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NOVINKY ZO SKUPINY

Skupina expanduje 
do sveta
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• Prioritou našej skupiny je do roku 2015 predávať 50% vyrobených
vozidiel na mimoeurópskych trhoch. Preto obe naše značky postupne
prenikajú do krajín, v ktorých nemali doposiaľ zastúpenie. Jednou 
z nich sú aj Filipíny. Koncom februára tu Peugeot otvoril hneď dve 
koncesionárske predajne. Cieľom je mať na tomto trhu s automobilmi
podiel 5% do piatich rokov. 

• Od februára Citroën rozšíril ponuku svojich modelov aj na brazílskom
trhu. Po DS3 a DS5 tu do predaja uviedol DS4.

• V čínskom Šenčene vyrobili prvý Citroën DS5. Línia DS bude mať 
v Číne zastúpenie v špeciálnych dizajnových DS predajniach.

• To, že sa línii DS darí, potvrdil aj fakt, že DS5 získala ocenenia Auto
roka na Ukrajine. 

DS5 expanduje do Číny, 
svojich priaznivcov si našla aj na Ukrajine.

Nové modely na výrobných
linkách našich závodov

V rakúskom závode Magna Steyr vyrobili 50 000. Peugeot RCZ.
Je ním restylovaný model v červenej farbe. Okrúhle výrobné
výročie oslavuje aj 208. V Trnave a v Poissy sme doposiaľ vyrobili
300 000 kusov. Jubilejný model bol zmontovaný vo Francúzsku.

V Mulhouse rozbehli sériovú výrobu Peugeotu 2008, ktorý je
jednou z najdôležitejších premiér tohtoročnej Ženevy. Citroën
zasa predstavil restylovanú C3. 

Nový Citroën C4 Picasso uzrie svetlo sveta v druhej polovici
roka 2013. Zatiaľ sme mali možnosť vidieť jeho štúdiu 
Technospace, ktorá taktiež nechýba v Ženeve. Vyrábať ho
budú vo Francúzsku.

Technologickú ofenzívu potvrdzuje nová technológia HYbrid
Air, čo je nový typ hybridu, ktorý kombinuje benzínový motor
so stlačeným vzduchom. Úplne tichý motor je schopný „stla-
čiť“ úroveň emisií pod 69g CO2 / km. Skupina opäť potvrdila
vedúce pozície v oblasti hybridov, znižovania spotreby, emisií
a ochrany životného prostredia. 

Ako sa značkám 
darilo vo februári?

Peugeot si vo februári držal svoju silnejúcu pozíciu vo Francúzsku.
Predaj tu vzrástol o 0,6 bodu na 16,2%. Lev je stále jednotkou na trhu
v segmente malých áut a to vďaka 208 a 207. 

Citroën vo februári zaznamenal 23 447 registrácií svojich modelov 
vo Francúzsku. C3 a C4 sa tu nachádzajú v TOP5.

Peugeotu sa vo februári 
vo Francúzsku darilo.
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Technospace: Takto asi bude vyzerať 
nové C4 Picasso.



EDITORIÁL / OBSAH

Novinky zo skupiny 2

Editoriál 3

Trnava v skratke 4 - 5

Na aktuálnu tému 6 - 7

Kalendár udalostí 8

Téma čísla 9 - 11

RETRO 12 - 14

Ako to funguje? 15

Nové projekty 16 - 17

Bezpečnosť pod lupou 18

Zdravie 19

Sociálne vzťahy 20 - 21

Čo na to žabiak 22

Šport 23

ASPSA 24 - 25

Relax 26 - 27

Bonjour Trnava 1/2013 - 3

Spomínam si na jeden futbalový zápas. Bola 90. minúta finále
Ligy Majstrov medzi Bayernom Mníchov a Manchester United.
Skóre bolo 1:0. Rozhodca nadstavil tri minúty. Športoví komen-
tátori a neskôr aj samotní hráči potvrdili, že Bayern už vtedy
začal s oslavami. Hráči sa prestali koncentrovať na hru, rozptyľo-
vali sa víťaznými gestami smerom k divákom. Usporiadatelia
dokonca vystavili víťaznú trofej so stuhami Bayernu. Červení 
diabli sa však zmobilizovali, pozbierali sily a za posledné dve
minúty nadstaveného času strelili dva góly. Víťazstvo a vzácna
trofej tak putovali do Anglicka.

A prečo o tom hovorím? Pripomína mi to našu situáciu. Dosahu-
jeme výborné výsledky, ktoré z nás robia v mnohých oblastiach
referenciu medzi závodmi skupiny PSA. Ale náš zápas ešte
zďaleka nie je na konci. Kontext sa mení, a kým na začiatku 
sa nám bežalo ľahko, darilo sa nám skórovať, dnes nám situáciu
komplikuje klesajúci dopyt po autách a veľká konkurencia 
na európskom trhu. A preto, ak nechceme stratiť našu výhodu
a chceme dosiahnuť prvenstvo, nesmieme poľaviť. Musíme 
ísť i naďalej po našej ceste neustáleho zlepšovania sa. Tak ako
futbalisti Manchestru, ktorí ešte v posledných minútach našli
silu a podali excelentný tímový výkon. Tak aj my. I keď sa nám
zdá, že kríza je tu už pridlho, zmobilizujme sa, aby sme z nej vyšli
víťazne. Som si vedomý toho, že bez odriekania to nepôjde. 
Ale taktiež som si vedomý toho, že vediem tím skvelých ľudí,
tím, ktorý sa napriek nepriaznivým okolnostiam dokáže zmobi-
lizovať a podať skvelý výkon.

Patrice Peslier
generálny riaditeľ
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Rok 2012 v skratke

január:
Denis Martin, riaditeľ výrobnej divízie,
sa počas svojej januárovej návštevy vyjadril, že
„Trnava je moderným závodom, ktorý je mode-
lom pre všetky ostatné európske automobilky
skupiny PSA.“ Potom, čo si pozrel fungovanie
výrobných liniek a náš systém manažmentu
skonštatoval, že sme na dobrej ceste dostať 
sa medzi tri najlepšie európske automobilky.

február:
Začiatkom februára opäť začalo utajenie. Ten-
toraz kvôli faceliftu trnavského C3 Picassa.

208 sa pomaly dostáva na koniec projektovej
fázy a na prah sériovej výroby. Vo februári 
sa nám podaril veľký úspech v oblasti kvality:
za týždeň sme znížili počet chýb na vozidlo
takmer o 50%, z 10 na 6. Za tento výsledok
vďačíme predovšetkým pracovnej skupine,
ktorá sa zamerala na odhalenie príčin 
a odstránenie chýb geometrie, obkladov, 
či tesnení.

Z Trnavy na Ženevský autosalón vyštartovalo
C3 Picasso TREK – špeciálna úprava modelu 
s dizajnovými plastovými dielmi. 

marec:
8. marec bol štvrtok, ktorý sa navždy zapíše
do histórie trnavskej automobilky. V tento
deň sme totiž dostali súhlas so zvyšovaním
výrobných dávok Peugeotu 208. Vďaka tomu
sme 12. marca mohli začať nové modely
vyrábať sériovo. 

Koncom marca mali zamestnanci možnosť
nielen otestovať novú 208, ale si aj vlast-
noručne zasadiť stromček. Symbolicky bolo 
v spolupráci s oddelením životného prostre-
dia pripravených dvestoosem stromčekov.

Rok 2012 bol pre automobilový priemysel jedným z najťažších. Napriek tomu bol pre trnavskú automo-
bilku rekordný a významný: vyrobili sme doposiaľ najviac áut, úspešne sme rozbehli tretiu zmenu, začali
sme vyrábať model, do ktorého skupina vkladá veľké nádeje – Peugeot 208 a „naše“ C3 Picasso prešlo
dizajnovými úpravami. Na nasledujúcej dvojstrane sa môžete vrátiť v čase a pripomenúť si najdôležitej-
šie udalosti minulého roka.

TRNAVA V SKRATKE
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Začiatkom februára sme boli opäť v utajení, kvôli restylingu C3 Picassa. Marcová akcia: 208 stromov pre 208.
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apríl:
Automobilky General Motors a PSA Peugeot
Citroën vytvorili Riadiaci výbor spoločnej
Aliancie. Výsledkom tohto spojenia je
spolupráca na viacerých nových modeloch,
technológiách, ale aj spolupráca v oblasti
nákupu. 

To, že náš závod je bezpečným miestom,
potvrdil poisťovací Audit RHP (Risque Haute-
ment Protégé = vysoká ochrana proti
rizikám). 

máj:
V máji sme vyrobili poslednú 207, model,
ktorý sprevádzal automobilku od jej vzniku.
Tá posledná bola polepená fotografiami
tímov, ktoré sa podieľali na jej výrobe. 

Kde sa niečo končí, tam sa niečo nové začína.
V rovnakom mesiaci sme začali rozbiehať troj-
zmennú prevádzku a pracovať v režime ranná
– poobedná – nočná. 

jún:
Nadácia PSA po prvýkrát podporila aj sloven-
ský projekt. Jeho autorka Miroslava Belavá
z ekonomického oddelenia GEI vypracovala
návrh na darovanie vozidla pre Trnavskú 
arcidiecéznu charitu. Od minulého roku biele

C3 Picasso pomáha pri rozvoze obedov
starším a chorým, či priamo v teréne v rámci
„streetworkingu“. 

Druhého ročníka PSA TT – inline sa zúčastnilo
213 korčuliarov, 312 bicyklistov a traja
kolobežkári. Podujatie sa opäť konalo ako
sprievodná akcia Dní zdravia, ktoré organizuje
Zdravé mesto Trnava.

júl:
Od 1. júla na miesto generálneho riaditeľa
závodu nastúpil Patrice Peslier.

Už v polovici roka 2012 sa nám darilo plniť
cieľ, ktorý sme si stanovili v roku 2010: nebu-
deme vyvážať žiadny odpad na skládku. 

august:
Už tradične sme v auguste odstavili výrobné
linky na dva týždne. Naše zariadenia prešli
rozsiahlou údržbou a niektoré z nich menšími
technickými zmenami. 

september:
C3 Picasso prešlo restylingom. Dizajn značky
podčiarkla nová chrómová maska, z ktorej
vystupuje dvojšíp, pribudli moderné LEDky.
Na zadnej časti je nové logo Citroën a rovnaký
monogram, ako má model C3. V lakovni sme

na karosériu začali striekať dva nové odtiene
– perleťovú Blanc Nacré a modrú Bleu Encre. 

