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LIPA, SMT a TV spolu 30 robotov, čo 
predstavuje v priemere tempo 1 robot 
každé 2 mesiace.

Čo sa týka IT riešení, tak v roku 2017 
sa nám podarilo dokončiť vývoj nové-
ho systému riadenia výroby SkyFab pre 
nové oddelenie LIPA. Je navrhnutý tak, 
aby mohol byť použitý pre akýkoľvek 
typ výroby, dôkazom čoho je, že sme 
SkyFab v roku 2019 nasadili aj na 
oddelenie Servis a Testing a aktuálne 
prebieha vývoj pre výrobu TV.

Moderné riešenia pre zber a spracova-
nie dát nám umožnili vytvoriť viac ako 
100 reportov v systéme PowerBI, to 
nám pomáha rozhodovať sa rýchlejšie, 
monitorovať rôzne kľúčové parametre 
takmer v reálnom čase a tým pádom 
sledovať, ako sa zlepšujeme.

Všetky tieto zlepšenia dosiahli naši 
kolegovia a kolegyne. Podarilo sa nám 
vytvoriť nový tím inžinierov pre auto-
matizáciu, posilnili sme oddelenie IT 
v nových špecifických pozíciách a vďa-
ka výbornej spolupráci s ostatnými od-
deleniami môže naša firma napredovať 
a meniť víziu na skutočnosť.

Minulý rok som mal možnosť zúčast-
niť sa dvoch konferencií o Industry 
4.0, kde najmä výrobné podniky 
prezentovali svoje plány a aktivity. 
Z oboch konferencií som si odniesol 
povzbudzujúci poznatok. Náš podnik 
je v inováciách veľmi aktívny. Naše 
riešenia využívajú najnovšie štandardy 
so zreteľom na skutočný a potrebný 
prínos. Som veľmi hrdý na to, čo sme 
dokázali a teším sa na ďalšie inovácie, 
ktoré už máme naplánované. Patrí 
za to veľká vďaka a uznanie všetkým 
kolegom a kolegyniam, ktorí sa na tom 
priamo aj nepriamo podieľali. Poďako-
vanie patrí aj výrobným zamestnan-
com, že svojim zodpovedným plnením 
pracovných povinností umožnili, aby 
sme tieto inovácie mohli realizovať. 
Sme jednoducho skvelý tím!

Téma inovácií Priemysel 4.0 prináša 
veľa nových pojmov a technológií. 
Tieto technológie sú čoraz dostupnej-
šie, pomáhajú zvyšovať produktivitu, 
flexibilitu aj kvalitu. Ani produkty, 
ktoré bežne používame doma ale-
bo rôzne služby sa nevyhli takýmto 
inováciám. Či je to umelá inteligencia 
v smart telefóne alebo internet vecí 
v moderných domácich spotrebičoch 
a domoch. Toto všetko vytvára človek 
s úmyslom zlepšovať, keďže je to jeho 
prirodzená vlastnosť. Na druhej strane 
v dnešnom svete často riešime otázku, 
či nás moderné produkty neoberajú 
o možnosť rozhodovať sa na základe 
vlastnej intuície a poznania. Asi sa aj 
vám stalo, že vás navigácia v telefóne 
poriadne nahnevala, keď hlásila „Po-
kračujte v ceste sto metrov…“, avšak 
boli ste na konci slepej ulice.

To, ako sa dostaneme do cieľa, by 
malo byť hlavne dané našim vlastným 
úsilím. Pri písaní tohto editoriálu mi 
napadlo pozrieť sa na výklad slova 
zlepšovať do Elektronického lexikónu 
slovenského jazyka SAV, keďže som 
ho v rôznych súvislostiach uviedol 
viackrát.

Pousmial som sa, že výklad slova zlep-
šovať nám môže byť taký zrozumiteľný.

Slovník uvádza:
urobiť lepším: zlepšiť výrobnú metódu, 
životné prostredie, zásobovanie; 
zlepšiť výkon, svetový rekord. Boli 
pracovníci SAV u nás na návšteve? 
Ďalej uvádza:
zlepšiť sa, stať sa lepším: pomery sa 
zlepšili; počasie sa zlepšilo.
No, na to počasie si musíme ešte 
chvíľu počkať a s ostatným musí každý 
začať u seba.

EDITORIÁL

Jozef Bodiš,
Riaditeľ SmartFactory a HEP
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Milé kolegyne, milí kolegovia,

Naposledy som sa vám prihovoril 
začiatkom roka 2016 v článku o našom 
projekte SmartFactory, ktorého cieľom 
je realizovať inovácie prostredníctvom 
nových riešení v oblasti automatizácie 
a IT v koncepte Priemysel 4.0 tak, aby 
náš výrobný závod bol stále konkuren-
cieschopný, a aby sme boli atraktívni 
pre nové obchodné príležitosti.

Prešli 4 roky od začiatku projektu 
a s potešením môžem konštatovať, že 
je veľmi úspešný a plní svoje úlohy. 
Dovoľte mi priblížiť jeho výsledky 
v niektorých zaujímavých číslach.

Na začiatku roka 2016 sme nemali 
vo výrobe žiadneho robota, dnes na 
začiatku roka 2020 máme vo výrobe 
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HR

HR okienko
AUTOR: REDAKCIA

Ešte stále čakáte na doručenie výplat-
nej pásky v papierovej forme? Môžete.

Avšak ak neradi čakáte, nechcete si 
domácnosť zapratať haldou papiera, 
nehovoriac o zbytočnom dopade na 
životné prostredie, toto všetko vyrieši 
elektronická výplatná páska.

Prečo si ju vlastne aktivovať?
 ▪ Môžete si ju pozrieť kdekoľvek a ke-
dykoľvek. Na váš mail sa dostanete 
či už z telefónu, počítača alebo 
tabletu.

 ▪ Je bezpečnejšia. Máte ju k dispozícii 
len vy vo svojej emailovej schránke.

 ▪ Máte prehľad všetkých pások na 
jednom mieste bez archivácie. Urči-
te máte lepšie veci na ukladanie do 
políc ako hŕbu papiera.

 ▪ Pre priaznivcov ochrany životného 
prostredia máme tiež len pozitívne 
správy. Už žiaden papier!

V prípade záujmu o aktiváciu elek-
tronickej výplatnej pásky prosím 
kontaktujte personálne oddelenie. 
Radi vám pomôžu.

Elektronická výplatná páska – Nájdite pre svoje 
poličky lepšie využitie

Možnosť kombinácie 
neprítomnosti na stra-
ne zamestnanca a náv-
števy lekára
Od 1. 3. uznávame neprítomnosť pre 
zamestnancov s pružným pracovným 
časom nad rámec zákona. Zamest-
nancovi, ktorý pred/po návšteve 
lekára (všetky neprítomnosti na 
strane zamestnanca) odpracuje určitý 
čas v práci v tento deň, bude tento čas 
započítaný do celkového času zmeny 
(8 hod). Úprava sa prejaví v dochádz-
kovom systéme po preklopení na 
mesiac marec v týždni 12. Toto platí 
aj pre čas pred/po základnom čase 
(8.15 – 14.00).

Príklad

Zamestnanec pracoval 7:00 – 9:00 
(2 hodiny). Následne mal návštevu 
lekára (bez udania času), dochádzka 
bude započítaná v dĺžke 2 hodiny + 
6 hodín návšteva lekára. V prípade 
udania času odchodu sa rešpektuje 
čas zadaný lekárom.
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SPOLU TO 
ZVLÁDNEME

Spolu to zvládneme
Preventívne opatrenia proti koronavírusu naša spoločnosť zavádzala už 
od začiatku februára, pričom sme vždy boli v predstihu pred nariadenia-
mi Ústredného krízového štábu a robili sme viac, ako odporúčali úrady.

AUTOR: REDAKCIA

Už od 10. februára sme zrušili všetky 
pracovné cesty do Ázie i návštevy z 
Ázie. Rovnako sme postupovali pri 
cestovateľskej anamnéze. Návštevy 
z ďalších krajín sme obmedzili už v 
polovici februára. V prípade kolegov, 
ktorí rizikové krajiny navštívili, sa 
nariadila 14-dňová karanténa. 

Začiatkom marca sme zastavili 
aj všetky pracovné cesty v rámci 
Slovenska.

Opatrenia vo firme
Všetci naši kolegovia, kmeňoví aj 
agentúrni, dostali vitamínový balíček 
na podporu imunity. V zvýšenej 
miere sme zabezpečili každodennú 
dezinfekciu priestorov firmy. Nain-
štalovali sme dezinfekciu na ruky. 
Denne sa dezinfikovali autobusy 
zamestnaneckej dopravy.

