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Milé kolegyne, milí kolegovia,

keď si niečo veľmi želáme, väčšinou 
sa nám to splní. Avšak vesmír je veľký 
vtipkár a naše priania síce naplní, ale 
výsledok príde niekedy celkom iným 
spôsobom, ako sme si predstavovali. 

Počas predchádzajúcich rokov sme zo 
všetkých strán počúvali expertov i sa-
mozvaných odborníkov, že roztočená 
ekonomická špirála je už neudrža-
teľná, že nám cez hlavu prerastá 
migrácia, že sa nezadržateľne rútime 
do ekologického pekla a že vlastne 
celá západná civilizácia smeruje k zá-
niku...a že sa to musí nejako zastaviť. 
A aj sa zastavilo. Ale spôsobom, aký 
sme asi nikto nečakali.

Malý vírus v spojení s mocnými tohto 
sveta dokázal veľké veci. Môj kamarát, 
ktorý za 20 rokov od nuly vybudoval 
cestovnú kanceláriu, musel prepustiť 

všetkých zamestnancov a priestory 
v centre vymenil za kuchynský stôl, 
od ktorého sa snaží zarobiť aspoň 
pár eur na prežitie. Kamarátka je už 
trištvrte roka na homeoffice, čo sa 
mnohým z nás môže zdať ako sen, ale 
výsledkom izolácie s dvoma deťmi 
v malom byte sú depresia a občasná 
výpomoc liekov. Kríza sa podpísala 
na pracovných i osobných životoch 
mnohých ľudí. Veľa firiem prepúšťalo, 
znižovalo platy, rušilo benefity.

U nás sa však znova ukázalo, že máme 
odvahu robiť veci inak. Vedenie ľudí 
podržalo, čo sa s nárastom objedná-
vok v druhom polroku ukázalo ako 
prezieravý a dobrý krok. No nielen to: 
vyplatili sa 13. platy, ďalej sa pokra-
čovalo v rozbehnutých aktivitách na 
zlepšenie fungovania a tiež sa realizo-
val branding čiže projekt zvyšovania 
hrdosti na firmu, na ktorom ste sa via-
cerí aktívne zúčastnili. A tým sa to ne-
skončilo: čas, keď sa mnohí stiahli do 
ulity, sme využili na aktívne spropa-
govanie značky Foxconn ako partnera 
pre biznis i dobrého zamestnávateľa – 
a budeme v tom pokračovať. Výsled-
kom workshopov sú aj hodnoty našej 
firmy, s ktorými sme začali aktívne 
pracovať. A ďalšou dobrou správou je, 
že koncom roka sa v rámci rozpočtu 
schválilo aj to, že okrem kolegov, ktorí 
vo firme odpracovali 10 a 20 rokov, sa 
budú odmeňovať aj zamestnanci po 
15 a 25 rokoch. Aj takto sa prejavila 
jedna z našich hodnôt – ľudskosť.

Hoci mám k takémuto výročiu ešte 
poriadne ďaleko, stále hovorím, že 
v tejto čudnej dobe mám jedno veľké 
šťastie: môžem chodiť každý deň 
medzi fajn ľudí. Či už je to môj tím 
úžasne šikovných kolegov, z ktorých 
je každý výraznou individualitou, ale 
aj skvelým tímovým hráčom, moji 
nadriadení, ktorí sú veľkou školou in-

špirácie, alebo kolegovia zo všetkých 
ďalších oddelení – každý deň sa pre-
sviedčam, ako fantasticky, s ochotou 
a nasadením dokážeme spolupracovať 
na spoločnom výsledku. Teším sa 
všetkým nápadom na zlepšenie, baví 
a obohacuje ma počúvať ich názory 
na prácu, život, na aktuálne dianie. 

Áno, určite nie sme všetci so všet-
kým spokojní. Ale to je dobre, presne 
tento pocit nás ženie dopredu. Navyše 
nás všetkých obmedzili preventívne 
opatrenia, znepríjemňujú nám život, 
máme na ne rôzne názory, ktoré sa 
v čase menia. Tento rok bol pre nás 
všetkých nesmierne náročný a na 
to, ako sme ho zvládli, môžeme byť 
právom hrdí. Musím povedať, že som 
prešiel už viacero firiem, ale takúto 
priateľskú a otvorenú atmosféru som 
zažil len málokde. Upevnila moje 
presvedčenie, že zákon akcie a re-
akcie neplatí len vo fyzike, ale aj pri 
všetkých prenosoch energie, teda aj 
v živote a vo vzťahoch. A tu veľmi 
výrazne prevláda pozitívna energia, 
aj napriek ťažkostiam, ktoré prekoná-
vame.

Múdri ľudia tvrdia, že odraz toho, čo 
je vonku, je aj vnútri, a že každý z nás 
má v sebe svoj malý vesmír. Skúsme 
teda počas nadchádzajúcich sviatkov 
spoločne nasmerovať veľkú energiu 
týchto malých vesmírov a želajme si 
tie obyčajné, ale pritom krásne veci 
v živote, ktoré nám teraz tak chýbajú. 
Prajme si, aby sme sa na budúci rok 
znova slobodne nadýchli do takých 
úplne normálnych, šťastných čias.

Prajem vám všetkým krásne Vianoce! 

EDITORIÁL

Peter Krč 
Manažér oddelenia GAD
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Tri otázky pre riaditeľa

AUTOR: REDAKCIA

Ako hodnotíš posledný 
štvrťrok?
Posledný štvrťrok dopadol veľmi 
dobre. Na to, akým problémom 
dopytu sme čelili v prvom polroku, 
sme sa od júla rozbehli. Ľudia v celej 
Európe obmedzili cestovanie a za 
usporené peniaze sa vrhli na obsta-
ranie drobných nákupov, domácich 
spotrebičov a spotrebnej elektroniky. 
Nárast predaja televízorov v auguste 
raketovo vystrelil a v septembri a ok-
tóbri bol percentuálne až dvojciferný 
voči predošlému roku. Bohužiaľ, od 
septembra sa Slovensko nevyhlo 
druhej vlne pandémie a keďže počty 
infikovaných sa oproti jari zvýšili 
takmer 30-násobne, pristúpili sme 
k ďalším opatreniam aj u nás vo firme. 
Oddelenie pracovných pozícií na 
montáži, dodatočné ochranné okulia-
re, obmedzenie návštev a vytvorenie 
bezpečnostných odstupov v kancelá-
riách naprieč celou firmou síce znížilo 
náš zaužívaný komfort, avšak chcel 
by som vás požiadať, aby ste vydržali 
ešte zopár mesiacov, kým sa situácia 
nezlepší. Robíte to pre zdravie vás 
a všetkých našich kolegov, s ktorými 
sa denne stretávame.

Verím v pokles prípadov v krajine na 
počiatku jari budúceho roku a návra-
tu do zaužívaných koľají.  Aj keď už 
s vyššou ostražitosťou.

Čo sme dosiahli?
Darilo sa nám takpovediac na via-
cerých frontoch. Mali sme dostatok 
práce, mali sme šťastie, že naši dodá-
vatelia neboli postihnutí epidémiou 
a dokázali nám načas a v dostatočnom 
množstve naviezť materiál. Veľa iných 
spoločností muselo odstaviť výrobu. 
U niektorých to viedlo k oneskore-
nému prísunu financií a následnému 

znižovaniu platov, oneskorenému 
vyplácaniu miezd alebo aj k prepúš-
ťaniu. Táto krízová situácia bude ešte 
pretrvávať  niekoľko mesiacov. Nám 
sa však zatiaľ darí.
Na akých frontoch sa nám darí? 
Podarilo sa nám dodať 100 % ob-
jednávok načas, aj keď sme museli 
niekedy pracovať dlhšie alebo v so-
botu. Takto sme do konca novembra 
dobehli a vymazali straty z prvého 
polroku.
V novembri sme mali audit kvality 
výrobných procesov nášho zákazníka 
a vďaka nám všetkým sme dosiahli 
historicky najlepší výsledok a pre-
konali sme všetky ostatné výrobné 
fabriky Foxconn. 
Na trhu majú tohtoročné nové modely 
vyrobené u nás najlepšiu kvalitu spo-
medzi všetkých tovární vyrábajúcich 
Sony TV. 
Rozbehli sme reklamnú kampaň na 
získanie nových zákazníkov a prezen-
tovanie našich kvalít a prechádzame 
zatiaľ úspešne prípravou certifikácie 
systému riadenia kvality na vyšší 
stupeň, ktorý nám umožní stať sa 
dodávateľom aj pre automobilový 
priemysel.

