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Motor roka opäť z dielne PSA

PSA

Trojvalcový benzínový motor EB
Turbo PureTech s objemom 1,2
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Výroba motorov EB sa spustila v
roku 2014. Od novembra 2017 sa
vyrába ich druhá generácia, ktorá
sa montuje aj do trnavských modelov Citroën C3 a Peugeot 208.
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Aktuálna ponuka predaja a prenájmu: Citroën C4 Grand Picasso

Prítomnosť predajcov značky Citroën
v administratívnej budove TR50 a kontakt:



každú stredu medzi 13.00 – 15.00 h,



kontaktná osoba: Miroslav Hilko, tel.: 0911 785 518,



alebo na pobočke predajcu Citroën:
Autoservis Béhr & Béhr,
Zavarská cesta 10/A, Trnava;
po – pia 8.00 – 17.00 h, sob 9.00 – 12.00 h.

Prenájom

Predaj

Kliknite sem na otvorenie stránky s ponukou výhodného
predaja vozidiel pre zamestnancov (funguje len interne).

Kliknite sem na otvorenie stránky s ponukou prenájmu vozidiel
pre zamestnancov Groupe PSA
(funguje len interne).

Formulár žiadosti o prenájom
vozidla pre zamestnancov.

Aktuálnu ponuku predaja a prenájmu vozidiel nájdete aj na vývesnej ploche pred
kanceláriou predajcov značiek Peugeot,
Citroën a DS pred administratívnou budovou TR50.
Na obrázku vpravo v bielom krúžku.
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C3 WRC na Rely Sardínia

208 WRX v Nórsku

Na Rely Sardínia (7. – 10. júna) sa jazdci tímu Citroën Total Abu
Dhabi WRT umiestnili v prvej šestici. Posádka Mads Ostberg a
Torstein Eriksen obsadila piate miesto. Hneď za ňou sa umiestnila posádka Craig Breen a Scott Martin. V priebežnom poradí
šampionátu je tím na štvrtom mieste.

Kevin Hansen z tímu Peugeot Total sa na pretekoch WRX v
Nórsku umiestnil na štvrtej pozícii. Piate miesto obsadil Timmy Hansen. V celkovom poradí šampionátu je tím Peugeot
na druhom mieste.

Formula DS v Zurichu

Sam Bird, pilot stajne DS Virgin
Racing, sa na pretekoch elektrických formúl v Zürichu umiestnil
na druhom mieste. V pribežnom
poradí šampionátu je Sam Bird
na druhom mieste. Tím DS Virgin
Racing je na priebežnej tretej
priečke šampionátu.

Foto: elektrická formula DS na
pretekoch v Zürichu.
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Školenie MTM2
V predchádzajúcom období sa na montáži
uskutočnilo školenie pod vedením francúzskeho kolegu Sébastiena Melenneca MTM2 (Methods Time Measurement - Metódy merania času). Metóda MTM2 je metóda, ktorá rozkladá ručné operácie na
sekvencie pohybov a každej sekvencii priraďuje štandardný čas. Tento čas sa určuje
v závislosti od premenných.
Toto školenie je celoeurópsky uznávané,
každý školenie končí záverečnou skúškou,
ktorá je veľmi prísna. Po úspešnom zvládnutí každý dostáva certifikát a taktiež kartičku od spoločnosti L´association MTM
Francaise sídliacej v Paríži. Školenia sa
zúčastnili zamestnanci z viacerých oddelení z montáže, ktorí dané školenie využijú aj
v praxi napr. – Branislav Baďura, Ludmila
Javorková, Róbert Rotter, Štefan Volner,
Peter Kovačič a Jozef Mistrík (QCP) a Jaroslav Vašik (SDLI).
Vďaka certifikátu môže oprávnená osoba
merať pracovné úkony, vyhodnocovať mieru zaťaženia z pohľadu ergonómie
a definovať potrebný čas na prácu. Certifikát je platný na 3 roky.
Školenie trvalo dva týždne. Čo bolo najťažšie?
„Definovať hlavne sily pri vykonávaní jednotlivých operácií, či je daný pohyb ľahký
alebo ťažký a taktiež mať rovnaký pohľad
na záťaž na každú vykonávanú operáciu.
Niekedy sme museli dlho diskutovať, aby