Všetci zamestnanci FSK i dodávatelia 
absolvovali každý deň pri nástupe do 
práce meranie teploty, zaviedlo sa 
povinné nosenie ochranných rúšok, 
ktoré sa opakovane rozdávali všet-
kým kolegom. Zrealizovalo sa kom-
plexné vyčistenie jedálne a zaviedla 
sa dezinfekcia stolov. Zmenil sa 
spôsob sedenia, pre dodržanie väčšej 
vzdialenosti medzi kolegami.

Pre ochranu zamestnancov logistiky 
sme zaviedli bezkontaktný príjem 
materiálu i dokumentov o preprave, 
pričom priestory, kde sa vyskytujú 

vodiči kamiónov, sa dezinfikujú so 
zvýšenou intenzitou.

Buďme zodpovední
Sme radi, že väčšina kolegov berie 
veci vážne a dodržiava hygienické 
opatrenia. Všetko sa vyvíja dyna-
micky deň za dňom, no jedno je isté: 
Od prístupu nás všetkých, v práci aj 
doma, závisí, v akom stave bude naša 
firma, keď sa skončí táto, v moder-
ných dejinách ľudstva nepoznaná 
situácia. Správajme sa zodpovedne 
nielen k sebe a k ostatným, ale aj k 
našim pracovným povinnostiam, aby 
sme po ústupe vírusu všetci mohli 
opäť fungovať v úspešnej a silnej 
firme.

Ako postupovať pri OČR/PN/
práci z domu počas obdobia 
karantény
Od 1.4 nebude možné mať súbeh 
práce z domu a OČR alebo karantén-
nej PN.

Pre čerpanie OČR je potrebné po-
žiadať Sociálnu poisťovňu o OČR a 
oznámiť zamestnávateľovi čerpanie 
OČR. Ak budete v niektoré dni praco-
vať na žiadosť manažéra oddelenia, 
na Čestnom vyhlásení do Sociálnej 
poisťovne bude potrebné tieto dni 
uviesť. V prípade ukončenia OČR 
napr. z dôvodu nástupu to nemusíte 
Sociálnej poisťovni hlásiť špeciálne, 
opäť stačí, ak na konci kalendár-
neho mesiaca, v ktorom ste mali aj 

ošetrovné, zašlete pobočke Sociálnej 
poisťovne vyplnené Čestné vyhlá-
senie. Kópiu Čestného vyhlásenia je 
potrebné doručiť na HRD.

Ak vám bude nariadená karantén-
na PN, je potrebné:

 ▪ Informovať zamestnávateľa o ka-
ranténnej PN
 ▪ Vyplniť Čestné prehlásenie a podpí-
sané doručiť na HRD. 
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Od zvolenia novej Zamestnaneckej 
rady prešiel už viac ako polrok, radi 
by sme vás preto informovali, čo 
všetko sa podarilo, resp. o čom sme 
rokovali s manažmentom. S ma-
nažmentom sa stretávame pravi-
delne jedenkrát mesačne, takže 
vaše otázky a požiadavky môžete 
posielať priebežne. Pokiaľ je to 
niečo urgentné, stretnutie vieme 
zorganizovať aj mimo pravidelného 
mítingu, za čo ďakujeme aj ma-
nažmentu.

Schválené požiadavky  
Zamestnaneckej rady:

Možnosť skráteného pracov-
ného času – podpora zo strany 
firmy v prípade záujmu o skrátený 
pracovný čas. Jeho trvanie ako aj 
samotný počet hodín je závislý od 
povahy práce a dohody s manažé-
rom konkrétneho oddelenia.

Callio karta – (nespokojnosť s kar-
tou zo strany zamestnancov) od 
roku 2020 možnosť výberu úhrady 
rekreácie buď cez Callio kartu ale-
bo na faktúru.

Jazykové kurzy – možnosť absol-
vovať jazykový kurz už aj mimo 

firmy. V prípade absolvovania 
kurzu vo firme, zamestnanec si už 
nemusí nahrádzať polovicu času 
stráveného na kurze.

Vitamínové balíčky – na konci 
roka 2019 sa pre zamestnancov 
pripravili a distribuovali vitamíno-
vé balíčky na posilnenie imunity 
práve v chrípkovom období.

Väčšia bezpečnosť v šatniach – 
postupné nahrádzanie 1-bodových 
šatňových zámkov trojbodovými.

Flextime - Od 1. 3. 2020 sa bude 
uznávať neprítomnosť pre za-
mestnancov s pružným pracovným 
časom nad rámec zákona. Viac 
v rubrike HR okienko.

Jedáleň – kvalita jedál a poskyto-
vaných služieb. Pravidelne prebie-
hajú stretnutia s vedením Eurestu, 
kde sa adresujú a riešia vaše požia-
davky a komentáre.

Homeoffice – Práca z domu for-
mou nezaregistrovaného pracovné-
ho času. Možnosť využiť v prípade 
potreby, nie pravidelne. Manažér 
oddelenia posúdi a prípadne schvá-
li/zamietne.

V prípade akýchkoľvek otázok či 
požiadaviek kontaktujte ktoréhokoľ-
vek člena ZR. Pri jedálni nájdete ná-
stenku s kontaktmi a tiež schránku, 
kde môžete vhadzovať aj anonymné 
požiadavky. Ďakujeme

Aktuality
AUTOR: REDAKCIA

Darovanie krvi

Magický dátum 20. 02. 2020 bol 
zázračný aj pre darovanie krvi, prišlo 
viac ako 40 našich kolegov.

Ďakujeme každému jednému z nich. 
Opätovne sa tešíme na všetkých 
darcov 29. júna 2020.

Čo sa nám podarilo – Zamestnanecká rada

AKTUALITY
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Ešte jedno poďakovanie
Čo by ste urobili, ak by ste našli 
väčší obnos peňazí? Veľmi nás teší, 
že dvaja naši kolegovia Nikoleta 
Vladovičová a Ján Nosko neváhali 
ani sekundu a peniaze, nájdené 
v priestoroch firmy, priniesli na 
oddelenie GAD.
Nepozorný majiteľ sa o ne prihlásil 
na druhý deň, keďže cestou z práce 
zistil, že mu niekde vypadli z vrecka. 
Prišiel na to v momente, keď chcel 
natankovať. Po preverení času straty 
a ďalších faktorov mu boli peniaze 
vrátené. Poctivým nálezcom veľmi 
pekne ďakujeme!

ZĽAVA JÁN NOSKO, 
NIKOLETA VLADOVIČOVÁ

Aj v roku 2020 sa vedenie spoločnosti 
rozhodlo pokračovať s odmeňovaním 
kolegov, ktorí majú počas mesiaca 
100 % dochádzku a spomedzi nich 
vyžrebovať šťastného výhercu/kyňu 
skvelého Sony TV.

Za posledné dva mesiace minulého 
roka a prvým výhercom v tomto roku 
sa stali kolegovia: 

Za mesiac november 2019: 
Igor Kazárik.

Za mesiac december 2019: 
Iveta Pelikánová.

A za mesiac január 2020: 
Zoran Zlatkovic.

Výhercom blahoželáme a všetkým 
držíme palce pri nasledujúcom žre-
bovaní.

Výhercovia TV za 100 % dochádzku

ZĽAVA MARTIN HALMEŠ, ADAM HALMEŠ, 
ZDENKA ŠTOFIROVÁ, MICHAL ŠIPOŠ, 
MILAN ŽIAK

Počas uplynulých mesiacov sme 
mohli opätovne poďakovať viacerým 
kolegom za ich skvelú prácu a výkon 
nad rámec pracovnej náplne. Všetkým 
kolegom ďakujeme.

V novembri sme odmenili kolegov:
Zdenka Štofírová (PQC operátor-
ka) za odchytenie chýb mimo OPŠ 
a aktivitu na linke, Martin Halmeš za 
odchytenie chýb mimo OPŠ, Marcela 

Štrbová za výrobu nad MPS, aktivitu 
na linke a pomoc na inej linke ako aj 
Michal Šipoš za výrobu nad MPS, ak-
tivitu na linke a pomoc na inej linke.

V decembri sme odmenili kolegov:
Iveta Horváthová za výrobu nad 
MPS a aktívnu pomoc na inej linke, 
Mário Lakatoš za odchytenie chýb 
mimo OPŠ a Milan Bilo za odchyte-
nie chýb mimo OPŠ.