Čo nás čaká?
V prvom rade nás čakajú Vianoce, 
na ktoré sa určite po tak náročnom 
roku tešíme. Zatiaľ sa však javí, že 
nebudú také dlhé ako v predošlých 
rokoch, nakoľko sa s dopytom roztrhlo 
vrece a zjavne aj to „Santa Clausovo“. 
Očakávame, že sa vrátime do práce už 
4. januára a predpokladáme, že denné 
výrobné množstvá, aké sme mali na 
jeseň, budú pokračovať minimálne do 
konca februára, ak nie marca. 

V aktuálnej situácii sú predpoklady 
veľmi optimistické, no to sa môže 
zvrtnúť zo dňa na deň. Tento rok má 

motto „nepokazme si to“ a dúfam, že 
si to nepokazia ani naši dodávatelia, 
ani odberatelia.

Počas budúceho roka by sme mali 
vyrobiť opäť podobné množstvo tele-
vízorov. Plánujeme pridať ďalšiu linku 
na veľké TV a ďalší rozvoj automati-
zácie a robotizácie. Či už ďalšou au-
tomatickou linkou, alebo prírastkom 
robotov aj v štandardných linkách. 
Tiež zintenzívnime naše aktivity na 
získanie výroby iných produktov. 
Budúcnosť je v našich rukách a verím, 
že všetci tak ako tento rok priložíme 
ruku k dielu  aj na ten budúci, aby 
bola budúcnosť Foxconnu ešte zaují-
mavejšou a perspektívnejšou. 

Prajem pekné Vianoce.

TRI OTÁZKY 
PRE RIADITEĽA

PETER HRČKA, VÝKONNÝ RIADITEĽ
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HR

HR okienko

AUTOR: REDAKCIA

Čo musí zamestnanec spĺňať na jeho získanie: 
 ▪ Zamestnanec musí nastúpiť do pracovného pomeru najneskôr do 31.10.2020 
(vrátane)
 ▪ Zamestnanec musí byť v pracovnom pomere do 30.11.2020 (vrátane)
 ▪ Základ pre výpočet 14. platu je 45 % základného zmluvného platu vrátane 
dochádzkovej a výkonnostnej prémie
 ▪ Výška 14. platu je priamoúmerná dĺžke trvania pracovného pomeru v období 
od 1.6.2020 do 30.11.2020
 ▪ Zamestnanec musí v období od 1.6.2020 do 30.11.2020 odpracovať minimálne 
165 hodín

Vplyv dochádzky na 14. plat:
Na výšku 14. platu operátorov vplýva miera neplánovanej neprítomnosti  
v období od 1.6.2020 do 30.11.2020 nasledovne: 

Miera neplánovanej 
neprítomnosti

Výška 14. platu

do 5 % 105 % zo 45 % základného platu vrátane  
dochádzkovej a výkonnostnej prémie

5 % ~ 10 % 50 % zo 45 % základného platu vrátane  
dochádzkovej a výkonnostnej prémie

10 a viac % 0 % zo 45 % základného platu vrátane  
dochádzkovej a výkonnostnej prémie

Pri ostatných pozíciách, mimo pozície operátor, je vplyv neplánovanej neprí-
tomnosti zohľadnený v hodnotiacich formulároch a percentuálna výška neprí-
tomnosti, teda neprítomnosť do 5 %, 5,01 % ~ 10 % a nad 10 %  určí podielovú 
hodnotu celkového % 14. platu.
Za neplánovanú neprítomnosť na účely 14. platu sa považuje: PN (okrem 
karanténnej, ktorá nebola spôsobená vycestovaním do inej ako bezpečnej 
krajiny), OČR (okrem pandemickej OČR), absencia, návšteva lekára, neplatené 
voľno, sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi.

Vplyv porušenia na 14. plat:
Na 14. plat vplýva porušenie pracovnej disciplíny (vrátane neuspokojivého pl-
nenia pracovných úloh) – PPD v období od 1.6.2020 do 30.11.2020 nasledovne:

Počet PPD Vplyv na 14. plat

1 Zníženie 14. platu o 30 %

2 Zamestnanec stráca nárok na 14. plat

Vyplatený bude v novembrovej výplate, t.j. v decembri.

Podmienky získania 14. platu
Bezplatné a dôverné  
konzultácie

Každý z nás prechádza počas 
života rôznymi situáciami a nie 
všetky sú jednoduché. Požiadať  
o pomoc ľudí v našom okolí nie 
je vždy ľahké. Práve preto sú 
konzultácie úplne dôverné a na-
vyše zahŕňajú množstvo oblastí. 
Už niekoľko rokov vám v spolu-
práci so spoločnosťou Human 
Dynamic Europe prinášame bez-
platné a dôverné poradenstvo, 
tzv. Work Life Coaching.
Čo to vlastne je? 
Work Life Coaching je program, 
ktorý vám aj vašim rodinným 
príslušníkom ponúka individu-
álne a dôverné psychologické 
poradenstvo, ktoré môžete bez-
platne využívať prostredníctvom 
telefónnej linky 0800 133 322 
alebo cez mailový kontakt  
wlc@humandynamic.sk.  
Odborní konzultanti (poradco-
via, psychológovia, terapeuti  
a krízoví konzultanti) vás podporia  
v pracovnom a osobnom živote. 
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Na začiatku roka, keď sme rezervovali 
priestory pre náš tradičný vianočný 
večierok, ešte nikto ani netušil, ako 
sa rok 2020 zmení a my ho namiesto 
spoločných chvíľ budeme tráviť každý 
zvlášť, ale veríme v zdraví a s rodinou. 
Vzhľadom k tejto situácii sme museli 
zrušiť aj najočakávanejší záver roka, 
náš vianočný večierok. Veríme, že 
budúci rok bude o to bohatší na ne-
formálne stretnutia a podarí sa nám 
stretnúť aj mimo práce.
Okrem toho, že sa na vianočnom 
večierku zvyčajne zabavíme a uvoľní-
me po náročnom roku, je aj poďako-
vaním vedenia našej firmy za skvele 
odvedenú prácu počas roka. Aby sme 
vám to vynahradili, ako vďaku za vaše 
nasadenie sme si pre všetkých pri-
pravili funkčnú bundu. Okrem bundy 
sme pre kolegov  pripravili aj tradičné 
vianočné balíčky plné dobrôt, ktoré 
vám veríme osladia sviatky.

Ešte raz všetkým kolegom veľmi 
pekne ďakujeme za celoročnú prácu 
a tešíme sa na spoločné chvíle v roku 
2021.

AKTUALITY

Aktuality
AUTOR: REDAKCIA

Je dobré, ak sa človek má na čo tešiť 
a o to viac, ak sa o túto radosť môže 
podeliť s inými. Budúci rok bude 
naša firma oslavovať krásnych 25 ro-
kov pôsobenia na Slovensku. Spolu 
s ňou svoju štvrťstoročnicu oslávia 
aj mnohí kolegovia, ktorí otvárali 
brány závodu v roku 1996. Odvte-
dy sa zmenilo veľa vecí, spôsob 
výroby, miesto umiestnenia závodu, 
technológie, firma sa rozrástla, ale 
žiaľ v ťažkých časoch si prešla aj 
prepúšťaním, avšak čo sa nezmenilo, 
že ju naďalej tvoria skvelí ľudia, bez 
ktorých by firma nebola tam kde je. 
Veríme, že budúci rok bude pozitív-
nejší a oslava 25. výročia bude jedna 
z tých vecí, na ktorú sa môžeme spo-
ločne tešiť. Počas roka budú pre vás 
pripravené mnohé súťaže a aktivity, 
ale už predbiehame . Budeme vás 
včas o všetkom informovať. Dovtedy 
nás nezabudnite sledovať  na face-
booku či LinkedIne. 

Všetci spoločne čelíme výzve 
v podobe pandémie koronavírusu. 
V jesennom období sa k nemu pri-
dávajú ďalšie respiračné ochorenia. 
Zásadným faktorom pri ich preven-
cii je imunita každého z nás. 
Záleží nám na vás, a preto sme si aj 
túto jeseň pre vás pripravili vitamí-
nové balíčky ako súčasť komplexnej 
starostlivosti o zdravie, a distribu-
ovali sme ich v októbri. Boli ďalším 
účinným pomocníkom pri zvyšovaní 
vašej imunity. 
Nezabúdajte prosím naďalej ani na 

pravidelný pohyb, pobyt na čer-
stvom vzduchu, vyváženú stra-
vu a duševnú pohodu. To všetko 
vytvára komplex potrebný pre pevné 
a trvácne zdravie.

