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str. 1

Peugeot 508 SW

 Peugeot 508 SW
 Nová generácia ľahkých

Značka Peugeot začiatkom júna
predstavila model Peugeot 508 s
označením SW.

úžitkových vozidiel

str. 2

 Aktuálna ponuka predaja a

Ide o vozidlo s nízkou a dynamickou siluetou a najnovšou generáciou i-Cocpit-u.

prenájmu: Peugeot 3008
str. 3

 Kaizen týždňa zo zvarovne

Bude predstavená na tohtoročnom Parížskom autosalóne.

str. 4

 Školenie TPM

K dispozícii bude s benzínovým
1,6L a dieselovým 1,5L a 2,0L
motorom.

 Zákazníci v automobilke
 Podpis Kolektívnej zmluvy
 Duálne vzdelávanie
str. 5

Peugeot 508 SW vo verzii GT.
Kliknite sem na spustenie videa s 508 SW.

Do predaja sa dostane v januári
2019.

 12. výročie
 15. výročie
 Mikrosponzoring
str. 6

 Viete, že...
 Čaká nás externý audit

Peugeot 508 SW z boku a zadná časť modelu vo verzii GT.

 Interná mobilita
str. 7 – 10

Nová generácia ľahkých úžitkových vozidiel

 PSA TT-inline 2018 – prvá

Vľavo: Nový Peugeot Partner. Kliknite sem na
spustenie videa s Peugeotom Partner.

jazda

str. 10

 Tipy na víkend
Groupe PSA je európskym lídrom vo
výrobe ľahkých úžitkových vozidiel.
Koncom júna značky Peugeot,
Citroën a Opel predstavili novú generáciu ľahkých úžitkových vozidiel:
Peugeot Partner, Citroën Berlingo
Van a Opel Combo Cargo.

Hore: Nový Opel Combo Cargo.
Vľavo: Nový Citroën Berlingo Van. Kliknite sem na
spustenie videa s Citroënom Berlingo Van.
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Aktuálna ponuka predaja a prenájmu: Peugeot 3008
Prítomnosť predajcov značky Peugeot
v administratívnej budove TR50 a kontakt:



každý utorok 13.00 – 15.00 h,



kontaktná osoba: Kamil Kupka,
tel.: 033/591 36 12,



alebo na pobočke predajcu Peugeot:
Begam, spol. s r. o.,
Bratislavská 78, Trnava;
po – pia: 8.00 – 17.00 h,
sob: 8.00 – 12.00 h.
Kliknite sem na spustenie videa s Peugeotom 3008.

Predaj

Prenájom

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.
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Kaizen týždňa zo zvarovne (FER)
Údržbári (MAI) spolu s CI monitormi linky pri
poškodení balancera na linke PTF musia pristúpiť k jeho modifikácii a kalibrácii. Balancer prenášali ručne a následne ho zavesovali na kontrolný prípravok. Pri prenášaní a manipulácii
s balancerom hrozilo riziko pracovného úrazu.
Prenášanie bolo pre MAI a CI monitorov neergonomické a veľmi nebezpečné.
Kolegovia Martin Chovančík a Peter Lackovič
(zlepšovatelia okraja linky na FER) boli oslovení
Milanom Kováčom (RU, STR/MAIF/GEO/
GEOM), aby navrhli vozík na manipuláciu
s balancerom. Martin s Petrom ho navrhli
a vyhotovili tak, že manipulácia je dnes bezpečná. Vďaka ich práci sa post zlepšil aj po ergonomickej stránke. Navyše k manipulačnému vozíku
vypracovali dokumentáciu JES. Juraj Čičmanec
(RU jednotky technickej podpory) pripravil kontrolný formulár údržby vozíka.
Autori Kaizenu – Peter Lackovič (vľavo) a Marek Chovančík (vpravo) s manipulačným vozíkom.

Stav pred: prenášanie balancera bez vozíka.
Stav po (3): balancer sa presunie po spojených koľajniciach na manipulačný vozík.

Stav po (2): monitor stúpne na tyč
manipulačného vozíka, nadvihne koľajnicu, ktorá sa dostane do úrovne
koľajnice s balancerom. Spoj sa realizuje pomocou nadväzovacieho segmentu a zaisťuje sa skrutkou.

Stav po (1): príprava na prevoz balancera vozíkom.

