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme šetriť energiu, ale 
tak, aby to nemalo vplyv na kvalitu výroby či komfort ľudí.“ 
 
A to sa dá dvoma spôsobmi. Buď budeme hľadať všetky možnosti 
šetrenia a znižovať spotrebu, alebo zainvestujeme do zariadení, 
ktoré na svoju činnosť potrebujú menej energie, či do alternatívnych 
zdrojov. Problémom však je, že návratnosť takýchto investícií sa 
počíta niekedy až na desiatky rokov. Preto je prvá možnosť výhod-
nejšia, aj keď prácnejšia.  

Viete ako... 

Pri výrobe energie sa produkujú skleníkové plyny. 

spotrebuje smrek za 

370 rokov 

Naša úspora: 3 683 MWh 

(čo predstavuje ročnú spotrebu 

400 domácností) 

2 250 000 km  
novým Peugeotom 208 

Úspora 270 ton CO2 

O dpoveďou je práca pilotov energií pod vedením Slavomíra 
Mihaľova. V roku 2011 sa im podarilo rôznymi opatrenia-
mi ušetriť 3 683MWh, čo predstavuje ročnú spotrebu 400 

domácností. Túto úsporu dosiahli bez akýchkoľvek investícií. Za 
šetrením energií  však nehľadajme len ekonomický prínos. Šetríme 
tým aj životné prostredie.  
 

Ako sa nám to podarilo? 
Najviac energií potrebuje pre svoju činnosť lakovňa. Aj preto sa 
v tejto prevádzke uskutočnila väčšina akcií.  
 
Znížili sme teplotu vody, ktorá sa využíva hlavne v lakovni na úpra-
vu vzduchu a vysúšanie karosérií po procese farbenia, a to zo 105 
na 90 stupňov. „Všetky zásahy sme robili veľmi opatrne, aby sme 
neohrozili kvalitu výrobu. Preto sme každý týždeň znížili teplotu 
o 2 stupne, až kým sme nedosiahli optimum z hľadiska výroby aj 
spotreby,“ vysvetlil Slavomír Mihaľov, pilot energií. Toto pätnásť-
stupňové zníženie teploty vody predstavuje ročnú úsporu 30 000 
eur. 
 
Teplota spaľovania výparov z lakovníckych pecí sa znížila z 950 na 
800 stupňov. Samozrejme, všetko sa to dialo pod prísnym dohľa-
dom inšpektorov životného prostredia, ktorí merali mieru emisií. 
Teplota vody, ktorá chladí kataforézu a využíva sa aj na úpravu 

- A. Maťová- 

ČO NA TO ŽABIAK? 
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Na rekreácie sa v tomto roku vyplatí viac 

Ako ďalej postupovať 
 

Ak ste do 16. marca požiadali o príspevok zo sociálneho fondu, dnes už určite máte odpoveď, či ste naň získali nárok. 
Peniaze však do výplaty získate až v tom mesiaci, kedy na personálne oddelenie doručíte zmluvu o obstaraní zájazdu 
(uzatvorenú v jednej z piatich partnerských cestovných kancelárií). Ak ste zmluvu priniesli napr. 26. apríla, príspevok vám 
bol jednorazovo vyplatený vo výplate za mesiac apríl. Ak prinesiete kópiu po 27. dni v mesiaci, príspevok sa vám vyplatí 
až s nasledujúcou výplatou.  
Najneskôr päť pracovných dní po tom, ako získate príspevok, treba zájazd uhradiť alebo cestovnej kancelárii zaplatiť as-
poň prvú splátku. 

Doteraz najvyšší priemerný príspevok 
 
I napriek tomu, že pravidlá výšky príspevkov sa za posledné roky výraz-
ne nezmenili, v priemere sa zamestnancom vypláca čoraz viac peňazí. 
Priemerná výška príspevku stúpa hlavne preto, lebo pribúdajú zamest-
nanci, ktorí v závode pracujú viac ako päť rokov.  
 
V roku 2012 získalo vďaka vernosti najvyšší možný príspevok až 86% 
rekreantov. Tohtoročný príspevok na rekreácie je tak v priemere 322 
€, čo je v porovnaní s minulým rokom o takmer 50 € viac (v roku 2011 
bola priemerná výška príspevku 273 €).  
 