Vianočné darčeky Oslavujeme 25 rokov

Vitamínové balíčky
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AKTUALITY

Poďakovanie kolegyniam zo vstupnej 
kvality (IQC), Michaele Dičérovej 
a Erike Lászlóovej za proaktívny 
a zodpovedný prístup k práci. Počas 
kontroly odhalili chýbajúce dištanč-
né kolíky na zdrojových doskách aj 
napriek tomu, že táto kontrola nebo-

la súčasťou operačného štandardu. 
Poďakovanie kolegyniam z výstup-
nej kvality (QA), Martine Maňurovej 
a Lezat Idunkovej. Vďaka ich proak-
tívnemu a zodpovednému prístupu 
k práci boli odhalené prasknuté zad-
né kryty (na ťažko viditeľnom mies-

te) a taktiež bol odhalený nesprávne 
použitý napájací kábel na základe 
dôkladnej kontroly značenia a zna-
kov na samotnom vodiči. Chyby boli 
nájdené vo výrobnom procese počas 
vzorkovej kontroly kvality. 

Chodili ste do práce, ale neusmialo 
sa na vás šťastie? Vôbec nevadí! My 
totiž aj budúci rok pokračujeme 
v oceňovaní zamestnancov, ktorí 
majú 100 % dochádzku a spomedzi 
nich žrebujeme každý mesiac výher-
cu skvelého Sony TV.
To, že do práce chodiť sa oplatí, vie 
už aj naša kolegyňa Nina Hudecová, 

ktorá sa stala výherkyňou Sony TV 
za mesiac august.
Všetkým výhercom gratulujeme 
a ostatným držíme palce pri ďalších 
žrebovaniach. 
A nezabudnite! Šťastie praje pripra-
veným a tým, ktorí chodia k nám do 
práce . 

Napriek ťažkému roku pre vás ko-
legovia z oddelenia GAD pripravili 
viacero aktivít, ktorými vylepšili 
pracovné prostredie. Začalo sa v lete 
rekonštrukciou sedenia na jedá-
lenskej terase, po ktorej nasledo-
vali svetlíky, určené na odpočinok. 
V svetlíkoch sa okrem obnoveného 
sedenia dôkladne vyčistila dlažba, 
a aby v nich kolegovia počas pre-
stávok mali aj súkromie, presklenie 

sa prekrylo nepriehľadnou fóliou. 
Kolegovia z GADu vymenili aj náby-
tok v restoch vo výrobe, inštalovali 
nové automaty na bagety, ktoré sa 
rýchlo stali obľúbenými, a snažili 
sa potešiť vás v tomto ťažkom roku 
veselými nálepkami, vyznačujúcimi 
miesta v mítingovkách. Najnovšou 
aktivitou, ktorú ste si iste všimli, je 
úprava priestoru pred vrátnicou.

Tešíme sa, že darovanie krvi má už 
u nás tradíciu. Žiaľ, tento rok sme 
namiesto zvyčajných troch darovaní 
mohli zorganizovať jedno jediné, aj za 
to však patrí vďaka všetkým, ktorí sa 
zúčastnili. Chceme však všetkých dar-
cov aj budúcich darcov podporiť, aby 
išli darovať, lebo krv je v tomto pan-
demickom období ešte viac potrebná. 
Práve reštrikcie organizovať daro-
vanie krv mimo nemocnice masívne 
znižujú zásoby krvi v nemocniciach  
a darcov potrebujú viac ako inokedy.
Ak ste zdraví a môžete a chcete 
pomôcť, môžete prísť do nemocnice 
počas pracovného týždňa (je potreb-
né sa objednať na čísle: 0910836678) 
od 7.00 do 14.00 (v utorok do 17.00).
Ďakujeme

Poďakovanie

TV za 100 % dochádzku aj v roku 2021

Oslavujeme 25 rokov

Krajšia firma Darovanie krvi

ZĽAVA: Ľ. BALALA, M. MAŇUROVÁ, L. IDUNKOVA, P. DROBNÝ, 
R. PUGZÍK

ZĽAVA: R. PUGZÍK, M. DIČÉROVÁ, E. LÁSZLÓOVÁ, P. DROBNÝ, 
Ľ. BALALA
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Cestovaniu dala pandémia Covid-19 
počas uplynulého leta stopku, a pre-
to väčšina z nás využila možnosť 
dovoleniek na Slovensku. Spravil tak 
aj náš kolega Aleksandar Cvijanovic, 
ktorý pochádza zo Srbska a prvýkrát 
prišiel na Slovensko ešte v roku 2016.

AUTOR: REDAKCIA • FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ, ARCHÍV A.C.

Cestovanie ma 
naučilo vážiť  
si voľný čas

Odkedy ste na Slovensku?
Prvýkrát som prišiel do spoločnosti 
Foxconn v roku 2016 a pracoval som tri 
mesiace ako operátor na oddelení LCD. 
Mal som veľa pozitívnych skúseností 
a rozhodol som sa, že sa sem opäť 
vrátim. Aktuálne pracujem ako linkový 
technik.

Čo vás priviedlo na Slovensko?
Rozhodol som sa prísť kvôli zlej situ-
ácii v Srbsku. Na internete som našiel 
inzerát agentúry, ktorá zamestnáva 
ľudí na Slovensku a do Nitry som pri-
šiel spolu s niekoľkými priateľmi.

Slovensko je rozmanitá kraji-
na. Čo presne vyhľadávate pri 
vašich cestách?
Som veľkým fanúšikom hradov a sta-
rých miest a Slovensko toho ponúka 
veľa. Tiež má veľmi krásnu prírodu. 
Na prvý pohľad som sa zamiloval do 
nitrianskeho starého mesta a Zoboru.

Na koľkých miestach ste pri-
bližne boli?
Myslím, že som navštívil viac ako 10 
hradov a miest na Slovensku. Cestoval 
som tiež do Českej republiky a Talian-
ska. Keď som ešte chodil do školy, veľa 
som cestoval aj po Srbsku, ktoré má tiež 
krásnu prírodu a historické pamiatky.

Skúste porovnať naše dve kraji-
ny z hľadiska cestovania, miest, 
služieb, možností...
Myslím si, že sú si veľmi podobné, na 
Slovensku je viac starých miest a hra-
dov, zatiaľ čo v Srbsku je veľa prírod-
ných krás. Čo sa týka ceny, je to porov-
nateľné. Srbská kuchyňa je veľmi dobrá 
a každému ju odporúčam vyskúšať, 
k jedlu samozrejme odporúčam domá-
cu rakiju. Ak sa rozhodnete vycestovať 
do Srbska, určite sa zastavte v meste 
Nový Sad a Belehrad, navštívte hory 
Zlatibor, Tara a Kopaonik, rieku Dunaj 
a kaňon rieky Uvac. V Srbsku nájdete 
aj Djavolja varoš. Neobvyklé skalné 
zoskupenie, ktoré v preklade znamená 
doslova Diablovo mesto, vzniklo podľa 
legendy ako pomsta diabla, ktorý tu 
nechal skamenieť všetkých svadob-
čanov. V skutočnosti ide o celkovo 
202 kamenných stĺpov, ktoré vznikli 
pôdnou eróziou.

Podľa čoho si vyberáte cieľ 
cesty?
Väčšinou si nechám poradiť od pria-
teľov, ktorí už cestovali alebo videli 
obrázky na internete.

Lákajú vás len hrady, zámky 
a mestá, alebo si rád zájdete aj 
niekam k vode, k moru?

Tento rok som mal plán ísť s pria-
teľkou do Tuniska , ale vzhľadom 
na súčasnú situáciu sme museli túto 
cestu odložiť. Pri mori som nebol veľmi 
dlho a veľmi som sa na ten výlet tešil. 
Dúfam, že budúci rok bude lepší a že sa 
konečne budeme opaľovať.

Cestujete sám alebo s niekým?
Cestujem s priateľkou a priateľmi, ktorí 
tiež radi cestujú a užívajú si voľný čas.

Ktoré miesto tu na Slovensku, 
ktoré ste navštívili, považujete 
za najkrajšie?
Hmm, možno Bratislavu. Mám veľmi 
rád starú časť mesta, najmä počas Via-
noc. Páči sa mi aj Dunaj, bratislavské 
Staré mesto a samozrejme ZOO.

Ak by sme hľadali tip na výlet 
pre rodinu s deťmi, čo by ste 
odporučili? 
Rozhodne Bojnice. Podľa môjho názo-
ru ideálne miesto pre deti aj dospelých. 
Bojnice majú možno najkrajší hrad, 
aký som kedy videl. Zámok ponúka vy-
nikajúcu prehliadku, ktorá vás zavedie 
späť do stredoveku. Hneď vedľa hradu 
sa nachádza veľká zoologická záhrada, 
ktorá je najstaršia na Slovensku. Mesto 
je plné krásnych kaviarní a reštaurácií 
a veľmi blízko centra sa nachádza jas-
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kyňa, ktorá ponúka zaujímavé hry. Pol 
hodiny od centra je vyhliadka, z ktorej 
si môžete vychutnať krásny výhľad na 
mesto.