Stav po (4): prevoz balancera na vozíku.
Výška vozíka je prispôsobená tak, aby
sa dalo prejsť aj v zníženom priestore
pod dopravníkom.
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Školenie TPM

Zákazníci v automobilke

Školenie TPM (Totálne produktívna údržba) prebehlo v piatok
15. júna pod vedením Ondreja Harmana. Zúčastnili sa na ňom
noví CI a monitori najmä z lisovne a zvarovne. Cieľom bolo
vyškoliť nových CI výroby a údržby na metódu TPM, ktorá spočíva v odstraňovaní príčin strát. Preberala sa téma životného
cyklu zariadenia, indikátorov MTBF, MTTR, RO, piliere TPM,
kampant etiketovania, čiarkovanie a iné. Vďaka školeniu CI
a monitori poznajú základné princípy TPM a vedia ich aplikovať
v prevádzke.

Slovenskí zákazníci a partneri predajcov značiek Peugeot
a Citroën navštívili trnavskú automobilku Groupe PSA. Tohtoročnej návštevy (27. a 28. júna) sa spolu zúčastnilo 40 zákazníkov, ktorí mali možnosť vidieť prezentáciu o Groupe PSA a
trnavskej automobilke. Využili tiež príležitosť pozrieť si výrobu
vďaka exkurzii na prevádzkach montáž a kvalita.

Podpis Kolektívnej zmluvy

Duálne vzdelávanie

Oddelenie vzdelávania spolu s oddelením náboru zorganizovalo výberové konanie do programu duálneho vzdelávania
v študijnom odbore mechanik-elektrotechnik. Konanie prebehlo
vo štvrtok 28. júna. Žiadosť podalo 20 študentov, z ktorých
osem uspelo. Výberové konanie zahŕňalo prezentáciu
o Groupe PSA a našej automobilke, predstavenie podmienok
duálneho vzdelávania, prehliadku montáže, vstupný pohovor,
elementárny test a skúšku zručnosti.

Nová Kolektívna zmluva bola podpísaná vo štvrtok 28. júna.
Groupe PSA poslalo prvý návrh Kolektívnej zmluvy 28. júla
2017. K dohode došlo 12. júna 2018.
Foto: Stéphane Bonhommeau, generálny riaditeľ trnavskej
automobilky Groupe PSA (vľavo), a Milan Minarech, predseda
ZO OZ KOVO PSA, pri podpise Kolektívnej zmluvy.
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15. výročie

12. výročie

V júni sme si pripomenuli 15. výročie od položenia základného
kameňa našej automobilky: (zľava) Štefan Bošnák (vtedajší
primátor Trnavy), Mikuláš Dzurinda (vtedajší predseda vlády
SR) a Jean-Martin Folz (vtedajší prezident PSA Peugeot
Citroën) pokladajú symbolický základný kameň automobilky.

V piatok 1. júna uplynulo 12 rokov od spustenia sériovej výroby v našej automobilke. Prvý model, ktorý sme sériovo vyrábali, bol Peugeot 207.

Mikrosponzoring
Na zasadnutí 2. júla mikrosponzoringová
komisia preskúmala dva projekty.
Čiastka 500 € bola schválená na projekt
„Sústredenie a Majstrovstvá vo výkone
vodiacich psov 2018 v Banskej Bystrici,“
ktorý predložil Milan Baranovič, školiteľ
na montáži. Jeho projekt je zameraný na
nevidiacich a ZŤP, ktorí sú držiteľmi vo-

diacich alebo asistenčných psov. Verejnosť a ZŤP môžu spoznať prácu špeciálne cvičených psov práve vďaka tomuto
podujatiu.
Komisia schválila aj sumu 200 € na projekt „Stolnotenisového turnaja pre neregistrovaných hráčov,“ ktorý podal Peter

Zapájate sa aj Vy do dobročinných akcií, pomáhate hendikepovaným, dôchodcom, núdznym, alebo by ste radi pomohli
nejakým detským klubom zorganizovať športové alebo vzdelávacie podujatie?

Kašák z ekonomického oddelenia.
Turnaj sa koná každoročne na ZŠ
M. R. Štefánika v Čadci s cieľom
podchytiť najšikovnejších hráčov
do organizácie štruktúry klubu.
Mikrosponzoringová komisia sa
opäť stretne v 35. týždni.

Tlačivo na vyplnenie žiadosti:
klinite sem na otvorenie tlačiva.

Dôležité je, aby ste boli členom združenia či organizácie, alebo sa aktívne zapájali do ich činnosti.
Naša automobilka im vie poskytnúť až
sponzoringu.

500 € v rámci mikro-

Ak neviete, ako má projekt vyzerať alebo máte otázky a potrebujete pomôcť s jeho vypracovaním, neváhajte sa na nás
obrátiť. Pomôžeme Vám s jeho prípravou.
(Projekty môžu podávať len zamestnanci Groupe PSA Slovakia).
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Sponzoringový príspevok nemôže byť udelený jednotlivcovi, ale priamo združeniu/organizácii, pre ktorú ho
žiadate.