Zamestnanci, ktorí prešli školením MTM2, si prevzali certifikáty z rúk Martina
Dzamu, riaditeľa montáže, a Andreja Lukačoviča, vedúceho oddelenia vzdelávania.
sme si ujasnili dané hodnoty a dosiahli
tak konsenzus,“ hovorí Štefan Volner,
monitor KTA.
„Daným certifikátom každý z nás získal
úplne iný pohľad na pracovné posty a to
hlavne v oblasti ergonómie, v akom zaťažení operátor vykonáva operácie, či má
ľahké alebo ťažké úkony a v akej ergonomickej záťaži sa nachádza. Je tam tiež
priestor na identifikáciu plytvaní pri samotných pohyboch - napr. koľko musí
operátor vykonať krokov, prečo si ide na
okraj linky pre uťahovačku, ako siaha pre

daný diel, ako uchopuje daný diel, ako
sa premiestňuje kvôli dielu, prečo si
uťahovačku prehadzuje z jednej ruky
do druhej, toto všetko sa dá odpozerať, ak sa vykoná na danom poste
analýza MTM2 – pohyb za pohybom
a stanoví nám to aj časové hodnoty
pre trvanie jednotlivých základných
pohybov a určí celkový čas na danom
poste,“ poznamenal Peter Kovačič,
monitor KTA.
Branislav Baďura,
vedúci oddelenia KTA

1.000 dní bez úrazu na oddelení KTA
Oddelenie KTA – Kaizen, Training,
Assistance, pod vedením Branislava
Baďuru zastrešuje oddelenie Kaizen
Rastislava Kollára, Trainig Vladimíra
Valentoviča, Assistance Ludmily Javorkovej, ich monitorov a technikov logistiky. V máji oslávili jubileum 1.000 dní
bez úrazu.
Pri tejto príležitosti si prevzali certifikát
z rúk Martina Dzamu, riaditeľa montáže.
Tím KTA, ktorý pracuje už viac ako
1.000 dní bez úrazu.
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Dni zdravia 2018

Ďalšie tri vozidlá na vzdelávanie

Naša automobilka odovzdala dve C3 a jedno 208 Strednej odbornej škole polytechnickej z Trnavy. Odovzdanie prebehlo v
piatok 8. júna v areáli Groupe PSA. Vozidlá nie je možné komercializovať, čiže sa nedajú používať na cestách. Môžu slúžiť
len na vzdelávanie. Škola ich využije počas praktického vyučovania žiakov a taktiež na projekt vzdelávania s názvom Pripravený na prácu. Cieľom projektu je, aby uchádzači o zamestnanie získali praktické vedomosti, schopnosti a zručnosti, okrem
iného aj na darovaných vozidlách.

Počas tohtoročných Dní zdravia, ktoré sa konali od 4. do
6. júna, sme mali možnosť podstúpiť viacero vyšetrení ako
meranie cholesterolu, kyseliny močovej, glukózy, či hemoglobínu z kvapky krvi. Zamestnanci si tiež mohli dať zmerať krvný
tlak, telesný tuk, podstúpiť spirometriu alebo meranie rezonančným magnetickým kvantovým analyzátorom. Okrem toho
mali možnosť vyšetrenia kožných znamienok a zrakovej ostrosti. Nechýbali ani konzultácie s výživovým poradcom. Všetky
vyšetrenia boli bezplatné.

Doteraz sme spolu darovali 62 vozidiel vrátane jednej prevodovky a jedného motora.

Z interného auditu
Počas týždňa 23 prebiehal v našom závode
interný audit ISO 14001. Audit vykonali naši
kolegovia z Francúzska: Karine Paratte
a Pedro Trivino. Výsledky auditu sú celkom
pozitívne. Audítori identifikovali tri stredné nezhody, ktoré sa týkajú jednak nového procesu.
Prvou nezhodou bolo zavádzanie zmien
v rámci novej normy (ISO 14001 verzia 2015).
Druhá nezhoda bola v súvislosti s riadením

prevádzkových činností. Tretia nezhoda bola
v oblasti dodržiavania požiadaviek v rámci
prepravy materiálu.
Audítori vyzdvihli našu angažovanosť a to
najmä v prípade vedúcich procesov a pilotov
životného
prostredia;
informovanosť
o problematike životného prostredia, kde
túto úroveň označili ako najviac rozvinutú

spomedzi všetkých závodov
skupiny.
Vyzdvihli taktiež angažovanosť personálu montáže
v snahe redukovať úniky stlačeného vzduchu. Zistené
drobné nedostatky budeme
riešiť v dohľadnej dobe, tak
aby sme dosiahli súlad
s normou ISO 14001 do týždňa 28, kedy prebehne externý audit.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí sa zúčastnili na
príprave a priebehu interného
auditu a požiadať ich, aby
nepoľavili
a
pokračovali
v svojej angažovanosti ochrany životného prostredia.
Fotografia zo záveru auditu.
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Deň detí v PSA
V nedeľu 3. júna sa v areáli našej automobilky
konal deň detí. Naši zamestnanci mohli prísť
osláviť MDD so svojimi deťmi a ich kamarátmi
do šapita, v ktorom si mohli na minilinke vyskladať svoje vlastné malé C3 z dreva. Okrem
toho sa mohli zabávať na nafukovacích hradoch, ísť do nerf arény, zúčastniť sa na rôznych súťažiach alebo si pozrieť vystúpenia.
Akcie sa zúčastnilo viac ako 1.600 návštevníkov.