Brány našej automobilky sme po prvýkrát
otvorili pre bicyklistov a korčuliarov. V rámci
Dňa EKOmobility mohli návštevníci tiež 
vidieť, čo všetko robíme pre ochranu 
životného prostredia. Taktiež po prvýkrát
videli nové C3 Picasso. 

október:
Vyhlásili sme víťazov štvrtého ročníka foto-
súťaže s názvom „Rozprávka“.

V našom závode sme začali pestovať trávy,
ktoré sa dajú ďalej spracovať na výrobu 
biomasy. 

november:
Upravili sme poslednú 207 na plynový pohon.
Po 20 mesiacoch sme na pôde automobilky
ukončili takýto typ úprav. 

V novembri sme tiež obhájili certifikát kvality
UTAC, v rámci recertifikačného auditu. 

december:
Vyrobili sme prvý Peugeot 208 s pravostran-
ným riadením. 

S poslednou 207 sme sa rozlúčili v máji.

Restyling C3 Picassa "made in Trnava".
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NA AKTUÁLNU TémU

V roku 2012 triumfovali biele autá
V minulom roku rukami našich výrobných pra-
covníkov prešlo 214 617 áut, z toho 45 576
modelov 207 (z ktorých poslednú sme vyrobili
v máji), 113 532 Peugeotov 208 a 55 509 áut
nieslo na kapote dvojšíp. Kým v minulých
rokoch dominovala medzi farbami karosérie
čierna, tento rok ju vystriedala biela, ktorú
nasledovala šedá a čierny odtieň bol až tretím
najčastejším. 

Naši zákazníci mali záujem predovšetkým 
o dieselové motory, montovali sme ich do
viac ako 60% vozidiel. Nové trojvalce s nižšou
spotrebou a nízkymi emisiami sme montovali
asi do jednej tretiny našich áut. I keď sa situá-
cia na automobilovom trhu zhoršila, klienti na
vozidlách nešetrili, žiadali si predovšetkým
vyššie výbavy: 65% 208 bolo vo výbave
Trendy a 66% C3 Picasso vo výbave Premium. 

Trnavské modely sa opäť rozpŕchli na všetky
svetové strany. Svojich nových majiteľov si našli
dokonca na ostrove Réunion, či na Taiwane. 
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Silnejší, flexibilnejší do budúcnosti
V tomto roku je pre nás najdôležitejšie, 
aby sa naozaj každý zapojil do vytvárania
spoločnej budúcnosti. V neľahkom ekono-
mickom kontexte je rozhodujúce držať
spolu a individuálne prispievať k dosahova-
niu cieľov. Práve v tomto duchu sa nieslo 
40 minútové zastavenie výroby 16. a 21.
januára, počas ktorého si tímy v jed-
notlivých ZVT stanovili ciele a priority 
na nasledujúci rok a oboznámili sa s cieľmi 
automobilky. Diskusia na konci stretnutia
pracovníkom tiež umožnila vyjadriť sa,
konkretizovať pozitívne body svojej práce,
pracoviska a vypichnúť negatíva, na ktorých
zlepšení budú pracovať.

Hlavnou úlohou prvého tohtoročného 
zastavenia kvôli Zmluve o cieľoch (Contrat
d’objectif ) bolo vytýčiť si zmysel a dodať chuť.
A to aj stanovením „SMART“ cieľov. 

Postupné vypĺňanie Zmluvy o cieľoch sa bude
realizovať počas štvrťročných zastavení
výroby. V prvom štvrťroku sa pracovníci

oboznámia s metódami vypĺňania a využíva-
nia Zmluvy o cieľoch, v druhom zhodnotia,
ako sa im stanovené ciele darilo splniť a 

v treťom posúdia konkrétne akcie, ktoré 
uskutočnili a uskutočnia na to, aby ciele 
dosiahli. 

V roku 2013 prvýkrát prevažovala na našich vozidlách biela farba.

Tímy si spoločne stanovili svoje ciele na rok 2013.
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208 pre anglický trh sú z Trnavy

208 s pravostranným riadením určené pre
anglický trh sú z Trnavy. V súčasnosti sa pro-
jekt nachádza vo fáze metódy výrobných
dávok (Méthode des Lots), z ktorej koncom
marca prejde do etapy zvyšovania výrob-
ných dávok (Montée en Cadence). V tejto
predposlednej etape by sme denne mali vy-
robiť 100 takýchto vozidiel.

208 s pravostranným riadením so sebou
priniesla 120 nových špecifických dielov,

väčšina z nich sa montuje v montáži. Najzásad-
nejší rozdiel je „v opačnej“ palubnej doske 
a práve v nových dieloch, ktoré do tohto auta
montujeme. Novinkou v interiéri je autorádio
nastavené na digitálny rádiový príjem, ktorý 
je dostupný v Anglicku, na Slovensku a vo
Francúzsku zatiaľ nie. Zmenami prešiel aj 
sektor prednej deliacej priečky vo zvarovni. 
Tu sme museli upraviť fungovanie dopravníka.
Celý sektor bol tiež zaradený do výrobného
toku, ktorý je spravovaný systémom Eiffel. 

Okrem dielov a zariadení sme aktualizovali
tiež 150 pracovných štandardov, výrobný
čas 208 s pravostranným riadením sa
predĺžil o štyri minúty, nakoľko montáž
tohto modelu je náročnejšia.

V Trnave vyrábame 208 pre anglický trh, 
vo francúzskom Poissy sa zase vyrábajú 
pre japonský trh, kde sa tiež jazdí vpravo.

- Text: K. Kováčová, foto: archív IK -
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1. január 
Od začiatku roka funguje

lisovňa a zvarovňa pod
jedným vedením.

Toto spojenie prevádzok
má za cieľ zefektívniť 

ich fungovanie. 

16. a 21. január 
Počas 45 minútového 

zastavenia liniek 
si výrobní pracovníci

prešli ciele na prvé štyri
mesiace. V diskusii 

na záver prezentácie
vyzdvihli pozitívne body,
ale tiež návrhy na zlepše-

nie prezentovaných 
cieľov a ich práce. Výzvou 

na tento rok je, aby sa
každý zamestnanec 
zapájal do procesu 

zlepšovania. 

1. február 
Jean-François Loree

posilnil tím riadiacich 
pracovníkov v Trnave.

Jeho úlohou je vytvoriť
oddelenie UTC - Centrálnu

technickú jednotku. 
Do Trnavy prišiel 

zo závodu Mulhouse, 
kde viedol prevádzku

lisovne. V skupine PSA
pracuje od roku 1991. 

Je ženatý, má dve deti.

21. a 25. február
Keďže bezpečnosť je 
prioritou skupiny PSA 
a tiež našej automobilky,
usporiadali sme už 
po tretí raz Konferenciu
bezpečnosti a zdravia.
Okrem výsledkov 
za predchádzajúci rok 
sme sa tiež dozvedeli 
o prioritách oddelenia
Bezpečnosti pri práci 
a oddelenia Zdravia.

1. marec 
Stéphane Castets sa stal
riaditeľom oddelenia
kvality. Prichádza k nám
z francúzskeho závodu
Poissy, kde pilotoval
proces zlepšovania
kvality modelov C3 
a DS3, ako aj vyváženie
postov 208. V skupine
PSA pracuje od roku
1995. Je ženatý, 
má dve deti.

11. – 15. marec 
Interný audit podľa medzi-
národnej normy ISO 50 001
preveril náš systém
hospodárenia s energiami.
Ukázal, ako zodpovedne
pristupujeme k ich šetreniu.
Auditované boli všetky 
prevádzky, oddelenie 
UTC ako aj vybrané 
prevádzky dodávateľa
Sloveo. Externý audit 
nás čaká v týždni 20. 
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Aký bol uplynulý rok a naše priority
v roku 2013

Minulý rok bol bohatý na udalosti: spustenie sériovej výroby Peugeotu 208, tretej zmeny, ukončenie
výroby Peugeotu 207, restyling C3 Picassa. To sú len najväčšie míľniky roka 2012. Rozmeňme si to 
na drobné. Pozrime sa na úspechy, ale i slabé stránky jednotlivých prevádzok a oddelení z pohľadu 
ich riaditeľov. Predstavia nám tiež priority na tento rok. 

1. Aký bol rok 2012 z pohľadu vašej prevádzky/oddelenia?
Čo sa vám podarilo dosiahnuť a v čom sa ešte môžete zlepšovať? 

2. Čo bolo najväčším úspechom vašej prevádzky/oddelenia?

3. Aké výzvy ste si vytýčili na rok 2013?



1. Uplynulý rok bol bohatý na výzvy. Som
rád, že sme väčšinu z nich zvládli na výbornú.
Prechod práce na tri zmeny bol bez väčších
problémov, podarilo sa nám dostať pod kon-
trolu fluktuáciu pracovníkov, čím sme stabi-
lizovali tím. Aj vďaka nemu, vďaka stabilným
a zaškoleným pracovníkom, sme následne
dosiahli rýchlu konvergenciu kvality 
Peugeotu 208. Darilo sa nám tiež v dodržia-
vaní stanoveného rozpočtu, čo je dôležité

najmä v dnešnej ťažkej dobe. Naopak stále máme rezervy v bezpečnosti.
Úrazy TF3 nám oproti roku 2011 stúpli až o 15%, čo je alarmujúce. Na tejto
oblasti budeme preto pracovať aj tento rok. Zdravie a bezpečnosť sú dôležité
a musia byť na prvom mieste. Pokrivkávame aj v oblasti pravidelnosti výroby,
čo tiež zostáva bodom na zlepšenie do ďalšieho obdobia.

2. Najväčším úspechom našej prevádzky bola bezpochyby robotizácia lakovne
(sektor bázy a utesňovania). Za týmito slovami sa skrýva obrovské množstvo
hodín práce a ľudského potenciálu. Ďakujem preto všetkým, ktorí akýmkoľvek
úsilím prispeli k tomu, že dnes pracujeme v jednej z najmodernejších lakovní.

3. Jednou z našich najväčších priorít pre rok 2013 je zaangažovanie všetkých
pre bezpečnosť. Zvyšovanie kompetencií našich údržbárov a CI pre prácu 
s novými robotizovanými zariadeniami. Riadenie prevádzky cez RO prostred-
níctvom SMRO (Systeme Management RO).
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Uplynulý rok bol náročný, 
bohatý na výzvy.

