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Zo situácie, ktorá nás v tomto období zasiahla sme určite všetci 
mierne povedané zaskočení a v šoku. Vidíme, že život niekedy pri-
náša také okamihy a situácie, ktoré sme si doteraz nevedeli ani len 
predstaviť alebo sme ich videli v amerických filmoch. Tak ako sa 
hovorí, život sa nám z večera do ráno môže otočiť „naruby“. Prvé 
momenty pri sledovaní večerných správ o koronavíruse COVID 19 
v Číne, nás trochu zaskočili. 

Aj keď sme zdieľali s čínskym národom súcit, nevnímali sme tento 
stav ako bezprostrednú hrozbu hlavne vzhľadom na vzdialenosť 
Slovenska od Číny. Ani sme sa nenazdali a o pár týždňov zazna-
menali lekári prvé ochorenia v Taliansku. Tu sme už mnohí spo-
zorneli. Netrvalo dlho a epidémia zasiahla takmer celý svet. Všetci 
sme zostali zaskočení, nepripravení a určite vystrašení. 

Máme obavy o svoje zdravie, zdravie našich rodín, o našu ďalšiu 
existenciu. Takúto situáciu si moja generácia a generácia našich 
detí doposiaľ nevedela ani predstaviť. Ani najväčší odborníci ne-
predpokladali, čo všetko sa môže za krátky čas udiať a akým okol-
nostiam budeme musieť čeliť. Pojem pandémia naznačuje váž-
nosť situácie, ktorú v žiadnom prípade netreba podceniť. Treba 
sa správať zodpovedne, rešpektovať príkazy a rozhodnutia krí-
zových štábov, pretože inak sa nám celá situácia môže vymknúť 
z rúk a zasiahnuť nás ešte vo väčšom rozsahu, ako sa predikuje. 

Tak ako celé okolie aj naša firma musela zo dňa na deň, reago-
vať na vzniknutú situáciu. Nikto z nás nič podobné nezažil. Snažili 
sme sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia prijať a za-
bezpečiť všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia tak, aby 
sme chránili zdravie zamestnancov a aby nepodliehali panike. 
Boli sme v rovnakej situácii ako ostatné firmy, či štáty. Aj napriek 
zložitej situácii, ktorá vznikla podarilo sa nám spoločne zachovať 
si „chladnú“ hlavu a riešiť vzniknutú situáciu. 

Veľká vďaka z mojej strany aj zo strany vedenia spoločnosti patrí 
zamestnancom, ktorí rešpektovali všetky opatrenia a uvedomili 
si vážnosť situácie. Vďaka za lojalitu a prístup zamestnancom, 
ktorí i napriek ponuke vedenia spoločnosti čerpať si dovolen-
ku, ak sa obávajú o svoje zdravie alebo zdravie svojej rodiny 
(kde členovia domácnosti môžu patriť medzi rizikové skupiny), 
využilo túto možnosť len mizivé percento. Rovnako úprimne 
ďakujem vedúcim zamestnancom v jednotlivých výrobných 
prevádzkach, ktorí boli nútení na jednej strane zabezpečovať 
opatrenia, ktoré sme v krízovom štábe IDC prijali, na strane 
druhej komunikovať so zamestnancami a riešiť chod výroby 
so zníženým počtom zamestnancov, nakoľko vzrástla ich ne-
prítomnosť z dôvodu OČR a PN (z dôvodu starostlivosti o deti, 
príp. karanténu). Rovnako patrí vďaka všetkým TH zamestnan-
com, ktorí si vykonávali svoju prácu v pokoji, boli nápomocní 
a riešili pracovné záležitosti tak, aby splnili všetky svoje povin-
nosti v termínoch aké im stanovuje legislatíva. 

Vážení kolegovia, všetky opatrenia a reštrikcie súvisiace s korona-
vírusom sme prijali predovšetkým z dôvodu zabezpečenia ochra-
ny vášho zdravia, zdravia vašich rodín a tiež aj našich zákazníkov. 

Tak ako sme všetci počuli od odborníkov, uvedený stav nie je krát-
kodobá záležitosť, ale môže trvať mesiace. Ani svetoví analytici 
nevedia v súčasnosti presne odhadnúť, aký veľký dopad bude 
mať táto situácia na jednotlivé krajiny a samozrejme aj na našu 
slovenskú ekonomiku. Následky uvidíme až o pár mesiacov, pod-
ľa dĺžky trvania tohto stavu. Musíme len veriť a dúfať, že i napriek 
dopadu na svetovú a teda aj slovenskú ekonomiku, sa nám poda-
rí opäť pozviechať v čo najkratšom čase. Už teraz je ale isté, že sa 
budeme musieť uskromniť s našimi nárokmi. Držme si navzájom 
palce, aby sme uvedené obdobie prežili v zdraví a aby ekonomic-
ký dopad na svetovú ekonomiku a naše rodiny bol čo najmenší.

Prajem vám aj vašim rodinám veľa zdravia a trpezlivosti, aby sme 
toto náročné obdobie prečkali s minimálnymi ujmami a vrátili 
sme sa čo najskôr do bežného života.

Ing. Pavol Kovačič 
predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.

Chrániť sa, nepodliehať panike 
a zachovať si chladnú hlavu

Aktuálne
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Aktuálne

Základné informácie
• COVID–19 je infekčné ochorenie vyvolené koronavíru-

som SARS–CoV–2.

• Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.

• Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 – 14 dní.

Hlavné príznaky ochorenia
• horúčka,

• bolesť svalov,

• kašeľ, 

• bolesť hlavy,

• sťažené dýchanie, únava

Ako znížiť riziko prenosu infekcie na pracovisku? 
Medzi hlavné rozhodnutia krízového štábu trvajúce až do 
odvolania patria predovšetkým: 

• povinnosťou všetkých zamestnancov je nosiť ochranné 
rúška alebo inú vhodnú alternatívu vo všetkých priesto-
roch I.D.C. Holding a.s. Ochranu možno zložiť iba na nevy-
hnutný čas, napr. pri obede alebo pri prezliekaní v šatni,

• umývať si ruky teplou vodou a mydlom min. 20 sek. 
Tam kde to nie je možné, použiť na ruky dezinfekciu,

• obmedziť osobný kontakt so spolupracovníkmi na 
minimum a dodržiavať odstupy v spoločných priesto-
roch alebo v rade 2 metre, 

• do priestorov vrátnice vstupovať v počte max. 15 osôb. 
Pri teplote nad 37,5°C zákaz vstupu do priestorov spo-
ločnosti I.D.C. Holding a.s.,

• zákaz návštev do výrobných priestorov I.D.C. Holding, a.s.,

• zatvorenie recepcie,

• zákaz služobných ciest – domácich aj zahraničných, 

• zákaz osobných obchodných rokovaní,

• pozastavenie vzdelávacích aktivít, lekárskych prehlia-
dok, školení, kurzov, seminárov a iných hromadných 
akcií organizovaných zamestnávateľom, 

• minimalizácia počtu osobných pracovných porád na 
nevyhnutnú mieru, 

• uprednostnenie neosobných foriem komunikácie pri 
plnení pracovných úloh či vzdelávania – napr. e–mail, 
telefón, videohovory, Skype hovory...,

• zamestnanec je povinný nahlásiť svojmu vedúcemu 
zamestnancovi lekárom nariadenú karanténu – čer-
panie PN a OČR, 

• vstup externých zamestnancov a poskytovateľom slu-
žieb do výrobných priestorov je možný iba s povo-
lením riaditeľa divízie výroby alebo riaditeľa diví-
zie stratégie. 

• Zamestnanci sú povinní dodržiavať Harmonogram vý-
daja stravy podľa Pracovného poriadku S–02.11, vrátane 
hygienických opatrení a usmernení pri stravovaní.

Rešpektovať všetky postupne zverejňované poky-
ny a usmernania vydané krízovým štábom I.D.C. 
Holding,a.s. 

Nevyhnutné kontakty 
• všetky dôležité informácie nájdete na:

www.korona.gov.sk
• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 

0917 222 682,

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 
v Trnave – 0905 903 053,

• kontaktné osoby pre našich zamestnancov sú:

Ing. Martina PLESNÍKOVÁ, kl. 384, t.č. 0904 530 773
Ing. Jana BUKOVIČOVÁ kl. 804, t.č. 0901 911 719 

Nezabudnite, že dodržiavaním a rešpektovaním uve-
dených zásad chránite nie len seba ale aj svoje okolie.

Ing. Gabriela Smerigová 
manažérka komunikácie a PR

Zoznam záväzných opatrení 
proti šíreniu COVID –19
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Aktuálne

Profesionálni konzultanti spoločnosti Human Dynamic sú 
tu pre vás. Ak sa chcete poradiť alebo potrebujete podpo-
ru aj počas tohto náročného obdobia, zavolajte bezplatne 
na krízovú 24/7 linku alebo nám napíšte e–mail.