Poďakovanie kolegom

KOLEGOVIA MÁRIO LAKATOŠ 
A MILAN BILO POČAS 
ODOVZDÁVANIA POĎAKOVANIA 
S MICHAELOU BUCHÁLIKOVOU

ZĽAVA MICHAELA BUCHÁLIKOVÁ, 
MARCELA ŠTRBOVÁ

ZĽAVA PETER HRČKA, 
IVETA PELIKÁNOVÁ

ZĽAVA ZORAN ZLATKOVIC, 
PETER HRČKA

ZĽAVA IGOR KAZÁRIK, PETER HRČKA
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TESTOVACIE 
CENTRUM

Nové testovacie centrum
Od februára prechádzajú uchádzači o prácu na oddeleniach Inbound 
a LCD testovaním základných manuálnych zručností v novom testova-
com centre.

AUTOR: REDAKCIA

„Testovacie centrum sme vytvorili 
na základe potreby náboru kva-
litnejších výrobných pracovníkov. 
Pri jeho tvorbe sme sa inšpirovali 
modelom, ktorý vytvorili kolegovia 
z mexického Foxconnu a prispô-
sobili sme ho našim potrebám,“ 
približuje pozadie zámeru tímlíder-
ka náboru Veronika Kováčová.

Hlavným cieľom je preverenie 
základných manuálnych zručností 
a schopností uchádzačov ešte pred 
nástupom. Firma sa tým vyhne 
tomu, aby sa po prijatí do pracov-
ného pomeru ukázalo, že zamest-
nanec nevyhovuje požiadavkám 
výroby alebo skladu.

Centrum vzniklo expresnou rých-
losťou. „Projekt sme naštartovali 
v decembri minulého roka a zapo-
jili sme do neho dve oddelenia, na 
ktoré obsadzujeme najviac pozícií, 
LCD a Inbound. S pomocou kolegov 
z týchto oddelení sa nám v priesto-
roch Náborového centra (miestnosť 
oproti vrátnice) podarilo vytvoriť tes-
tovacie centrum, kde vieme otestovať 
v priebehu 15 minút až 8 uchádza-
čov,“ hovorí Veronika. „Zameriava-
me sa pritom na testovanie troch 
zručností: skrutkovania, zapájania 
konektorov a orientácie v sklade. 
Centrum sme spustili do prevádzky 
začiatkom februára a už po niekoľ-
kých nástupoch vidíme pozitívne 
zmeny. Veríme, že budeme v rovnako 
tempe pokračovať aj v budúcnosti.“

Test zásobovačov liniek
„Hneď na prvom mítingu, kde sa 
otvoril tento projekt na oddelení 
Inbound, sme sa všetci zhodli, že 
test prispôsobíme našej najkolí-
savejšej pozícii, ktorou je záso-
bovač výrobných liniek,“ dopĺňa 
líder tréningovej skupiny Peter 
Smutný. „Keďže ide o testovanie 
v rámci školení, projekt pochopi-
teľne dostala naša Inbound tré-
ning skupina, ktorá sa ho s chuťou 
chopila. Od začiatku sa špekulovalo 

s myšlienkou priblížiť sa čo najviac 
k reálnej práci na pracovisku, ale 
keďže miestnosť je malá, muselo sa 
pristúpiť k dosť veľkým korekciám, 
čo sa objemu pomôcok týka . Ale 
myslím, že v konečnom dôsledku 
sa nám tento cieľ podarilo naplniť. 
Veľká vďaka patrí najmä Inbound 
tréning skupine za jej 100-percent-
né nasadenie a zmysel pre detail.“

Prínos testovania vidí Inbound 
v tom, že na oddelenie sa dostanú 

ZĽAVA MÁRIA CHYTILOVÁ, ALEXANDRA STARINSKÁ A VERONIKA KOVÁČOVÁ, 
KTORÉ RIADIA TESTOVANIE UCHÁDZAČOV.
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ľudia, ktorí spĺňajú podmienky 
a majú predpoklady pracovať na 
danej pozícii. Zároveň už vopred 
získajú predstavu o tom, akú pra-
covnú činnosť budú vykonávať.

Prax predchádza teóriu
Novo prijímaní zamestnanci na 
oddelení LCD prechádzajú inter-
ným vstupným školením v rozsahu 
troch dní. „Počas tohto obdobia 
musia absorbovať veľké množstvo 
prevažne teoretických vedomos-
tí. Pre nás, ako aj pre samotných 
uchádzačov je veľmi nevýhodné, ak 
až niekedy v druhom či treťom dni 
školenia zistíme, že uchádzač nie je 
schopný vykonávať prácu operátora 
z dôvodu fyzickej či zdravotnej ne-
spôsobilosti,“ konštatuje manažér 
LCD výroby Milan Žiak. „Je preto 
dôležité, aby sme ešte pred začiat-
kom samotného školenia prípadné 
obmedzenia odhalili a uchádzača 
z procesu vyradili.“

Školiaci tím LCD sa snažil nájsť 
takú formu testu, ktorú by bolo 
možné vykonať v krátkom čase, 
s minimálnymi požiadavkami na 
priestor a technické vybavenie. 
Rozhodol sa testovať schopnosť 
uchádzačov pracovať s elektrickým 
skrutkovačom.

„Ak uchádzač dokáže v časovom li-

mite zaskrutkovať požadovaný počet 
skrutiek, znamená to, že dokáže pri 
práci súčasne používať obidve ruky, 
má dostatočnú motoriku prstov na 
prácu s drobnými predmetmi a ne-
trpí vážnejšou poruchou zraku ani 
priestorového videnia. To sú kritériá 
nevyhnutné pre prácu operátora bez 
ohľadu na to, akú konkrétnu činnosť 

bude v budúcnosti vykonávať.“

Školiaci tím LCD navrhol potrebné 
vybavenie, formu testu aj hodnotia-
ce kritériá. „Naše školiteľky pomá-
hajú pri prvých testoch a verím, že 
spolu s HRD doladíme všetky detaily 
tak, aby vstupný test prinášal očaká-
vané výsledky,“ dodáva Milan Žiak.

UCHÁDZAČI MAJÚ MINÚTOVÝ 
LIMIT NA ZASKRUTKOVANIE 
POŽADOVANÉHO POČTU SKRUTIEK 
DO FAREBNE VYZNAČENÝCH 
OTVOROV.

UCHÁDZAČI O PRÁCU ZÁSOBOVAČA LINIEK MUSIA V PRAKTICKEJ SIMULÁCII 
VYHĽADAŤ SÚČIASTKU V SKLADE A UMIESTNIŤ JU NA SPRÁVNU POZÍCIU NA 
LINKE.

ĎALŠÍM TESTOM JE ZAPÁJANIE KONEKTOROV V SPRÁVNOM USPORIADANÍ 
A V ČASOVOM LIMITE.
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KAIZENY

Čo ťa priviedlo od pracovného 
sveta k tvorivému?
Od malička som tvorila, vymýšľala, 
bola som kreatívne dieťa a vždy som 
túžila mať svoju vlastnú značku, pod 
ktorou by som vyrábala drobnosti, 
ktoré by robili ľuďom radosť. Nemám 
veľké vízie, ale chcela som milé 
drobnosti.

Čo všetko aktuálne tvoríš?
Okrem kvetináčov z betónu sú 
to svietniky, rôzne misky, obrazy 
s betónovým mesiacom, do ktorých 
najnovšie vkladám aj drahé kamene 
a práve práca s kameňmi ma začala 
veľmi baviť, tak som začala vyrábať 
aj náramky alebo náhrdelníky, ktoré 
obsahujú morzeovkový kód. Je tak 
možné si vytvoriť odkaz podľa seba. 
Náramok je tvorený z korálok, nie 
každý vie morzeovku prečítať, takže 
to nie je také prvoplánové, ale pre 
nositeľa to má tú myšlienku, hlbší 
zmysel, význam. Zároveň tým, že 
sú to drahé a liečivé kamene, tak 
každý z nich má nejaký účinok, či už 
liečivý alebo posilňuje určitú oblasť 
v živote.

Kde si sa inšpirovala?
Keď som bola dieťa, tak ma veľmi 
zaujímala tvorba s hlinou, keramika 
a podobné, ale potom som si uve-
domila, že je to dosť špinavá práca 
a doma by som to nemohla robiť. 
Tvorba z betónu sa mi zdala veľmi 
podobná, ale oveľa jednoduchšia čo sa 
týka spracovania a ani sa pri tom tak 
nezašpiním .