Ak by sme hľadali nejaké skryté 
zákutie, bez veľkého počtu 
turistov, kde by to bolo?
Odporučil by som Šášovský hrad, ktorý 
je otvorený celý deň, určite je to hrad 
s najkrajším výhľadom na rieku Hron 
a nádhernú prírodu. Bol som prekva-
pený, že na takom krásnom mieste nie 
sú žiadni ľudia.

Čo je pozitívne na cestovaní, 
turizme na Slovensku?
Pozitívne je, že všetko je ľahko dostup-
né a že každé mesto má čo ponúknuť.

Naopak, kde vidíte možnosti 
zlepšovania sa?
Možno by sa trochu viac pozornosti 
malo venovať niektorým hradom, ako 
je Oponický starý hrad. Ale videl som, 
že sa pracuje na jeho vylepšení.

Ktoré miesto vás najviac ohú-
rilo?
Možno Hrad Uhrovec, ktorý sa na-
chádza veľmi vysoko na hore, ale keď 
konečne dorazíte, fascinuje vás krásny 
drevený most pri vstupe na hrad a sa-
mozrejme výhľad.

Naopak bolo niečo, čo vás skla-
malo?
Zatiaľ bolo vždy všetko tak, ako má byť.

Ak by ste mali neobmedzené 
financie, akú destináciu by ste 
si vybrali na výlet? Aj mimo 
Slovenska.
Keby som mal neobmedzené peniaze, 
cestoval by som s frajerkou po svete. 
Chcel by som navštíviť Veľký čínsky 
múr, Moskvu, Paríž, Londýn, Rím 
a veľa exotických destinácií.

Prečo práve tieto miesta?
Pretože sú legendárne, plné historic-
kých udalostí spred mnohých storočí. 
Myslím, že každý človek by chcel 
kráčať po Veľkom čínskom múre alebo 
vystúpiť na Eiffelovu vežu. O tom, aké 
je moskovské Červené námestie, som 
mal možnosť počuť od priateľa, ktorý 
tam už bol a dúfam, že sa toho čoskoro 
dočkám.

Aké cestovateľské tipy/rady 
máte pre ostatných, na čo ne-
zabudnúť, na čo sa pripraviť?
Ak plánujete niekde stráviť noc, určite 
si dobre preštudujte, kam idete, a za-
rezervujte si hotel vopred. Odporúčam 
vám zvoliť si cenovo dostupnejšie uby-
tovanie, pretože cieľom všetkých ciest 
je byť čo najviac mimo a na hoteloch 
len spať.

Je niečo, čo ste sa naučili počas 
vašich ciest po Slovensku?
Naučil som sa viac si vážiť voľný čas. 
V blízkej budúcnosti plánujem navští-
viť Tatry a východné Slovensko.

Stratili ste sa niekedy počas 
cestovania?
Áno, keď sme s priateľkou hľadali zoo-
logickú záhradu v Prahe. Sledovali sme 
google mapu, ktorá nás viedla k rieke, 
kde nebol most. Museli sme ísť asi 3 
km, kým sme našli „skutočný most“. 
Celkovo sme v ten deň prešli 34 km, 
ale mali sme skvelý čas a tento deň si 
budeme pamätať navždy.

Spájate cestovanie aj s jedlom? 
Rád ochutnávate lokálne jedlá?
Samozrejme, kdekoľvek ideme, mys-
líme na jedlo . Na cene nezáleží, 
pokiaľ ide o jedlo. Neustále sa snaží-
me vyskúšať niečo nové a čo najviac 
miestnych špecialít.

Čím vás Slovensko ako krajina 
prekvapilo?
Prekvapuje ma počet turistických 
destinácií. Železničná a autobusová 
doprava je veľmi dobrá a veľmi cenovo 
dostupná. Hotely a penzióny sú upra-
vené a každý k nám bol veľmi láskavý. 
Mám v pláne získať vodičský preukaz 
a potom navštíviť všetky ďalšie miesta, 
ktoré som zatiaľ nestihol.

Kde ste sa naučili tak dobre po 
slovensky?
Srbčina a slovenčina sú si dosť podob-
né. Vo firme som sa naučil najviac, ale 
myslím si, že sa musím ešte veľa učiť. 
Pozerám televíziu, počúvam hudbu 
a snažím sa pamätať si čo najviac. Ale 
staré dobré pravidlo je, že keď niečo 
nevieš, opýtaj sa google .

KTO JE ALEKSANDAR?

Narodil sa v Sombori, 

krásnom malom meste na 

severe Srbska. Vyrastal 

v dedine Sivac. Má jednu 

o päť rokov mladšiu 

sestru Marinu. Okrem 

cestovania miluje šport, 

hlavne basketbal. Venoval 

sa aj tenisu, ale ako sám 

hovorí, nie je taký dobrý 

ako Novak Djokovič :D. 

Väčšinu času trávi so svojou 

priateľkou, radi pozerajú 

filmy a seriály, hrajú sa na 

PlayStation (bez mučenia 

sa priznal, že priateľka je 

lepšia :D) a v neposlednom 

rade veľmi rád varí.

ROZHOVOR
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Kedy si začala s fotením?
Začala som ešte v detskom veku, keď 
mi môj dedo priniesol z Moskvy ako 
darček fotoaparát, na ktorom boli 
olympijské  kruhy ako pamiatka na 
Moskovskú olympiádu.

Bol to detský sen alebo skôr 
niečo, čo ťa postupne začalo 
baviť?
Nepovedala by som, že to bol detský 
sen. Ako dieťa som chcela byť hereč-
kou. Postupne som sa zoznamovala 
s fotoaparátom, podotýkam ešte 
analógovým čiže na film a postupom 
času bola moja voľba jasná.

Si samouk alebo si absolvovala 
nejaké kurzy?
Po základnej škole som si dala na 
nátlak rodičov prihlášku na ekonomic-
kú školu a ako druhú voľbu som mala 
štúdium fotografie. Bola som asi jediná 
v tej dobe, ktorá som mala nesmiernu 
radosť z toho, že ma na ekonomic-
kú školu neprijali a mohla som ísť 
študovať to, čo som chcela. Čakal ma 
internátny život a škola vo Zvolene. Po 
ukončení som si nakoniec spravila aj tú 
ekonomickú nadstavbu. Po štúdiu som 
začala podnikať vo fotografii. Moje sny 
sa ale rozplynuli v krutej realite a svoj 
ateliér som musela predať. Na pár 
rokov som sa rozlúčila s fotografiou 
a keď som začala fotiť znovu, musela 

som sa veľa učiť. Doba pokročila, tma-
vá komora a analóg boli v modernom 
digitálnom svete minulosťou.

Najdôležitejšia vec/ vlastnosť 
ako byť dobrým fotografom?
V každom prípade sa dobrým fotogra-
fom nestanete cez noc. Fotografia je 
hlavne o svetle, keď sa naučíte skutoč-
ne vidieť svetlo, máte dobrý základ. 
Možno taká všeobecná a jednoduchá 
odpoveď na túto otázku: Chceš byť 
dobrým bežcom - behaj, chceš byť 
dobrým plavcom – plávaj, chceš mať 
svaly, posilňuj. Chceš byť dobrým 
fotografom - fotiť, fotiť a znovu fotiť. 
Vyskúšať každý štýl, nebáť sa experi-
mentovať. Musíte to jednoducho robiť. 
A v neposlednom rade je aj neustále 
vzdelávanie v oblasti post procesu.

Aj v zamestnaní pracuješ 
s ľuďmi a zároveň aj fotíš asi 
väčšinou ľudí. Hobby majú 
zvyčajne ľudia opačné k tomu, 
čo robia, aby to bol relax. Ako 
je to u teba?
Áno, fotím prevažne portréty, svadby, 
detičky čiže tak ako v zamestnaní, tak 
aj pri fotografii sa stretávam s ľuďmi. 
Určite je to pre mňa relax, inak by som 
to nerobila. Ľudia sú síce spoločným 
menovateľom pri práci aj pri fotografii, 
ale to je asi všetko, čo má moje hobby 
a moje zamestnanie spoločné. Ostatné 

je celkom odlišné, aj keď možno ešte 
menší stres ma sprevádza pri obidvoch 
prácach. Fotím svadby už veľa rokov, 
ale pred každou takouto veľkou uda-
losťou cítim veľkú zodpovednosť, čo sa 
u mňa nezaobíde niekoľkonásobnou 
návštevou toalety .

Ako často ti hovoria: nafoť ma 
tak, aby som vyzeral/a pekne?
S touto požiadavkou sa stretávam 
vždy, keď fotím ženy, ženy chcú byť 
krásne za každých okolností a výnim-
kou nie ani fotografia. Keď prichádzajú 
na fotenie, tak je to pochopiteľné, že 
chcú mať čo najkrajšiu pamiatku.