Výskumy potvrdili, že naše telo a duša sú prepojené. Prečo 
je nevyhnutné sa v tomto období postarať aj o vlastnú 
psychickú pohodu?

Čo môžem urobiť ešte dnes, aby som sa cítil/a lepšie? 

• Filtrujem informácie – neverím všetkému, čo poču-
jem, obmedzím čas strávený zisťovaním informácií

• Poviem o svojich obavách niekomu – zdôverím sa 
blízkej osobe alebo rodine, zavolám na krízovú linku 
Human Dynamic (konzultácie sú bezplatné a dôverné)

• Postarám sa o svoje telo – dbám o dostatočný spá-
nok a oddych, jem veľa ovocia a zeleniny, nasávam 

čerstvý vzduch a slnko (stačí si na chvíľu otvoriť okno 
dokorán), zacvičím si

• Pripravím si krízový plán – plánujem pre prípad aké-
hokoľvek ochorenia, finančnej neistoty alebo straty 
zamestnania; konzultujem s finančným poradcom cez 
Human Dynamic (bezplatne a dôverne)

• Využijem tento čas na osobnostný rast – vyhľadá-
vam činnosti, ktoré mi robia radosť

• Spomalím – zhlboka dýcham niekoľkokrát denne, 
upokojí to telo aj myseľ

• Pracujem so svojím postojom – nesiem zodpoved-
nosť za svoj psychický stav a uvedomím si, že každá 
moja reakcia je prirodzenou reakciou na neprirodzenú 
situáciu

• Myslím aj na druhých – zaujímam sa o rodinu a blíz-
kych, podávam pomocnú ruku starším a núdznym

Ako sa postarať o vlastnú psychiku 
počas koronavírusu?
Psychická pohoda našich zamestnancov nám nie je ľahostajná. V čase zvýšeného 
náporu na ľudskú psychiku v súvislosti s dobrovoľnou, či povinnou karanténou 
vám zamestnávateľ poskytuje možnosť využiť psychologické poradenstvo 
prostredníctvom Poradne pre zamestnancov. 

Ako kontaktovať konzultanta?

 e–mail bezplatná telefonická webstránka
  linka dostupná 24/7

 poradna@humandynamic.sk 0800 133 322 www.humandynamic.sk

Koronavírus Nebezpečenstvo 
pre mozog Nadmerný stres

Úzkosť
a neistota

Oslabenie 
imunitného 

systému
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Ekonomická diplomacia

Prezentácia profesora Štefana 
Kassaya v ďalekom Uzbekistane
Výhodou moderného vzdelávania formou digitálnych médií je flexibilnosť 
a aktualizácia dát v reálnom čase.

Na tomto tvrdení sa zhodli vedeckí pracovníci a pro-
fesorský zbor z Univerzity svetového hospodárstva 
a diplomacie v Taškente počas prezentácie, ktorej cie-
ľom bolo priblížiť cestu úžasného prerodu podniku lo-
kálneho významu, na podnik svetovej úrovne – I.D.C. 
Holding,a.s. Aplikácia moderných metód v podniku sa 
týkala predovšetkým oblasti riadenia a stratégie, infor-
matizácie a digitalizácie výrobných procesov a v nepo-
slednom rade aj v starostlivosti o zamestnancov.

Na úspešnom príklade nášho podniku prof. Kassay a riaditeľ diví-
zie stratégie Miroslav Buch, priblížili študentom a miestnym pod-
nikateľom multimediálny kanál www.kassaybooks.eu. Najvyšší 
predstavitelia spoločnosti spolu s veľvyslancom SR v Uzbeckej 
republike Jánom Bórym, tak spoločne prezentovali excelentné 
duševné produkty zo Slovenska.

Ako hovorí autor samotnej myšlienky, prof. Kassay: „Knihy sa 
nemajú iba písať, ale aj čítať, nemajú sa iba čítať, ale aj študovať 
a nielen študovať, ale ich vedomosti z nich aj uplatniť v praxi. To 
je moja zásada počas celého života a iba vďaka nej bolo možné 
sa zapojiť priamo do riešenia konkrétnych úloh v priemysle, obja-
vovať spôsoby, ktoré sú efektívnejšie a ktoré možno považovať za 
ďalšiu inováciu. Dospel som k presvedčeniu, že ak tieto poznatky 
prospeli mojej firme, preukázateľnými ekonomickými výsledka-
mi, rovnako môžu byť prospešné aj pre iné firmy.“ 

Tak vznikla Spoločná európska produkčná platforma osvo-
jovania si znalostí, ktoré najkratšou cestou vedú k cieľu. Projekt 
Spoločnej európskej produkčnej platformy zameraný na rozvíja-
júce sa svetové ekonomiky má vysoký potenciál pre jeho uplat-
nenie medzi študentami na univerzitách práve na báze multime-
diálnej platformy v podobe univerzitných modulov. 

Prezentácia duševných a materiálnych produktov vzbudila záu-
jem zúčastnených natoľko, že sa rozprúdila interaktívna diskusia, 
v ktorej zaznievali otázky súvisiace s progresívnym vzdelávaním, 
riadením podniku, podnikateľským prostredím európskej únie ale 
diskutujúci sa nevyhli ani aktuálnym otázkam o výstupe Veľkej 
Británie z európskeho spoločenstva z pohľadu podnikateľov.

Profesor Štefan Kassay na záver diskusie daroval 50 kompletných 
pentalógii Podnik a podnikanie v anglickom jazyku pre univer-
zitnú knižnicu. Zástupcovia univerzity zároveň prejavili záujem 
o editáciu a následné elektronické vydanie publikácií edičného 
radu RIADENIE v uzbeckom jazyku.

Zo stránky www.kassay.eu redakčne spracovala
Gabriela Smerigová
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i Neprehliadli ste? 
Podľa novej kolektívnej zmluvy získa každý zamestna-
nec peňažný balíček v hodnote max. 150€ na rok, kto-
rý môže využiť podľa vlastného uváženia na:

• rekreačný pobyt so sociálneho fondu, 
• športovú rehabilitáciu (masáže, posilňovňa, bazén, 

sauna...),

• zdravotnú starostlivosť,
• kultúrne a športové podujatia ( preplatenie vstupeniek) 

Neviete ako na to? Bližšie info vám bude poskytnuté na 
personálnom oddelení: kl. 303 alebo kl. 304

Zlatú medailu Ing. Gabriele Smerigovej, manažérke ko-
munikácie a PR za výrazné prínosy v informačno–komu-
nikačnej aktivite, podiel na zvyšovaní kvalitatívnej úrovne 
podnikového média Naše noviny, rozvíjaní nových foriem 
práce v rámci stykov s verejnosťou a šírení dobrého mena 
I.D.C. Holding, a.s. a jeho zamestnancov.

Zlatú medailu Ing. arch. Patrikovi Paulovi, dizajnérovi 
za mimoriadne autorské materiálové a duševné artefakty, 
osobitne za vytvorenie grafického výrazu pentalógie, za 
dlhoročnú tvorivú spoluprácu a progresívne rozvíjanie in-
vencie v oblasti zdokonaľovania grafiky obalových materiá-
lov počas dvoch desaťročí spolupráce a za šírenie dobrého 
mena I.D.C. Holding, a.s. a prieniku slovenských produktov 
do sveta.

Zlaté medaily za šírenie 
dobrého mena podniku
Počas hosťovanie Podnikateľskej univerzity na pôde Pečivární nastala sláv-
nostná chvíľa, kedy prezident Nadácie prof. Štefana Kassaya na podporu vedy 
a vzdelávania, odovzdal zlaté medaily dvom osobnostiam.
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Zo života spoločnosti

Na úvod trošku netradičná otázka (smiech), ako ste prišli 
na myšlienku založenia takéhoto vzdelávacieho modelu? 
Čo vás k tomu viedlo?

Asi pred pätnástimi rokmi sme začali s profesormi Štefanom 
Kassayom a Milanom Zeleným rozprávať o tom, ako pripravo-
vať podnikateľov na podnikanie a ako už rozbehnutým podni-
kateľom pomôcť zvládnuť rast, krízy, inovácie podnikateľských 
modelov alebo generačné výmeny. Inšpiráciou nám bol Jan 
Antonín Baťa, ktorý hovoril o potrebe výchovy podnikateľov 
a podnikateľstva už pred druhou svetovou vojnou. Tak vznikla 
Podnikateľská univerzita, ktorá sa počas rokov vyvinula na plat-
formu a sieť podnikateľov a firiem. 

Nemáte núdzu o študentov aj keď absolventi nezískajú 
žiaden titul. V čom je ešte Podnikateľská univerzita iná? 

