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Nový Pegeot 508 vo verzii GT– ilustračné foto.
Klinite sem na spustenie videa s Peugeotom 508.

Predná maska modelu dostala novú podobu. Výraznou zmenou je aj použitie
okien bez rámov na dverách
auta. Vozidlo s dĺžkou
4,75 metra pôsobí veľmi
dynamicky.
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Vpravo – priestorovo stvárnené
zadné svetlá s technológiou Full
LED modelu 508.
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Citroën C4 Cactus je model vybavený novými tlmičmi s progresívnymi
hydraulickými dorazmi. Na Autosalóne v Bratislave sa predstavil po
boku Citroënu C3 z limitovanej edície ELLE.
Dole – C4 Cactus.

 Viete, že máme Facebook, Instagram a youtubový kanál?

Kliknite sem na spustenie
videa s C4 Cactus.
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Médiá testovali – Citroën C4 Cactus
Novinku Citroën C4 Cactus testoval novinár
Michael Kasarda z portálu Sme auto. Prinášame
vám zopár postrehov, ktoré o aute zverejnil.
Vyzdvihol „útlu palubnú dosku.“ Vďaka jej rozmerom „sa môže spolujazdec posunúť dostatočne dopredu, takže vytvorí pasažierovi za sebou
dosť miesta na nohy.“
Naopak, poznamenal nedostatok výšky v zadnej
časti pre pasažierov: „vyšší pasažieri sa budú
sťažovať na to, že sa nemôžu vystrieť kvôli
uchyteniu panoramatického strešného okna.“
Na záver dodáva: „Bez ohľadu na cenu sa v
našich očiach Cactus stáva autom, podľa ktorého budeme pomeriavať kvalitu odpruženia v
iných autách.“

Pohľad do vnútra nového modelu C4 Cactus.

Aktuálna ponuka predaja pre zamestnancov – Peugeot 2008
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 otvorenie stránky s ponukou výhodného predaja vozidiel 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 Argentína

208 WRX v Portugalsku

Na Rely Argentína (26. – 29. apríla) sa posádka Kris Meeke a
Paul Nagle umiestnila na siedmej priečke, čo je najlepší výsledok
z tímu Citroën Total Abu Dhabi WRT.

Na pretekoch WRX v Portugalsku (28. – 29. apríla) jazdcov
prekvapil sneh. S netradičným počasím si výborne poradil
Sébastien Loeb, ktorý skončil na druhom mieste.

Kliknite sem na spustenie videa z Rely Argentína 2018.

Louis Gallois opäť predsedom
dozornej rady PSA

Carlos Tavares mužom roka

Louis Gallois bol opäť zvolený za predsedu dozornej rady PSA.
Valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa konalo v utorok
24. apríla, sa na jeho znovuzvolení zhodlo jednomyseľne. Louis
Gallois bude mandát predsedu dozornej rady vykonávať do roku
2020.
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Francúzsky magazín Journal de L’Automobil vyhlásil Carlosa Tavaresa, predsedu predstavenstva Groupe PSA, za
muža roka 2017. „Toto ocenenie venujem všetkým pracovníkom PSA,“ povedal Tavares.
Magazín cenu udeľuje na základe hlasovania 40 novinárov.
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Predstavujeme ASPSA: motoklub
V aktuálnom čísle novín predstavujeme
sekciu motoklub Hell Lion‘s, o ktorej sme
sa rozprávali s Andrejom Takáčom, jej
zakladateľom.
Sekcia združujúca motorkárov vznikla v
roku 2014. „Vždy som sa s úžasom a rešpektom pozeral na motorkárov jazdiacich v
organizovaných skupinách a pýtal sa sám
seba, ako sa dostať do motorkárskej bandy. Z internej komunikácie som sa dozvedel o existencii asociácie ASPSA a o sna-

Na spoločnom výlete v Alpách.

Na motokárach pri ukončení roka.
he založiť nové sekcie pre rôzne skupiny
športových nadšencov. V tom čase som sa
spriatelil s kolegom Vladimírom Jankovičom (QCP), tiež motorkárom. Netrvalo dlho
a myšlienka založiť motoklub bola na svete. Vyplynulo to aj z toho, že čoraz viac
kolegýň a kolegov z PSA používalo ako
dopravný prostriedok motocykel. Pre motorkára je asi najväčší zážitok jazdiť skupinovo a preto sme sa dohodli, že ideme do
toho. Na pomoc sme si prizvali kolegu
Petra Velického (RF víkendovej zmeny),
tiež motorkára,“ opísal nám vznik sekcie
Andrej.

alpách. Párkrát sme sa zúčastnili aj na
motostretnutiach.“

výlety a exkurzie platia aj pre nemotorkárov,“ uzavrel Andrej.