ROZHOVOR

Pri každom fotení cítim veľkú 
zodpovednosť
Manažovanie ľudí má na starosti nielen vo výrobe, ale aj počas fotogra-
fovania. Už niekoľko rokov je naša kolegyňa Žanetka Halmešová našou 
dvornou fotografkou pre Foxy ako aj iné firemné akcie. Na fotografiách 
dokonale zachytáva atmosféru a pri ich prezeraní nás opätovne vtiahne 
do diania. 

AUTOR: REDAKCIA • FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ
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Zohrávajú sympatie nejakú rolu 
pri tom, keď fotíš? Máš pocit, 
že sa ti fotky podaria lepšie, ak 
je ti daný človek sympatický 
viac a niektorý menej?
Povedala by som, že sympatie hrajú 
taký komparz-minirolu. Najdôležitejší 
aspekt je to, že daný človek sa chce 
fotiť. Je rozdiel pracovať s ľuďmi, ktorí 
sa chcú fotiť a naopak s ľuďmi, ktorí 
sa fotia z donútenia alebo nemajú fo-
tenie radi. To môže ovplyvniť celkový 
výsledok a dojem z hotovej fotky.

Máš niečo, čo nerada fotíš? 
Ani by som nepovedala, že nerada, 
ale neviem fotiť krajinky, nikdy som 
sa k tomu nedostala. A nič mi neho-
vorí ani produktová fotografia, aj keď 
občas do týchto vôd zablúdim.

Fotíš často aj svoju rodinu ale-
bo ako sa hovorí, obuvníkove 
deti chodia bosé?
Mám to také pol na pol. Moja dcéra 
sa fotí rada, takže má od svojej mamy 
veľa fotiek, pár sa jej dokonca aj páči .  
Fotí sa rada a vyhľadáva aj služby 
iných fotografov. Naopak synových 
fotiek je pomenej. Od určitého veku 
som ho pred objektív nedostala. 

Kto fotí teba?
Nikto. Autoportrét to istí.

Prezraď večný problém asi 
všetkých, ktorí sa neradi, ale 
aj radi fotia. Čo robiť, aby som 
na fotke vyzeral čo najlepšie? 
Ako som spomínala, vždy je jedno-
duchšia práca s ľuďmi, ktorí sa fotiť 
chcú, dokonca ich to aj baví. S tými 
opačnými je to trochu ťažšie, snažím 

sa pri fotení trochu odľahčiť to dus-
no, veľa rozprávam, trochu vtipku-
jem. Úplne najťažšie je to s deťmi, 
ktoré sa fotiť nechcú. Tam zostáva 
len možnosť sa trochu skamarátiť 
a dúfať že sa ľady prelomia. Chce to 
veľa času a trpezlivosti.

Čo určite nerobiť pri fotení?
Sýýýýýýýr 

Tvoja naj foto? Z tvojho po-
hľadu.
Stále na ňu čakám . Mám jednu, 
ktorá mi pripomína moje začiatky, 
dokonca som za ňu vyhrala aj nejakú 
cenu. Visí mi aj doma na stene. Je to 
portrét jednej mladej ženy.

Máš nejaký sen, čo by si chcela 
ešte fotiť? 
Chcela by som si skúsiť fotenie pod 
vodou. Možno na dôchodku .

Máš niečo, čo by si sa ešte 
chcela v oblasti fotenia nau-
čiť?
Človek sa učí celý život. Snažím sa 
čítať novinky a techniky, aké nepo-
znám, hlavne v oblasti postprocesu. 
V postprocese som v podstate samo-
uk. Zložité úpravy mi robia problém. 
Doba ide dopredu, zákazníci sú ná-
roční, čo je dobre, lebo ma to posúva 
dopredu a núti ma to neustále na 
sebe pracovať a vzdelávať sa.

Aké sú tvoje plány do budúc-
na, čo sa týka fotenia?
Dúfam, že ma to bude ešte nejaký ten 
rôčik baviť a budem vládať ako fyzic-
ky tak aj mentálne. Musím stihnúť to 
podvodné fotenie.

Človek v určitom veku od-
chádza do dôchodku a končí 
s prácou. Myslíš, že to bude 
platiť aj pre fotenie?
Ja sa teším na dôchodok, že budem 
mať viac času na fotenie možno aj 
tých krajiniek.

KTO JE ŽANETKA?

V našej firme pracuje 

ako zmenová líderka na 

oddelení LCD. Ako sama 

hovorí, v tomto veľkom 

svete našla svoju životnú 

lásku. V auguste oslávili 

s manželom 25. výročie 

svadby. Má dve šikovné 

a zdravé deti. Okrem 

svojej rodiny a fotenia 

rada pláva, bicykluje 

a miluje hubárčenie. Aj 

keď s tým posledným má 

problém, lebo huby rastú 

v lese a orientovanie sa 

jej robí trochu ťažkosti . 

Manžel sa kvôli hubám vždy 

obetuje a z lesa ju vždy 

dostane von. 
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Aj keď tento rok aktivitám neprial, my sme si povedali, že nielenže 
s nimi neprestaneme, ale vyhlásili sme historicky Najväčšiu športovú vý-
zvu, aká u nás kedy bola.

AUTOR: REDAKCIA • FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ, ARCHÍV S.B. A M.B.

Najväčšia 
športová výzva

Vlani si išli kolegovia nohy “dolá-
mať”, aby získali čo najviac krokov 
počas výzvy v chôdzi, tento rok 
sme dali šancu ich celému telu . 
Sme viac než presvedčení, že šport 
a celkovo pohyb je prínosom ako pre 
nás, tak aj pre našu firmu, lebo máme 
zdravších a spokojnejších kolegov.

Vieme, že mnohí kolegovia športujú 
a zároveň sme chceli, aby sa prihlásili 
aj tí, ktorí možno nie sú zarytí špor-
tovci, ale možnosť súťažiť ich bude 
motivovať a rozšíria tak rady športu 
chtivých.

Prihlásilo sa nám takmer päťdesiat 
kolegov, aj keď pri vyhlasovaní víťa-
zov ich bolo už len okolo štyridsať. 
Veríme, že chýbajúci počet nezmoril 
šport :). Čo sa týka priebehu súťa-
že, súťažilo sa počas troch týždňov 
a každý mohol športovať tak ako 
chcel. Každý jeden šport bol označe-
ný bodovou hodnotou a kolegovia si 
po odcvičení zapísali body. Mali sme 
aj mínusové body za hranie počítačo-
vých hier či pozeranie TV, ale vyzerá 
to tak, že naši športovci počas troch 
týždňov odolávali, lebo sme neza-
znamenali žiadne mínusové skóre. 

Športov bolo neúrekom cez klasické 
fitness, beh, bicyklovanie až po taba-
tu, jumping či jazdu na koni. 

Ceny sme si pripravili pre troch 
najlepších v kategórii dámy aj páni, 
ale naprázdno neodišiel nikto. Balí-
ček na dobitie energie dostal každý 
zúčastnený.

Ako túto súťaž zvládli a či by ju 
odporučili aj ďalším, sme sa spýtali 
kolegyne Simonky Boszorádovej 
a kolegu Marcela Bednára, ktorí sa 
umiestnili na prvom mieste.

NAJVÄČŠIA  
ŠPORTOVÁ VÝZVA



4 | 2020 13

Prečo si sa prihlásila do výzvy?
Športujem už odmalička, dlho som 
hrávala súťažne hádzanú za Nitru, 
vyskúšala som si rôzne športy v repre-
zentácií škôl, kam som chodila (bas-
ketbal, floorbal, beh, volejbal, futbal, 
hod oštepom a kriketkou, bolo toho 
veľa. ) Momentálne sa venujem 
rôznym druhom cvičenia, z ktorých 
sa však nikam nechodí súťažne a toto 
bola pre mňa príležitosť po dlhšom 
čase si zasúťažiť. 

Do výzvy som išla  spolu s mojimi 
kolegyňami, bez ktorých by som asi  
nedostala odvahu sa prihlásiť.

Čo bolo najnáročnejšie?
Najnáročnejšie  bolo vedieť, že jed-
notliví  “protiháči“ stále cvičili viac 
a viac, ak som nechcela zaostávať, 
musela som pridať aj ja. Samozrejme, 
prišiel aj deň krízy, kde ma chytila 
totálna únava a myslela som, že viac 
nezvládnem. Ale prišiel nový deň 
a spolu s ním aj nové sily. Nastala aj 
ďalšia prekážka súvisiaca so zatvo-
rením fitness centier. Musím sa ale 
priznať, že pre mňa toto nebolo to 
najhoršie, nakoľko som mala doma 
vlastné činky, stacionárny bicykel, 

expander a dokonca sa mi podarilo 
požičať z fitka aj sety potrebné na 
odcvičenie BODY PUMPU. Takže pre 
mňa bolo určite najnáročnejšie vydr-
žať so silami.