Asi tým, že nie sme tradičná univerzita. Tak ako sa kuchár ne-
naučí variť čítaním kuchárskych kníh, ani podnikateľ sa nena-
učí podnikať čítaním a rozprávaním o podnikaní. My nemáme 

univerzitné budovy, prednášky, zápočty a skúšky. Učíme sa 
priamo vo firmách tým, že podnikáme a našimi "kreditmi alebo 
známkami" sú výsledky podnikania. Učíme sa tým, že robíme 
inovačné projekty, vzájomne sa inšpirujeme otázkami a príklad-
mi, navštevujeme úspešné firmy a diskutujeme s ich majiteľmi 
a manažérmi. I.D.C. Holding, a.s. sa stal tiež akousi univerzitou 
a výskumným centrom nových trendov a spôsobov riadenia.

Čo ste sa u nás naučili?

Stretnutia so samotným akcionárom spoločnosti a s jej top 
manažérmi, sú výbornou školou toho ako sa spoznávajú trhy, 
zákazníci a ako sa robí aktívny marketing a obchod. Páči sa 
mi, že vaše podnikanie je spojením konzervatívneho prístupu 
a tradičných hodnôt s najmodernejšími technológiami. Mnohí 
filozofujú o Industry 4.0 a vy to zavádzate v modernom závode 
v Seredi, kde je silná digitalizácia, automatizácia a postupne na-
stupuje umelá inteligencia v údržbe a v ďalších oblastiach.

Univerzita, v ktorej prednášky 
nahradil dialóg a kredity zo 
skúšok spokojní zákazníci
Využila som príležitosť a podebatovala som so spoluzakladateľom spoločnosti IPA 
Slovakia, inovátorom, koučom a garantom štúdia, prof. Jánom Košturiakom 
o vzniku, vízii a filozofii tejto netradičnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá so svojimi 
študentami už po štvrtýkrát zavítala do Pečivární Sereď.
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Kto sú účastníci Podnikateľskej univerzity a aké výsledky 
dosahujú?

Sú to väčšinou podnikatelia, ktorých firmy sú na trhu 10 – 20 rokov 
a potrebujú ich posunúť na vyššiu úroveň. V posledných rokoch 
u nás študujú už synovia alebo dcéry zakladateľov firiem, alebo 
manažéri, ktorí preberajú štafetu. Občas máme aj začínajúcich 
podnikateľov, alebo manažérov z väčších firiem, kde sa snažia roz-
vinúť podnikateľstvo a inovácie. Výsledky nemeriame známkami, 
testami alebo skúškami, ale tým, čo podnikatelia reálne vo svojich 
firmách dosiahnu. Firma Švec Group napríklad narástla, prešla re-
organizáciou a dnes buduje vlastné inovačno – vývojové centrum 
a mení svoje strategické smerovanie k vyššej pridanej hodnote. 
Mali sme účastníka, ktorý inovoval veľké ovocinárske hnutie, ďalší 
vyvinuli svoje vlastné produkty – napr. repkový olej, eBike, konden-
začnú jednotku, ultrazvukové čističky a pod. Medzi študentmi sú 
ľudia zo strojárskych výrobných firiem, ale aj obchodníci, právnici, 
projektanti, IT–čkári, poisťováci, kamenár, stavbári, majitelia reštau-
rácie, cukrári, služby alebo nábytkári. Je to rôzne, ale spája nás to, že 
sa snažíme pochopiť nové trendy a zmeny okolo nás a inovovať 
svoje podnikateľské modely.

Sú medzi absolventmi aj neúspešní?

Ťažko povedať, či boli neúspešní. Máme zopár takých, ktorí štú-
dium nedokončili. Dôvody boli rôzne. Niekedy mali príliš široký zá-
ber a šli po povrchu, inokedy mali príliš romantickú a naivnú pred-
stavu a nechceli sa jej vzdať. Niekedy chýbala týmto podnikateľom 
vytrvalosť a doťahovanie vecí do konca alebo schopnosť spolu-
práce. Hovorím o 5 – 6 ľuďoch počas celého trvania univerzity. 

Čo sa vlastne učíte?

Prechádzame celý podnikateľský model od zákazníkov, cez 
hodnotovú ponuku, procesy až po vytváranie partnerstiev 
a sietí spolupráce. Kľúčovým pojmom sú inovácie. Snažíme 
sa meniť správanie ľudí – najskôr seba, potom svojho okolia 
a nakoniec celej firmy. Kritériá prežitia sú dnes rýchlosť, flexibi-
lita, výkonnosť, kvalita a spoľahlivosť. Hovoríme o KPI–čkach 
(Key Performance Indicators), ale rozvíjam hlavne BPI–ička 
(Behaviour Performance Indicators). Výsledky sú následkom 
nášho správania, návykov a hodnôt, nie naopak. Veľmi často 
sa bavím o tom, ako rozvíjať vo firme dôveru, otvorenosť, spo-
luprácu, odvahu ku zmenám, empatiu, húževnatosť, disciplí-
nu a schopnosť prekonávať prekážky.

Máte nejaký sen, ktorý si chcete s Podnikateľskou univer-
zitou splniť?

Podnikateľská univerzita by mala plniť hlavne sny jej účastní-
kov a ich zákazníkov. Môj sen je, aby sa Slovensko raz stalo kra-
jinou podnikateľov a inovátorov, lebo podnikateľom je každý, 
kto objavuje a rozvíja svoj talent v prospech ostatných. Učíme 
podnikanie a inovácie dnes už malé deti, v podnikateľských 
kempoch. S Danom Hevierom chceme napísať knižku o pod-
nikaní pre deti a učiteľov. No a ďalšie sny? S Milanom Zeleným 
sme prednášali o Podnikateľskej univerzite v Luxemburgu 
a v Saigone a so Štefanom Kassayom v Číne. Keby sa nám po-
darilo exportovať naše znalosti a skúsenosti do ďalších krajín, 
bol by to tiež jeden splnený sen. 

Ing. Gabriela Smerigová 
manažérka komunikácie a PR

Partnerské programy pre našich 
zamestnancov
Viete, že ako zamestnanec našej spoločnosti máte nárok na zľavy u týchto obchodných partnerov?

Pražiareň Coffee Veronia, Trnavská cesta 813, Sereď
• 20 % obchodná zľava pri nákupe akejkoľvek kávy. Na uplatnenie zľavy stačí, ak sa preukážete zamestnaneckým preukazom. 

UNION poisťovňa a.s.: 
• 34 % obchodná zľava na Povinné zmluvné poistenie
• 25 % obchodná zľava na Havarijné poistenie
• 38 % obchodná zľava na Poistenie domácností, bytov, rodinných domov a iných nehnuteľností vo vlastníctve fyzických osôb
• 7 % obchodná zľava na Celoročné cestovné poistenie
• 15 % obchodná zľava na Onkologické poistenie. 

Výhoda sa poskytuje zamestnancom, ktorí sa prihlásia na www.vipunion.sk a kde zamestnanec pri registrácii uvedie svoju e–
mailovú adresu a jedinečný Union kód 11–EEk–64–1.
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O tom, aké výzvy vidí pred sebou ako nový šéf logis-
tiky a dopravy, čo je pre neho v živote dôležité a ako 
zvláda náročnejšie obdobia som sa rozprávala s Ing. 
Milanom Hesteriakom. Keďže si vzájomne tykáme, 
pre zachovanie autenticity mu budem tykať aj počas 
tohto rozhovoru. 

Milan, aké si bol dieťa? 

Tvrdohlavé. Veci som chcel vždy robiť po svojom. Povedal by 
som, že som bol vychovaný konzervatívnejším spôsobom, ale 
vždy s ohľadom na vedomosť nových možností. Za túto vý-
chovu som rodičom nesmierne vďačný, pretože mi umožňuje 
na veci pozerať inak, čo častokrát vedie k perfektným nápa-
dom a riešeniam. Veľakrát zdravý sedliacky rozum v kombiná-
cii s vedomosťami, chcením, odvahou a možnosťou tvoriť, vo 
výsledku podávajú základ k realizácii nápadov.

Na slovíčko s...

Milanom Hesteriakom, novým 
šéfom logistiky a dopravy
Vyštudoval elektrotechnickú fakultu na Žilinskej univerzite, v IDC pracuje 
od roku 2012 a od januára tohto roku stojí na čele úseku logistiky a dopravy. 
Jeho obľúbená farba je modrá, ak si má vybrať medzi knihou alebo filmom, 
prednosť dá knihe. Rád si pochutí na šálke voňavej kávy a vo voľnom čase sa 
venuje domácemu majstrovaniu a poľovníctvu. Na otázku, čomu sa v živote 
úspešne vyhýba odpovedá s úsmevom – fitku! 

Nastupoval si k nám po škole ako absolvent. Pamätáš si 
ešte na svoj prvý deň v práci?

Prvý deň si pamätám dodnes. Bolo to presne 15. augusta 2012 
a musím sa priznať, že okrem prevádzky a technológie som sa 
vo výrobe obzrel aj po dievčine, s ktorou dnes už vychováva-
me dve krásne deti. Asi teda rozumieš, aký hlboký dojem vo 
mne Pečivárne zanechali.

Tvoje kroky k postu riaditeľa boli postupné...