1. Uplynulý rok bol náročný. Popri
výrobe dvoch modelov sme museli
zvládnuť adaptáciu na tretí. Oceňujem
prínos tímov lisovne aj zvarovne, ktoré
preukázali veľkú solidaritu počas zvyšo-
vania výrobného tempa (Montée en 
Cadence) Peugeotu 208. Aj vďaka 
zapojeniu každého jednotlivca sme
dosiahli dobré výsledky kvality nášho
najnovšieho modelu. Za úspech po-
važujem tiež množstvo a prepracova-
nosť Kaizenov, ktoré podávajú
pracovníci lisovne. Naopak, čo nám

veľmi nešlo, to bol stále vysoký počet retuší lisovníckych a zvarovníckych
chýb v lakovni, pravidelnosť výroby na výstupe z MEF a bezpečnosť. Mali
sme veľa úrazov TF2.

2. Za jeden z našich najväčších úspechov považujem výsledky v oblasti
RO – operatívnej výkonnosti. Za lisovňu urobili najväčší progres linky
LDR3 a LDD, pokiaľ ide o zvarovňu, môžem o nej hovoriť ako o celku.
Práve vďaka sledovaniu RO, čiže sledovaniu efektivity našej práce, sa stá-
vame konkurencieschopnejšími. 

3. Výziev na tento rok je naozaj mnoho. V prvom rade sa budeme snažiť o sy-
nergiu medzi tímami lisovne a zvarovne. Budeme tiež pracovať na zvyšovaní
bezpečnosti, stále máme veľa drobných úrazov, a posunieme vpred ergorotá-
ciu v lisovni. Musíme tiež znížiť počet retuší lisovníckych a zvarovníckych chýb
na lakovni a zvýšiť pravidelnosť výroby na výstupe zo zvarovne. V lisovni sme
si vytýčili ako cieľ zlepšiť RO liniek LDR1 a LDR2.   

Mathieu Unger,
riaditeľ lisovne a zvarovne

1. Trnavská montáž je v rámci skupiny
priekopníkom v štandardizovanej práci
- Standardized Work. Je to spoločná
práca viacerých oddelení – výroby,
CMON, údržby, atď., vďaka ktorej sú
naše posty bezpečnejšie a efektívnejšie.
Keďže sme ateliér s najväčším počtom
zamestnancov, za veľký úspech 
považujem plynulý prechod na troj-
zmennú prevádzku. Pri postupnom
zvyšovaní výroby Peugeotu 208 nám 
v nemalej miere pomohlo aj riadenie
RO – operatívnej výkonnosti. Pokiaľ ide
o naše slabšie miesta, zostáva nám popracovať na fungovaní rozvojových
tímov, dodržiavaní štandardov, zvyšovaní ergonómie postov, či na zapájaní
operátorov do štandardizovanej práce a do podávania Kaizenov.

2. Veľmi dobré výsledky montáže v oblasti bezpečnosti sú určite naším naj-
väčším úspechom roka 2012. Je to kolektívne dielo a úspech nás všetkých:
operátorov, monitorov, RU, RG, ale rovnako aj podporných oddelení CMON,
údržby a ľudských zdrojov. V roku 2012 sa nám podarilo realizovať viac ako
880 Kaizenov a z toho približne tretina v oblasti bezpečnosti a ergonómie.
Aj to prispelo k vynikajúcim výsledkom.

3. V tomto roku potrebujeme predovšetkým presvedčiť a zapojiť ešte väčšie
množstvo ľudí do neustáleho zlepšovania. Prostredníctvom podávania
Kaizenov, podporou zo strany manažérov, vysvetľovaním a  ich prítom-
nosťou priamo v teréne. Potrebujeme sa tiež sústrediť na výkon. Neustále
zlepšovať pracovné posty, lepšie riadiť nevyhnutné zmeny v procese, 
pracovať na TPM a 5S. V neposlednom rade sú pre nás dôležité výsledky. 
Tie chceme dosahovať dôslednosťou a náročnosťou počas verifikácie 
štandardov či práce v rozvojových tímoch. 

Ľubomír Kollár,
riaditeľ montáže

Stéphane Sutto,
riaditeľ lakovne
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1. Určite mi dajú všetci za pravdu, ak poviem, že rok
2012 bol turbulentný. Stálo pred nami veľa výziev.
Spustenie tretej zmeny, nový, spravodlivejší model
odmeňovania robotníkov podľa ich kompetencií
a taktiež kolektívne vyjednávanie, ktoré vyústilo do
podpisu nových dodatkov Kolektívnej zmluvy (KZ).
Uplynulý rok sme sa rozhodli mnohé veci
zjednodušiť, mám na mysli najmä pravidlá Banky

pracovného času. Taktiež sme zorganizovali školenia pre nadriadených, aby mali
možnosť bližšie sa zoznámiť s novinkami v KZ. Nadriadení ocenili organizáciu školení,
boli rozdelení v malých skupinách, takže mali možnosť klásť otázky. Budeme v tom
pokračovať aj tento rok. 

V čom ešte stále pokrivkávame, to je ergonómia a bezpečnosť. Na to, aby boli naše
výsledky v týchto oblastiach stabilné, existuje iba jedno riešenie: plošne zvýšiť dôsled-
nosť počas pozorovaní STOP. Nemôžeme akceptovať žiadne porušenie pravidiel 
a kľúčových oblastí bezpečnosti a ergonómie. Ak by sme to tolerovali, stali by sme 
sa spoluvinníkom budúcich pracovných úrazov.

2. Za náš najväčší úspech považujem spustenie tretej zmeny. V krátkom čase bolo
potrebné prijať nových pracovníkov, zaškoliť ich a následne ich odovzdať odborným
školiteľom. Výsledky kvality, výroby, ale najmä bezpečnosti ukazujú, že sa nám to spolu
s výrobnými tímami podarilo. Ešte predtým sme však spolu s odborármi museli nájsť
dohodu o organizácii práce a odmeňovaní pracovníkov. Nastavovali sme celý proces
po administratívnej stránke, robili sa lekárske prehliadky, stihli sme to v stanovených
termínoch. Všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom spustení tretej zmeny, ďakujem.  

3. Prioritami na tento rok je zlepšenie bezpečnosti a zdravia. Boli nimi tiež kolektívne
vyjednávanie a podpis nových dodatkov KZ. Zároveň budeme pracovať na zvyšovaní
manažérskej vyspelosti našich kolegov.

1. Uplynulý rok hodnotím ako po-
zitívny. Napriek krízam kvality, väčším
či menším problémom zo strany
dodávateľov alebo nášho výrobného
procesu, ktoré sa nám nevyhli, sme
dokázali nielen udržať si výborné
výsledky kvality, s ktorými sme vstu-
povali do roku 2012, ale dokonca ich
aj zlepšiť. Podarila sa nám rýchla kon-
vergencia kvality nového modelu
Peugeot 208, za čo všetkým aktérom
ďakujem. Vynikajúce výsledky sme
mali aj v oblasti bezpečnosti, kde sme

ako jediné oddelenie prekročili hranicu dvoch rokov bez akéhokoľvek
úrazu. Aj to dokazuje, že o bezpečnosti nielen rozprávame, ale je
súčasťou nášho každodenného života. Výborné výsledky sme dosiahli
tiež v dodržaní stanoveného rozpočtu. Naopak priestor na zlepšenie
vidím v podávaní Kaizenov a v aplikovaní Standardized Work.

2. Za najväčší úspech uplynulého roka považujem spustenie výroby 
Peugeotu 208 z pohľadu kvality. Vďaka tímovej práci všetkých zaintereso-
vaných sme sa zapísali do histórie skupiny PSA, keď sme prešli fázou
metódy výrobných dávok (Méthode des Lots) len za sedem dní. Bolo to
zadosťučinenie za všetku našu predchádzajúcu prácu, keďže sme apliko-
vali dobré skúsenosti z modelov Peugeot 207 a C3 Picasso.

3. Aj tento rok to bude boj. Boj o čo najlepšie výsledky kvality. S kvalitou 208
sa chceme čo najskôr dostať na úroveň Peugeot 207. Sústredíme sa tiež 
na aplikovanie štandardizovanej práce a na zvyšovanie podávania Kaizenov.

Emmanuel Tatre,
bývalý riaditeľ oddelenia kvality

1.  Rok 2012 bol na našom oddelení rokom
realizácie viacerých ambicióznych cieľov,
ktoré sme si vytýčili. Museli sme pružne
reagovať na zmeny, ako napríklad zvlád-
nutie trimodelizmu vo fáze nábehu 
v existujúcich logistických zónach,  ukon-
čenie výroby Peugeotu 207, či sťahovanie
zóny supermarketu a kompaktácie 
viacerých zón na logistike. Podarilo sa nám
tiež skoordinovať prechod na tri zmeny.
Popritom všetkom sme zvládli i  výrazne
znížiť náklady na transport dielov a opti-
malizovať vyťaženosť každého kamióna.
Vidím viacero miest, kde by sa dalo zlepšiť. Aj v roku 2013 zostáva bezpečnosť
našou hlavnou prioritou (zníženie počtu úrazov TF2 a nehôd na logistike, ako
pád paliet a kolízie).  Rovnako musíme zlepšiť animáciu Lead timu každého
vozidla  (čas medzi vstupom vozidla do zvarovne a jeho výstupom z BTU) čo
najlepším riadením zásob v jednotlivých prevádzkach a medzi prevádzkami.

2. Za jeden z našich najväčších úspechov považujem vytvorenie školiaceho
strediska logistiky priamo v montáži. Vďaka nemu sme schopní zvýšiť pro-
fesionalitu a kompetencie našich pracovníkov. Úspechom je tiež koučing
monitorov, ktorý sme zaviedli, konvergencia ratia postov RU a monitorov.
Naše oddelenia tiež prispeli ku konvergencii kvality DVT a DVM A9.

3. Našou najväčšou výzvou na rok 2013 je dodržiavanie základov
bezpečnosti a zlepšovanie našich výsledkov v tejto oblasti. Chceme tiež
zvýšiť počet podaných Kaizenov, dynamizovať zlepšenie pracovných postov
a 5S opierajúc sa o chantier Štandardizovaná práca a Kaizeny (SWK) zapo-
jením čo najväčšieho počtu našich spolupracovníkov. Toto by nám malo
pomôcť zlepšiť výsledky z oblasti bezpečnosti, kvality, nákladov, lehôt
a životného prostredia.

Corinne 
Moreau-Place,

riaditeľka CPL

Alexandra Thevenin,
riaditeľka ľudských zdrojov
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Koncom minulého storočia vzrástol predaj
malých áut skupiny PSA Peugeot Citroën 
o 55%. V rozmedzí piatich rokov to predstavo-
valo nárast o päť miliónov vozidiel. Peugeot
205, 206, 306, Citroën Saxo, C3 sa tešili záujmu
motoristov, vďaka čomu závody skupiny
pridávali do svojich výrobných kalendárov
nadčasy a mimoriadne víkendové zmeny. 