Vernosť zamestnanca k automobilke je pritom jedným kritériom, ktoré 
rozhoduje o konkrétnej výške príspevku pre zamestnanca. Druhým 
kritériom je počet rodinných príslušníkov, ktorí na rekreáciu so zamest-
nancom cestujú.  

Rekreácie sa v našom závode organizujú už piaty rok. Pôvodný prenájom rekreačných zariadení sa postupom času zmenil 
na príspevok na rekreáciu prostredníctvom jednej, dvoch a napokon piatich cestovných kancelárií. Priemerná výška prí-
spevku sa v tomto roku zvýšila o takmer 50 €.  

Priemerná výška príspevku na rekreáciu bude 
v tomto roku výrazne vyššia 

Automobilka PSA Peugeot Citroën Slova-
kia vypláca finančný príspevok na rekre-
ácie už od roku 2007. Ako každý 
z benefitov, aj tento sa postupom času 
vyvíja podľa aktuálneho záujmu zamest-
nancov, ale aj stratégie spoločnosti 
v oblasti zamestnaneckých výhod.  
 
Najvyšší záujem o benefit bol zazname-
naný v minulom roku. O príspevok si 

požiadal každý piaty zamestnanec. 
Keďže záujem bol vysoký, spomedzi 
žiadateľov sa kvôli rozpočtu po prvýkrát 
vybrali tí, ktorí príspevok 
v predchádzajúcom roku nečerpali. 
Čerpalo ho napokon necelých 60% žiada-
teľov. 
 
Situácia sa v tomto roku zmenila, záujem 
o benefit mierne klesol. O príspevok 

žiadalo len 16% zamestnancov, získa ho 
však až 87% žiadateľov. Benefit 
v tomto roku využijú tí, ktorí finančnú 
pomoc nečerpali v minulom roku. Naj-
viac, až 22% zamestnancov, ktorí splnili 
tieto podmienky, je zo zvarovne.  

Text: M. Potkányová  
Ilustrácia: clipart 

Celoročné zľavy pre každého, aj na Last Minute 
 

Ak sa so svojou rodinou chystáte na dovolenku s jednou 
z nižšie uvedených cestovných kancelárií, nezabudnite, že 
ako zamestnanec môžete čerpať zľavy až do 35%, aj keď 
nebudete čerpať príspevok zo sociálneho fondu. Zľavy až do 
októbra môžete čerpať v týchto cestovných kanceláriách: 
Fifo, Hydrotour, Koala, Satur a Turancar. Niektoré cestovky 
poskytujú zľavy aj na Last Minute zájazdy.  

Kontakt 

Oddelenie sociálnych vzťahov 

     Tel.:  (033/5) 48 20 29 

Rudolf Mičko ml.  

Patrik Peciar  
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Pomocná ruka v najťažších chvíľach života 
Život nám často prináša nové a nečakané situácie. Aj v tých najťažších chvíľach ponúka automobilka PSA Peugeot Citroën svojim za-
mestnancom benefit v podobe jedinečného životného a úrazového poistenia.  

Automobilka PSA Peugeot Citroën ponúka svojim zamestnancom na celom svete jedinečné životné a úrazové poistenie. 
Prípadné poistné plnenie sa vyplatí zamestnancovi alebo jeho blízkym v nepredvídaných okolnostiach, t.j. pri strate života 
následkom úrazu alebo choroby, alebo pri úplnej trvalej invalidite.  
 
Poistenie je pritom pre zamestnancov bezplatné, celoročne ho platí zamestnávateľ. Zamestnancov kryje v práci, ale aj 
mimo nej, kdekoľvek na svete. Tí zamestnanci, ktorí majú svoju individuálnu životnú poistku, sú tak poistení dvojnásobne. 
Poistkou môžete bezplatne vinkulovať poistné krytie v prospech banky v prípade hypotéky alebo úveru.   

Za šesť rokov poistné plnenie pre 14 rodín 

Životné a úrazové poistenie našim zamestnancom ponúkame už takmer šesť rokov. Správnosť nášho rozhodnutia bola 
potvrdená už necelé dva mesiace od jeho rozbehu. Práve vtedy došlo k prvej poistnej udalosti, a to k tragickému úmrtiu 
nášho kolegu. Pozostalým bola vďaka tomuto benefitu vyplatená suma rovnajúca sa 24-násobku jeho základnej mzdy. 
V čase, keď si kládli najťažšie otázky svojho života, prišla aspoň jedna potešujúca správa.  
 