Myslím, že áno. Po vysokej škole som do Pečivární nastupo-
val na pozíciu výrobného operátora. Boli to štyri mesiace 
v prevádzke, z ktorých častokrát ťažím doteraz. Následne 
som prešiel na funkciu vedúceho výrobných materiálových 
tokov. V skladovej a výrobnej časti sa toho času začala formo-
vať automatizácia výrobno–logisticko–skladovacích a dáv-
kovacích systémov s ohľadom na informačnú stránku, zber 
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dát a automatický odpis. Postupne sa nabaľovali povinnosti, 
projekty, právomoci a keď sa predchádzajúci riaditeľ Úseku 
logistiky a dopravy rozhodol odísť do dôchodku, bola mi po-
núknutá jeho pozícia. 

Mal si nejakých tútorov, ktorí ťa viedli po pracovnej stránke? 

Tútorstvo nebolo nejaké oficiálne ale rád by som sa poďako-
val všetkým našim predákom v údržbe a aj mojim „pečiváren-
ským rodičom“ – predákovi výrobnej údržby Peťovi Behýlovi 
a vedúcej výroby Martinke Šimulčíkovej, ktorí ma viedli nie 
len po profesnej, ale aj po osobnostnej stránke. 

Tento rok budeš mať tridsať tri rokov. Šéfovať úseku logis-
tiky je pre mladého človeka celkom výzva. Nemal si z nú-
kajúcej sa príležitosti obavy? 

K výzvam v živote mám pozitívny postoj. Jediná obava bola 
z toho, či budem mať dostatok priestoru na spoznanie ľudí, či 
si dokážeme porozumieť a vzájomne kooperovať. Táto oblasť 
je pre mňa dôležitá. Vo výsledku musím poznamenať, že moje 
obavy boli prehnané, pretože vedúci jednotlivých oddelení sú 
pre mňa z pohľadu riadenia profesionáli na svojich pozíciách. 

Určite už máš predstavu ako úsek viesť a kam ho celý sme-
rovať ...

V prvom kroku je potrebné doslova a dopísmena fyzicky 
poupratovať na niektorých oddeleniach. Dokončiť staveb-
né a rekonštrukčné práce v areáli a následne sa zamerať na 
nadstavbu v podobe automatizovania činností a softvérovej 
nadstavby. O možnostiach, ktoré mi prúdia v myšlienkach ako 
nápady by sa dalo písať...

To vidím! Poďme si teda spolu tak trochu zapolemizovať 
a zasnívať. Ako bude vyzerať logistika budúcnosti? 

Svet sa uberá cestou úplne automatizovaného logistického 
systému – vysokozdvižné vozíky bez obsluhy, prepravné vo-
zidlá bez obsluhy atď. Ide o celkovú automatizáciu a robotizá-
ciu v každom segmente, nielen v logistike. Vidím, že veľa vecí 
je už reálnych aj dnes, preto sme aj my ako firma začali s tak 
rozsiahlym projektom akým je automatizácia a informatizácia 
procesov. 

V našom živote pribúdajú roboty a to v rôznych oblastiach. 
Operujú ľudský mozog, obsluhujú rezervačné systémy 
v hoteloch, riadia domácnosť na diaľku, dokonca robotic-
ké ruky kreslia nádherné diela. Ako ty vnímaš nahrádzanie 
ľudskej sily robotmi a umelou inteligenciou? 

Moja osobná úvaha smeruje k otázke, kde je ešte zdravá hra-
nica robotizácie. Naozaj by sa mohlo zdať, že v dnešnej dobe 
už ide robotizovať všetko. A tu podotýkam, že takmer všetko, 
pretože ak ideme detailnejšie do hĺbky procesu, stále zostá-
vajú „čerešničky“, ktorým sa venuje len málokto alebo nikto. 
Buď ide o neefektívne oblasti alebo o oblasti, ktoré majú aj 
v dnešnej dobe nejasné riešenia a stretávajú sa s rôznymi 
problémami, či už etickými, zákonnými alebo častokrát aj so 
všeobecným neprijatím.

Ďalej je tu otázka chybovosti systému. Každá časť systému má 
menšiu, či väčšiu chybovosť. Ak sa zrátajú kumulované chy-
by, vo výsledku to môže byť veľmi zlé. Našťastie, dnes stojí 
na konci procesu ešte stále človek, ktorý musí byť v strehu 
a chyby odstrániť. Logicky vyplýva, že je nutné, aby dispono-
val potenciálom a zručnosťami. Teda rastie dopyt na vysokú 
kvalifikáciu obsluhujúceho personálu. Všetci však vieme, že 
nie vždy trh práce takýchto ľudí ponúka. 

Je tu ešte možnosť, kedy by doslova počítač opravil počítač. 
Z môjho pohľadu je už tu hranica robotizácie. Vízia podniku 
bez personálu je pre niekoho možno príťažlivá, ale vrcholne 
neosobná. Je dôležité si uvedomiť, že všetko so všetkým sú-
visí a treba pamätať na následky. Či už sú pozitívne alebo ne-
gatívne.

Pracovali sme už viac než dosť, treba aj relaxovať. Ako 
zvykneš oddychovať?

Najradšej meditujem v prírode. Sám v tichu sedím pod stro-
mom a relaxujem. Nie, nie som typ, čo by objímal stromy, 
ale samota mi pomáha sa upokojiť, stíšiť a načerpať energiu. 
A ešte rád majstrujem. 

▶
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Na slovíčko s...

Takže meditácia prepletená fyzickou prácou?

Presne tak. Pred časom som zaobstaral malú záhradku. Vlastne 
to bol zarastený pozemok, na ktorom bol neporiadok. Celý 
som ho vyčistil, zrekonštruoval malú unimobunku, vyrobil si 
záhradný nábytok, aby sme tam mohli tráviť čas aj s rodinou 
a dokonca som s kamarátom narazil studňu. Vieš si predstaviť, 
aký to bol pocit prvýkrát pumpovať vodu zo zeme?! 

Ja ale o tebe viem, že si aj poľovník. Ako si sa dostal k po-
ľovníctvu? 

Môj dedo bol poľovníkom, ale cielene ma k poľovníctvu ni-
kdy neviedol. Cestu som si našiel cez prechádzky v prírode 
a jej postupným pozorovaním. Dokonca aj na poľovníckych 
skúškach mali všetci budúci poľovníci tútorov, ktorí ich videli 
k tejto vášni, len ja som tam prišiel sám. 

Aký musí byť dobrý poľovník?

Mám rád český výraz „myslivec“. Dobrý poľovník by mal viacej 
myslieť a starať sa o prírodu a menej loviť. 

Poľovačky sú ale nedeliteľnou súčasťou poľovníctva...

Jasné, poľovačky si užijem, ale nepoľujem kvôli trofejam. 
Veľmi pekné sú spoločné poľovačky na drobnú zver, nebez-
pečnejšie sú už tie na diviačiu zver. Všetky majú ale svoje čaro. 
Je tam špecifická atmosféra. Všetci sa stretneme, trúbi sa na 
lesné rohy, začne sa lov a na záver sa uvarí spoločný guláš 
a všetko sa zužitkuje.

Máš nejaké osobné motto alebo krédo, ktorým sa riadiš? 

Najviac sa riadim myšlienkou od môjho otca: „Chcieť nestačí, 
treba to spraviť.“ Som presvedčený, že jediná cesta každého 
jednotlivca je v tom, aby najlepšie robil prácu, ktorú cíti, že 
je pre neho tá pravá. Aby vkladal do každej činnosti svoj um, 
snahu, túžbu ale aj cit. Je mojím prianím, aby každý jednot-
livec našiel oblasť, v ktorej sa chce realizovať a aby ju okolie 
prijalo a podporovalo.

Ja ďakujem za rozhovor a za celú redakciu Našich novín ti na 
novej pozícii želám nie len veľa úspechov, skvelých nápadov 
a zrealizovaných projektov ale aj spokojných kolegov.

Ing. Gabriela Smerigová 
manažérka komunikácie a PR

Aj pre túto Veľkú noc sme pre vás pripravili pár noviniek pre 
spríjemnenie veľkonočných sviatkov. 

Čokoládové vajíčka s krémovou náplňou Mila a Horalky sme 
zväčšili a tak si ich môžete vychutnávať už aj v novej 25g verzii 
plnej tých najlepších chutí. Zabalené v krabičke po päť kusov 
na vás čakajú na pultoch 

Oblátku Mila s 10 kusmi mini vajíčok môžete nájsť v susedných 
Čechách. Mila box tak pribudol k už existujúcemu Horalky 
boxu.

Veríme, že sa vám produkty budú páčiť a hlavne chutiť.