Členovia sekcie sa stretávajú aj v zime,
kedy organizujú výlety na výstavy motocyklov, návštevy technických múzeí a
podobne. „Koniec roka vždy oslávime
motokárovým pretekom, kde si zmeriame
svoje schopnosti v riadení motokár a
plánujeme akcie na ďalší rok,“ dodal Andrej.

Motorkári momentálne pripravujú návštevu Vojenského múzea vo Viedni v
utorok 15. mája.

„Na každého, kto by sa chcel k nám pridať, čaká kopec zábavy na moto, rôzne
exkurzie a hlavne banda správnych motorkárov. Samozrejme všetky ponuky na

Sekcia organizuje spoločné výjazdy na
motorkách, ako nám priblížil Andrej: „Prvý
výjazd sa uskutočnil hneď, ako to umožnilo
počasie. Neskôr sme sa odvážili aj na dlhšie cesty a najväčším úspechom boli asi
spoločné motostanovačky v rakúskych

Motorky pred našou automobilkou.

Na spoločnom motorkárskom výlete v Alpách.
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Benefity pre Vás: akvaparky cez Benefit Plus
V benefitovom systéme cafeteria Benefit
Plus môžete za body od zamestnávateľa
zakúpiť poukážky na vstup do akvaparkov,

Termálne kúpalisko
Sládkovičovo,

Vincov

Les,

+421 911 847 317,
V súčasnosti sú v ponuke tieto akvaparky:

weintragerova@vincovles.com,

Relax Aqua Spa, Rybníková 16, Trnava,

Thermal
Corvinus,
3221/20, Veľký Meder,

+421 940 631 960, www.relaxspacenter.sk,
recepcia@relaxspacenter.sk,

Promenádna

+421 315 552 104,
Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš,

info@thermalcorvinus.sk.

+421 915 834 644, www.tatralandia.sk,
info@tatralandia.sk,

Viac info:

Aquacity, Športová 1397/1, Poprad,
+421 527 851 528, www.aquacity.sk,
info@aquacity.sk,

Katarína Gáliková, 48 27 00.

Pripravujeme Dni zdravia
Aj v tomto roku pripravujeme
Dni zdravia.
Program bude zverejnený v
20. týždni prostredníctvom Info dňa.

Hore: Dni zdravia 2017 v našej automobilke.
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Mikrosponzoring v apríli
V apríli sponzoringová komisia podporila sumou 300 € projekt Branislava Hájičeka
(údržbár na lisovni) pre klub LRU Trnava, o. z.
Jeho projekt je zameraný na organizáciu detských rybárskych pretekov a zabezpečenie
dopravy. Do projektu je tiež zahrnuté zabezpečenie krmiva, nástrah a technického vybavenia na rybačku. Preteky sa budú konať v
júni.
Klub tiež organizuje rybárske schôdzky a tréningy pre deti (8 – 15 rokov) spôsobom „chyť
a pusť“.

Detské rybárske preteky klubu
LRU Trnava
– ilustračné
foto.

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

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
zoringu.

500 € v rámci spon-

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.

Sponzoringový príspevok nemôže byť udelený jednotlivcovi, ale priamo združeniu/organizácii, pre ktorú ho
žiadate.

Kontakt v prípade záujmu o mikrosponzoring:
Veronika Kalašová, 48 30 35,
veronika.kalasova@mpsa.com.

(Projekty môžu podávať len zamestnanci Groupe PSA Slovakia).

Nábor na Job Expo v Nitre
Naše oddelenie náboru sa zúčastnilo
na ôsmom ročníku veľtrhu práce Job
Expo, ktorý sa konal vo štvrtok 26.
a v piatok 27. apríla v Nitre.
Záujemcom o prácu sme poskytli
informácie o voľných postoch v našej
automobilke. Spolu sa nám podarilo
získať viac ako 100 životopisov, ktoré
nábor spracováva.