Do dnešného dňa bolo poistné plne-
nie vyplatené 14 zamestnancom resp. 
ich rodinám. Vďaka tomu si udržali 
určitý životný štandard aj napriek tra-
gickým udalostiam, ktoré sa udiali. 

Už po skúšobnej dobe 

Poistenie ponúkame všetkým zamest-
nancom, už po skončení skúšobnej 
doby. Na zapojenie sa do programu je 
potrebné vyplniť mená oprávnených 
osôb, ktoré by v prípade neočakávanej 
situácie (poistnej udalosti) čerpali 
poistné plnenie. Pri vstupe do progra-
mu poisťovňa neskúma zdravotný stav 
zamestnancov.  
 
Poistený zostávate počas celého trva-
nia pracovného pomeru v PSA       
Peugeot Citroën. Postenie vás kryje aj 
počas materskej a rodičovskej dovo-
lenky (po dobu 3 rokov), a aj počas 
neplateného voľna (do 1 roku).  

Čerpáte výhody tohto benefitu? 

Ak si už nepamätáte, či ste poistený, 
obráťte sa na personálneho vedúceho 
alebo referenta v prevádzke. Svoje 
otázky môžete pokojne adresovať aj 
na poisťovňu.  

Situácia Poistné plnenie* 

Strata života následkom úrazu 24-násobok základnej mzdy  

jednorazovo vyplatené oprávneným osobám 

Strata života následkom choroby 12-násobok základnej mzdy 

jednorazovo vyplatené oprávneným osobám 

Úplná trvalá invalidita** násled-
kom úrazu alebo choroby 

**invalidita, ktorá neumožňuje 
poistenému vykonávať žiadnu prácu 

12-násobok základnej mzdy 

vyplatené zamestnancovi v 60-tich mesačných 
splátkach počas piatich rokov 

*Poistné plnenie nepodlieha zdaneniu 

Prevádzka Personálny vedúci Personálny referent 

FER  a bývalé MSTG Miroslav Mladý Darina Žitná 

EMB, PEI Andrej Bíro Daniela Mikulášeková 

MON Zuzana Strémiová Daniela Dobrotková 

CPL, DPLO, DSIN Michal Nič Natália Kozmelová 

QCP, DRD, DA, DCOA, DIR, 
RSH, DRHQ 

Ivana Muráriková Henrieta Šestáková 

Kontakt 

Personálni vedúci a personálni referenti od 1. mája 2012 

Amslico poisťovňa – Alico, a.s. 
Korporátna klientela 
Pribinova 10, 811 09 Bratislava 

Kontaktná osoba: Katarína Slávičková 
Telefón: +421 2 59 363 225 
E-mail: katarina.slavickova@metlifeamslico.sk 
čísla poistných zmlúv: 400.058 a 200.215 

- M. Potkányová- 
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Ako sa dotýka technológia X86 a projekt FABRIX výrobného závo-
du Trnava?   

Prechod aplikácií na platformu X86 sa v našom závode začal ešte 
v roku 2008 v úzkej spolupráci s oddelením SISP na oddelení logis-
tiky. Nové druhy serverov a aplikácie s novým dizajnom nám 
umožnili o polovicu zmenšiť využívanú plochu v našich dvoch 
výpočtových sálach, znížiť náklady na údržbu serverov, prispieť 
k zníženiu spotreby elektrickej energie a následne znížiť výrobné 
náklady na jedno vozidlo. 
 

Čo je to projekt FABRIX? 

S projektom FABRIX sa môžeme stretnúť vo výrobných závodoch, 
priemyselných projektoch, či vo vývoji nových vozidiel. V súlade 
s metódami Systému výroby PSA a LEAN nám táto technológia 
dovoľuje zmenšiť a zjednodušiť servery inštalované v našej auto-
mobilke. Znamená to, že do jedného zariadenia môžeme zahrnúť 
aplikácie, ktoré boli predtým na viacerých serveroch, a to bez 
toho, aby sme znížili kvalitu služieb. Servery teraz zaberajú aj me-
nej miesta, čím sa ušetrí plocha, a keďže ich je menej, spotrebujú 
menej energie. 