Veľkonočné novinky
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Slovenský marketing

V apríli 2019 sme uviedli na trh dlho očakávanú novinku Verbena 
Sušienky s pridanou hodnotou, čím sa značka Verbena posunula 
do nového prémiového segmentu. Verbena, známa ako značka 
bylinkových cukríkov teda expandovala do novej kategórie tzv. 
„zdravých sušienok“. Po úspešnom predstavení tejto novinky, sme 
hneď začiatkom roku 2020 pripravili pre spotrebiteľov atraktívnu 
spotrebiteľskú súťaž pre celé portfólio produktov značky Verbena. 
Za každý odoslaný kód zo súťažných balení cukríkov a sušienok 
Verbena, ste boli v hre o jedinečné hand made ceny. 

Hlavnou výhrou v súťaži bol návrh a realizácia záhrady, balkóna 
alebo terasy podľa prsedstáv výhercu v hodnote 5 000 Eur.
V hre boli aj ďalšie unikátne ceny od slovenských remeselníkov 
a výrobcov, ktorých tak, ako aj produkty Verbena inšpirovala 

samotná príroda. Nájdete medzi nimi exkluzívnu prírodnú 
kozmetiku, unikátne živicové šperky, ručne maľované van-
kúše, drevenú debničku plnú produktov Verbena, knihu 
o bylinkách, či originálne označenie byliniek.

Uzávierka vydania novín je síce pred ukončením súťaže a jej úpl-
ným vyhodnotením, ale aj napriek tomu už teraz môžeme kon-
štatovať, že súťaž spotrebiteľov oslovila a spomenuté výhry boli 
pre nich dostatočným impulzom k zapojeniu sa. A čo je pre nás 
ešte dôležitejšie – značka Verbena opäť získala na sile, pritiahla si 
nových konzumentov a ešte viac upevnila medzi spotrebiteľmi 
skutočnosť, že Verbena je inšpirovaná prírodou.

Mgr. Petra Švecová 
referent rozvoja ľudských zdrojov

Verbena – výhry jedinečné ako 
príroda sama
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Informujeme

Dávno sú preč časy, kedy kládli firmy dôraz len na 
rastúcu produktivitu, klesajúce náklady a zvyšujúce 
sa zisky. Do popredia sa postupne dostávajú iné kri-
tériá úspešnosti firiem. Čoraz častejšie sa napríklad 
kladie dôraz na zodpovedný prístup k starostlivosti 
o zdravie zamestnancov.

Vytváranie lepšieho pracovného prostredia na pracovisku, ak-
cent na ergonómiu, či prevencia proti chorobám z povolania 
a nabádanie na zdravý štýl života. Tieto oblasti prešli význam-
ným posunom aj v našej spoločnosti. 

Zdravá firma je projekt, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie 
pracovného prostredia zamestnancov a ich nabádanie k zdra-
vému životnému štýlu. Určite ste zaznamenali, že sa na všet-
kých našich prevádzkarňach dvakrát ročne konajú Dni zdravia, 
prebiehajú workshopy na témy súvisiace so zdravím, organi-
zujeme športové podujatia pre zamestnancov, preplácame 
štartovné na vybraných bežeckých podujatiach alebo posky-
tujeme psychologicko–právne poradenstvo prostredníctvom 
poradne pre zamestnancov. 

Vo výrobe sa inštalujú linky, ktoré spĺňajú ergonomické pod-
mienky, postupným nahrádzaním starých technológií novými, 
znižujeme hlučnosť a prašnosť na pracoviskách a tým zvyšu-
jeme bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov pri 
práci.

Aj v rámci bohatého systému benefitov majú naši zamest-
nanci možnosť preplatenia aktivít súvisiacich so zdravím, 
športovaním a relaxom.

Toto je len časť aktivít, ktoré boli vysoko hodnotené aj nezá-
vislou porotou v rámci rovnomennej súťaže Zdravá firma, kto-
rú vyhlasuje zdravotná poisťovňa Union. Jubilejný 10. ročník 
priniesol ocenenie aj nám.

V konkurencii 26 spoločností zo Slovenska, ktoré súperi-
li v kategórii „Výrobné spoločnosti“, obsadila naša firma, 
krásne 3. miesto.

Ocenenie vo forme sklenej plakety prevzala na slávnostnom 
galavečeri riaditeľka Divízie ľudských zdrojov, Darina 
Pápayová.

V starostlivosti o zdravie 
zamestnancov patríme medzi 
slovenskú špičku
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Čo hovorí na ocenenie a kde cíti rezervy v starostlivosti o zdra-
vie? Čítajte ďalej a dozviete sa odpovede aj na tieto otázky. 

Získali sme ocenenie spomedzi viac než dvadsiatky výrob-
ných spoločností na Slovensku. Ako toto ocenenie vnímate? 

Samozrejme ma to teší a som rada, že sa nám každoročne darí 
zlepšovať pracovné podmienky a taktiež rozširovať benefity 
a aktivity pre našich zamestnancov, ktoré majú vplyv na ich 
zdravie. Robíme všetko preto, aby opatrenia a aktivity, ktoré 
realizujeme v danej oblasti, mohol využívať čo najširší okruh 
zamestnancov. 

V rámci ankety sme sa umiestnili na 3. mieste. V ktorých 
oblastiach poskytovania starostlivosti o zdravie zamest-
nancov vidíte ešte priestor na zlepšenie? 

Ako sa hovorí, vždy je čo zlepšovať a posúvať sa dopredu. Určite 
by som bola rada, keby sa nám podarilo do športových aktivít za-
pojiť viac zamestnancov. Hlavne pri kolektívnom športe sa ľudia 
spoznávajú a prežívajú príjemné chvíle, ktoré majú vplyv aj na 
ich psychické zdravie a celkovú atmosféru v pracovnom kolek-
tíve. Podarilo sa nám vytvoriť bežecký tím, organizujeme bow-
lingový a stolnotenisový turnaj. Myslím si, že naši zamestnanci 
sa venujú aj iným športom ako je napr. volejbal, futbal príp. iné, 
kde by sme vedeli byť aktívni a nápomocní, aby sa stretli zamest-
nanci rovnakých záujmov. Potešilo by ma napr. keby sa podarilo 
zorganizovať športové zápasy medzi prevádzkami. Na Slovensku 
prebieha kampaň s názvom „Rozhýbme Slovensko“ a našu kam-
paň by sme mohli nazvať „Rozhýbme IDC“ ☺.

Ďalšou oblasťou, ktorej je potrebné sa v dnešnej dobe venovať 
je duševné zdravie. Psychická pohoda má vplyv na náš každo-
denný život a tiež na náš celkový zdravotný stav. Na spríjemnenie 
pracovného prostredia pripravujeme obnovenie a spríjemnenie 
prostredia v denných miestnostiach, aby sa v nich zamestnanci 
cítili dobre. Určite je ešte veľa čo zlepšovať, v tomto krátkom člán-
ku však nie je priestor na spomenutie všetkých oblastí.

Ako vnímate posun v starostlivosti o zdravie v našej spo-
ločnosti v porovnaní spred 10 rokov?

Poisťovňa UNION organizuje túto súťaž už presne 10 rokov 
a my sme sa zapájali do súťaže od jej vzniku. Tým chcem pove-
dať, že aj pred 10. rokmi sme robili aktivity zamerané na zdravie 
našich zamestnancov, ale určite neboli v takom rozsahu hlavne 
čo sa týka pracovného prostredia a ergonómie pracoviska. Tiež 
sa nám podarilo „vtiahnuť“ viac zamestnancov do športového 
diania v spoločnosti (vďaka Vám Gabika ), poskytovať zamest-
nancom zaujímavé prednášky a stravovať sa zdravšie s množ-
stvom zeleninových šalátov a zdravého jedla, atď. 

Kde vidíte smerovanie starostlivosti o zdravie zamestnan-
cov v budúcnosti? 

Určite je to oblasť zlepšovania pracovného prostredia, odstra-
ňovania nepriaznivých faktorov pôsobiacich na zdravie na-
šich zamestnancov. Tiež si myslím, že duševné zdravie je dosť 
podceňované a stále viac začína vystupovať do popredia 
pravidlo, že keď je „zdravá duša aj telo je zdravé“. Samozrejme 
chceme pokračovať v množstve ďalších aktivít, ktoré majú 
vplyv na zdravie a pohodu zamestnancov.

Ing. Gabriela Smerigová 
manažérka komunikácie a PR
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V Maďarsku oslavuje oblátka Moments už svoje trináste na-
rodeniny a aj napriek počiatočným rozpakom pri vstupe na 
trh, sa v roku 2012 podarilo prelomiť ostýchavé nálady ma-
ďarských zákazníkov. Odvtedy môžeme povedať, že každým 
rokom si značka získava čoraz viac priaznivcov vďaka výbornej 
kvalite, vynikajúcej práci obchodného tímu a marketingovej 
podpore. 

Medzi maďarskými spotrebiteľmi je veľmi obľúbená spotrebi-
teľská sútaž „Každý piaty vyhráva”, v ktorej môže každý zákaz-
nik pri nákupe okamžite vyhrať daľšiu oblátku Moments. Aj 
tento rok sme sa rozhodli spotrebiteľskú súťaž zopakovať a od 
15.februára je už súťaž v plnom prúde. 