Aj preto sa skupina rozhodla postaviť nový
závod, ktorý by vyrábal malé autá na plat-
forme 1. Bol však aj iný dôvod. Všetky výrobné
kapacity PSA boli sústredené v západnej Eu-
rópe. A skupina sa chcela presadiť i na rozví-
jajúcich sa trhoch východnej a strednej
Európy. V roku 1997 bol podiel skupiny na
trhoch tohto regiónu len 5%, v roku 2003
narástol na 13%. Nový závod v tejto oblasti
mal však toto číslo ešte zvýšiť.

Cieľ bol teda jasný.
Postaviť závod s kapacitou
300 000 vozidiel ročne, na
ploche približne 200 hek-
tárov, s kadenciou 55 áut
za hodinu, v ktorom by
pracovalo okolo 3 500
ľudí. Bol by vybavený
najnovšími technoló-
giami. Zostávalo už len
nájsť vhodnú lokalitu. V hre
bolo najprv 13 krajín. Výber
sa neskôr zúžil na štyri:
Maďarsko, Čechy, Poľsko a
Slovensko.  Posudzovalo sa
viacero faktorov: právny sys-
tém a administratíva danej
krajiny, analýza pracovnej
sily - najmä jej vzdelanostná
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Vitajte v roku 2003!
Známy fyzik Stephen Hawking, tvorca teórie čiernych dier,  tvrdí, že je možné cestovať časom. Dokážu
to však len špeciálne zostrojené kozmické rakety, ktoré by leteli rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. Takéto
vesmírne plavidlá by nás ale dostali iba do budúcnosti. My vám teraz ponúkame krátky výlet späť - do
roku 2003.

Vláda verí, že Peugeot príde
BRATISLAVA - Slovenská vláda
naďalej verí, že sa automobilka PSA
Peugeot Citroën rozhodne pre výstavbu
nového závodu v Trnave. Kabinet 
včera s cieľom získať investíciu za 700
miliónov eur schválil ponuku pre
francúzskeho investora.

„My sme v postavení, keď je šanca veľmi
vysoká, pretože sme sa dostali do
užšieho výberu,“ povedal novinárom
minister hospodárstva Robert 
Nemcsics. Ponuku vlády však odmietol
konkretizovať.

Slovensko podľa neho ponúka in-
fraštruktúru, kvalifikovanú pracovnú
silu a skúsenosti v oblasti automobilovej
výroby. Bratislava je schopná splniť
všetky podmienky francúzskeho in-
vestora, poznamenal minister.

Lokalitu nového závodu má PSA Peu-
geot Citroën oznámiť koncom januára.
Továreň na výrobu áut strednej triedy
sa má uviesť do prevádzky v roku 2006.
Z jej pásov bude ročne odchádzať 300-
tisíc Peugeotov a Citroënov.

Podľa dostupných informácií sa rozho-
duje hlavne medzi Poľskom a Sloven-

skom. Zatiaľ čo doteraz bola najvážnej-
ším kandidátom Trnava, podľa serveru
Euro OnLine silnejú vo vedení PSA
hlasy, ktoré sa prikláňajú k severnému
susedovi Slovenska.

V prípade umiestnenia investície na
Slovensku by krajina získala druhého
silného investora v oblasti automo-
bilového priemyslu. Už dnes patrí 
k najväčším slovenským podnikom
bratislavský závod Volkswagenu, 
v ktorom sa za tri štvrťroky 2002 
vyrobilo viac ako 170-tisíc áut.

Automobilka PSA, ktorá v súčasnosti
prevádzkuje v Európe deväť výrobných
závodov, chce od roku 2006 predávať
štyri milióny vozidiel ročne. V roku
2002 Peugeot plánoval predať 3,25 mi-
lióna automobilov. Výdavky spoločnosti
na rozvoj a zdokonalenie výrobných
prevádzok, ako aj na vývoj nových
modelov dosahujú ročne tri miliardy
eur. V strednej Európe Peugeot zazna-
menal výrazný nárast predaja, keď jeho
trhový podiel v regióne vzrástol za
posledných päť rokov z 5 na 12 percent.

(čtk)
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úroveň, vek, a tiež či je v danej lokalite dostatočný počet vhodných
zamestnancov – robila sa geopolitická a ekonomická analýza.

Do finále sa nakoniec dostalo Poľsko s lokalitami Katowice i Radomsko 
a Slovensko, ktoré navrhovalo plochy v blízkosti miest Trnava, Sereď a Košice.
Vďaka čomu to nakoniec vyhrala Trnava? Zavážil ústretový prístup vlády a jej
silná motivácia pritiahnuť tak veľkého investora, ale tiež výborná lokalita 
a infraštruktúra – v blízkosti je diaľnica, železnica, v neďalekej Bratislave 
je prístav, čiže ani lodná doprava nie je vylúčená – v regióne je vhodná 
pracovná sila. Taktiež geopolitická a ekonomická analýza dopadli pozitívne. 

15. januára oznámilo vedenie PSA Peugeot Citroën, že nový závod skupiny
bude stáť v Trnave.

Peugeot: Trnava je súčasťou 
našej stratégie
Minister hospodárstva Robert Nem-
csics, Mikuláš Dzurinda a primátor
Trnavy Štefan Bošňák navrhujú, aby
sa každodennými problémami výs-
tavby závodu zaoberala vláda. Na
tomto mieste vyrastie nový závod,
ktorý bude ukážkou know-how celej
skupiny, sľubuje PSA Peugeot Citroën.
Táto automobilka práve včera po viac
ako sto rokoch činnosti vyrobila auto-
mobil s rekordným poradovým číslom
40 000 000.

PARÍŽ, TRNAVA – Trnava bude
ukážkou know-how celej skupiny,
sľubuje prezident PSA Peugeot Cit-
roën Jean-Martin Foez. Základom
stratégie spoločnosti bude plat-
formizácia. Znamená to, že budú exis-
tovať tri základné kostry podvozkov,
na ktoré sa budú montovať rôzne
autá. Výrobné pásy v Trnave začnú v
roku 2006 vyrábať najmenšie plat-
formy, ktorým dnes zodpovedá
napríklad malý Citroën C3.

Platformová stratégia si vyžiada in-
vestície niekoľko miliard eur ročne a
po roku 2006 začne prinášať približne
rovnaké úspory. Foez zdôraznil, že za
rozhodnutím postaviť závod v Trnave
nie je snaha ušetriť na pracovných

nákladoch, ale „výborná lokalita so
skvelými komunikačnými možnos-
ťami“. Práca podľa neho tvorí len 15
percent nákladov automobilky.

Podiel montážneho závodu PSA Peu-
geot Citroën na slovenskom exporte
bude väčší ako súčasný 16-percentný
podiel Volkswagenu. Včera to počas
obhliadky lokality budúceho závodu
v Trnave vyhlásil premiér Mikuláš
Dzurinda. „Nový závod bude ročne
vyrábať tristotisíc áut, čo je viac, ako
u nás za jeden rok vyrába automo-
bilka Volkswagen,“ povedal.

Minister hospodárstva Robert Nem-
csics navrhol zriadiť medzirezortnú
komisiu, ktorá bude riešiť každodenné
problémy s výstavbou nového závodu.
Dzurinda dodal, že spolu s primárom
Trnavy Štefanom Bošnákom sa do
dvoch týždňov stretne s primátormi a
starostami z východného Slovenska,
aby sa s nimi podelili o skúsenosti pri
získavaní strategického investora.
Budú sa snažiť aj o zabezpečenie
spolupráce medzi firmami z východ-
ného Slovenska a spoločnosťou PSA
Peugeot Citroën.

www.sme.sk

Športoví fanúšikovia jasali. Na Majstrovstvách
sveta vo Fínsku naši hokejisti porazili v boji o
bronz Čechov 4:2. Zisk tretieho miesta chutil
mnohým z nás viac než zlato, keďže sme
prekonali „český komplex“ v tak dôležitom
stretnutí. Náš tím vtedy viedol František
Hossa. Majstrami sveta sa stali Kanaďania.

Futbalisti Matadoru Púchov sa v 1. kole po-
hára UEFA stretli na trnavskom štadióne 
s mužstvom FC Barcelona. Favorizovaní
Katalánci z Trnavy odchádzali s remízou 1:1.
V odvetnom zápase na Nou Campe však už
zápas z rúk nepustili a Púchovčanom nadelili
8 gólov. 

V júni slávnostne otvorili tunel Branisko.
Jeho výstavba trvala sedem rokov. Dĺžkou 
4 975 metrov je doteraz najdlhším 
diaľničným tunelom Slovenska. 

V septembri navštívil našu krajinu po tretí
raz pápež Ján Pavol II. Jeho kroky vtedy
smerovali do Banskej Bystrice, Rožňavy, 
Trnavy a Bratislavy. V Bratislave blahorečil
dvoch mučeníkov komunistického režimu
Vasiľa Hopku a Zdenku Schellingovú.

Prezidentom Slovenskej Republiky bol Rudolf
Schuster. Tento náruživý cestovateľ vydal 
v roku 2003 knihu V tieni brazílskych pralesov
- expedície I. 

Najsilnejšou parlamentnou stranou bolo
HZDS (36 poslancov), nasledovali SDKU (28
poslancov), SMER (25), SMK – MKP (20), KDH
(15), ANO (15), KSS(11). Na čele vlády stál
Mikuláš Dzurinda.

Konalo sa piate referendum počas vtedy 
desaťročnej histórie našej republiky.
Odpovedali sme na otázku: „Súhlasíte s tým,
aby sa Slovenská republika stala členským
štátom Európskej únie?". Referendum bolo
platné a za náš vstup do Európskej únie
hlasovalo 92,46% zúčastnených voličov.

Platili sme slovenskými korunami. 

Rok 2003 na Slovensku...
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Spomienky „tých prvých“
Sú prví, ktorým svieti na konte odpracovaných rokov v našej automobilke dvojciferné číslo. Pamätajú
si časy, ktoré mnohí z nás poznajú len z rozprávania alebo dobových fotografií. Stáli pri vzniku nášho
závodu, pri tom, keď prví ľudia prešli jeho bránami, keď sa po prvýkrát rozbehli výrobné linky. Prví
kolegovia, ktorí v tomto roku oslávia desaťročnicu. 