Technológie sú stále modernejšie. Aj v domácnostiach sa snažíme mať stále výkonnejšie, úspornejšie a ekonomickejšie  zariadenia. 
Takže je logické, že sa rovnakou cestou uberá aj naša automobilka. Modernizácia sa tu deje pod názvom „Projekt FABRIX.“ Čo všetko 
zahŕňa a aký má dopad na fungovanie závodu, sa dozviete v nasledujúcom článku.  

Cieľom projektu FABRIX je počas roka 2012 dosiahnuť 85% inštalá-
cií operačných systémov (OS) na procesoroch X86. Procesory X86 
používame napríklad v našich osobných domácich počítačoch, a to 
najmä preto, že ponúkajú veľmi zaujímavý pomer medzi výkonom 
a cenou. Technológiu X86 používame od roku 2003 aj 
v informatických sálach v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën. 
V roku 2008 na ňu prešli aj naše poštové servery, ktoré zabezpeču-
jú mailovú komunikáciu cez Lotus Notes a Outlook. Zmena techno-
lógie sa týka všetkých sektorov závodu, vrátane riadenia výrobných 
procesov.  

 

X86 nám spolu s virtualizáciou umožňujú zjednotiť aplikácie 
v rámci skupiny PSA. Povedané automobilovou rečou – budeme 
všetci na jednej spoločnej platforme. A to v zmysle hesla: len nevy-
hnutné. Ruka v ruke s technológiou X86 pristúpilo oddelenie DSIN 
aj k nasadzovaniu nových verzií niektorých aplikácií. Tieto verzie sú 
pre užívateľov jednoduchšie, pretože využívajú intuitívne ovlá-
danie, nové grafické rozhranie, zjednodušené nastavovanie a nové 
funkčné vlastnosti zdieľané medzi výrobnými závodmi PSA. 

Počítačový projekt FABRIX zjednoduší používanie a usporí energiu i náklady 



ZO SVETA IT 
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2012: 

 EOLE – adresuje a zoskupuje vozidlá na parkovisku hotových vozidiel a pripravuje ich na expedovanie. 

QUALIF(SQIP) – sleduje a riadi kvalitu vyrobených vozidiel. 

Aplikácie v Trnave, ktoré prešli na technológiu X86 –  charakteristika a časový harmonogram 

 

Virtualizácia v informatike je proces alebo technika, pri ktorej je nahradený fyzický prostriedok softvérom. V PSA 
používaný „hypervisor“ (alebo tiež Virtual Machine Monitor – VMM) je jedna z mnohých virtualizačných techník, 
ktorá dovoľuje viacerým operačným systémom (označovaných ako hosť) bežať súbežne na hostiteľskom počíta-
či, čiže na spoločnom hardvéri.  

2008: 
GTC – sleduje procesy v budovách a halách prostredníctvom snímačov (elektrická energia, klimatizácia, 
vzduchotechnika, teplota, atď...). 

2009: 

 SP3 – zabezpečuje koordináciu a sledovanie toku vozidiel vo výrobných závodoch PSA. Zaraďuje a sleduje 

vozidlá v celom ich procese výroby od prijatia OF (príkazu na výrobu) až po jeho komercializáciu. 

MAGELLAN FERRAGE – riadi sklad karosérií medzi linkou dierovania (parachèvement) a finálnou linkou (MEF) vo 
zvarovni. 

2010: 

 ARCHIMEDE MONTAGE – riadi 

tok vozidiel v montáži. Prijíma z SP3 
príkazy na výrobu, komunikuje 
s automatmi, vracia informácie 
o prechode vozidla hlavnými bodmi 
toku aplikácií SP3. 

 ARCHIMEDE BOUT D’USINE – 

riadi tok vozidiel v montáži, na konci 
linky (tzv. bout d’usine). 

 MAGELLAN PEINTURE – riadi 

sklad karosérií v lakovni. 

2011: 

 SOP – sprostredkováva komunikáciu medzi automatmi a aplikáciami. 

 PISSARO – riadi tok vozidiel v lakovni. Prijíma z SP3 príkazy na výrobu, 

komunikuje s automatmi, vracia informácie o prechode vozidla hlavnými bodmi 
toku aplikácií SP3. 

SAPIA EMBOUTISSAGE -  komplexne sleduje výrobný proces lisovania. 

Čo je to  

virtualizácia v IT?   

 EIFFEL – riadi tok vozidiel vo 

zvarovni. Prijíma z SP3 príkazy na výro-
bu, komunikuje s automatmi, vracia 
informácie o prechode vozidla hlavný-
mi bodmi toku aplikácií SP3. 