Princíp hry je jednoduchý. Tí šťastlivci, ktorí vo vnútornej časti 
obalu nájdu nápis „Vyhral si výrobok!” ich môžu okamžite pri 
pokladniach vybraných obchodov zameniť za ďalšiu oblátku. 
Každý rok rastie počet miest, na ktorých si môžu naši verní zá-
kazníci svoje výherne obaly zameniť. Momentálne ich môžu 
zameniť v obchodných reťazcoch SPAR, CBA, COOP, REÁL, 
FORRÁS a v niektorých nezávislých obchodoch. 

Podarí sa nám predať 6 miliónov 
oblátok Moments za dva mesiace?

Maďarský marketing

Ten kto nájde v obale kód, tiež nemusí smútiť, lebo pri na-
hraní tohto kódu na stránke www.momentsostya.hu môže 
vyhrať hlavnú cenu súťaže, ktorou je skúter Vespa. Okrem 
hlavnej výhry sa súťažiaci zapájajú do týždňového losovania 
o vstupenky pre dve osoby na letné hudobné festivaly podľa 
vlastného výberu alebo elektrické kolobežky Xiaomi. 

Spotrebiteľská súťaž sa koná od 15. februára do 15. mája 
a my dúfame, že aj tento rok sa nám podarí prekročiť hrani-
cu 6 miliónov kusov predaných výrobkov. Veríme, že bude 
rásť aj počet registrovaných hráčov a ich presiahneme 
hranicu 70–tisíc. Ak by počet nahratých kódov na stránke 
www.momentsostya.hu prekročil hranicu 400–tisíc kusov, 
znamenalo by to perfektný výsledok medzi podobnými 
spotrebiteľskymi súťažmi v Maďarsku. 

Hrať a vyhrávať. To je tajomstvo, ktoré láka našich verých 
spotrebiteľov ale motivuje k nákupu aj nových priaznivcov 
značky Moments. 

tím marketingu 
I.D.C. Hungaria



Vyplnené hlasovacie lístky vhadzujte do vyhradených poštových schránok 
spoločnosti do 31. mája. Veríme, že správne odpoviete na všetky otázky 
a s trochou šťastia sa stanete jedným z troch šťastných výhercov.   

Jarný kvíz
2020

1. Koľko kusov Horaliek sa vyrobí v Pečivárňach Sereď za dva dni?
a, 1 300 000 ks
b,      25 000 ks
c,    500 000 ks

2. Ktorá príchuť nepatrí medzi príchute Verbena sušienok?
a, levanduľa
b, malina
c, rakytník

3. V ktorom štáte vznikla najmladšia dcérska spoločnosť I.D.C. Holding, a.s.?

a, Poľsko
b, Macedónsko
c, Rusko

4. V akej hodnote je peňažný balíček, ktorý môžete čerpať podľa vlastného 
     uváženia zo sociálneho fondu?

a, 100 €
b, 150 €
c, 300 €



18

Duálne vzdelávanie

Má 14–15 rokov a jeho najväčším problémom je, či 
má správny účes, trendy topánky a správnu profilov-
ku na facebooku. A ani si neuvedomuje, že práve robí 
rozhodnutie, ktoré mu ovplyvní celý život – vyberá si 
strednú školu. 

Vy ako rodič, pracovne skúsený, máte lepší prehľad a viete 
svojmu dieťaťu poradiť, aké pracovné pozície sú dnes obsa-
dzované, ktoré zo študijných odborov sú žiadané a s ktorou 
školou by mal vstúpiť do života. Ak sa názorovo zhodnete, 
blahoželáme! V opačnom prípade vám držíme palce a mož-
no vám trochu poradíme i my.

Pracovný trh prechádza v súčasnosti významnými techno-
logickými zmenami. Automatizácia bude rozsiahlejšia a za-
siahne veľké množstvo aj dnes typicky ľudských činností. 
Nejde iba o nahradenie ľudí umelou inteligenciou, ale pred-
pokladá sa aj významná zmena náplne práce jednotlivých 
pracovných pozícií. Zmena povedie k zníženiu potreby ma-
nuálnych zručností, no zároveň bude potrebná odbornosť, 
logika, kreativita. 

Po personálnej stránke sa na to vieme pripraviť dvomi spô-
sobmi: postupným preškoľovaním súčasných zamestnancov 
na nové technológie a zároveň prípravou žiakov stredných 
škôl, ktorí okrem teoretickej prípravy v škole dostanú aj prak-
tické znalosti vo výrobnej spoločnosti. 

Z dôvodu lepšej prípravy žiakov stredných škôl sa vyučova-
nie v škole dopĺňa o praktické vyučovanie u regionálnych za-
mestnávateľov. Hovoríme o duálnom vzdelávaní. 

Duálne vzdelávanie je odborné vzdelávanie a príprava na vý-
kon povolania, ktorým žiaci získavajú vedomosti, schopnosti 
a zručnosti potrebné pre ich budúce povolanie. Vyznačuje sa 
najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teore-
tického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou 
prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Medzi žiakom a za-
mestnávateľom sa vytvára partnerský vzťah, ktorý je defino-
vaný vo forme učebnej zmluvy.

Aj I.D.C. Holding, a.s. je zamestnávateľom, ktorý vstupuje 
do systému duálneho vzdelávania. 

Ako spoločnosť, ktorá prechádza automatizáciou a robotizáciou 
sme sa rozhodli podporiť pre nás zaujímavé študijné odbory:

Mechanik – elektrotechnik 2697 K
Mechanik strojov a zariadení 2413 K
Mechanik mechatronik 2679 K
Mechanik opravár– stroje a zariadenia 2466H02

V hľadáčiku na spoluprácu v duálnom vzdelávaní máme práve 
také školy, kde dané odbory nájdete: 

Súkromná stredná odborná škola DSA,
Koniarekova 17, Trnava
Stredná odborná škola elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava
Stredná odborná škola technická,
Esterházyovcov 712/10, Galanta

Každý žiak, ktorý nástupom na strednú školu vstúpi aj do duál-
neho vzdelávania, dostáva ako podporu štúdia regionálne župné 
štipendium a firemné štipendium. Má zabezpečené stravovanie 
a od trnavskej župy ako bonus aj duálnu bus kartu. Prínosom je 
najmä naučiť deti zodpovednosti, pracovným návykom, spoznať 
prostredie výrobných spoločností, nabrať praktické skúsenosti 
a v konečnom dôsledku mať už teraz isté pracovné miesto. 

V prípade, ak s nami súhlasíte, že uvedené odbory sú vhodné pre 
budúce uplatnenie vašich detí a chcete ich zapojiť do systému 
duálneho vzdelávania práve s našou spoločnosťou, dajte nám 
o tom vedieť. Ak váš budúci stredoškolák bude prijatý na jeden 
z vyššie uvedených odborov (i keď na inú školu), vie následne 
praktickú časť výuky realizovať práve u nás. 

Či už sa deťom (alebo vám) splní predstava štúdia, prajeme vám, 
aby ste si deň prijímačiek užili, aby ste deti pozitívne podporili, eli-
minovali stres a prežili s nimi pekný deň.

Ing. Petra Klimová
Odd. rozvoja ľudských zdrojov

Máte doma deviataka?
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„Videla si ako sa po novom zarábajú plnky?“ vyrušil ma kolega z ti-
chého pozorovania tohto pečivárenského orchestra a vedie ma 
po presne vyznačených cestičkách na začiatok výrobnej linky. 

„Toto je ono! Premixér novej generácie, ktorý sme vylepšili. Staré 
boli jednoduché, účelné, ale toto je pecka! Pozeraj!“ – pustil sa do 
vysvetľovania Martin Sloboda, náš večne rozlietaný a tak trochu 
nekonvenčný projekt manažér. 

Stojím pred riadiacim panelom, nerezovým systémom potrubí, 
nádob, váh. Okrem nás dvoch tu je aj drobná žienka, veľmi milá 
a sympatická pracovníčka. Dozvedám sa od nej, že sa volá Marija 
a pochádza zo Srbska. V Pečivárňach pracuje niečo cez rok a páči 
sa jej tu.

Spolu s Martinom sa pustili do vysvetľovania toho, ako sa zarábajú 
plnky do našich plnených oblátok a prečo sú také jemné a našľahané. 

„Premixér je vlastne jednoúčelové zariadenie, ktoré sa používa na 
prípravu tekutej zložky plnky. Najprv sa cez automatický systém 
dávkovania odmeria požadované množstvo rastlinného tuku 
a do neho sa postupne primiešavajú ostatné suroviny na výro-
bu plnky podľa predvolenej receptúry. U nás používame zlomy, 
arašidy, nugát, lieskovce... Takto pripravíme tekutú zložku krému,“ 
dozvedám sa od Martina. 