Ako si si vedela manažovať cvi-
čenie a bežný pracovný život?
Manažovať cvičenie bolo deň za dňom 
ťažšie, keďže to zašlo povedala by 
som do extrémov. Boli dni, keď som 
si privstala a išla som napríklad na 
korčule ešte pred prácou. Postupom 
času výzvy išli všetky ostatné veci bo-
kom ako priateľ, rodina, práca doma…
môj deň bol len o cvičení. Práca bola 
jediné miesto, kde som si v podstate 
oddýchla od fyzickej činnosti.

Prihlásila by si sa opäť, resp. 
odporučila by si aj ostatným?
Či by som sa prihlásila opäť ? Neviem 
s určitosťou povedať, keďže vznikli 
určité nazvem to nezhody.

Budem sa rozhodovať asi podľa toho, 
ako to budem v tú chvíľu cítiť. Určite 
odporúčam, aby si to vyskúšali aj 
ostatní, nestratia tým nič, možno 
naopak získajú novú záľubu v športe, 
ktorý predtým nerobili.

Prečo si sa prihlásil do výzvy?
Prehovoril ma môj kolega Tomáš 
Turčan, ktorý pravidelne cvičí, že sa 
prihlásime obaja.

Čo bolo najnáročnejšie?
Keďže už počasie bývalo kadejaké 
a moja hlavná disciplína bolo bicyklo-
vanie, môj najväčší súper bol vietor.

Ako si si vedel manažovať cvi-
čenie a bežný pracovný život?
Som zvyknutý bicyklovať a cvičiť aj 
mimo súťaže, takže to nebol problém.

Prihlásil by si sa opäť, resp. 
odporučil by si aktivitu aj 
ostatným?
Určite, bola to zábava.

Simona Boszorádová, výherkyňa v kategórii ženy

Marcel Bednář,  
výherca v kategórii muži

NAJVÄČŠIA  
ŠPORTOVÁ VÝZVA
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Miroslava  
Procházková 

Mám šťastie,  
že som si vybrala  
prácu, ktorá ma baví
Ak by ste chceli našu senior manažérku ľudských zdrojov a všeobecných 
záležitostí Miroslavu Procházkovú opísať jedným slovom, bolo by to jed-
noznačne „dynamická“. To, s akou vášňou rozpráva o svojej práci, ktorá 
je náročná a zároveň zodpovedná, lebo sa týka všetkých nás, vás pre-
svedčí o tom, že naše ľudské zdroje sú v správnych rukách.

AUTOR: REDAKCIA • FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ A ARCHÍV M. P.

Aká bola tvoja cesta na aktu-
álnu pozíciu?
Nastúpila som v dynamickom roku 
2007, kedy sa paralelne fungovalo 
v Trnave a v Nitre. Krátko po nástupe 
som sa stala líderkou pre nábor, 
neskôr mi pribudla expat agenda, 
administratíva a mzdy, oblasť BOZP 
a tréningov. V roku 2014 som sa 
stala manažérkou ľudských zdrojov 
a v roku 2017 mi pribudlo nové od-
delenie a stala som sa divíznou ma-
nažérkou oddelenia ľudských zdrojov 
a všeobecných záležitostí.

Začínala si ako náborár. Čo si 
si ako prvé všímala na kandi-
dátoch vtedy a čo si všímaš 
teraz?
Rok 2007 a celkovo začiatky boli 
veľmi hektické a pohovory mali 
úplne inú formu. Bola to taká veľmi 
neosobná “masovica“ a s kandidátom 
som si nevytvárala žiaden vzťah, lebo 
tých pohovorov som denne mala aj 
desať - pätnásť. Dlhodobo je mojou 
ambíciou postaviť náborový proces 
úplne inak, aby sa vytvoril vzťah 
medzi HR kolegom a novým zamest-

nancom, keďže je to pre každého 
nováčika to najkritickejšie obdobie, 
bez ohľadu na jeho pozíciu. Adaptá-
cia je nesmierne dôležitá.

Kto sú tvoji kolegovia?
Budem hovoriť o tíme HR, lebo tam 
stále plním aj úlohu personálneho 
manažéra. Z môjho pohľadu mám 
veľmi dynamický a tvorivý tím, 
ktorému na práci záleží. Pre mňa je 
dôležité, aby ľudia, s ktorými pracu-
jem, mali nadšenie pre prácu. Ja som 
tímový hráč a potrebujem pracovať 
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v tíme a obklopovať sa ľuďmi, ktorí rozmýš-
ľajú pozitívne a ktorí chcú veci posúvať a ja 
aktuálne taký tím mám. Som hrdá na celý 
svoj tím.

Čo očakávaš od svojich kolegov?
Zodpovednosť, profesionálny prístup 
a v neposlednom rade ľudskosť. Každý 
môžeme mať lepší a horší deň, ale stále mu-
síme poskytovať profesionálny a komplexný 
servis. Tiež je pre mňa dôležitá lojalita 
a angažovanosť, ľudia by tu mali pracovať 
preto, lebo chcú a nie preto, lebo musia.

Aké pracovné prostredie uprednost-
ňuješ?
Mám rada prácu v tíme, dynamické a tvori-
vé prostredie. 

Koľko máš v priemere denne správ 
v inboxe? Ako si manažuješ prácu?
Viacej ako si myslím, že je zdravé . Je to 
celkovo problém našej firmy, že sme naozaj 
zahltení mailami, je mojou prioritou viac 

vecí riešiť osobne. Je to rádovo viac ako 
stovka mailov, ale vždy odpovedám na kaž-
dý jeden z nich. 

Vidieť na tebe, že svoju prácu milu-
ješ. Čím to je?
Asi preto, že som si vybrala to čo ma baví, 
uprednostňujem dynamickú prácu, perso-
nálna politika je veľmi dynamické prostre-
die, najmä v týchto časoch, kedy bežné veci 
neplatia, musia sa neustále zavádzať nové 
opatrenia, sledovať nové nariadenia vlády. 
Mám rada prácu s ľuďmi a som rada, že vie-
me zásadným spôsobom ovplyvňovať životy 
ľudí už len tým, akú politiku v tejto firme 
vytvárame. Sme silný, stabilný zamestnáva-
teľ, ktorý roky garantuje prácu, garantujeme 
mzdu načas a nadštandardné benefity.

Dostala si niekedy negatívnu spät-
nú väzbu? Ako si ju prijala?
V prvom rade som rada za akúkoľvek spätnú 
väzbu. Sebakriticky si uvedomujem aj svoje 
slabšie miesta, konštruktívna kritika ma 
posúva dopredu.

Čo ty a podávanie negatívnej spät-
nej väzby?
Toto by bolo asi najlepšie sa spýtať mojich 
kolegov . Medzi nami je veľmi otvo-
rený vzťah. Keď mám pocit, že práca ide 
dobre, tak viem svoj tím pochváliť a viem 
sa za svojich ľudí postaviť a aj im verejne 
poďakovať. Samozrejme sú aj momenty keď 
si myslím, že nejdeme tým správnym sme-
rom, alebo rýchlosť smerovania je nevy-
hovujúca , vtedy je namieste to povedať 
otvorene.  

ROZHOVOR

Veľmi ma baví spoznávať 
nové, netradičné krajiny, 
ich gastronómiu, históriu, 
kultúru.
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Čím to je, že vo vedúcich pozí-
ciách sú väčšinou muži?
(Pozn. red.: smiech). Z môjho pohľa-
du to čiastočne vychádza aj z nasta-
venia, že žena plní primárne funk-
ciu matky, na určitú dobu preberá 
starostlivosť o rodinu a až neskôr sa 
zapája do budovania kariéry, zatiaľ 
čo muž má možno väčšiu šancu sa 
venovať svojej kariére skôr. Ja si mys-
lím, že je fajn, keď je v manažmente 
zastúpenie mužov aj žien a bolo by 
fajn, keby žien bolo viacej.

Čo by si robila, ak by si nepra-
covala na HR?
Mala by som vlastnú cestovku . 
Veľmi ma baví spoznávať nové, 

netradičné krajiny, ich gastronómiu, 
históriu, kultúru.

Čo by si robila inak v práci, ak 
by si mohla?
Je veľa vecí v minulosti, ktoré by som 
teraz s mojimi aktuálnymi skúse-
nosťami mohla urobiť lepšie. To, kde 
som na sebe veľmi veľa pracovala, 
mimo odborných vedomostí, je 
jednoznačne vedenie ľudí. Nemyslím 
si, že som prirodzený líder. Celkovo 
existuje len málo ľudí, ktorí to v sebe 
majú a rodia sa tak, všetci ostatní sa 
v tom musia vytrénovať. 