Aj si to niekde predtým videla?
Áno, videla som tvorbu z betónu keď 
som žila v Austrálii. Pinterest je nao-
zaj veľká inšpirácia pre všetkých tvo-
rivých ľudí. Následne som si už začala 
upravovať dizajny, skúšala som viaceré 
techniky, tak aby sa to páčilo mne.

Odkedy sa venuješ tejto tvorbe?
Začala som zhruba začiatkom minulé-
ho roka, kedy som si kúpila prvé formy 
na betónovanie. Prvý taký väčší predaj 
bol v máji minulého roka, keď som sa 
zúčastnila Flora Festu v Seredi.

Prečo kvetináče? Väčšina 
takýchto drobných tvorieb sú 
práve šperky.

Ja mám kvety veľmi rada, avšak 
neviem sa o ne až tak dobre posta-
rať, aby mi prežili. Takže práve tie 
sukulenty, pre ktoré sú najmä tieto 
betónové kvetináče určené, nie sú 
veľmi náročné a možno by to zvládli 
aj so mnou .

Betón môže sprvu pôsobiť chladne, 
ale v spojení so sukulentom je to 
už také zjemnené. Výborne sa preto 
hodí aj napr. do kancelárií, kvôli 
nenáročnosti.

Mala si veľa pokusov?
Mala (smiech). Nie všetky boli 
úspešné, ale balkón zniesol.

Aký má pre teba význam taká-
to tvorba?
Ja mám rada, keď niečo robím a vi-
dím výsledok mojej práce a zároveň 
som veľmi rada, ak môžem niekoho 
obdarovať. Už od malička boli všetky 
darčeky, ktoré som dávala rodine, 
vlastnoručne vyrobené a niekedy 
som mala pocit, že ja z nich mám 
väčšiu radosť ako obdarovaný . To 
mi nejak tak zostalo.

Keď sa z chladného materiálu 
tvoria nádherné veci
Veľmi nezvyčajná a zároveň nádherná tvorba z betónu je niečo, 
čo očarilo aj našu kolegyňu Lenku Sečenovú. Už vyše roka vytvára 
krásne doplnky, ktoré skrášlia akýkoľvek priestor. Od jej začiatkov už 
ubehol nejaký ten čas a k tvorbe z betónu pribudli aj ďalšie krásne 
predmety a šperky.

AUTOR: REDAKCIA ■ FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ
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Je toto niečo, čo by si vymenila za každodennú rutinu 
v práci?
Nemyslím si, že by som sa vedela do toho až tak úplne ponoriť, 
lebo keď tvorím, je to taký ten môj čas pre seba a oddýchnem si 
pri tom, ale určite by mi chýbal ten „ruch“ každodenného života 
a spoločnosť ľudí.

Koľko ti zhruba trvá výroba kvetináča?
Závisí, či je potom ešte dekorovaný alebo je to čistý betón. Ak je 
to len čistý betón, tak schnutie by malo byť 24 hodín. Následne to 
fixujem nepriehľadným lakom a lepím na to korkovú podložku, aby 
sa ním nič nepoškriabalo, dokopy zhruba dva dni. Ak by tam bol aj 
nejaký dekor, tak aj tri.

Komu putujú najčastejšie tvoje výrobky? Sú to len rodi-
na aj známi alebo už aj neznámi ľudia?
Už sú to aj cudzí ľudia, mám stránku na FB a instagrame, kde si 
môžu pozrieť všetky produkty. Aktuálne sa asi najviac predá-
vajú práve náramky. Jednak sa dobre posielajú  a je to pekný 
a osobný darček.

Dostávaš aj spätnú väzbu od nových majiteľov?
Vždy som rada, ak mi niekto napíše spätnú väzbu, resp. pošle fotku 
náramku na ruke alebo mi u seba doma odfotia kvetináče a čo si do 
nich dali, tak to ma vždy poteší. Alebo mi píšu, že odovzdali darček 
a obdarovaný sa tešil.

Čo plánuješ do budúcna?
Možno by som sa chcela trochu viac venovať šperkom. Keď som 
bola malá, tvorila som s korálkami, kamienkami či drôtmi. Aktuál-
ne pripravujem aj kolekciu v kombinácii so striebrom a snažím sa 
kamene nakombinovať tak, aby ich vlastnosti podporovali význam 
slova na náramku/náhrdelníku.

Absolvovala si aj nejaké kurzy, či si bola samouk?
Sama som sa učila, s tým, že som si pozrela návody na pintereste 
alebo na youtube. Čítala som si aj knižky a sama som si následne 
skúšala rôzne recepty na betón, aby som vedela správny pomer.

Spomínala si, že si tvorivá duša, znamená to, že aj keď 
napr. možno už nie tieto výrobky, ale nejaká iná tvorivá 
činnosť ťa predpokladáš bude sprevádzať počas celého 
života?
To určite áno. Preto som aj pri vytváraní značky nechcela, aby 
bola špecifikovaná len na betónové výrobky. Je to slovná značka 
con.create, kde vlastne create znamená tvoriť, čo budem môcť 
aplikovať aj na iné produkty. Napríklad, robím tiež machové obrazy 
z preparovaného machu (chemicky upravovaný), o ktorý sa už ne-
treba starať, je zastabilizovaný. Oproti živému machu je praktickej-
ší, nevypadáva a nevyžaduje si žiadnu ďalšiu starostlivosť.

Máš nejaké životné motto, niečo čím sa riadiš?
Nie je to vyslovene motto, ale pre mňa v živote je dôležité stanove-
nie si cieľov. To, čo si stanovím, za tým idem a snažím sa splniť si to.

KTO JE LENKA

Lenka pochádza zo Serede a v Nit-
re študovala Manažment kultúry 
a turizmu. Hneď po škole sa zamest-
nala v cestovnom ruchu, dva roky 
žila v Austrálii, kde sa zdokonaľovala 
v marketingu a angličtine a tiež tam 

pracovala v cestovnom ruchu. Po 
návrate z Austrálie pracovala vyše roka 
v Pelikáne (cestovná agentúra), avšak 
náročnosť každodenného dochá-
dzania do Bratislavy ju doviedla sem 
k nám do Nitry. Práca na personálnom 
oddelení bola skvelým spojením práce 
s ľuďmi a zároveň môže využívať aktív-
ne anglický jazyk. Vzniknutý voľný čas 
(ktorý predtým kvôli každodennému 
dochádzaniu nemala) jej tak poskytol 
priestor na tvorbu.

ROZHOVOR
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Ako sa človek, ktorý 
pracuje s číslami, 
študoval matematiku, 
kde sú jasné pravidlá, 
dostane k niečomu 
tak kreatívnemu ako 
je pečenie a najmä 
zdobenie tort, nám 
porozpráva kolegyňa 
Tánička Váliková. 
Jej torty sú nielen 
chutné, ale sú aj 
pastvou pre oči.

AUTOR: REDAKCIA
FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ

Čo všetko tvoríš?
Takmer vždy sú to torty. Teraz po-
sledný rok som robila aj tartaletky 
(malé košíčky) a doma skúšam rôzne 
koláče a zákusky ako napr. brownies, 
cheesecaky a pod. Sú to však najmä 
torty, pretože najviac ma baví ich 
modelovanie a zdobenie. Samotné pe-
čenie ma pri tortách až tak nebaví, aj 
keď skúšam aj nové krémy a recepty, 
aby to nebolo stále to isté. Mám napr. 
kamarátku, ktorej pečiem pre malého 
od jeho tretích narodenín, aktuálne 
má sedem rokov a každý rok si na 
mňa vymyslia niečo iné ako by mala 
tá torta vyzerať .

Kde sa najviac inšpiruješ?
Na internete. Nebola som nikdy na 
žiadnych kurzoch, len čo som našla 
videá na internete. Veľa inšpirácie 
mám z instagramu a facebooku a zo 
zahraničných stránok.

Mala si na začiatku veľa poku-
sov – pokus/omyl?
Práveže ani nie a keď vidím fotky 
niektorých keď začínajú, že sú to 
rôzne nepodarky, tak sa až čudujem 
ako fajn mi to šlo. Mojich prvých 

zhruba päť tort som robila z vyrábanej 
poťahovej hmoty, ale to nebolo ani 
také lesklé ani pružné ako keď kúpim 
hotovú hmotu. Pomohla mi následne 
naša rodinná známa, ktorá sama pečie 
zákusky aj torty, prišla ku mne a spolu 
sme piekli. Poradila mi aj korpusy, aj 
základné krémy a recepty. Stále sa-
mozrejme vidieť posun, ako postupne 
prichádzam na rôzne grify a čo a ako, 
ale nepamätám sa, že by niektorá 
z tort bola vyslovene katastrofa .