Marija mi jeho slová ochotne predvádza v praxi. Jedným ťuknu-
tím na dotykovom paneli vysype požadované množstvo araši-
dov do premixéra a sleduje, čo jej panel odpovie. „Vidíš, dala som 
presné množstvo, smajlík na paneli sa usmieva. Teraz budeme 
čakať takto dlho – kliká dotykovým perom na panel, kým sa zlož-
ky premiešajú a potom mi zase systém napíše, čo treba spraviť. 

Novinky výroby

Plnky u nás miešajú premixéry 
novej generácie
Zbožňujem návštevy našej výroby. Okrem fantastickej vône, ktorá sa vznáša 
všade navôkol, ma fascinuje sledovať perfektne zostavený a dokonale zosyn-
chronizovaný systém dopravníkových pásov, miešačiek a všemožných robotov. 
Jednotlivé súčasti liniek navzájom bezchybne spolupracujú a tvoria harmonický 
celok, ktorý dokonale ladí. 

Je to ľahké. Na otázku, koľko dávok plnky za zmenu namieša mi 
odpovie, že záleží od plánu výroby. Niekedy je to aj 30 dávok. 

Martin medzitým porovnáva: „Starý model premixéru bol jedno-
duchý, účelný a v svojej dobe dostačujúci systém. Bol tvorený veľ-
kou nádobou, ktorá sa nedala vyklápať. Suroviny sa museli prácne 
vysýpať z vozíka a následne kontrolovať, či ich je v dávke dostatok 
alebo treba dávku suroviny zvýšiť. 

Pod vplyvom postupnej automatizácie sú jednotlivé časti proce-
su zmiešavania vstupných surovín vylepšované. Súčasný model 
je celý vyvážený, máme vyladenú grafiku, jednoduchú obsluhu 
systému cez dotykový panel. Display na paneli zobrazuje aktuálnu 
hladinu všetkých surovín v plnke a aj ich požadovanú úroveň. Je tu 
vidieť ktorá časť procesu prebieha, v ktorom kroku sa príprava pln-
ky nachádza. Pomocou farebnej grafiky a smajlíkov na obrazovke 
je ovládanie zrozumiteľné a systém sa obsluhuje veľmi intuitívne. 
Tento model premixéru vie pracovať v ručnom, poloautomatic-
kom aj plne automatickom režime.“ Marija mu dáva za pravdu. 
Pracovala aj na iných druhoch premixérov a teda môže porovná-
vať. Ako vraví, za tri mesiace práce s novou generáciou týchto za-
riadení by sa k pôvodným na ktorých začínala, už nevrátila.

Ani dnešná návšteva výroby nesklamala. Obdivujem ľudí, ktorí sú 
zapálení pre svoju prácu a robia ju s nadšením. Pre mňa bolo obo-
hatením, že som dnes strávila čas s autorom technickej myšlienky 
a s človekom z praxe, ktorý stroj denne obsluhuje. Teší ma keď mô-
žem osobne potvrdiť, že veda a prax idú u nás ruka v ruke.

Ing. Gabriela Smerigová 
manažérka komunikácie a PR
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Jožko, na úvod asi tradičná otázka, ako si sa dostal k tan-
covaniu ľudových tancov?

K tancovaniu som sa dostal veľmi náhodne. Predtým, ako som 
začal tancovať ja, tancovala moja mladšia sestra a mňa to nejak 
veľmi nezaujímalo. Avšak jeden deň mi mamina povedala, nech 
si to skúsim aj ja. Povedal som si, že za skúšku nič nedám, a že 
keď ma to nebude baviť proste s tým skončím a skúsim niečo 
iné. Skúsil som a od vtedy viem, že tanec je moja srdcovka, kto-
rej sa venujem od 12–tich rokov. Dnes však už len rekreačne. 

Máš súrodencov, kamarátov, ktorí tancujú tiež?

Kamarátov súboristov mám toľko, že by sa na túto stranu určite 
nezmestili. Všetko sú to fajn ľudia, ktorí sa venujú folklóru s pl-
ným nasadením a láskou k tejto peknej tradícii. Samozrejme, 
že folklór neobišiel ani mojich súrodencov. Ešte kým sme boli 

školopovinní, tancu sme sa venovali všetci súrodenci. Teraz, keď 
je väčšina z nás preč z domu a každý má svoje rodinné povin-
nosti, na tancovanie už nejak nezostáva čas. Mám však ešte 2 
sestry, ktoré aktívne tancujú a v mene našej rodiny sa venujú 
folklóru, keďže bolo o nás známe, že sme tancovali všetci. Ešte 
taká zaujímavosť... rodičia sa folklóru nikdy nevenovali, ale zato 
sme od nich dostali vždy tú najlepšiu podporu, akú nám doká-
zali dať. Za čo sme im nesmierne vďační.

Bol to vždy iba ľudový tanec, ktorému si sa venoval ?

Ľudovky ma chytili za srdce hneď od začiatku a bola a je 
to „droga“ až dodnes. Samozrejme zabaviť som sa vždy vedel 
na hudbu rôzneho žánru, keď bola v mojej prítomnosti dobrá 
partia ľudí. 

Folklór má v krvi
Niekoľko rokov už na Slovensku registrujeme boom v podobe ľudových vzorov. 
Drevené motýliky, príbory či šálky zdobené čičmianskym vzorom, plesové róby 
doplnené o rôzne pestrofarebné stužky s ľudovým motívom a mnohé iné. Náš 
kolega Jozef Beskydiar sa k ľudovej tradícii nikdy vracať nemusel, pretože jej 
bol odmalička verný. Jeho koníček vám priblížim v nasledujúcom rozhovore. 
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Aký štýl hudby sa ti páči? Máš obľúbeného interpreta?

Ľudovky sú určite pre mňa číslo 1. Medzi ďalšie obľúbené 
štýly patrí aj slovenská tvorba ako sú Horkýže Slíže, Desmod, 
Elán a mnoho ďalších. Zo zahraničnej tvorby neviem povedať 
kto je môj obľúbený interpret, proste vypočujem si hocijakú 
hudbu, ktorá mi sedí a dobre sa počúva, nemám však v ob-
ľube typ hudby metal, house a podobné výkriky do prázdna. 
Neodsudzujem takú hudbu, len mne proste takýto štýl nesedí. 

Absolvoval si určite niekoľko súťaží aké napríklad? Podari-
lo sa ti získať aj nejaké umiestnenia?

Počas mojej tanečnej kariéry sme spolu so súbormi absolvovali 
niekoľko súťaží, neboli to však súťaže typu „Slovensko má talent“, 
ale súťaže zamerané výhradne na folklór. Niekoľkokrát sa nám 
podarilo umiestniť na popredných miestach medzi veľmi kvalit-
nou konkurenciou. Ja osobne som však žiadnu súťaž nebral tak, 
že za každú cenu musíme skončiť na prvom mieste, ale ukázať 
bohatstvo a krásu nášho kraja a nášho folklóru z Podpoľania, kde 
som si odtancoval krásnych 11 rokov. Medzi také najvzácnejšie 
zájazdy, ktorých som sa zúčastnil so súborom z Detvy alebo 
z Trnavy, kde som tiež pôsobil 2 roky ako tanečník, by som spo-
menul hlavne zájazd do Južnej Kórei, kde sme boli vybratí ako 
reprezentanti za Slovensko. Išlo o účasť na prehliadke v sprievode 
v rôznych juhokórejských mestách. So súbormi som takto pre-
cestoval väčšinu európskych krajín a každá jedna cesta bola plná 
zážitkov, na ktoré sa nedá len tak ľahko zabudnúť. 

Baví ťa skôr tancovať súťažne alebo pre radosť?

Sú ľudia, ktorí robia folklór aby dosiahli výsledky a potom sú ľu-
dia, čo robia folklór pre potešenie. Ja určite tancujem pre radosť. 
Tancoval som vždy, krátku pauzu som mal iba keď som sa pre-
sťahoval do Serede a potom som sa odhodlal ísť na konkurz do 
súboru Trnafčan, kde som si odtancoval krásne 2 roky. Predtým 
som pôsobil 11 rokov ako člen Folklórneho súboru Podpoľanec 
z Detvy. Momentálne netancujem za žiaden súbor. 

Videla som ťa ale v telke počas vystúpenia v show Zem 
spieva.

Ja si myslím, že folklórny súbor sa najlepšie odprezentuje, keď 
ho má možnosť vidieť čo najviac ľudí a súťaž Zem spieva je je-
den so spôsobov ako sa ukázať pred celým národom. Vo fol-
klórnom svete na Slovensku považujú Podpoľanec za súbor 
na vysokej úrovni, nie však na profesionálnej. Myslím si, že sme 
nášmu kraju hanbu nespravili a som veľmi hrdý naše tradície 
a všetko s tým spojené. 

 Oslovil ťa niekto, aby si ho učil tancovať?

Samozrejme takýchto nápadov a návrhov som dostal už niekoľ-
ko, ale zatiaľ vždy to zostalo len pri slovách. keďže v dnešnom 
uponáhľanom svete má každý strašne veľa povinností a len 
tak–tak zostáva čas na rodinu.