Ako by mal vyzerať ideálny 
manažér?
Kombinácia správneho lídra a odbor-
ne podkutého človeka.  Manažér ne-
musí dokonale ovládať každú oblasť, 
ktorú zastrešuje, musí však vedieť 
správne delegovať úlohy, mentorovať 
a riadiť tím a samozrejme kontrolo-
vať pracovné úlohy.

Čo si myslíš o výroku, že ľudia 
neopúšťajú firmu, ale opúšťajú 
svojich nadriadených?
Forma riadenia ľudí, prístup k ľu-
ďom je veľmi dôležitá oblasť, ktorá 
nás ovplyvňuje v tom, či vo firme 
zostávame alebo nie. Ja to považujem 
za extrémne dôležité, niekoľko rokov 
tvrdo pracujeme na zlepšení líder-
ských zručností našich kolegov. 

V práci si veľmi rázna, efek-
tívna, rýchla. Aká si mimo 
práce?
My sme veľmi dynamická rodina, 
sme nonstop v pohybe, veľa cestuje-
me, občas mám však  tendenciu byť 
v opačnom móde ako v práci, rada 
vypnem.

Kto alebo čo ťa vyformovalo?
Základy sú v mojich rodičoch. Ne-
skôr, či chceme alebo nie, nás formu-
jú aj naši partneri. Ďalšiu veľkú etapu 
života trávime v práci a teda určite 
ma formovalo aj pracovné prostredie. 

Čo sa ti v živote podarilo?
Moja rodina. Mám zdravú a šťastnú 
rodinu, spoločne sa snažíme z nášho 
malého syna vychovať zodpovedného 
a spravodlivého človeka. 

Čo sa ti v živote nepodarilo?
V živote sa mi nepodarilo veľa vecí 
a ešte rovnako veľa sa mi ich určite 
nepodarí . Možno čo si doteraz vy-
čítam sú jazyky, práve preto, že veľa 
cestujeme. V živote sa však sústreďu-
jem na to, čo sa mi podarilo.

Čo nevieš a chcela by si ve-
dieť?
Španielčinu . Chcela by som vedieť 
po španielsky.

Čo by o tebe povedali tvoji 
priatelia? 
Dúfam, že by povedali, že som 
pozitívny priateľský človek, ktorý im 
kedykoľvek pomôže.

V čom si skutočne dobrá?
V pracovnej oblasti sa snažím stále 
zlepšovať, dúfam však, že som dobrá 
mama .

Ako si manažuješ súkrom-
ný a pracovný život? Práve 
oblasť HR je tá, ktorá sa snaží 
s touto témou pracovať.
(Poz. red.: Smiech a smiech  ). 
Ťažko .  Aj v mojom prípade je to 
neustály boj. Máme malé dieťa, ktoré 
stále potrebuje veľa času a my mu ho 

FILM  – mám celkom rada sci-fi

KNIHA – aktuálne čítam hlavne detské knihy 

JEDLO – mám rada taliansku kuchyňu

NÁPOJ – biele víno 

DEŇ – sobota a nedeľa ráno, raňajky s rodi-

nou zbožňujem

MIESTO – môj domov

ČLOVEK – môj syn a môj muž

MOJE OBĽÚBENÉ...

ROZHOVOR
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KTO JE MIROSLAVA?

Vyštudovala som dve 

vysoké školy, po škole 

som rok pracovala na 

internship vo Veľkej 

Británii a následne som 

nastúpila do spoločnosti 

Sony, aktuálne Foxconnu, 

kde pracujem viac ako 14 

rokov. Od môjho nástupu 

pôsobím na oddelení 

ľudských zdrojov, neskôr 

pribudla zodpovednosť aj 

za oddelenie všeobecných 

záležitostí. Som vydatá, 

máme jedného syna Bruna, 

ródezskeho ridgebacka 

Zaru, bývame v Hlohovci. 

ROZHOVOR

chceme dať. Je to od rána do večera 
pomerne zložitá logistika, ale sme na 
to dvaja. Táto doba je náročná, podľa 
mňa náročnejšia ako kedykoľvek 
predtým. 

Chvíľa v tvojom živote, na 
ktorú nikdy nezabudneš?
Je ich niekoľko. Taká pozitívna je na-
rodenie nášho syna a negatívna keď 
som naopak prišla o blízku osobu.  

Čo učíš svojho syna? 
Aby bol zodpovedný, spravodlivý 
človek, ktorý bude rešpektovať ostat-
ných a bude si vážiť hodnoty, ktoré 
do neho vštepujeme, aby rešpektoval 
odlišnosti, ktoré sú medzi nami, aby 
sa vždy rozhodoval na základe zdra-
vého rozumu.

V akom svete chceš aby vyras-
tal tvoj syn?
V lepšom ako žijeme. Máme obrovské 
šťastie, že máme dostatok všetkého 
a to hovorím komplexne o Slovensku. 
Chcela by som, aby vyrastal v tole-
rantnejšej spoločnosti a v zdravšej 
krajine.

Čo preto robíš ty?
Máme tak nastavenú výchovu, aby 

sme mu tieto základné hodnoty všte-
povali. Keďže je ešte malý, tak aktu-
álne ho vedieme k tomu, že nemôže 
mať všetko, na čo si spomenie. Napr. 
darčeky sú u nás skôr zážitkové, pri-
čom trávime veľmi veľa času spolu. 

Si poverčivá?
Nie.

Čoho sa bojíš?
Bojím sa choroby a straty svojich 
blízkych. 

Ak by si mohla mať jedno 
prianie, akékoľvek. Čo by si si 
priala?
Aby sme boli zdraví.

Čo ty a varenie?
Tu by som sa vrátila k otázke, čo mi 
nejde . Varíme väčšinou veľmi jed-
noduché jedlá, máme radi taliansku 
kuchyňu. Čo my ale často využívame 
je servis našich mám  kde spájame 
príjemné s užitočným, čiže strávime 
čas s rodinou a pritom sa výborne 
najeme. Nikto nevarí lepšie ako ma-
miny. Pri varení sa striedame s man-
želom. Jednoznačne nie som človek, 
ktorý vie stráviť niekoľko hodín v ku-
chyni, je to pre mňa strata času.
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Nataša Janjić 

Nikdy som nemala  
pocit, že to vzdám
Niekedy je veľká škoda, že čitateľ nemôže byť priamo pri rozhovore a to 
platí niekoľkonásobne o rozhovore s našou kolegyňou Natašou Janjić. 
Nataša je profesionálna horolezkyňa a toľko pozitivity a dobrej energie 
vyžaruje len málokto. Napriek nepríjemnej a životu ohrozujúcej skúsenosti 
nezanevrela na hory a svoju budúcnosť si bez nich nevie predstaviť.

AUTOR: REDAKCIA • FOTO: ŽANETA HALMEŠOVÁ, ARCHÍV N.J.

Odkedy sa venuješ horolezectvu?
Od svojich 14 rokov.

Ako sa dostane človek k ho-
rolezectvu? Kto ťa k nemu 
doviedol?
Začalo to, keď som mala 3-4 roky 
a každú zimu sme chodili na dovo-
lenku so starkým na jeho chatu. Keď 
som mala približne 14 rokov, všimla 
som si, že sú na kopcoch skupiny, 
ktoré nelyžujú, ale chodia pešo 
a veľmi ma to zaujalo. Rozhodla som 
sa, že to vyskúšam a pridala som sa 
k skupinám, ktoré zdolávali kopce 
pešo. O desať rokov neskôr som už 
získala licenciu profesionálneho 
horského sprievodcu.

Čo ťa zaujalo na horolezectve?
Príroda, stretnutia s ľuďmi, ktorých 
nepoznám, pričom každý je iný, 
každý má svoje problémy v súkromí, 
avšak na kopci sú všetci kľudní, jeden 
druhému pomáhajú, je tam pohoda, 
nikto nie je nervózny a keď sa dosta-
nete na vrchol, tak ten pohľad je neo-
písateľný. Nikto nič nerieši, užívame 
si čerstvý vzduch a pohodu. 

Ako sa pripravuješ na náročné 
výstupy?
Najviac cvičením, chodím pravidelne 
plávať, tiež veľa chodím a trénujem 
vždy na menších kopcoch ako je 
ten, ktorý idem zdolať. Ak sa napr. 
chystáme zdolať 4000 m, tak vyjdeme 

do cca 2000 m, kde si rozložíme stany 
a zostaneme tam približne 10 dní 
a tam cvičíme, chodíme, lyžujeme, 
aby sme dokonale pripravili telo na 
väčšiu záťaž.