Čo najradšej tvoríš?
Mám skôr neobľúbené témy ako 
napr. Frozen , lebo tie postavičky 
sú veľmi špecifické a ťažko sa tvoria. 
Inak ma však detské torty vždy bavili 
a najradšej mám 3D torty – napr. celý 
traktor alebo gitara, no trvá to veľmi 
dlho, treba vyrezať tortu, vytvarovať 
ju a potom ešte zdobiť.

Čo boli tvoje prvé torty, čím si 
začínala?
Čo si pamätám, tak to bolo srdiečko pre 
bývalého priateľa na Valentína, potom to 
bola taká spojená k promóciám a výročiu 
svadby pre mojich rodičov, na krstiny 
a kamarát chcel vianočný stromček.

Ako vyzerá 
aplikovaná 
matematika 
v praxi pečenia

ROZHOVOR
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Veľakrát sa mi aj opakovali témy, 
napr. traktor som robila niekoľkokrát. 
Zo začiatku sa mi viacero tém opa-
kovalo, avšak teraz som už radšej, ak 
je to niečo nové, čo môžem vytvoriť, 
vymyslieť, lebo potom ma nebaví, že 
robím to isté.

Koľko zhruba trvá výroba jed-
nej torty od najjednoduchšej až 
po zložitú?
S pečením dokopy venujem každej 
určite aspoň 10 hodín. Teraz veľmi 
rada robím veľké 3D postavičky, nie 
sú úplne celé jedlé, keďže do nich dá-
vam aj výstuž a tam mi trvá samotná 
postavička asi 4 hodiny.

Najdlhšie som tortu robila asi 20 
hodín, bola to Harry Potter torta 
pre sestru, mala 5 poschodí rôznych 
tvarov a veľmi veľa detailov. Tiež to 
závisí aj od techniky, ktorú použí-
vam, či ide o celopoťahovanú tortu 
alebo tortu obtretú maslovým kré-
mom a ozdobami z hmoty. V posled-
nej dobe je to napríklad aj airbrush 
(striekanie farby), čo je rýchlejšie 
a finálne farby sú krajšie ako keď sa 
poťahová hmota len klasicky zafarbí.

Čo všetko si si musela nakúpiť 
k výrobe?
Je toho viac než dosť, už sa pomaly 
nezmestím do kuchyne. Mám veľmi 
veľa foriem, ktoré mi padajú kade 

tade, mám veľmi veľa krabíc, kde 
mám náradia na formovanie, vykra-
jovačky, štetce, hubky, nožíky, rôzne 
druhy farieb, silikónové podložky 
(už nejednu sa mi podarilo rozrezať), 
rukavice, je toho dosť. Klasické si-
likónové formy si nekupujem, radšej 
si sama všetko vymodelujem.

Pre koho najradšej pečieš?
To mi je v zásade jedno. Ide o tému. 
Nedávno som robila takú hororovú 
na Haloween a to bolo skvelé, lebo 
som mala voľnú ruku, tak som sa 
s ňou mohla vyhrať.

Si aj milovník sladkého?
Voľakedy . Sladké mám rada, aj keď 
torty paradoxne vôbec. Jediné, čo 
som jedla, boli penové torty. Snažím 
sa nejesť veľa sladkého. Pár rokov 
dozadu som zmenila životosprávu, 
začala som sa hýbať, pričom som 
schudla 25 kíl.

Aké je tajomstvo chutnej torty?
Moje recepty sú veľmi jednoduché, 
nemám žiadnu tajnú ingredienciu. 
Snažím sa veľa chutí nekombinovať, 
resp. viem odporučiť, čo s čím sa 
hodí, čo sa týka chutí, ale nemám 
žiadne tajomstvo .

Aké sú tvoje plány do budúcna 
v tejto oblasti?
Veľakrát som rozmýšľala nad tým, 

či to neposunúť do profesionálnej 
roviny, ale zatiaľ to nechávam tak 
ako to je. Nie som si istá, že ak by to 
bola náplň mojej práce, že by ma to 
rovnako napĺňalo robiť celý deň. 

Aký má pre teba tvoja tvorba 
význam?
Je to pre mňa úplný relax, viem sa 
odstrihnúť od reality, vypnúť myseľ 
a oddýchnuť si.

Do budúcna plánuješ návšte-
vu kurzov, kde by si sa mohla 
napr. priučiť novým techni-
kám?
Zatiaľ čo som potrebovala, som si 
vygooglila a následne si to skúšam. 
Veľmi by ma bavilo pracovať s čo-
koládou, avšak k tomu je potrebné 
špeciálne vybavenie, ako napr. tem-
perovacie stroje, aby bola čokoláda 
presnej teploty, takže to sa nedá len 
tak doma.

Máš nejaké životné motto, kto-
rým sa riadiš?
Zhrnula by som to asi tak, že Ži a ne-
chaj žiť. Každý keby si našiel niečo, 
čo ho baví a napĺňa, tak nebude 
musieť žiť životom iných.

Čo by si odkázala ostatným, 
ktorí rozmýšľajú, že by sa pusti-
li do niečoho takéhoto?
Hlavne veľa trpezlivosti .

KTO JE TÁNIČKA

Táňa je pôvodom z Nitry. Študovala v Nitre UKF a SPU, na oboch 
školách matematický smer, na UKF to bola Aplikovaná mate-
matika a na SPU Kvantitatívne metódy v ekonómii. Popri škole si 
rovnako aj jej sestra hľadala niečo na odreagovanie a tak si obidve 
štúdium dopĺňali o kreatívne záujmy. Sestra vypaľuje do dreva 
a Táňa sa pustila do pečenia a zdobenia tort.

Od malička bola kreatívna duša a aj jej okolie bolo inšpiráciou. Ded-
ko s nimi robil na Veľkú noc vajíčka, na Vianoce vence a svietniky 
a rôzne piplavé roboty . Mamina vždy piekla narodeninové peno-
vé torty a ocino je kutil od každej strany, takže to mali v rodine .

ROZHOVOR
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SAP 
projekt 
úspešne 
ukončený
V priebehu minulého roka sme čelili veľkej 
výzve. Čakala nás zmena SAP systému 
a týkala sa inštalácie balíčka vylepšení - verzie 
EHP8. Na tomto mieste si väčšina z vás asi 
kladie otázku, čo vlastne znamená skratka 
EHP a na čo je to dobré. Vysvetlíme vám to na 
bežnom príklade zo života.

AUTOR: ZUZANA KOVAČIČOVÁ

Tí z vás, ktorí sa denne stretávajú 
s aktualizáciami systémov či už na 
počítači alebo na mobile, berú tento 
krok ako normálnu vec. Aktualizácie 
prinášajú so sebou veľa vylepšení pre 
používané aplikácie alebo programy 
a pre náš terajší životný štýl je to 
normálna vec. SAP systém ale takto 
nefunguje. Keď chceme získať a spra-
vovať nové, resp. vylepšené funkcie, 
musíme inštalovať celý balíček zlep-
šení. Tomuto sa práve hovorí „Enhan-
cement pack = EHP“. A práve takýmto 
spôsobom získame novú funkciona-
litu, ktorá nám môže uľahčiť, zlepšiť 
našu prácu so systémom, v podstate 
náš systém aktualizujeme.

Ako sme sa dostali k verzii 
EHP8?
SAP ponúka postupnú inštaláciu 
balíčkov od EHP0 až po EHP8, ale 
my sme sa odvážili „skočiť“ hneď na 
najnovší balík verzie SAPu (založený 
na pôvodnej databáze) tak ako ho 
poznáme, a tým je verzia EHP8, ktorá 
bola uvedená na trh v roku 2016. 
Doteraz sme nemali nainštalovaný 
žiadny EHP balík, teda naša verzia 
SAP bola z roku 2006.

Celý projekt sa u nás na ISD začal 
1. 5. 2019 a skončil úspešným  
GO-LIVE začiatkom januára 2020.

Na začiatku tohto projektu, ale aj 
počas neho sme úzko spolupracovali 
s Foxconnom Pardubice, kde nám naši 
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kolegovia z Basis tímu vytvorili a dali 
k dispozícii testovacie prostredie ES4 
s úvodným inštalovaním balíka EHP8 
a neskôr nám takto pripravili SAP 
testovačku, development a v nepo-
slednom rade aj náš produkčný SAP 
systém.