 RAP – zabezpečuje posielanie 

automatických správ z iných aplikácii 
vopred určeným osobám     prostred-
níctvom telefónnych prístrojov DECT. 

 SYNCIP – zabezpečuje posielanie 

objednávok synchrónnym dodávate-
ľom dielov. 

 SAPIA MONTAGE/PEINTURE/

FERRAGE - sledujú stav výrobných 
zariadení v jednotlivých výrobných 
halách. 

MEDINA – poskytuje štatistické infor-
mácie (tok, kvalita, údržba) o stave 
výrobného procesu prostredníctvom 
zobrazovacích panelov. 

Nové procesory X86 ponúkajú 
zaujímavý pomer medzi výko-
nom a cenou.  
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AUTOSALÓN V BRATISLAVE 

Slovenská premiéra Peugeotu 208 v Bratislave 

Bratislavský autosalón otvoril svoje brány v utorok, 17. apríla 2012, novinárskym dňom. Verejnosť si mohla automobi-
ly prezerať medzi múrmi Incheby od stredy, až do nedele 22. apríla. Aj tento rok bolo predstavených zopár slovenských 
noviniek. Svojej premiére sa nevyhol ani Peugeot 208. Hneď pri vstupe čakali skúšobné jazdy „nášho“ Peugeotu a vo 
vnútri sme si mohli autá obzrieť v naozaj veľkolepom stánku. 

Pri testovacích jazdách nového Peugeotu 208 si mohli 
motoristi vyskúšať, ako ľahko sa auto ovláda aj vďaka 

menšiemu volantu.  

Návštevníci mali možnosť prezrieť si  Peugeot 208 aj vo farbe 
Pink Quartz.  Skúmali interiér, ale aj nové tvary svetlometov.    

Lákavý bol aj pohľad na koncepčné vozidlo HX1. 
Pri zadaní tejto štúdie boli jednoznačne určené 
podmienky: vytvoriť auto s výrazným štýlom, 
atletické, výkonné, ktoré dokáže odviezť šiestich 
cestujúcich. HX1 si z autosalónu odniesol cenu za 
najkrajší koncept. 

-Text: Jana Gmitterová- 
-Foto: Adrián Adámek- 
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MOJE HOBBY 
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Katarína aerobik objavila počas štúdia na 
vysokej škole a Marek, keď po ľahšom zrane-
ní rozmýšlal, čo by tak nezaťažovalo kolená a 
kĺby. Obom sa tak zapáčil, že sa mu rozhodli 
venovať aj profesionálne. Aby mohli robiť 
inštruktorov, potrebovali licenciu. V minulosti 
kurzy trvali aj trištvte roka. „Na jar sa robila 
teoretická príprava, na jeseň praktická a 
vyvrcholilo to skúškami, kde bola napríklad 
prvá pomoc, či anatómia človeka,“ hovorí 
Katka. „Dnes trvá kurz kratšie,“ dopĺňa ju 
Marek.  
 
Ako začať? 
Cvičiť môže prakticky každý bez ohľadu na 
pohlavie, vek, či športové nadanie. „Stačí si 
zbaliť tepláky a tenisky,“ vysvetľuje Marek. 
Zamerať sa treba najmä na výber konkrétne-
ho druhu aerobiku. „Niektorých môže prvá 
hodina odradiť, lebo si zle vyberú, alebo 
nestíhajú,“ hovorí Katka a dodáva, „no treba 
si uvedomiť, že každý raz začína s niečím 
novým. Dôležité je vytrvať a nevzdať sa.          
Z hodiny na hodinu sa to bude zaručene 
zlepšovať.“ 
 
Individuálny tréning, či komerčné hodiny? 
Výhodou je prekonzultovať a poradiť sa          
s profesionálnym trénerom. Práve ten vie 
odporučiť, aké cvičenie bude pre vás naj-
vhodnejšie. Najväčšej pozornosti sa vám 
dostane počas individuálnych tréningov, kde 

 Aerobik je jeden z druhov vytrvalostné-
ho cvičenia. 

 
 Pri cvičení sa do činnosti zapájajú veľké 

svalové skupiny. 
 
 Pozitívne ovplyvňuje prácu dýchacieho, 

srdcovo-cievneho a pohybového systé-
mu. 