Nastúpila som v čase, keď sa pole, 
na ktorom aktuálne automobilka stojí,
pripravovalo na výstavbu. Všade
naokolo boli len polia s poľno-
hospodárskymi plodinami. My sme

vtedy sídlili na Hlavnej ulici v Trnave. Keď porovnám za akých pod-
mienok som nastupovala ja a za akých teraz ľudia – my sme ani
nevedeli, kam máme ísť, nemali sme vstupné školenia, nevedeli
sme, kedy dostaneme počítač, kedy telefón. Teraz ľudia dostanú
celý úvodný servis, základný balík informácií. Vtedy sme navyše
neboli v Európskej únii a doviesť sem vôbec počítač bol problém,
všetko sa muselo preclievať. Ale boli to milé časy, mali sme pocit,
že niečo budujeme od nuly na zelenej lúke, fungovala medzi nami
veľká súdržnosť.

Zaujímavá bola tiež výstavba závodu. Nachádzalo sa tu stavenisko
plné blata. Kolovala taká historka, že „pežoťáka“ spoznáte ľahko -
má vyhrnuté nohavice, zablatené topánky a notebook cez plece. 
A vlastný notebook, to bolo pred desiatimi rokmi niečo! Zaujímavé
bolo aj vybavenie našich prvých zasadačiek v unimobunkách - ako
stolíky sme používali veľké drevené valce, na ktoré sa navíjajú káble.
Nefungovali dobre informačné systémy, všetko sa len zavádzalo.
Teraz je pre nás všetko samozrejmé, no zo začiatku aj malé kompli-
kácie predstavovali veľké problémy. Momentálne sa nad tým už len
pousmejem.

Nábor pracovníkov sme začali v roku 2004 technickými a mana-
žérskymi pozíciami, ktoré si vyžadovali dlhšie školenia 
vo Francúzsku. Prví výrobní pracovníci nastúpili až v roku 2005.
Som veľmi rada, keď vidím, kam mnohí z nich postúpili v rámci
internej mobility, kam sa vypracovali.

Daniela Schweizer
Dátum nástupu: 

1. december 2003

Prvá pozícia:  
vedúca náborového centra

Súčasná pozícia: 
vedúca náborového centra

Pamätám si, že môj prvý deň v práci
bol piatok. Vo štvrtok som pricesto-
vala domov z týždňového školenia 
vo Francúzsku. V piatok ráno som ces-
tovala prvým autobusom od rodičov
zo stredného Slovenska do Trnavy, ktorú som veľmi nepoznala. 
V ruke som mala vytlačenú mapu mesta s adresou PSA na Hlavnej
ulici. Prvé dni som triedila veľkú kopu životopisov uchádzačov, ktorí
sa chceli zamestnať vo vznikajúcej automobilke.

Na začiatku moja pozícia pozostávala z viacerých činností. Musela
som sa zorganizovať a určiť si priority. Keď som nastúpila 
v októbri, boli sme desiati zamestnanci. Moji šiesti prví kolegovia
z vtedajšieho ETTA boli na školení vo Francúzskom inštitúte. A tak
moje prvé služobné cesty smerovali za nimi do Bratislavy.

Bolo zaujímavé pozorovať, ako automobilka rastie, ako sa mení: prví
kolegovia, starosti s hotelmi, s letenkami, telefonáty s rodičmi našich
zamestnancov vyslaných do Francúzska. Otváranie školiacich stredísk,
spúšťanie nových školení, presťahovanie sa z mesta do unimobuniek
na stavenisku, zablatené topánky, prvá jedáleň a prvá RICA v jedálni.
Výstavba, premena zelenej lúky na moderný závod a výroba prvej 207.

Pre mňa osobne bol najväčšou zmenou počas týchto desiatich
rokov prestup z ľudských zdrojov do výroby. Čo sa týka závodu,
veľká zmena súvisí s rozbehom tretej zmeny, príchodom nových
kolegov, nových technológií, ktoré prišli do výrobných prevádzok
a so zavedením systému PSA Excellence Système. S odstupom
času môžem skonštatovať, že som rada, že môžem byť súčasťou
tímu, v ktorom majú ľudia chuť a motiváciu pracovať a že pracu-
jem v známom prostredí, v ktorom sa cítim dobre a bezpečne.

Petra Píšová
Dátum nástupu: 

1. október 2003  

Prvá pozícia:  
zodpovedná za oddelenie vzdelávania

Súčasná pozícia: 
RG výroby vo francúzskom Poissy
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Kamera, ktorá vám umožní
vidieť dozadu

Technológie tvoria súčasť každej časti našich
životov, automobily nevynímajúc. Auto, ktoré
zaparkuje samo, samo zabrzdí pred prekážkou,
či sa dokonca samé riadi, sa stáva realitou. Jed-
ným z vynálezov, ktorý podstatne uľahčí naprík-
lad parkovanie, je cúvacia kamera. Umožní mať
vodičovi „oči vzadu“, nezaparkuje však za neho.

Cúvaciu kameru montujeme aj do našich 
modelov. Je súčasťou balíka restylovaného 
C3 Picassa a bol to práve trnavský tím, 
kto vymyslel celú koncepciu jej umiestnenia 
a montáže (samozrejme s prihliadnutím 
na požiadavky značky Citroën). 

Na prvý pohľad je montáž takéhoto zariadenia
jednoduchá. Z kamery, ktorá je umiestnená 
na kufrových dverách vozidla, vedú káblové
zväzky po boku auta až do obrazovky GPS, ktorá
sa nachádza na palubnej doske. To, čo kamera
zachytí, sa vďaka káblom potom premietne na
monitor a vodič vidí, čo sa deje za jeho vozid-
lom. Vďaka senzorom na bokoch a v zadnej časti
auta vás systém tiež upozorní na to, či máte
dostatočný priestor na manévrovanie. 

Komplikovanejšie je však samotné riešenie
koncepcie cúvacej kamery. Kamera totiž 
z bezpečnostných, ale aj dizajnových dôvodov
nemôže byť umiestnená kdekoľvek, taktiež
musí spĺňať určité parametre, ktoré sa týkajú
veľkosti. Na spomínanom C3 Picasse je umiest-
nená pri zadnej ŠPZ. „Kamera musí byť namon-
tovaná pod presne stanoveným uhlom tak, aby
zachytila všetko, čo je potrebné, ale aby spĺňala
tiež vopred dané špecifikácie,“ vysvetľuje Ghas-
sen Abichou z technického oddelenia PVS.
Zmenami tiež prešli samotné zadné kufrové
dvere. Pribudol tu otvor navyše, v ktorom je
umiestnená kamera, a ktorým z nej vystupujú
káblové zväzky. 

Aj cúvacia kamera patrí do skupiny tech-
nológií, ktoré zvyšujú ako štandard, tak aj
bezpečnosť vodiča. V našom C3 Picasse je
súčasťou najvyšších výbav. Denne vyrobíme
pätnásť takýchto modelov. 

- K. Kováčová - 

AKO TO fUNgUjE?
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Umiestnenie kamery bolo spočiatku tvrdším orieškom. Kamera musí mať totiž takú polohu, aby čo najlepšie zabrala
priestor pred sebou ale, aby nenarušila koncepciu a dizajn. Trnavský tím nakoniec našiel vhodné riešenie. 

Obraz z kamery sa premieta na GPS obrazovku. Umožňuje tak vodičovi mať doslova „oči vzadu.“



NOvé pROjEkTy
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Sme pilotným závodom 
pre spúšťanie nového systému logistiky
Viete, ako funguje systém logistiky – plánovanie výroby, posielanie objednávok dodávateľom, transport
a príjem dielov či ich zaskladňovanie? Na všetky tieto operácie máme desiatku informačných systémov.
Už od roku 2014 však príde zmena. Systémy, ktoré sme používali, nahradí jeden informačný systém
CORAIL. Ten celý proces zjednoduší a zefektívni. Trnavský závod ho začne používať ako prvý. 
Na jeho vývoji sa podieľajú aj naši kolegovia. 

Nie je náhoda, že celý systém sa testuje 
a finálne zavedie práve v našej automobilke.
Centrála potrebovala závod, ktorého systém
fungovania logistiky má najbližšie k „usine ex-
cellente“, k výnimočnému závodu. A tak padla
voľba na Trnavu.

Niektoré systémy, ktoré používame dnes,
majú už aj 25 rokov a  nie je možné ich ďalej
zefektívňovať. Vznikali v čase, kedy sa na lo-
gistiku kládli oveľa nižšie nároky. Dnes treba
zabezpečiť a mať pod kontrolou cestu
každého jedného dielu od objednávky až po
jeho uloženie na linke. Aj preto vzišla potreba
nového softvéru. Spolu s CORAILom však
prichádza aj nový spôsob fungovania logis-

tiky. Na tomto oddelení nás teda čaká doslova
zemetrasenie s dopadom na dodávateľov,
balenie dielov, transport, zaskladňovanie a zá-
sobovanie linky.

„CORAIL nie je len informačný systém, ktorý
riadi tok komponentov od prevízií, objednáva-
nia, transportu až po zaskladňovanie v našom
závode. Je to tiež nový spôsob fungovania 
logistiky,“ vysvetľuje Ivana Bernátová, ktorá
je zodpovedná za spustenie systému v našej 
automobilke. „Jeho zavedenie si vyžiada
prestavbu informačného a tiež fyzického toku
dielov. Práca sa však zjednoduší, pretože nový
systém bude priamo naviazaný na výrobu. 
Vyhneme sa tak napríklad situáciám, kedy 

Viete, že...?

- je skratka francúzskych slov COnvergence 
des pRocessus et des Applications de la 
Logistique Flux Constituants čiže 
KOnvergencia pRocesov a Aplikácií 
Logistiky konštitučných tokov?

- prepojí 33 výrobných závodov 
s 2 500 skladmi dodávateľov?