Vytvorením testovacieho prostredia 
ES4 sa práca pre náš tím len začala. 
Nasledoval komplexný test funkčnosti 
na novom systéme na strane ISD od-
delenia, kde sme mali preveriť všetky 
používané štandardné transakcie, ale 
samozrejme aj transakcie vytvorené 
na základe požiadaviek užívateľov – 
nazývané s obľubou Z-kové transak-
cie. Avšak netýkalo sa to len nášho 
SAP tímu, ale aj kolegov vývojárov, 
s ktorými sme preverovali komu-
nikáciu medzi SAPom a externými 
aplikáciami.

Čo nasledovalo po prvotných 
testoch?
Na základe našich testov sme zistili, 
čo na našom novom systéme funguje 
bez problémov a kde naopak sú nutné 
opravy, resp. zásahy do programov 
alebo nastavení. SAP má našťastie 
nástroje umožňujúce porovnanie 
starého systému a systému s novým 
EHP balíkom. Vie odhaliť rozdiely 
v programoch, ktoré boli menené 
a systém sa s týmito rozdielmi neve-
del vysporiadať sám. Tieto rozdiely 
bolo nutné analyzovať a preprogra-
movať tak, aby znovu fungovalo 
všetko tak ako predtým. V priebehu 
prerábky boli programy sčasti zbavené 
zastaraných podmienok (PACE a pod.), 
opravené chyby, prípadne dopraco-
vané nové možnosti do Z-programov, 
aby korešpondovali s upravenou 
novou štandardnou funkcionalitou. 
Doteraz sme spomínali len programy, 
avšak bolo to len pre zjednodušenie, 
v skutočnosti máme na mysli všetky 
objekty, ktoré podliehali zmene ako 
programy, reporty, obrazovky, správy, 
notes, funkčné moduly, badi, atď., 
ktoré sa líšia v poslednej verzii balíka 
EHP od predchádzajúcej.

Celý tento proces trval pár mesiacov, 
pričom sme sa museli venovať niekoľ-

kým ďalším projektom a samozrejme 
bežnej operatíve, až kým sme nemali 
všetko funkčné a v poriadku.

Paralelne k tomu prebiehala príprava 
na užívateľské testy, kde sme požia-
dali všetky oddelenia, aby si pripravili 
svoje tzv. „testovacie scenáre“, čiže 
aby spísali všetky kroky, ktoré v SAPe 
vykonávajú a budú neskôr použité ako 
podklad detailného testovania nového 
systému.

Keď bola táto časť úspešne hotová 
a nový systém bol pripravený, začali 
sa užívateľské testy. Tie boli oveľa 
detailnejšie ako naše testy na ISD 
a mali odhaliť všetky problémy, ktoré 
by mohli ohroziť procesy oddelení.

Toto všetko preverilo nielen znalosti 
FSK z pohľadu fungovania systému, 
poznania vlastných procesov, ale aj 
schopnosti užívateľov a ISD čeliť tak 
náročnému projektu, ako je inštalova-
nie najnovšieho balíka vylepšení pre 
SAP. Zároveň tento projekt umožnil 
užívateľom viac sa oboznámiť s fun-
govaním SAP systému a to aj s väz-
bou na iné oddelenia či na externé 
aplikácie ako SkyFab, Loading plan, 
eFox a pod.

Pri týchto detailných testoch sa zistili 
aj nedostatky, chyby programov, ktoré 
si užívatelia buď na starom produkč-
nom SAP systéme nevšimli alebo 
taký prípad v praxi nikdy nenastal. 
Vďaka detailným testom s užívateľmi 
sme ich mohli odstrániť vo väčšine 
prípadov vo vlastnej réžii, resp. ich 
v spolupráci s externými konzultant-
mi ešte upravovať budeme.

Ako vyzerá finálny produkt?
Nainštalovaním najnovšieho doplnko-
vého balíka sme zvládli tzv. technickú 
inštaláciu. Inštalácia nových funkcií 
(business functions) je totiž oddele-
ná, čiže nedošlo k zmene existujúcej 
funkčnosti transakcií. Až ich aktivácia 
môže mať vplyv na užívateľov, kto-
rých sa daná oblasť týka.

Teraz už máme k dispozícii možnosť 
aktivovať napr. FIORI apps, čo je 

WEBové rozhranie SAPu použiteľné 
na rôznych mobilných zariadeniach, 
máme jednoduchšie napojenie SAPu 
na externé aplikácie a množstvo no-
vých ďalších funkcií.

Systém sa nám podarilo aktualizovať 
na najvyšší balík EHP bez závažných 
zistení poškodenia.

Tým, že sme si zvolili túto cestu a in-
štalovali sme najvyšší balík vylepšení, 
vytvorili sme si základ pre prechod na 
nové obchodné portfólio SAPu – S/4 
HANA.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na 
tomto projekte podieľali a dopomohli 
k jeho úspešnému ukončeniu. Tým, 
že sme aktualizovali SAP na EHP8, 
otvorili sme si dvere k novým mož-
nostiam. Tie plánujeme zužitkovať 
v nových projektoch, ktoré nás čakajú 
už tento rok.

Trvanie projektu

9 mesiacov

Tím SAP

5 osôb 
(Pavol Bajči, Martin 
Čerešňa, Juraj Horváth, 
Daniela Jenisová, Zuza-
na Kovačičová)

Testovanie nového systému

viac ako 100 kolegov 
v celom závode

Otestovaných:

1527 procesných kro-
kov (1 krok = cca 2-3 
transakcie)
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Jarmila Žaludová:

Nikdy neposudzuj 
ľudí podľa obalu
Aktuálne vedie v našej firme oddelenie plánovania výroby, ale ako 
nám sama prezradila, nie vždy bola tak zorganizovaná a pedantná. 
Cesta k tejto pozícii bola kľukatejšia a rozmanitejšia, ako si len 
dokážete predstaviť.

AUTOR: REDAKCIA ■ FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ
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Ako si sa dopracovala na tvoju aktuálnu pozíciu?
Ako dieťa som bola strašne lenivá, nič sa mi nechcelo robiť, 
niečo v zmysle ako keď máš vysávať, ale zatvoríš dvere, pustíš 
vysávač a ležíš :). Nemala som žiadne koníčky, bola som čier-
na ovca rodiny. Základnú som zvládla bez ujmy, na strednú 
školu som nemala ešte cieľ čo chcem robiť, len som vedela, že 
chcem pomáhať ľudom, resp. robiť niečo s ľuďmi. Najskôr som 
mala ísť za kozmetičku, nakoniec som šla na zdravotnú školu 
v Bratislave, odbor všeobecná sestra.

Na planing si nastúpila ako plánovač?
Áno, začínala som tam ako plánovač, avšak predtým som si 
prešla vo firme mnoho pozícií a oddelení. Naposledy som 
pracovala na Inbounde, odkiaľ som prešla na plánovanie, kde 
sa cítim dobre.

Som hrdá, že som sa dostala na túto pozíciu napriek tomu, že 
školu mám úplne iného zamerania, ale tvrdo som pracovala 
a všetko čo som robila, som robila zodpovedne. Brala som 
to vážne a snažila som sa všetko naučiť. Tiež som musela 
veľakrát čeliť tomu, že som stála zoči voči niekomu, kto mal 
daný odbor vyštudovaný a ja som to musela doháňať iným 
spôsobom. Za svoj posun tiež vďačím viacerým kolegom, ktorí 
vo mne videli potenciál a podporili ma v postupe.

Ako by si opísala svoj tím?
Tím mám neskutočne dobrý, aj keď nie všetci majú rovna-
ké znalosti, ale sú tvárni a chcú sa učiť. Každý chápe, čo sú 
firemné ciele a ich individuálne ciele, čo nám uľahčuje našu 
spoluprácu. Sú vtipní, vedia ma rozveseliť, nemusím a nikdy 
som to nemala rada, byť v pozícii nadriadený vs. podriadený. 
Chcela som mať kolektív a byť jeho súčasťou. Myslím, že sa 
nám to darí a nie je to mnou, ale je to všetkými, ktorí tím 
tvoria. Každý z nich má nejakú povahu, ale zároveň sme sa 
našli a spoločne sa ťaháme, silnejší ťahajú tých slabších. Tím 
funguje tak, že sa nemusím stresovať, nemusím ísť s nervami 
do práce, čo som niekedy musela. Mám vnútornú pohodu.

KTO JE JARKA ŽALUDOVÁ

Pochádza z Horných Orešian, kde žije 
so svojím 20-ročným synom Domi-
nikom a partnerom Milanom. Syn 
skončil strednú elektrotechnickú školu 
v Trnave a hneď po škole sa zamestnal 
v ZSE.