 
 Využíva prostriedky základnej, kondič-

nej, rytmickej gymnastiky a tancov. 

Čo je aerobik? 

Nič nevyčistí hlavu lepšie ako aerobik! 

Katarína Stachová 
Licencie:  
Osvedčenie trénera III. triedy SZ RTVŠ  

 
 

Diplom aerobik inštruktor II. triedy FACE 

 Inštruktor aerobiku a body & mind foriem 

 Osobný tréner 

 Prezentér na aerobik maratónoch a akciách 

 Porotca na aerobikových maratónoch 

 
 
Diplomy:  
Body styling, strenght bosu, fitball + overball, 
choreo dance training, stretch body, total 
body work, body balance. 

 
V prípade záujmu alebo otázok:                

katarina.stachova@mpsa.com 

Spolu: 
 

Cvičia 30 rokov. Navštívili 34 workshopov. 

Získali 19 diplomov. 
Navštívili 21 kongresov. 

Po skončení náročného pracovného dňa ich môžete nájsť v športovom centre, kde 
ľuďom pomáhajú zlepšiť, spevniť, vyformovať postavy a vypracovať jedálničky na 
mieru. Sú dôkazom, že aj napriek pracovnej vyťaženosti sa dá cvičiť pravidelne. Pred-
stavujeme vám inštruktorov aerobiku a zároveň osobných trénerov Katarínu Stacho-
vú, techničku schvaľovania výrobných cien, a jej manžela, Mareka Stacha, vedúceho 
výrobnej jednotky v montáži, ktorých cvičenie spojilo. 

Licencie:  
Aerobik inštruktor III. triedy SCAF 

 
 

Osvedčenie trénera vo fitnes a kulturistike          
I. kvalifikačný stupeň, INFORM 

 Inštruktor aerobiku a body & mind foriem 

 Osobný tréner 

 Prezentér na aerobik maratónoch a akciách 

 Porotca na aerobikových maratónoch 

 Hlavný tréner v športcentre 

 
Diplomy: 
Body styling, strenght bosu, core bosu, flowin 
dynamic, total body work, fitnes kurz postural 
dynamics. 
 
V prípade záujmu alebo otázok:                 

marek.stacho@mpsa.com 

Marek Stacho 

budete len vy a tréner.   „Individuálny 
tréning u mňa začína pohovorom, ktorý 
niekedy trvá aj hodinu,“ hovorí Marek. 
Snaží sa tak dozvedieť o cvičencovi čo 
najviac, aby mu pomohol vhodne vybrať    
v prípade nejakých zdravotných kompliká-
cií a naučí ho správne pohyby pri cvičení, 
prípadne zostavy. „Ak mu to zdravie dovo-
ľuje, môže sa zaradiť do komerčných hodín, 
ak nie, tréner sa o neho naďalej stará 
individuálne,“ dopĺňa Katka, ktorá sa osob-
nému trénerstvu venuje tiež. 
 
Ako to prebieha? 
„Každá hodina sa začína rozcvičením a 
zahriatím hlavných svalových skupín. Na-
sleduje hlavná časť, kde záleží od druhu 
cvičenia, či bude hodina prebiehať v rých-
lejšom tempe, alebo pomalšom. Tá trvá 
približne 40-45 minút. Cvičenie zakončíme 
vydýchaním a strečingom,“ opisuje prie-
beh Katka.  
 
V rámci aerobiku existuje mnoho druhov 
cvičení. Napríklad:  

-Text: Jana Gmitterová, Foto: Archív M. Stacho- 

- Body Styling 
- Aerobik 
- Step aerobik 
- Power step 

- Bosu 
- Flow Tonic 
- Fitball, overball 
a ďalšie.  

Podrobnejšie sa im budeme venovať 
v ďalšom čísle Bonjour Trnava. 



Vyskúšať si nové vozidlo, ktoré bolo len nedávno predstavené na ženevskom autosalóne, je veľmi lákavé. Naši zamestnan-
ci mali takúto možnosť 24. a 25. marca počas „zeleného“ víkendu 208 stromov pre dvestoosmičku. V exkluzívnej predpre-
miére pred bratislavským autosalónom, kde sa najnovší model značky Peugeot predstavil slovenskej verejnosti, otestovali, 
ako sedí na ceste a aký komfort pasažierom ponúka. Okrem toho, zasadili so svojimi rodinami pred automobilkou 208 
stromčekov, čím „napísali“ nezmazateľný odkaz pre ďalšie generácie. 