- už funguje v ruskej Kaluge? Bolo naň 
vyškolených 160 ľudí, čo predstavuje 
1 880 hodín školení.

systém CORAIL

Počas školenia sa riaditelia zmenili na dodávateľov, technikov, Gefco, nákupcov, zásobovali linku.



sa nám kvôli sklzu vo výrobe hromadia diely.
Dodávatelia budú mať totiž presnejšie infor-
mácie o našej potrebe dielov.“

Nový systém prinesie okrem zjednodušenej
práce, väčšej presnosti dodávok a zvýšenia
efektivity logistiky aj finančnú úsporu. Kým sa
tak stane, je pred Ivaniným oddelením 
a ľuďmi z centrály, ktorí projekt koordinujú,
ešte kus práce. „Pracujeme na odstránení prob-
lémových miest, ktoré sme spolu s kolegami
identifikovali,“ hovorí I. Bernátová. „Ide najmä
o riadenie skladov vo zvarovni a lakovni.
Pripravujeme tiež školenia na CORAIL.“

Tie by mali začať v apríli. Tím riaditeľov  ich už
otestoval. Po prezentácii, v ktorej sa doz-

vedeli, prečo potrebujeme nový systém logis-
tiky, odhalili jeho prínos a pochopili dopad 
na náš aktuálny spôsob fungovania, prišla tá
najzaujímavejšia časť. Hra. Vylosovali si lístky,
na ktorých mal každý určenú úlohu. Riaditelia
prevádzok a oddelení sa tak zmenili na dodá-
vateľov, technikov EDI, nákupcov, Gefco,
zabezpečovali príjem dielov, distribuovali
diely na linku. Podľa nových pravidiel museli
zabezpečiť tok dielov a výrobu. „Počas týchto
praktických ukážok a riešením modelových
situácií, ľudia najlepšie pochopia, ako bude fun-
govať nová logistika,“ hovorí I. Bernátová.
„Vsadili sme na školenie, ktoré hravou formou
predstaví nový systém fungovania logistiky.“

NOvé pROjEkTy
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Kto tvorí projektový
tím CORAIL?

Ivana Bernátová 
je zodpovedná za spustenie systému
Corail v našom závode. Na projekte
pracuje už od roku 2010. Vedie 
projektový tím a konzultuje 
s francúzskymi kolegami z centrály
všetky anomálie a potrebné zmeny. 

Roman Duračka 
sa podieľa na testovaní infor-
mačných systémov. V budúcnosti
bude tiež školiť kolegov na prácu 
so systémom CORAIL.

Anton Jamrich 
testuje informačné systémy. 
Vychytáva anomálie a odstraňuje
„detské choroby“, ktoré CORAIL 
zatiaľ má. Bude jeden zo školiteľov.

Martin Hudák  
je jeden zo školiteľov hry CORAIL 
a bude sa taktiež podieľať 
na príprave a testoch.  

Milan Staňo 
zabezpečuje zmeny riadenia
skladov, toku dielov a celkový 
proces zjednodušenia 
fungovania. 

Iveta Blahová  
z tímu zásobovania. Má na starosti
testovanie dopadu systému 
CORAIL na svoju každodennú
prácu. V budúcnosti bude  
školiť svojich kolegov 
z oddelenia zásobovania. 
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Projektový tím CORAIL, zľava: Anton Jamrich,
Iveta Blahová, Ivana Bernátová, Milan Staňo,
Roman Duračka, Martin Hudák 

- identifikácia a oprava problémových tokov, kontraktov - tzv. proces 
simplifikácie

- zmena topológie (označenie interných logistických tokov) montáže
- zrušenie riadenia skladov informačným systémom
- školenia Hry Corail
- školenia na nový informačný systém v rámci logistiky, ale aj iných 

oddelení (podporné oddelenia, výroba)
- inštalácia nových zariadení
- postupné spúšťanie od apríla 2014

Čo je ešte pred nami, kým desiatku starých
systémov vymeníme za CORAIL?



Lisovňa
Montáž istiacich
lán na žeriavových
rebríkoch. Pomo-
cou týchto lán sú
zamestnanci istení
proti pádu pri výs-
tupe aj zostupe po
rebríku.

Montáž ventilá-
torov nad výs-
tupný pás z liniek,
ktoré zabezpečia prúdenie vzduchu na praco-
visku v letných mesiacoch. 

Zvarovňa
Presunutie ručného zvárania MIG-MAG 
na finálnej linke MEL v brúsnej kabíne mimo
toku a zníženie ručne zváraných bodov 
z osem na štyri. Zvyšné štyri body boli pre-
sunuté do ostrova na robotické zváranie.

Lakovňa
Dve akcie s dopa-
dom na bezpeč-
nosť pracovníkov.
V prvom prípade
išlo o odstránenie
n e d o s t a t k o v 
z revíznych správ,
ktoré sa týkali pre-
važne plynových
rozvodov v lakovni.

Ďalšou akciou bolo zvýšenie výkonu horákov
pre procesné zóny. V minulosti sme pri veľmi
veľkých mrazoch mali problémy s vyku-
rovaním týchto zón, čo malo dopad na po-
hodlie pracovníkov (pocit chladu). 

Po realizácii zvýšenia výkonov by sa podobný
problém nemal opakovať. 

Montáž
V  priebehu  decembrovej odstávky  bol na-
montovaný  nášľapný (tlakovocitlivý)  koberec  

na úsek montážnej linky MV1. Išlo o  jedno 
z  navrhnutých opatrení po  drobnom úraze,
ktorý sa stal v roku 2012.  Namontovaním
nášľapného koberca na pravú a ľavú stranu, bolo
odstránené riziko pritlačenia dopravníkom 
o  pevnú prekážku (konštrukciu pódia). V prí-
pade,  ak niekto vstúpi na koberec, zastaví  linku
a je znemožnené
pritlačenie doprav-
níkom o konštrukciu
pódia. Vykonaním
n a s l e d u j ú c e h o
opatrenia  bolo
odstránené veľké
riziko úrazu prit-
lačením na danom
pracovisku.

Logistika
Na oddelení logis-
tiky bolo kľúčovým
osadenie vysokých
bariér, ktoré zabra-
ňujú prevráteniu
stohu na skrinky
z a m e s t n a n c o v,
ďalej označenie
v š e t k ý c h 
bariér, aj malých,
bezpečnostnou
páskou a označenie
všetkých vysokých bariér bezpečnostnými
značeniami.

- J. Kšinant (upravila: K. Kováčová) -

BEZPEČNOSť POD LUPOU
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Zimné odstávkové práce 
I keď už máme jar, vrátime sa v rubrike „Bezpečnosť pod lupou“ k zimným odstávkovým prácam. 
Z hľadiska bezpečnosti totiž šlo o doposiaľ najúspešnejšie práce, bolo vykonaných mnoho 
projektov na jej ďalšie zlepšenie. Predstavme si  niektoré z nich.

- trvanie zimných odstávkových 
prác: od 15. decembra 2012 
do 6. januára 2013

- počet vykonaných bezpečnostných
auditov: 199

- počet pracovných úrazov našich 
zamestnancov: nula

- počet pracovných úrazov 
zamestnancov externých 
firiem: nula

- počet zákazov vstupu 
do automobilky kvôli vážnemu 
porušeniu bezpečnosti: nula

Zimné práce v číslach

Akcie, ktoré sa spravili 
počas odstávky a boli 
zamerané na zvýšenie 
bezpečnosti



Jar sa nám už blíži! 
Ako predchádzať jarnej únave?

Čoraz krajšie a teplejšie slnečné dni nám
pripomínajú, že jar už pomaly klope na dvere.
Ak aj vy patríte k „senzibilkám“, na ktoré
vplýva počasie, je najvyšší čas zamyslieť sa
nad tým, ako predísť jarnej únave a správne
sa naštartovať  do jedného z najkrajších
ročných období.

Uplynulé zimné mesiace sme často pobývali
v prekúrených, uzavretých miestnostiach 
s minimom pohybu. Prejavy fyzickej a psy-
chickej únavy nie sú samoúčelné, ale hrajú 
v organizme varovnú úlohu. Únavu je nutné
prijímať ako dôležitú informáciu. Ide o och-
ranný signál nášho tela, ktorý nás varuje pred
preťažením. Jarnou únavou trpia až tri
štvrtiny populácie, ženy dokonca častejšie
než muži.

Jarná únava má viacero príčin: 
• zimné mesiace s nedostatkom slnečného 

svitu ( minimum svetla zvyšuje sklon 
k depresiám), 

• prekonané prechladnutia, chrípky 
a ďalšie vírusové infekcie, 

• stres a nedostatok odpočinku, 
• absencia  stravy bez vitamínov 

a minerálov. 

Na každého jedinca pôsobí prechod zo zimy
do jari úplne inak. Často sa ľudia práve na za-
čiatku marca cítia ako vymenení. U citlivých
ľudí nastupujú problémy psychického charak-
teru. Ide o bolesti svalov v tele, s ktorými 
sa predtým nestretávali, môže nastúpiť 
aj nezvyčajná nervozita a to z maličkostí 
i z riešenia každodenných situácií. Vďaka
jarnému slniečku môžu dokonca vzniknúť aj
príznaky jarnej depresie. Tie sa najčastejšie
prejavujú pocitom smútku, márnosti, pesi-
mizmom a zlým spánkom. Mnoho ľudí sa 
v noci prevaľuje alebo trpí prerušovaným 
a nepokojným spánkom. S tým súvisí aj
zmena chuti do jedla. Niekto sa na jar pokúša
schudnúť zimné kilá, iný zase bojuje s nad-
váhou, pretože jarný hlad patrí k tým naj-
horším. Nezastavíte ho ani zaručenými
receptami, ani prejedaním.

Ako „zabojovať“ s jarnou
únavou?
Recept proti jarnej únave zatiaľ ešte nikto
nevymyslel. Dôležité však je nestresovať sa,
neprepínať sily, jesť ovocie a zeleninu a pohy-
bovať sa na čerstvom vzduchu (prechádzky 
a športové aktivity), skrátka cítiť sa v pohode.
Pomocníkom môžu byť tiež moderné do-
plnky stravy (Koenzým Q10 - naštartuje vašu
„energetickú elektráreň“ tela a prebudí všetky
enzymatické systémy k maximálnej činnosti,
Omega3 sa stará o  kardiovaskulárny systém).
K samozrejmosti dnes už patrí príjem vita-
mínov (hlavne A, C a D). Dôležité je tiež veno-
vať pozornosť tomu, koľko za deň vypijeme
tekutín. Práve ich nedostatok môže byť príči-
nou väčšej únavy. Piť by sme mali v pravidel-
ných menších dávkach počas celého dňa, 
či už cítime pocit smädu alebo nie. Vhodný
pitný režim pre vaše telo si môžete jednodu-
cho vypočítať. Stačí, keď si vydelíte svoju váhu

číslom 25 a získate počet litrov, ktoré by ste
mali za deň vypiť. Vhodné množstvo tekutín
je závislé aj na vašej aktivite, prostredí 
a teplote, v ktorých sa nachádzate.

Ako čerpať potrebnú energiu
na prekonanie jarnej únavy? 
Užívajte si zdravé denné svetlo pri
popoludňajšej prechádzke, počas ktorej
prídete na iné myšlienky. Radosť môže spôso-
biť dobré jedlo, stretnutia s dávnymi ka-
marátmi, odpočinok vo vani alebo napríklad
čítanie dobrej knihy. Ak ste cez deň v zamest-
naní, majte tam vždy dostatok svetla (z okna
či umelého osvetlenia) a čerstvého vzduchu.
Mozog sa tak prekrví a vás nebudú prepadá-
vať chmúrne nálady a depresie. Skúste si tiež
občas urobiť chvíľku iba sami pre seba. 