Jarka skončila strednú zdravotnícku 
školu v Bratislave, avšak kvôli svoje 
introvertnej povahe nikdy nechcela 
bývať na internáte. Po škole sa pri-
hlásila za aupair do Anglicka, kde sa 
starala o dve deti vo veku 12 a 2 roky. 
Tam strávila rok a pol, počas ktorých 
sa veľa naučila a tiež veľa videla, keďže 
mala šťastie na rodinu. S mamou detí 
chodila po koncertoch, cestovali po 
Anglicku a navštívili aj Francúzsko.

Po návrate na Slovensko sa nechcela 
vrátiť do zdravotníctva, a preto hľadala 
rôzne iné príležitosti. Aktuálne vtedy 
hľadali aj operátorov do Sony (otvárala 
sa nová fabrika) a tak sa rozhodla, že 
to vyskúša. Veľkou výhodou bola vtedy 
práve angličtina, vďaka ktorej zastre-
šovala komunikáciu s expatmi, ale aj 
rôzne iné práce.

Postupom času, ako sa začala výroba 
vyvíjať, prichádzal materiál, ktorý bolo 
potrebné kontrolovať, neskôr bola sú-
časťou rozbehu automatizácie výroby, 
potom prestúpila na handmount, kde 
neskôr dostala na starosti samotnú lin-
ku. Odtiaľ prestúpila na TV na proces, 
následne na logistiku a odtiaľ finálne 
na plánovanie.
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Dá sa fungovať bez toho, aby 
si vystupovala ako vedúci/ 
nadriadený?
Niekedy sú situácie, že musím za-
siahnuť direktívne (takmer vôbec), 
ale záleží na spôsobe komunikácie. 
Vždy sa vieme dohodnúť. Niekedy 
ani ja nie som stotožnená s nie-
ktorými vecami, ale spoločne si 
nájdeme spôsob, ako to spraviť, aby 
to bolo čo najpríjemnejšie pre obe 
strany. Keďže ich dobre poznám, 
tak viem, kedy môžem s čím prísť 
za nimi. Poznám ich povahu a tiež 
ich poznám už aj trochu osobne, čo 
je niekedy na druhej strane možno 
na škodu, lebo nehodnotím kolegov, 
ale kamarátov.

Čo ty a spätná väzba?
Pýtam si ju. Keď niečo riešime, tak 
sa vždy spýtam na názor ostat-
ných. Poviem ako si to myslím ja 
a následne sa spýtam, čo si o tom 

myslia ostatní, ale pýtam sa na ich 
názor ako by to šlo, nie ako by to 
nešlo.

Si jedna z mála žien v ma-
nažmente spoločnosti, vnímaš 
rozdielne postavenie žien 
a mužov v manažmente?
Ja mám taký dar, že na všetko zlé 
hneď zabúdam . Prešla som si 
rôznymi ťažkými chvíľami, ale bolo 
to skôr tým, že som nemala potreb-
né skúsenosti. Musela som sa vždy 
od niekoho učiť. Ja osobne som to 
nepocítila, že by som bola posudzo-
vaná inak len preto, že som žena 
a ani som to neriešila, neanalyzova-
la. Boli veci zlé, ale nevnímala som 
ich tak, že keby som bola muž, tak 
by to takto nedopadlo.

Ak som niečo nepresadila, tak som 
to nepripisovala tomu, že som 
žena, ale samotnej podstate, že som 

možno nemala dosť argumentov 
alebo pádnych dôvodov, brala som 
to profesionálne.

Vnímaš rozdiely medzi štýlom 
riadenia mužov a žien?
Každý má svoj štýl riadenia a každý 
potrebuje mať ten štýl aj trochu inak 
nastavený podľa toho, akú skupinu 
ľudí riadi. Sú ženy, ktoré majú silnejší 
direktívnejší štýl, takže je to skôr 
o človeku. Ja chcem mať harmóniu 
v tíme a riadim sa tým, že nerob 
iným, čo by sa tebe samej nepáčilo.

Môžeš vyvrátiť mýtus, že práca 
s číslami je fádna?
Nie je fádna, ak za nimi vidíš aj niečo 
iné ako len čísla. Ak za tými číslami 
vidíš určitú logiku. Tiež som si na 
začiatku myslela, že to bude sčítanie/
odčítanie a matika nebola vždy moja 
silná stránka, takže som mala voči 
tomu rešpekt, ale teraz, keď to vidím 
komplexne, tak mám na to úplne iný 
pohľad.

Ak nie si v práci a zahltená čís-
lami, kde ťa nájdeme?
(pozn. redakcie: veľký smiech) Doma 
na gauči. Mám veľmi rada hudbu 
a tanec a jeden čas som dokonca 
aerobik precvičovala. Bol to typický 
dedinský klub  chodili tam ženy 
aj deti rôzneho veku, to ma veľmi 
bavilo. Po tom, čo sa mi narodil syn, 
som s tým prestala a venovala sa len 
jemu. Teraz, keď je už dospelý, tak 
sa snažím chodiť opäť cvičiť. Para-
doxne je to teraz pre mňa skôr niečo 
zaťažujúce a nechce sa mi. Ale je to 
skôr možno o tom, že som neobjavila 
niečo, čo by ma bavilo.

Vždy som mala predstavu, že budem 
veľa čítať, ale nikdy som sa k tomu 
nejako nedostala, resp. som mala 
ambície čítať niečo napr. z politiky 
alebo aktuálneho diania, ale mám asi 
taký nejaký softvér v hlave, že čokoľ-
vek si prečítam a nie je to pre mňa 
životne dôležité, tak to môj mozog 
odignoruje a zabudnem to.
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Za svoj posun tiež vďačím 
viacerým kolegom, ktorí 
vo mne videli potenciál 
a podporili ma v postupe.

ROZHOVOR

Čo by si poradila svojmu 20-ročné-
mu ja?
Buď zodpovedný, spravodlivý a nápo-
mocný. Neposudzuj ľudí podľa obalu, 
užívaj si život, si tu len raz.

Poriadok v izbe je dôležitý, ale nie nutný 
za každých okolnosti.

Ako by ťa opísali tvoji priatelia 
a rodina?
Moja mama mi vždy hovorí, že som ne-
skutočne trpezlivá a hocičo ma nerozho-
dí, že pozerám skôr na ostatných ako na 
seba samu. Či je to pravda, nech posúdia 
ostatní.

Čo ťa vie potešiť?
Pozornosť a ak niekto vie oceniť moju 
prácu.

Naopak, čo ťa vie nahnevať?
Nezodpovednosť. Keď sa mi nedarí. Mám 
rada naplánované veci, takže nemám 
rada, ak niekto niečo zorganizuje bez 
toho, aby som o tom vedela, to ma dáva 
do stresu a som nesvoja.

Väčšina žien má kabelku plnú 
rôznych vecí. Aké tri veci nájdeme 
vždy u teba?
Kreditky , lieky na bolesť hlavy, veľmi 
som háklivá na bolesť, a slúchadlá. Ani 
make-up, ani dáždnik tam nehľadajte .

Čo o tebe nevieme?
Mám masérsky kurz, chodila som na 
10-mesačný kurz do Piešťan. Je to taký 
môj záložný plán .

Ako vyzerá tvoj štandardný deň?
Vstávam ráno o piatej, mám určitý rituál 
a potrebujem všetko spraviť v kľude. 
Musím mať čas si vypiť kávu a zároveň 
nemôžem odísť z domu, aby nebolo 
všetko upratané, v poriadku a čisté. 
Takže vstanem, idem do sprchy, späť do 
postele, tam si vypijem kávu a čaj, potom 
si spravím make-up, medzičasom pustím 
pračku, dopijem kávu, oblečiem sa, 
poupratujem, vyprevadím syna do práce, 
po práci idem väčšinou do obchodu. 
Keď prídem domov, je už dosť neskoro, 

skoro 6-7 hodín a keďže som ráno všetko 
porobila, tak mám čas pre seba. Spravím 
si jesť a posadím sa pred telku, pričom 
chcem pozerať niečo oddychové. Občas 
idem s Jankou (pozn. redakcie: kolegy-
ňa z oddelenia) do kina, sauny či zacvi-
čiť si a inokedy idem navštíviť sestru.
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Naše ratolesti
S radosťou vám predstavujeme nové prírastky do rodín našich 
spolupracovníkov. Tešíme sa spolu s kolegami a prajeme im veľa radosti, 
lásky a samozrejme zdravia. Ďakujeme pekne za krásne fotky detí.