208 STROMOV PRE DVESTOOSMIČKU 

Testovanie nových 208 odštartovalo v sobotu ráno. 17 
novučičkých áut čakalo na svojich dočasných majiteľov 
pred automobilkou. Okolo deviatej sa parkovisko začalo 
napĺňať nedočkavými vodičmi, no i tými, ktorí si prišli so 
svojimi blízkymi zasadiť stromček. „Čo si prajete mať 
napísané na tabuľke, ktorá bude označovať stromček?“, 
znela najčastejšia otázka Lucie Lužákovej, ktorá regis-
trovala ľudí na sadenie tují.  
Prvý stromček symbolicky zasadil Luciano Biondo, gene-
rálny riaditeľ, nasledoval ho viceprimátor mesta Trnava 
Bystrík Stanko. Potom sa sadenie naplno rozbehlo 
a miesto pred zvarovňou začali závratnou rýchlosťou 

Víkend v znamení 208 

zapĺňať malé tuje. „Niekto už zasadil môj stromček!“ 
posťažoval sa ktosi. Sadenie sa však nieslo v pokojnom 
a veľmi príjemnom duchu, a tak sa budúci „majiteľ“ 
stromčeka presunul k tomu vedľajšiemu. V poobedných 
hodinách si dokonca prišli zasadiť ten svoj, v duchu 
hesla postav dom, zasaď strom, aj (vtedy ešte budúci) 
manželia Szollosyovci.  
 
Potom, čo sme aj my z internej komunikácie nechali 
odkaz pre budúce generácie v podobe malej tuje, presu-
nuli sme sa späť k jazdám. Prechod parkoviskom sprevá-
dzal piskot gúm, ktorý vychádzal z miesta jázd zručnosti. 
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208 STROMOV PRE DVESTOOSMIČKU 

Tí skúsenejší zvládli slalom pomedzi kužele za niekoľko 
sekúnd. My ostatní sme museli nájsť ten správny grif :) 
Nakoniec však každý odchádzal spokojný s certifikátom 
skúseného jazdca. 
 
Veľkému záujmu sa tiež tešili stánky značiek Peugeot 
a Citroën. Zamestnanci a ich blízki si tu mohli vyskúšať 
jazdu aj na exkluzívnych modeloch, ktoré často na bež-
ných komunikáciách nestretnete. Vyťažené boli najmä 
Peugeot RCZ a Citroën DS5, ktoré človek zahliadol len 
v čase, keď sa v nich menili posádky. Statické 
i dynamické prezentácie modelov boli stredobodom 
pozornosti malých i veľkých návštevníkov. Musím sa 
priznať, ani my z organizačného tímu sme neodolali a 
vyskúšali sme si novú DS5 aj elektromobil.  
 
Za bránami automobilky bol pripravený predovšetkým 
program pre deti. V hale administratívnej budovy sepa-

rovali odpad, pri čom im výdatne pomáhal aj náš mas-
kot životného prostredia – Žabiak.  Pripravili sme aj 
u detí tak obľúbené maľovanie na tvár - domov odchá-
dzali spidermani, lienky, či piráti. Na svoje si však prišli 
i dospelí. Veď kde inde môžete na vlastné oči pozorovať, 
ako funguje motor, či vidieť úplné nový typ trojvalcové-
ho agregátu? K tomu s profesionálnym výkladom našich 
montážnikov.  
 
 
Po poslednom marcovom víkende teda ostal pred brá-
nami našej automobilky odkaz do budúcnosti: 208 no-
vých stromčekov. A veríme, že v našich zamestnancoch 
ostal odkaz o príjemne strávenom víkende a hrdosť na 
to, aké vozidlo vzniklo aj vďaka ich šikovným rukám.  
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-Text: K. Kováčová- 
-Foto: L. Boháč, P. Balog- 



SERVIS 

15. apríla nás vo veku 50 rokov navždy opustil náš     
kolega František Kostolanský.  

 
S láskou na neho spomíname a rodine vyslovujeme 

úprimnú sústrasť. 
 