- M. Takáč - 

ZDRAVIE
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SOciálNE vzťahy
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Predĺžte si leto do konca roka
Pláž, piesok, more.  Takmer každému sa pri týchto slovách vybaví dovolenka. Už od roku 2007 pod-
porujeme rekreácie našich zamestnancov. Po dohode s odbormi tento benefit zamestnancom ponúkame
aj v roku 2013, a to už po šiestykrát. 

V minuloročnom prieskume spokojnosti 
so zamestnaneckými výhodami sa viac ako
polovica respondentov vyjadrila, že im vy-
hovuje dnešný spôsob príspevkov na rekreá-
cie. Niektorí z účastníkov dotazníka zároveň
ponúkli svoje návrhy na zlepšenie benefitu, 
a tieto sme po dohode s odbormi vzali do úvahy. 

Príspevok CELOROČNE, 
aj na WELLNESS pobyty
Využite možnosť získať príspevok aj na well-
ness pobyt na Slovensku. Ponuku cestovných
kancelárií obohatia v tomto roku možnosti
aktívneho oddychu v známych kúpeľných
zariadeniach s ponukou liečebných pro-

gramov a víkendových pobytov. Príspevok 
zo sociálneho fondu budete môcť využiť 
aj na takéto pobyty, napríklad počas predĺ-
žených víkendov. 

Ak si požiadate o príspevok zo sociálneho
fondu, splníte podmienky (odpracované viac
ako 1 rok, nečerpaný príspevok v roku 2012),
a vaša žiadosť bude schválená, peniaze
budete môcť získať AŽ DO KONCA ROKU
2013. 

Ak by počet žiadateľov prekročil možnosti
rozpočtu sociálneho fondu, rozhodovať bude
paritná komisia pre rekreácie, zostavená zo
zástupcov odborov a zamestnávateľa. Tí, ktorí

príspevok získajú, budú vybratí na základe
bodového systému z minulosti (čerpaný
príspevok na lízing auta, darca krvi...). 

Viac cestovných kancelárií, viac
možností na výber
Vybrať si budete môcť z ôsmich cestovných
kancelárií, s ktorými budeme v roku 2013
spolupracovať. 

Predtým sme boli zvyknutí, že zástupcovia
cestovných kancelárií boli počas určitého ob-
dobia priamo v závode. Keďže sa ich počet
zvýši takmer dvojnásobne, z praktických
dôvodov toto riešenie nie je vyhovujúce. 



Svoje rekreácie však môžete objednávať 
priamo na ich pobočkách, v ktoromkoľvek
meste, kde majú svoju kanceláriu alebo 
zmluvného partnera. Pobyty bude možné 
objednávať aj cez internet. 

Príspevok až do výšky 450 €
Na rekreáciu alebo welness pobyt môžete
získať až 450 €, maximálne však toľko, koľko
za ňu celkovo zaplatíte.

Konkrétna suma príspevku závisí od počtu
ľudí, ktorí  cestujú na rekreáciu, ale najmä od
počtu odpracovaných rokov zamestnanca,
ktorý si oň požiada. Priemerná výška
príspevku za rok 2012 stúpla o 57 € v porov-
naní s rokom 2011, pretože pribudli zamest-
nanci, ktorí mali nárok na vyššie hodnoty
príspevku – odpracovali väčší počet rokov.   

Ako postupovať?
Všetky bližšie podmienky a termíny spojené 
s rekreáciami pre rok 2013 sa dozviete 
z letáčika, ktorý vyšiel v polovici marca. 
Pýtajte sa naň svojho RU, kontaktujte odbory
alebo oddelenie sociálnych vzťahov. 

Kontakt
Rudolf Mičko: 

rudolf.micko1@mpsa.com, tel. 48 20 29
Patrik Peciar: 

patrik.peciar@mpsa.com, tel. 48 29 30

SOciálNE vzťahy
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* Príspevok zo sociálneho fondu (SF) je predmetom zdanenia (19%). Príspevky zo SF vstupujú od
1.1.2011 aj do vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného a sociálneho poistenia = 13,4%.

- Text: R. Mičko -

KĽÚČOVÉ ČÍSLA 2012

• o 28% viac schválených 
žiadostí ako v roku 2011

• vyplatených o 61 príspevkov viac
• benefit najviac využívajú zamestnanci 
zvarovne

ZĽAVY PRE KAŽDÉHO

Pokiaľ si nestihnete požiadať o príspevok alebo sa
rozhodnete ísť na dovolenku v poslednej chvíli, máte
možnosť uplatniť si zľavu v ponúkaných cestovných
kanceláriách. Zľavy určené výhradne len  pre zamest-
nancov PSA a ich rodinných príslušníkov sú poskyto-
vané aj na Last Minute zájazdy a wellness pobyty.

Počet 
odpracovaných

rokov

Príspevok 
na zamestnanca

+ 1 rodinný 
príslušník 

nad 18 rokov

Každé dieťa 
do 18 rokov

viac ako 5 rokov 150 €* 150 €* 50 €*

viac ako 2,5 roka,
menej ako 5 rokov 125 €* 125 €* 50 €*

menej ako 2,5 roka 100 €* 100 €* 50 €*
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ČO NA TO žABIAK

Pomôžme vysadiť stromy 
v našej automobilke

Papier je neodmysliteľnou súčasťou nášho života
a každodennú prácu v kancelárii si bez jeho
používania nedokážeme ani predstaviť. Papier
však po svojom použití predstavuje aj odpad a je
nevyhnutné separovať ho od ostatných zložiek
komunálneho odpadu, aby ho bolo možné vrátiť
späť do výrobného procesu a recyklovať. 

Naša automobilka kladie veľký dôraz na envi-
ronmentálnu politiku, a to sa prejavilo aj 
v otázke používanie papiera.  Od minulého roka
sa v našom závode využíva prevažne recyklo-
vaný papier. Na tlač, kopírovanie alebo faxo-
vanie, s výnimkou výrobného procesu, sme 
v roku 2012 spotrebovali až 3,3 milióna listov pa-
piera, čo po prepočítaní predstavuje až 16,5 ton.

V našej automobilke platí, že cena vytlačenej
strany je zložená z ceny papiera, ktorý si každé
oddelenie kupuje zo svojho rozpočtu, a zo
servisného poplatku na vytlačenú stranu, ktorý
platíme dodávateľovi zariadení. V tomto pop-
latku je zahrnutá cena tonera a servisných
zásahov. Celková cena jednej čiernobielej
strany vychádza na 0,00726 eura, cena jednej
farebnej strany na 0,04956 eura. V roku 
2012 sme teda za nákup a tlač papiera 
v kanceláriách zaplatili viac ako 66 000 eur.  

Vzhľadom na vysokú spotrebu pa-
piera a vysoké náklady na tlač a
kopírovanie Oddelenie infor-
matiky (DSIN) si dalo za cieľ

znížiť tieto čísla a plán šetrenia
papiera spojilo so zaujímavým
nápadom. V spolupráci s odde-

lením životného prostredia
sa dohodli, že ak sa nám
podarí v roku 2013
znížiť medziročné nák-
lady spojené so spotre-
bou papiera a tlačou,
začiatkom roka 2014 
zakúpime sadenice

stromov. Tieto stromy 
vysadíme v areáli závodu
a budú tak spríjemňovať
pracovné prostredie

všetkých zamestnancov. 

Aj vy môžete pomôcť 
ušetriť papier a tlač.
Tu je niekoľko tipov: 
• Snažme sa obmedziť spotrebu papiera 

v akejkoľvek podobe – veľa vecí sa dá 
vybaviť formou elektronickej pošty, 
bez zbytočnej tlače.

• Ak sme už vytvorili papierový odpad, 
umožnime mu ďalšie zhodnotenie 
a vhoďme ho do separovaného zberu. 

• Zamyslime sa vždy, keď klikáme na 
tlačidlo Tlačiť – Print, je to nevyhnutné? 

• Netlačme si každodennú agendu 
na čistý list papiera, aj tak sa 
v priebehu dňa zmení.

• Uprednostňujme čiernobielu tlač, 
je takmer šesťkrát lacnejšia než farebná.

• Každý list papiera má dve strany, 
používajme preto obe. 

• Ak tlačíme niekoľkostranový dokument,
zmenšime veľkosť písma a zmenšime 
aj okraje v dokumente, znížime tak 
počet strán.

• Využívajme elektronické formuláre 
napr. na rezerváciu služobného 
vozidla na služobnú cestu. 

• V zasadačkách využívame videoprojektor 
namiesto vytlačených prezentácií.

Vedeli ste, že:
• výroba 1 tony nového papiera vyžaduje 

2-3 násobok tohto množstva 
v podobe dreva?

• drevársky a papierenský priemysel 
je celosvetovo 5. najväčším 
spotrebiteľom energie a spotrebuje 
väčšie množstvo vody na výrobu 
1 tony produktu než ktorýkoľvek 
iný priemysel?

• výroba papiera z recyklovaných 
vlákien znečisťuje ovzdušie až 
o 74% menej a vodu o 35% menej 
v porovnaní s výrobou z dreva?

Naším cieľom je v roku 2013 znížiť spotrebu
kancelárskeho papiera oproti roku 2012.

- M
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Existujú dve možnosti cvičenia:
1. SKUPINOVÝ TRÉNING

Komerčné skupinové cvičenie, o ktorom
sme písali v predchádzajúcich číslach 
časopisu.

2. INDIVIDUÁLNY TRÉNING
Čo je odborne vedený tréning (klient 
s trénerom) podľa individuálnych potrieb 
a možností klienta. Druh a štýl tréningu
záleží na vašich cieľoch a pohybových
možnostiach. Cvičenie môže prebiehať:
v posilňovni alebo mimo nej.

Pri dlhodobej spolupráci, sledovaním a prispô-
sobovaním tréningu, pod odborným dohľa-
dom a motivovaním zo strany trénera ako 
aj výživovým poradenstvom je možné dostať
sa k cieľu, ktorý chcete cvičením dosiahnuť.

Výber osobného trénera
Služby osobného trénera viete posúdiť 
na základe jeho osvedčení a diplomov,
jeho prístupu a vystupovania, jeho praktic-
kých skúseností.