Nové súťaže
Máme pre vás pripravené ďalšie kolo logických hádaniek. 
Nezabudnite, čím viac hádaniek zodpoviete správne, tým sú vaše 
šance na výhru vyššie. Prajeme veľa šťastia.

Ako mohol každý vyhrať?
Peter a Martin hrajú šach. Hrali päť zápasov a každý z nich 
vyhral tri. Ako je to možné?

Katarína 1. 2. 2020 
Lenka Barteková

Liliana 24. 1. 2020 
Martina Gubáňová

Patrik 13. 1. 2020 
Daniela Dobrovodská

Vladimír 11.2.2020  
Ľubomíra Skladaná

Alica 18. 12. 2019 
Soňa Smutná

FOTO: FREEPIK.COM

INFOMIX
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Výhercovia z minulého čísla
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaží z posled-
ného Foxy. Nižšie nájdete výhercov aj správne odpovede 
na hádanky. 

Šťastie sa tentokrát usmialo na týchto kolegov:

Radoslav Bánovský 

Prečo je taká podozrievavá? (nikto neklope na vlastnú 
izbu)

Radoslav Goňo 

Čo kúpil tretí syn? (zápalky a sviečku)

Štefan Kozár 

Čo vždy stúpa a nikdy neklesá? (vek)

Božena Burdová 

Čo je na konci dúhy? (Y)

Peter Balko 

Vianočná hádanka (čierny pás)

Marián Káčer 

Sudoku

Kde zmizli stopy?
Muž prechádza púšťou. Potom sa otočí o 180 stupňov 
a zistí, že za ním nie sú žiadne stopy. Nebol medzitým 
ani vietor, ktorý by ich mohol vymazať. Ako je to možné, 
že za ním nezostali stopy v piesku?

Čo robíme každý po svojom?

Muži to robia postojačky, ženy to môžu robiť posediačky 
a keď ste to videli robiť psa, tak to robí na troch nohách. 
Čo to je?

Ako si zachrániť život?

Utekáte z bludiska a máte pred sebou tri dvere. Dvere 
vľavo vedú k horiacemu peklu, stredné dvere ukrývajú 
vraha a dvere napravo leva, ktorý nejedol už tri mesiace. 
Ktoré dvere si vyberiete a prečo?

Odpovede na hádanky nám posielajte do 20. 5. 2020 na adresu eva.vrabelova@emea.foxconn.
com alebo vhadzujte do schránky s názvom Časopis vedľa Sony kancelárie. Čím viac toho vyrie-
šite, tým máte vyššiu šancu na výhru. Prajeme veľa šťastia.

INFOMIX

ZĽAVA RADOSLAV BÁNOVSKÝ, ŠTEFAN KOZÁR, BOŽENA 
BURDOVÁ, RADOSLAV GOŇO

MARIÁN KÁČER
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At the beginning of 2016 
we had no robot in produc-
tion, today in early 2020 
we have a total of 30 robots 
in LIPA, SMT and TV, an 
average of 1 robot every 2 
months.

Regarding IT solutions, in 
2017 we managed to com-
plete the development of 
a new SkyFab production 
management system for 

the new LIPA department. 
It is designed to be used 
for any type of production, 
as evidenced by the fact 
that SkyFab was deployed 
to the Service and Testing 
Department in 2019 and is 
currently under develop-
ment for TV production.

Modern data collection and 
processing solutions have 
enabled us to create more 
than 100 reports in the 
PowerBI system, helping 

us make decisions faster, 
monitor key parameters 
in near real time, and thus 
see how we improve.

Many thanks and recog-
nition to all colleagues 
who have been involved, 
directly and indirectly, for 
this. We also thank the 
manufacturing employees 
for enabling us to realize 
these innovations through 
their responsibilities. We 
are simply a great team!

HR Section

Electronic Payroll - Find 
better use for your 
shelves

Are you still waiting for 
delivery of the paycheck in 
paper form? You can.

However, if you do not like 

to wait, you do not want 
to waste your home with a 
heap of paper, not to men-
tion the unnecessary impact 
on the environment.

If you are interested in 
activating the electronic 
paycheck, please contact the 
HR department. They will be 
happy to help.

New testing  
center

Since February, applicants 
for work in the Inbound and 
LCD departments are being 
tested for basic manual skills 
in the new testing center. 
The main objective is to test 
the basic manual skills and 
abilities of the candidates 

before joining. This way we 
can check the employees 
whether they comply with 
the requirements of the pro-
duction or warehouse upon 
recruitment.

We can cope with 
it together

As to the current situation 
with the COVID-19 virus our 
company has undertaken 
many preventive measures. 

All our colleagues received 
a quality vitamin package 
to support immunity. We 
increased the daily dis-
infection of the company 
premises, and on Saturdays, 
a more complex disinfection 
with recommended chlorine 
and alcohol-based products 
was carried out. We have 
installed hand disinfection. 

Employee transport buses 
were disinfected daily.

All staff in the cleaning 
service and canteen took a 
daily temperature measure-
ment at the start of their 
work. A comprehensive 
cleaning of the dining room 
was carried out and table 
disinfection was introduced. 
The way of sitting has 
changed, to keep more dis-
tance between colleagues.

For the protection of 
logistics employees, we 
have introduced contactless 
reception of material and 

transport documents, while 
the areas where truck driv-
ers are present are disinfect-
ed with increased intensity.

We all need to be re-
sponsible 

We are glad that most 
colleagues take things 
seriously and follow sanitary 
measures. Consumption of 
soap and wipes fired at huge 
numbers and that is good.

Everything evolves dynami-
cally day by day, everything 
is constantly changing, but 
one thing is certain: From 

the attitude of all of us, at 
work and at home, depends 
on what state our company 
will end when this humani-
ty’s modern history unfolds. 
Let us behave responsibly 
not only to ourselves and to 
others, but also to our work 
responsibilities so that we 
can all work in a successful 
and strong company once 
the virus has retreated.

Jozef Bodiš

ENGLISH  
SUMMARY



1 | 2020 23

ENGLISH  
SUMMARY

3 | 2019 23

News

TV winners for 100% 
attendance are for the 
following months:

November 2019: Igor Ka-
zárik, December 2019: Iveta 
Pelikánová and January 
2020: Zoran Zlatkovic. 

We thank our col-
leagues

We continue to reward and 
thank to colleagues who 
do work beyond their daily 
routine. 

In November we thanked 
Zdenka Štofírová, Martin 
Halmeš and Michal Šipoš, 
meanwhile in December it 
was Iveta Horváthová, Mário 
Lakatoš and Milan Bilo.

One more thank you 

We would like to thank 
to colleagues Nikoleta 
Vladovičová and Ján Nosko 
who did not hesitate for 
a second and brought the 
money found in the com-
pany premises to the GAD 
department.

Interview: Jarmila Žaludová

The Manager of the planning department Jarmila Žaludová 
has told us everything about her carries in Foxconn, her 
hobbies, what she appreciates about her colleagues and her 
main values in life.

SAP project suc-
cessfully finished

In January 2020 we have 
successfully completed the 
installation of the newest 
SAP version EEA8. Many 
thanks to all who partic-
ipated in this project and 
helped to its successful 
completion. By upgrad-
ing SAP to EEA8, we have 
opened the door to new 
possibilities. We plan to 
utilize these in new proj-
ects that are waiting for us 
this year.

Interview:  
Lenka Sečenová

Very unusual and at the 
same time beautiful creation 
from concrete is something 
that also enchanted our 
colleague Lenka Sečenová. 
For over a year it has been 
creating beautiful accesso-
ries that will beautify any 
space. Since its inception, 
some time has passed and 
other beautiful objects and 
jewelry have been added to 
the concrete production.

Interview:  
Tatiana Váliková

How a person who works 
with numbers, studied 
mathematics, where the 
rules are clear, gets to some-
thing as creative as baking 
and especially decorating 
cakes, tells us colleague 
Tánička Valikova. Her cakes 
are not only delicious, but 
also feast for the eyes.



Informácie pre 
zamestnancov

PRIHLÁSIŤ SA

Všetky užitočné informácie o dianí vo firme nájdete na jednom 
mieste: na webovej stránke www.foxconnslovakia.sk  
v sekcii Informácie pre zamestnancov. 

Prihlásite sa jednoducho, z akéhokoľvek miesta.  
Nájdete tam všetko, čo potrebujete vedieť a vždy aktuálne.

Prihlasovacie heslo vám poskytne váš nadriadený.