Kontakt v prípade záujmu o mikrosponzoring alebo otázok
ako vyplniť formulár:
Veronika Kalašová, 48 30 35,
veronika.kalasova@mpsa.com.
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Viete, že ak máte prenosný pracovný počítač, okrem hesla si
musíte pravidelne obnovovať aj certifikát C2?
Kliknite na ikonu V3 vpravo dole a zvoľte
možnosť Skontrolovať bezpečnosť môjho
počítača.

Otvorí sa aplikácia PSA CheckSec, kde v
záložke Identita kliknite na Osobné certifikáty C2 – Pozrieť detaily.
Nový certifikát, ako aj obnovenie exspiro-

vaného certifikátu viete vyžiadať cez
aplikáciu
https://indice.inetpsa.com/,
ktorá už existuje aj v slovenskej verzii.
Stačí kliknúť na ikonku slovenskej vlajky vpravo hore.

Pred exspiráciou vášho certifikátu
vám príde do mailu notifikácia,
v ktorej budete vyzvaní na jeho obnovenie. Pokiaľ si certifikát neobnovíte ešte pred skončením platnosti,

prestane vám fungovať VPN a tiež
PSA Backup.
Kompletné informácie nájdete na
stránke Certifikát C2.

Čaká nás externý audit
Budúci týždeň, t. j. od pondelka 9. do piatka 13. júla bude v
našej automobilke prebiehať externý audit UTAC zameraný

na kvalitu v súvislosti s normou ISO 9001 a životné prostredie v
súvislosti s normou ISO 14001 (verzia 2015).

Interná mobilita – zoznam voľných pracovných pozícií
Zoznam voľných pracovných miest k utorku 3. júla:

 vedúci zamestnaneckých služieb (IC) (do 9. júla),
 údržbár (MOO) – MON (do 3. júla),
 špecialista pre organizáciu a systémy (IC).
V prípade, že máte záujem o viac informácií k vyššie uvedeným pracovným pozíciám, zaregistrujte sa na: www.karierapsa.sk.
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PSA TT-inline 2018 – prvá jazda
Prvú tohtoročnú jazdu Trnavou na kolieskových korčuliach,
bicykloch, alebo kolobežkách sme zorganizovali v sobotu
23. júna večer. Počasie nám prialo a stretlo sa nás viac ako
240 účastníkov.
Veríme, že ste si jazdu užili s nami a tešíme sa na ďalšiu – tú
na konci prázdnin. :)
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PSA TT-inline 2018 – prvá jazda
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PSA TT-inline 2018 – prvá jazda
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PSA TT-inline 2018 – prvá jazda
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Tipy na víkend
Letné kino – Eric Clapton
7. júl 2018, 21.30 h, Nádvorie, Trnava
V Letnom kine na Nádvorí si budete môcť pozrieť dokumentárne filmy, drámy, komédie, ale aj romantiku. Príďte si k
nám oddýchnuť, zabaviť sa a obohatiť vaše letné večery o
krásne zážitky. V sobotu 7. júla to bude film Eric Clapton.

Viac info na:
Letné kino – Eric Clapton.

miniTrnava – mesto detí
od 9. do 27. júla 2018, Mestský zimný štadión, Trnava
Druhý ročník miniTrnavy sa bude konať od 9. do 27. júla
2018 na Mestskom zimnom štadióne. Vstup na podujatie je
zdarma bez nutnosti prihlásenia sa vopred.
Na Mestskom zimnom štadióne aj tento rok vyrastie mesto,
aké nemá na Slovensku obdobu. Jeho občanmi budú
výlučne deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré v ňom budú
pracovať, baviť sa, budú ho zveľaďovať a samy spravovať.
Mesto detí s názvom miniTrnava po veľkom minuloročnom
úspechu otvorí svoje brány od 9. do 27. júla 2018 každý
pracovný deň medzi 8.00 a 15.30 h.

Viac info na:
miniTrnava – mesto detí.

Aj tento rok sme jedným z hlavných partnerov Francúzskeho dňa
Francúzsky deň 2018
13. júl 2018, 14.00 – 22.00 h, Hlavné námestie, Bratislava
V piatok 13. júla 2018 oslávime na Hlavnom námestí v Bratislave 8. ročník Francúzskeho dňa, ktorým si pripomenieme
francúzsky štátny sviatok pri príležitosti výročia Dobytia
Bastily vo Francúzsku (14. júla 1789).

Viac info na:
Francúzsky deň 2018.
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