Pre koho je individuálny 
tréning vhodný?
Pre všetkých:
- pre rekreačných aj vrcholových športovcov, 

adolescentov, ľudí stredného veku, seniorov,
tehotné ženy,

- pre ľudí so zdravotnými problémami (napr. 
osteoporóza, artritída, diabetes, hypertenzia,
obezita, atď.), ženy v menopauze, poúrazové
stavy (napr. fraktúry-zlomeniny končatín),

- pre ľudí s poruchami pohybového aparátu, 
s ochabnutým svalstvom, s chybným 
držaním tela (skolióza, kyfóza, lordóza) 
a s bolesťami chrbta.

Výhody individuálneho
tréningu:
- individuálny prístup a cvičebný program 

„priamo na telo“ je najrýchlejšou cestou 
k požadovaným výsledkom,

- na rozdiel od skupinového cvičenia 
sa vy neprispôsobujete skupine, ale naopak,
cviky, ich intenzita a počet opakovaní, 
sú prispôsobené vašim požiadavkám, 
potrebám a možnostiam,

- tréner – inštruktor neustále kontroluje 
správne prevedenie, opravuje prípadné 
chyby, okamžite prispôsobuje cviky tak, 
aby ste vždy získali z tréningu maximum.

Individuálne tréningy ponúka takmer každé
fitnes centrum a aerobikové štúdio. Stačí sa
na túto možnosť cvičenia spýtať. Takýto 
tréning je síce finančne náročnejší ako
skupinové cvičenie, jeho výsledky sú však
často viditeľnejšie a intenzívnejšie. Pre ľudí 
so zdravotnými problémami je individuálny
tréning často vyhovujúcejším ako skupinové
cvičenie.

V prípade ďalších otázok o individuálnom
tréningu neváhajte kontaktovať Katarínu Sta-
chovú (katarina.stachova@mpsa.com), ktorá
vám ochotne poskytne ďalšie informácie.

- K. Stachová (upravila K. Kováčová) -

Viete, o čom je individuálny 
tréning?
Začiatok nového roka a začiatok jari je už
tradične obdobím, kedy si mnohí z nás
povedia „teraz konečne začnem cvičiť“.
Možno však ani netušíte, že popri
skupinových cvičeniach existuje aj indi-
viduálny tréning, ktorý vám tréner „ušije
na mieru“, pričom zohľadní aj vaše prí-
padné zdravotné obmedzenia. O tom, ako
takýto tréning funguje a čo všetko zahŕňa,
nám porozprávala Katka Stachová.
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ASPSA

V roku 2013 pre vás pripravilo neziskové občianske združenie Asociácia športu ASPSA veľa zaujímavých
akcií a aj kopec noviniek.

Príďte s nápadom novej sekcie!  
Venujete sa vo voľnom čase športovej alebo
kultúrnej aktivite? Chceli by ste organizovať
akcie pre svojich kolegov? ASPSA vám dáva
možnosť prísť s nápadom a organizovať aktivity
kultúrnej alebo športovej sekcie. Nápadov 
na realizáciu je naozaj veľa. Inšpirovať sa môžete
svojimi koníčkami alebo sekciami, ktoré reálne
fungujú v iných združeniach v zahraničí. Nič vám
nenapadá? Nechajte sa inšpirovať napríklad
spoločenským tancom, kultúrnou sekciou, 
divadlom, someliérstvom či hrou pétanque.

Aktuálne aktivity
Momentálne funguje v občianskom združení
šesť športových sekcií: stolný tenis, turistika, cyk-
loturistika, lyžovanie, strelectvo a rybolov. Tieto
športové sekcie sú už dlhoročnými zástupcami
občianskeho združenia a sú známe medzi
zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi. 

Chceli by ste sa stať členom?
Členstvo v ASPSA nie je povinné, ale má svoje
výhody. Pokiaľ by ste sa chceli stať členom,
príďte sa informovať do kancelárie ASPSA 
v určenom čase.

Čo vám členstvo prináša?
• výhodnejšie ceny akcií oproti nečlenom
• uprednostnenie členov pri zápise na akcie
• zľavy pre členov (napríklad na dopravu)

Kde nájdete ASPSA?
Budova TR09 označená miestnosť na prízemí
(naľavo od vchodu zo strany zvarovne).

Kedy?
Každý utorok od 13.00 do 15.00 
alebo štvrtok od 13.00 do 15.00.

Kontakt
Rudolf Mičko: rudolf.micko1@mpsa.com, tel. 48 20 29, Patrik Peciar: patrik.peciar@mpsa.com, tel. 48 29 30

TR09, budova centrálnej údržby, v ktorej nájdete nové priestory ASPSA.

Sme tu pre vás každý utorok a štvrtok od 13.00 do 15.00.

Podporíme
vaše voľnočasové aktivity

Vstup

TR09
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Peter Kašák
482 479

peter.kasak@mpsa.com

Pravidelné tréningy stolného tenisu 
sa realizujú počas celého roka dvakrát 

do týždňa. Príjemným osviežením 
a možnosťou na zmeranie si síl sú turnaje

v období Veľkej Noci a Vianoc.

Andrea Korčáková
482 211

andrea.korcakova@mpsa.com

Jednodňové alebo víkendové akcie na
kolesách, ktoré brázdia cyklistické 

chodníky v najzaujímavejších destináciách
plných histórie a prírody. 

Akcie sa uskutočňujú na Slovensku 
aj v zahraničí.

Jana Lučanská
484 030

jana.lucanska@mpsa.com

Jednodňové a víkendové akcie
v lyžiarskych strediskách na Slovensku

alebo v Rakúsku.

Stolný tenis Cyklistika Lyžovanie

Dezider Žarnócai
0915 785 667

dezider.zarnocai@mpsa.com

Jednodňové alebo obľúbené 24 hodinové
preteky v rybolove na najprestížnejších
súkromných, ale aj verejných rybníkoch.
Do budúcnosti sa plánujú organizovať 

aj preteky v zahraničí.

Ladislav Halász
482 865, 0915 759 172

ladislav.halasz@mpsa.com

Jednodňové alebo víkendové akcie
smerujúce cez tie najzaujímavejšie 

turistické chodníky po celom Slovensku 
v prekrásnej prírode. Doprava

je zabezpečená autobusom. Súťaž 
o najlepšiu fotografiu roka z akcií a súťaž 

o najlepšiu turistickú akciu roka.

Branislav Galo
482 705

branislav.galo@mpsa.com

Jednodňové turnaje, počas ktorých 
sa praktizujú guľové a brokové streľby, 

buď na statický terč (biatlon), alebo na trap
(športový holub). V budúcnosti sa  plánuje
realizovať aj streľba zo vzduchových zbraní.

Jedným z najzaujímavejších turnajov 
je práve mikulášsky turnaj.

Rybolov Turistika Strelectvo 
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Výhercovia 301 a C-Elysée 
na víkend

V poslednom minuloročnom čísle ste mali
možnosť vyhrať Peugeot 301 alebo Citroën 
C-Elysée na víkend. Mali ste správne doplniť
slová do nasledujúcej vety: V roku 2013
oslávime ........... položenia základného
kameňa. Správnu odpoveď, 10. výročie, ste
sa dozvedeli po správnom vyplnení tajničky. 

Prišlo nám 281 odpovedí, z ktorých pracovníci
technického oddelenia DRD vyžrebovali 
šiestich výhercov:

301 na víkend získava
Janka Feketíková z montáže

Reklamné predmety 
od značky Peugeot vyhráva
Tomáš Bukovský
z oddelenia logistiky a 

Marek Bučko
z oddelenia ľudských zdrojov

C-Elysée na víkend zase poteší
Ľuboša Rolinca z lisovne 

Reklamné predmety 
Citroën dostanú
Marián Ištok z lakovne a 

Dušan Jedlička zo zvarovne

Výhercom blahoželáme. Prihlásiť sa môžu 
na Oddelení internej komunikácie, v admini-
stratívnej budove TR50, na prvom poschodí,
v kancelárii č. 119, u Anny Maťovej (482 300,
anna.matova1@mpsa.com). 

RELAx
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Kto si užije auto na víkend?
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Tentoraz môžete vyhrať trekkingové vybavenie od firmy Zajo – stan pre dve osoby,
ruksak alebo trekkingové paličky. 

Opäť stačí vyplniť tajničku a poslať ju do 30. apríla internou poštou alebo priniesť 
osobne na Oddelenie internej komunikácie, administratívna budova TR50, 
1. poschodie, kancelária č. 119.

Bonjour Trnava – vydáva PCA Slovakia, s.r.o. Vychádza ako občasník. Redakcia: Anna Maťová, Katarína Kováčová. 
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1. Skratka Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
2. O koľko sme v roku 2012 znížili počet úrazov s PN 
oproti roku 2011?
3. Akcia z oblasti "Zdravia", ktorá sa koná každé štyri 
mesiace spojená s najvzácnejšou tekutinou (2 slová).
4. Koľko záväzkov v oblasti bezpečnosti máme na rok 
2013?
5. Aké stredisko prednedávnom inaugurovali na 
oddelení logistiky?
6. Aké laná boli počas zimnej odstávky namonto-
vané v lisovni na žeriavové rebríky?
7. Ako sa volal deň, počas ktorého ste si mohli dať 
odmerať tlak a iné telesné hodnoty? (Deň _ _ _ _ _)
8. Ako sa volá veda, ktorá sa zaoberá usporiadaním 
pracovného prostredia?
9. Ako sa inak nazývajú ľahké posty z hľadiska 
ergonómie? (pomôcka, ide o farbu)
10. Ako sa volá pozorovanie / audit bezpečnosti, 
ktorý vykonávame priamo na pracovnom poste?
11. Bezpečnosť je naša najväčšia _ _ _ _ _ _ _ _.
12. Aký dlhý časový úsek bez úrazu zaznamenalo 
Oddelenie centrálnej kvality (QCP)? 
13. Aká únava nás môže postihnúť práve v tomto ob-
dobí? Venujeme sa jej v článku z oblasti zdravia.
14. Aký bezpečnostný prvok vám nemôže chýbať 
na hlave, ak chcete vstúpiť do zvarovne?
15. Aký bezpečnostný prvok bol osadený počas zim-
ných odstávkových prác na oddelení logistiky? Má 
zabrániť prevráteniu stohu na skrinky pracovníkov.
16. Ako sa volá systém zlepšovacích nápadov? Toto 
slovo má pôvod v japončine.
17. Ako sa nazýva "balón", ktorý zvyšuje bezpečnosť 
pri silnejšom náraze vozidla do prekážky?

Vyhrajte trekkingové 
vybavenie

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

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

Nadriadený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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