   
  Tím podlahy, zmena A aj B, zvarovňa 
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Blahoželáme k jubileu nášmu kolegovi 
Pavlovi Fandelovi, monitorovi. Želáme 

mu veľa šťastia, zdravia, lásky 
a pracovných úspechov! Zároveň by sme 

tiež chceli popriať všetko dobré našej 
kolegyni Silvii Šiškovej, ktorá tiež oslávila 

významné životné jubileum.  
 
  Tím utesňovania, lakovňa 

Na tohtoročnom veľtrhu práce si medzi 100 zamestnávateľmi našlo 
svoje miesto aj PSA Peugeot Citroën Slovakia. Našim náborovým 
pracovníkom sa počas dvoch dní podarilo získať 184 životopisov 
uchádzačov o zamestnanie. „Ľudia majú záujem predovšetkým o post 
výrobného pracovníka,“ popisuje štruktúru uchádzačov Daniela 
Schweizer, vedúca náborového strediska, „no zaujímajú ich aj tech-
nické a manažérske pozície, či program pre vysokoškolákov, ktorí sa 
hneď po štúdiu u nás môžu zamestnať ako operátori. Po roku práce 
na linke, ak sa osvedčia, je im ponúknutá vyššia pozícia priamo vo 
výrobe, väčšinou na pozícii RU.“ Tzv. nováčikovské (trainee) progra-
my sú u študentov a absolventov vysokých škôl čoraz obľúbenejšie.  
 
Okrem pracovných ponúk si uchádzači mali možnosť pozrieť aj nie-
ktoré modely vozidiel, ktoré skupina PSA vyrába. 

 
Profesia days, veľtrh práce, sa každoročne koná na výstavisku v Bratislave. Tento rok sa na ňom predstavilo 100 zamest-
návateľov, ktorí uchádzačom ponúkli počas dvadsiatich hodín 3 500 pracovných miest.  

Profesia days: 184 uchádzačov o pracovné miesto v automobilke počas dvoch dní 



Vyhodnotenie súťaže z minulého čísla 

RELAX 
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V predposlednom minuloročnom čísle interného časopisu sme vyhlásili súťaž o jeho nový názov. Z návrhov, ktoré nám 
prišli sme vybrali päť: Bonjour Trnava, PSA News, PSAčko, PSA-sk a PSA:sk. 
V poslednom čísle ste zase mali možnosť zvoliť si nový názov interného časopisu podľa vašich predstáv. Autorov troch 
názvov, ktoré získali najviac hlasov odmeníme voľnými lístkami do siete kín CineMax, ktoré sa nachádzajú v obchodných 
domoch Max v Dunajskej Strede, Trnave, Nitre, Skalici, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach: 

1. šesť voľných lístkov na 2D predstavenie: Paulína Hrádelová, DIR, autorka víťazného návrhu Bonjour Trnava 

2. štyri voľné lístky na 2D predstavenie: Peter Čapkovič, MON, HC1 

3. dva voľné lístky na 2D predstavenie: Katarína Stachová, DCOA 

 
 
Z hlasujúcich zamestnancov sme vyžrebovali troch, ktorí tiež získajú voľné lístky do kina: 

1. šesť voľných lístkov na 2D predstavenie: Gabriela Šimonová, FER, bočné diely 

2. štyri voľné lístky na 2D predstavenie: Monika Kunová, PEI, utesňovanie 

3. dva voľné lístky na 2D predstavenie: Jozef Baumgartner, FER, kvalita 

Výhercom blahoželáme a prajeme príjemný kultúrny zážitok! 
 
Lístky si môžete vyzdvihnúť na Oddelení internej komunikácie, v administratívnej budove TR50, 1. poschodie, 
kancelária č. 119.  

JARNÝ VÍKEND S 208 
 

Radi by ste vyhrali 208 na spoločný rodinný víkend? Ak áno, požiadajte svoje ratoles-
ti, aby nakreslili, ako by takýto víkend strávili. Fantázii sa medze nekladú, deti môžu 
kresliť, maľovať, lepiť, či skladať. Finálne dielo nám osobne prineste do 13.júla. Prečo 

osobne? Pretože každý súťažiaci od nás dostane malý 
darček ako poďakovanie.  
 
Výherca získa Peugeot 208 pre svojich rodinných 
príslušníkov na víkend.  
 
Na obrázok, koláž, či model nezabudnite okrem mena 
autora napísať aj vaše meno, prevádzku / oddelenie 
a sektor, v ktorom pracujete.  
 

SÚŤAŽ 
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