Kliknite sem na otvorenie albumu z MDD na našom facebooku.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
podieľali na organizácii tohto podujatia.
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Deň detí v PSA
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Saganov tieň
Štyria naši kolegovia: Bibiána Borovková (zvarovňa), Michaela Komár, Peter Kukura a Peter Polák
(všetci traja UTEE) sa zapojili do
národnej kampane s názvom Do
práce na bicykli.

Spolu vytvorili tím Saganov tieň a
do práce na bicykloch najazdili
vyše 914 km. Podarilo sa im tak
ušetriť 228,6 kg CO2.

Cieľom kampane Do práce na bicykli je podpora najmä cyklistickej
dopravy v mestách na Slovensku.

Viac informácií o každoročnej kampani nájdete na stránke:
https://www.dopracenabicykli.eu

Saganov tieň: (zľava) Peter Kukura, Bibiána Borovková, Michaela Komár, Peter Polák.

Viete, ako funguje Wi-Fi v PSA?

Viete, že keď mate návštevu z externej spoločnosti, môžete
jej poskytnúť pripojenie na internet cez Wi-Fi sieť PSA?
Groupe PSA uviedlo do používania novú Wi-Fi službu, ktorá
dovoľuje dodávateľom, partnerom a externým návštevám
pripojiť sa na internet prostredníctvom ich prenosného počítača.
Táto Wi-Fi sieť rovnako dovoľuje osobám disponujúcim prístupom RPI (pracovníci Skupiny alebo externý spolupracovníci pracujúci priamo v Skupine) pripojiť sa na internet prostredníctvom ich osobného smartfónu.

Wi-Fi Guest je dostupná v nasledovných prípadoch:
1) pripojenie na internet v závode Skupiny prostredníctvom
osobného smartfónu,
2) dočasné pripojenie externých návštev, partnerov alebo
dodávateľov na internet v závode Skupiny.
Upozornenie: táto služba dovoľuje externým partnerom pripojiť
sa iba na internet, v žiadnom prípade nie na internú sieť RPI
PSA. Taktiež táto služba je platná výlučne pre zariadenia typu
PC.

Návod na zadeklarovanie a aktivovanie externého návštevníka pre pripojenie sa na Wi-Fi Guest.
Často kladené otázky pre Wi-Fi Guest.
Kliknite sem na otvorenie DVA.
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Súťaž o lístky na Pohodu
Zapojte sa na našom facebooku do súťaže s ASPSA o lístky na festival
Pohoda.
Súťažná otázka znie:
Koľko športových sekcií je v ASPSA?
Súťaže sa môžu zúčastniť len zamestnanci Groupe PSA a musia lajknúť a
zdieľať príspevok o tejto súťaži. Správne komentáre píšte do 21. júna na
náš facebook:
Trnavská automobilka Groupe PSA.

PSA TT—inline

Príďte aj tento
rok :)
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ASPSA informuje a organizuje
Aerobic, fitnes a kulturistika – zmena vstupného do
športcentra Pohoda
Od 1. júna je nová cena vstupného:
- člen ASPSA: 2,20 €.

Aerobic, fitnes a kulturistika – „BUŤ FIT do plaviek“
Info o kurze:
- cvičenie na redukciu hmotnosti, zlepšenie fyzickej kondície, formovanie a spevnenie postavy, posilnenie problémových
partií,
odstránenie
svalových
dysbalancií
a posilnenie hlbokého stabilizačného systému, strečing
svalov,
- cena kurzu pre člena ASPSA 5 €, nečlena 10 €.
Kontakt a viac info:
Katarína Stachová, 48 34 91, mobil: 0905 980 379,
katarina.stachova@mpsa.com.

Turistika: Biela skala – Sivý vrch – Bobrovecká Vápenica; Račkova dolina – Baranec – Žiarska dolina; kúpanie
GINO Bešeňová

Kontakt a viac info:
TR50: Peter Kašák, 48 24 70, peter.kasak@mpsa.com,
TR09: Jana Ostrovská, 48 30 42,
jana.ostrovska@mpsa.com,
TR05: Jana Chalachanová, 48 36 18,
jana.chalachanova@mpsa.com,
TR03: Martin Mrva, 48 44 61, martin.mrva@mpsa.com.
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Tipy na víkend
Avon pochod 2018
16. jún 2018, 10.00 h, areál Bratislavského hradu
Jubilejný 10. ročník pochodu proti rakovine prsníka.
Viac info na:
Avon pochod 2018 proti rakovine prsníka.

Sereďský hodový jarmok
22. – 24. jún 2018
Viac info na:
Sereďský hodový jarmok.

Trnafský festival
15. jún 2018
Viac info na:
Trnafský festival.
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