Čo hovoríš na ľudový trend, ktorý sa výrazne vyskytuje 
v poslednom období v oblečení, doplnkoch a pod?

Je to veľmi pekná myšlienka, tak isto ako RETRO štýl sa znova 
dostáva do popredia, takisto aj ľudové prvky sa vracajú späť 
lebo ľudia zisťujú že to „staré“ je predsa len v niečom pekné 
a zaujímavé. Samozrejme nemôže sa vrátiť úplne všetko, nará-
žam konkrétne na štýl života, ktorý žili naši predkovia. Neviem 
si predstaviť, ako niektorí z nás dokázali prežiť bez už dnes ne-
vyhnutných vecí ako je napríklad elektrina, wifi, ... Vrátim sa späť 
k tým ľudovým prvkom, podľa mňa je to správny spôsob ako 
obohatiť napríklad svoj šatník alebo domácnosť, ale niektoré 
napr. reklamy na folklór sú až prehnané na nalákanie zákazníka 
a nemajú nič spoločné s folklórom a tradíciami na Slovensku. 

Myslíš, že je prospešné pre mladého človeka mať nejaký 
koníček?

Samozrejme odporúčam každému človeku aby mal nejaký 
koníček, pri ktorom si dokáže zresetovať myšlienky a vyvetrať 
hlavu od každodenných povinností. Úplne najlepšie je, keď má 
celá rodina spoločný koníček, pri ktorom trávia spolu čas. 

Ohodnotil by si tento štýl tancovania ako náročný?

Kto nevyskúša, nevie! Samozrejme je to náročné hlavne na kondí-
ciu a vytrvalosť. Keď zvládnete tieto predpoklady, je tu ešte ďalšia 
potrebná vec a to, naučiť sa usmievať na javisku. S úsmevom na 
tvári dokážete zakryť aj niektoré chybičky pri tanci ak sa náhodou 
nohy rozhodnú robiť niečo iné, ako má vaša myseľ v pláne. 

Čo je pre teba v tejto oblasti ešte výzva?

Výzva vo folklóre pre mňa je docieliť to, aby som šíril folklór aj 
ďalej minimálne medzi mojimi priateľmi, známymi ale najviac 
by ma potešilo, keby aj moji potomkovia získali cezo mňa klad-
ný vzťah k folklóru a slovenským tradíciám.

Neviem ako vy, ale ja by som si najradšej obula krpce a necha-
la sa „vyzvŕtať“ naším profi tanečníkom. Jožko, ďakujem ti za 
veľmi zaujímavý rozhovor, množstvo inšpiratívnych myšlienok 
a za mini návrat k našim koreňom. 

Mgr. Anna Jakubíková
referent rozvoja ľudských zdrojov
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5 rokov 
 Marcel Adamko – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Denisa Bužiková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Dana Halásová – Úsek riad.nákupného marketingu
 Jarmila Hamajová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Dávid Horváth – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Viera Kňažíková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Martin Lehocký – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Elena Ležovičová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Pavol Lipovský – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Zuzana Madovčíková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Vlasta Majerníková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Hana Očenášová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Zdenka Piknová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Štefan Poláček – Úsek obchodného riaditeľa pre SR 
 Jana Sobolová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Lukáš Suhaji – Prevádzkareň Pečivárne Sereď

Zima na dolniakoch
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Sneh ľad a my

▲

Foto zaslal náš kolega
Roman Široký

z úsek
technicko–investičného 

riaditeľa.

Foto zaslala naša kolegyňa 
Denisa Grossová 

z oddelenia manažérstva 
kvality – Pečivárne Sereď

▼

▲
Foto zaslala

Eliška Nováková
z prevádzkarne Cífer 

Vyhodnotenie súťaže

Informujeme

Je dobrým zvykom, že v jarnom čísle Našich novín zvyčajne uve-
rejňujeme pozvánky na viaceré podujatia a aktivity, ktoré v naj-
bližšom období pripravujeme pre našich zamestnancov. Žiaľ, 
vzhľadom na momentálnu situáciu týkajúcu sa zabráneniu šírenia 
koronavírusu sme boli nútení plánované podujatia zrušiť. 

Zo športových udalostí sme mali na pláne účasť na už klasickom 
atletickom podujatí – Beh Devín. Práve tento rok sme zo strany 
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov zaznamenali zatiaľ 
najvyšší počet záujemcov. Organizátor preteky zrušil. 

V mesiaci apríl boli naplánované už tradičné Jarné dni zdravia, 
ktoré sa vzhľadom na situáciu tiež neuskutočnia. Veríme však, že 
bezpečnostné a hygienické opatrenia v krajine začnú prinášať 
svoje ovocie a Jesenné dni zdravia už budú v našej firme realitou. 

Najviac nás mrzí zrušenie najväčšieho a hlavného firemného 
eventu, ktorým je Deň IDC. Pravidelne ho naša spoločnosť uspo-
radúva na prelome mája a júna pri príležitosti osláv MDD. V tomto 
roku sme ho mali naplánovaný na 30. mája. Toto rozhodnutie sa 

Opatrenia krízového štábu sa 
dotkli aj plánovaných akcií

nás dotklo o to viac, že sa malo jednať o jubilejný, 20. ročník tohto 
podujatia. Od januára prebiehali intenzívne prípravy na bohatom 
programe, ktorého súčasťou mali byť okrem známych hviezd 
a najlepších vystúpení za posledných 20 rokov aj naši zamest-
nanci – zakladajúci členovia organizačného tímu Dňa IDC, vďaka 
ktorým vznikol a vyvinul sa do súčasnej podoby. 

Môžete sa ale tešiť na veľkonočné sladkosti, ktoré už tradič-
ne si budú môcť zamestnanci vyzdvihnúť v našich predajniach. 
Bližšie informácie sa dozviete včas, sledujte preto pozorne násten-
ky, intranet či oznamy na TV.

Ľudské zdravie je však najcennejší poklad aký máme a preto sú 
všetky reštrikčné opatrenia na mieste. 

Verím však, že časom sa naše životy vrátia do bežných koľají a uvi-
díme sa na spoločných turnajoch, akciách či iných kultúrnych 
a spoločenských podujatiach.

Ing. Gabriela Smerigová 
manažérka komunikácie a PR
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V prvom štvrťroku dovŕšili 
pracovné výročie v našej 

spoločnosti títo kolegovia

Vernosť jednému zamestnávateľovi je jav, ktorý sa v dnešnej dobe stal skôr 
výnimkou ako pravidlom. O to viac si ceníme všetky naše kolegyne a kolegov, 

ktorí u nás pracujú aj viac než desiatky rokov. Nie len im, ale všetkým, ktorí 
oslávili v uplynulých mesiacoch pracovné jubileá patrí vďaka za vzájomnú 

spoluprácu a lojalitu. 

10 rokov 
 Ivo Schwan – Prevádzkareň Pečivárne Sereď

15 rokov 
 Peter Ďurický – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Ladislav Gyurics – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Ingrida Muchová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Iveta Plaštiaková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Viera Rišová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Agnesa Slamková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Mária Šemeláková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Vladimír Šuran – Správa prevádzkarne Pečivárne Sereď
 Magdaléna Trubačová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Darina Weissová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď

20 rokov 
 Peter Hanko – Úsek obchodného riaditeľa pre SR 

5 rokov 
 Marcel Adamko – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Denisa Bužiková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Dana Halásová – Úsek riad.nákupného marketingu
 Jarmila Hamajová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Dávid Horváth – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Viera Kňažíková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Martin Lehocký – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Elena Ležovičová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Pavol Lipovský – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Zuzana Madovčíková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Vlasta Majerníková – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Hana Očenášová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Zdenka Piknová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Štefan Poláček – Úsek obchodného riaditeľa pre SR 
 Jana Sobolová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Lukáš Suhaji – Prevádzkareň Pečivárne Sereď

35 rokov 
 Janka Fidlerová – Prevádzkareň Pečivárne Sereď
 Lýdia Chrvalová – Prevádzkareň Cífer
 Vilma Kubišová – Prevádzkareň Figaro Trnava
 Tatiana Vitteková – Prevádzkareň Figaro Trnava



V dnešnej dobe zisťujeme, akí sme slabí. 
Ako nás tieto dni dostávajú do rôznych scenárov bez toho, 
aby sme situáciu mali pod kontrolou.
Aký je obyčajný, nudný deň pre nás požehnaním. 
Ako dokážu byť bežné rozhovory s našimi blízkymi všetkým. 
Ako na tejto ceste túžime nestratiť nikoho, koho milujeme. 
Ako túžime vrátiť sa opäť k rutine... 

Využime blížiace sa veľkonočné sviatky na vnútorné stíšenie a načerpanie 
energie do ďalších dní, aby sme sa po čase vrátili aspoň o kúsok vnútorne 
bohatší, krajší a silnejší. 

redakcia Našich novín 