Naši náborári v stánku Groupe PSA počas Job Expo na výstavisku v Nitre.
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Počas dvoch dní sa na veľtrhu vystriedal celý tím nášho náboru
v zložení: Michaela Butková, Petra
Ďurišová, Eva Molnárová, Zuzana
Poláková a vedúci oddelenia Štefan
Fazekaš.
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Štvrtý ročník PSA City Run
Vyhlásili sme aj víťazov v ženskej a
mužskej kategórii zo zamestnancov
trnavskej automobilky Groupe PSA,
ktorých sa zúčastnilo 30.

Bežcov privítalo 21. apríla 2018 mesto
Trnava zaliate slnkom. V troch kategóriách sa o 13.00 h na štartovacej čiare
postavilo 100 detí, ktoré bežali v troch
rozdielnych dĺžkach. Na stupeň víťazov
sa postavilo deväť detí.

Víťazky v kategórii zamestnankýň trnavskej automobilky Groupe PSA:
1. Blandine De Louvencourt,
2. Martinka Potkányová,
3. Renata Smoradová.
Víťazi v kategórii zamestnanci trnavskej
automobilky Groupe PSA:

Bežci pred Bernolákovou bránou.
10 km trati ulicami centra. V cieľovej rovine bol ocenený každý jeden, najmä pocitom z prekonania svojich limitov, ale aj
medailou. Na stupni víťazov sa ocitli lídri
behu.
Zamestnanci Groupe PSA Slovakia
pred štartom tohtoročného City Runu.
DJ Milan Leskovský pretavil športovú
náladu jednotlivých bežcov do tímového
ducha skupiny, keďže na štart sa tento
ročník odhodlalo postaviť až 461 bežcov. Pod mestskou vežou sa zišli športovci aj amatéri, ktorí počas celej organizácie mali zabezpečené občerstvenie
a pitný režim.
Trnavská automobilka Groupe PSA ako
hlavný organizátor rozhýbal mesto na

1. Peter Kukura,
2. Pavol Hrašna,
3. Martin Mrva.

V kategórii žien zvíťazila Kristína NéčLapinová. Stála na stupni víťazov
s najlepším časom vo svojej kategórii
pod 39 minút. Svoje pocity vyjadrila
v rozhovore s MTT:
,,Ja tu veľmi rada bežím, lebo ja mám
rada, keď je jedno kolo také zaujímavé
a dnes to bol paradox, že som sa tešila,
kedy bude fúkať protivietor, lebo ma trochu ochladil, ale super akože takéto počasie, takáto atmosféra a úplne skvelí
organizátori."

Detský beh.
Ďakujeme za skvelú atmosféru, ktorú si
spoločne s vami radi zopakujeme na
štvrtom ročníku podujatia PSA Run
polmaratón v areáli našej automobilky.

Bežci krátko po štarte.
Kliknite sem na spustenie videa PSA City Run
Trnava 2018.
Zamestnanci Groupe PSA po skončení pretekov.
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Viete, že máme Facebook, Instagram a youtubový kanál?

Aktivity a podujatia, ktoré organizuje naša automobilka môžete sledovať aj na našom Facebooku:
Trnavská automobilka
Groupe PSA.
Kliknite sem na otvorenie nášho Facebooku.
Video záznamy
z podujatí, výroby
alebo života trnavskej automobilky
Groupe PSA
nájdete na youtube:
Groupe PSA
Slovakia.

Fotografie z nášho
závodu a našich
podujatí nájdete na
Instagrame:
Groupe PSA
Slovakia.
Kliknite sem na
otvorenie nášho
instagramu.
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Trnavská automobilka
Groupe PSA Slovakia
na internete

Kliknite sem na
otvorenie nášho
youtubového kanálu.
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Noviny pre Vás na internete
Noviny pre Vás si odteraz môžete prečítať
v elektronickej podobe bez ohľadu na to,
kde práve ste. Stačí vám prístup k internetu a zariadenie na čítanie formátu pdf.
Tohtoročné čísla Novín pre Vás sú totiž
zverejnené na našej internetovej stránke
www.psa-slovakia.sk v záložke Pre zamestnancov.

1.

2.
3.

Kliknite sem na otvorenie webovej stránky s Novinami pre Vás.

Pripomíname, ako nás nájdete doma

i v práci

Viete, ako si nastaviť trnavskú automobilku na Live’in?
Na webovej stránke Live’in na vašom počítači v práci si
môžete predvoliť zobrazovanie aktualít z trnavskej automobilky tak, aby ste ich videli na ploche medzi aktualitami
skupiny Groupe PSA hneď po otvorení úvodnej stránky
prehliadača.
Prinášame vám návod:

1.
2.

Na úvodnej stránke rozbaľte menu: PODNIKY.

3.

Ak ste tieto zmeny na Live’in PSA vykonali, uvidíte aktuality
z našej automobilky hneď na úvodnej stránke.

Vyberte možnosť Trnava a potom potvrďte výber kliknutím na
tlačidlo Validate.

Interná mobilita – zoznam voľných pracovných pozícií
Zoznam voľných pracovných miest k piatku 4. mája:

 vedúci výrobnej jednotky (RU) – trojzmenná prevádzka – MON (do 11. mája),
 retušér – štvrtá (víkendová) zmena – PEI.
V prípade, že máte záujem o viac informácií k vyššie uvedeným pracovným pozíciám, zaregistrujte sa na: www.karierapsa.sk.
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História Groupe PSA – víťazi finálneho kola
Správnou odpoveďou v poslednom kole
súťaže o histórii Groupe PSA
bol rok
2005 – rok výroby prvého Peugeotu 207 v
Trnave.
Víťazmi finálneho súťažného kola sú:

Výhercov v trinástom a zároveň finálnom
súťažnom kole vyžreboval Stéphane
Bonhommeau, generálny riaditeľ
trnavskej automobilky
Groupe PSA.

1.

Andrea Straková (RSH)
bicykel Peugeot,

2.

Pavol Zemko (PEI)
športová taška,

3.

Miroslav Žitník (QCP)
tankovacia poukážka v hodnote 50 €,

4.

Štefan Szekeres (STR)
dve vstupenky do Aqua Relax v Trnave,

5.

Lukáš Szogyi (QCP)
dve vstupenky do Wellness & Spa v
Trnave.

Výhercom gratulujeme a prosíme,
aby si ceny vyzdvihli na oddelení
komunikácie v administratívnej
budove TR50,
1. poschodie, kancelária č. 119.

Súťaž o histórii
Groupe PSA je
ukončená.

Ceny vo finálnom kole súťaže o histórii Groupe PSA pre zamestnancov Groupe PSA Slovakia:
1. retrobicykel Peugeot,

3. tankovacia karta v hodnote 50 €,

5. dve vstupenky do Wellness

2. športová taška,

4. dve vstupenky do Aqua Relax v Trnave,

& Spa v Trnave.
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Pripravujeme pre Vás:
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ASPSA oznamuje a organizuje
Motoklub PSA – Vojenské múzeum vo Viedni
Info:
- sobota 12. mája,
- doprava autobusom: odchod z PSA o 7.30 h, zo žel.
stanice v Trnave o 7.45 h.
- cena pre člena ASPSA: 7 €, cena pre nečlena : 10 €,
Kontakt a viac info:
Andrej Takáč, 48 22 48.

Aerobic, fitnes a kulturistika
Info:
- Športcentrum Pohoda, Rybníková ulica 15 / B, Trnava,
- aerobikové cvičenia, využívanie posilňovne denne
od 7.45 do 22.30 h,
- vstupné pre člena ASPSA 2 €, pre nečlena 3,30 €.
Kontakt a viac info:
Katarína Stachová, 48 34 91,
katarina.stachova@mpsa.com.

Splavovanie: Splav rieky Orava a Aquapark Bešeňová
Info:
- sobota 26. a nedeľa 27. mája,
- 1. deň: splav rieky Orava,
- 2. deň: Aquapark Bešeňová,
- vstupné pre člena ASPSA 35 €, pre nečlena 45 €.
Kontakt a viac info:
Peter Kašák, 48 24 70, peter.kasak@mpsa.com,
Petra Martinkovičová, 48 25 92,
petra.martinkovicova@mpsa.com.
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Tipy na víkend
Trnavský pohár 2018
Info:
- nedeľa 6. mája,
- VN Buková,
Viac info:
www.srztrnava.sk

Perun Fight Night
Info:
- piatok 25. mája,
- mestská športová hala v Trnave,
- od 19.00 h.
Viac info a vstupenky:
Tomáš Gerši, 48 20 33, tomas.gersi@mpsa.com.
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