Ako to stíhaš popri práci?
Väčšinou je to cez víkendy. V Srbsku 
som pracovala priamo na horách 
ako sprievodkyňa, takže tam som si 
čas vedela vyčleniť. Odkedy som na 
Slovensku, tak sú to víkendy, chodím 
veľa na Zobor a tiež cvičím jogu.

V Srbsku si sa venovala horole-
zectvu na plný úväzok?
Ja som vyštudovaná právnička , ale 
nikdy som sa tomu nevenovala. Išla 
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som úplne inou cestou a to cestou 
horolezectva.

Čo si vždy nosíš so sebou?
Vodu, obväzy, baterku, lekárničku, 
dezinfekciu, zapaľovač, nožík alebo 
sekerku a astrofóliu, ktorá slúži na 
zohriatie človeka, ak sa niečo stane.

Koľko váži približne tvoj vak, 
keď idete na dlhšiu túru?
Záleží to vždy na tom, na aký kopec 
ideme, napríklad na Mont Blanc som 
mala cca 16 kg vak. Na dlhšie túry, 
ktoré trvajú viac ako 20 dní, to bolo 
viac ako 26 kg.

Všetko si to nosím sama, každý 
kopec si vždy rozdelíme na etapy, kde 
sú jednotlivé kempy a tam si od-
dýchnem. Sú ľudia, ktorí si zaplatia 
nosičov a tí im nosia veci, ale to je 
hlavne mimo Európy. Pre európskych 
horolezcov to nie je zdolaný kopec.

Čo je pre teba osobne tvoj 
najlepší výkon?
Väčšinou je pre horolezcov najväčší 
úspech ich najvyšší zdolaný vrch. Pre 
mňa je najväčší úspech, že moja dcé-
ra už zdoláva so mnou takmer iden-
tické výšky. Keď mala štyri roky, tak 
už zvládla 2400 m a bola vyhlásená 
za najmladšiu horolezkyňu v Srbsku. 
Taktiež je to Ararat, ktorý je zároveň 
svätým kopcom a jeho zdolanie som 
venovala môjmu ocinovi, ktorý je 
chorý.

Kedy začala tvoja dcéra cho-
diť na hory?
Už keď sa narodila som ju nosila vo 
vaku . Ja mám okrem horolezectva 

aj pilotný preukaz na športové lie-
tadlá, takže malú som nosila aj lietať 
od jej šiestich rokov.

Nezabudnuteľný zážitok?
Mám veľmi veľa zážitkov, na ktoré 
nikdy nezabudnem, ale predsa je 
jeden, ktorý zostane vo mne na-
vždy. Bolo to v Rakúsku, kde bol môj 
tím vyslaný za Srbsko na zdolanie 
vrchu Grossglockner, avšak išli sme 
z opačnej strany ako všetky ostatné 
tímy. Boli sme skupina siedmich 
ľudí a žiaľ nerátali sme s tak zlým 
počasím. Muži vyšli hore rýchlejšie, 
takže nakoniec sme zostali len ja 
a ešte jedna horolezkyňa zo skupiny 
visieť na lane, na ktorom sme boli 
všetci prichytení. Zostali sme uviaz-
nuté viac ako sedem hodín v mínus 
17 stupňoch, nevedeli sme už kvôli 
počasiu pokračovať. Nakoniec sa ona 
odhodlala a spustila sa dole a ja som 
tam zostala sama. Išla pre pomoc, 
avšak záchranári odmietli ísť, lebo 
predpokladali, že už určite nemôžem 
byť živá. Nakoniec prišli, ale bola 
som tam už skoro jeden celý deň, 
poslednú hodinu som bola dokonca 
v bezvedomí. Strávila som niekoľko 
dní v nemocnici, dala som sa dokopy 
a povedala som si, že tam už nikdy 
viac nepôjdem, avšak po určitom 
čase som to zvládla a zdolala som aj 
túto horu.

Aký je tvoj sen?
Aby moja dcéra úspešne skončila 
školu, aj kvôli tomu som tu, a aby sa 
následne vybrala dobrou cestou do 
života. Čo sa týka horolezectva, tak je 
to vrch Čho Oju v Himalájach, ktorý 
má výšku vyše 8000 m.

Najnáročnejší výstup?
Južná Amerika – Aconcagua, ktorý 
je vo výške takmer 7000 m a je tam 
strašne ťažký vzduch. Držali sme sa 
inštrukcií organizácie, ktorá dáva 
povolenie na výstup a tam nebo-
lo uvedené, že by bola potrebná 
kyslíková bomba. Po čase sme ich aj 
tak vyhľadali, lebo sú štúdie, ktoré 
hovoria o tom, že ľudia, ktorí spali 
na tomto vrchu a nemali kyslíkové 
bomby, umierali v dôsledku jeho 
nedostatku.

Mala si niekedy pocit, že to 
vzdáš?
Nie. Jedine vtedy v Rakúsku, keď som 
bola v nemocnici celá modrá, rodi-
čom som klamala, že som na výlete 
a keď som prišla domov, tak som si 
povedala, že je koniec. V tom čase 

KTO JE NATAŠA?

Nataša sa narodila v roku 

1983, pochádza zo srbského 

Trstenika a už tri roky žije 

na Slovensku a pracuje u nás 

ako operátorka výroby na 

oddelení LCD. Jej hobby je 

zároveň aj jej zamestnaním, 

v Srbsku sa živila ako 

profesionálny horolezec 

a má aj medzinárodnú 

licenciu profesionálneho 

horolezca a sprievodcu. 

Začínala najskôr s deťmi, 

pre ktoré organizovala aj 

kempy a neskôr si pribrala 

aj staršie deti. V období 

medzi rokmi 2015-2017 

mala prestávku kvôli 

zraneniu, pričom lekári jej 

nedávali veľkú šancu, že 

bude znovu chodiť, ale dala 

sa dokopy, cvičila, vrátila 

sa späť a zdolala najvyšší 

vrch Európy.
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som mávala aj halucinácie a navští-
vila som aj psychológa. Moja partia 
sa však dala dokopy a pripravili pre 
mňa prekvapenie, nasadili ma do 
auta a spýtali sa ma, či súhlasím, aby 
ma niekde vzali, myslela som si, že si 
pôjdeme niekam k moru oddýchnuť, 
ale vzali ma opäť na kopce a to bol 
môj návrat .

Nemáš strach počas výstupov? 
Nie. Poznám svoje telo a svoje 
možnosti, nejdem cez mŕtvoly, keď 
to nedávam, tak sa otočím a idem 
naspäť. 

Aké vlastnosti musí mať člo-
vek, aby mohol zdolať takéto 
vrchy?
Psychológovia hovoria, že ľudia, 
ktorí sa venujú takýmto extrémnym 
športom, nemôžu byť úplne nor-
málni . Určite treba mať odvahu 
a silu. Predtým, ako ideme na výstup, 
vždy absolvujem aj rôzne zdravotné 
a psychologické kontroly, aby som si 
bola na 100 % istá, že som pripravená 
na výstup. 

Kedy a kvôli čomu si prišla na 
Slovensko?
Prišla som v máji 2018, tri mesiace 
som pracovala pre firmu F&M Logis-
tics pri Seredi. V tom čase som chcela 
ísť do Argentíny, aj som mala nejaké 
peniaze od sponzorov, ale chýbalo 

mi ešte 2500 eur, čo bolo nemožné 
zarobiť v Srbsku, tak som prišla na 
Slovensko. Následne som dostala 
referencie na Foxconn, že tu mi 
pomôžu vybaviť víza a môžem tu tak 
zostať dlhšie pracovať. Tak som sem 
prišla, zamilovala sa a zostala .

Čo robíš, ak práve netrénuješ 
na nejaký výstup?
(Pozn. red. veľký smiech) Varím 
a upratujem. 

Máš nejaký životný cieľ?
Životným cieľom je zabezpečiť dcéru 
a potom by som chcela cestovať 
všade kde som doteraz nebola. Ces-
tovala som po všetkých kontinentoch 
okrem Austrálie, takže Austrália by 
bola destinácia. 

Máš životné motto?
Žijem každý deň ako svoj posledný 
a aj keď nejdú veci tak, ako by som si 
predstavovala, zostávam pozitívna. 

VRCHY PO PORADÍ AKO  

ICH NATAŠA ZDOLALA:

2000-3000 METROV

Srbsko a Čierna Hora – všet-

ky vrchy, Macedónsko (Titov 

a Korab), Slovinsko (Triglav), 

Albánsko (Maja é Jezerces), 

Rumunsko (Moldoveanu), 

Slovensko (Gerlachovský 

štít), Bulharsko (Musala 2925 

- najvyšší vrch Balkánu)

3000-5000 METROV

Švajčiarsko (Dufourspitze 

4630), Rakúsko (Grossglock-

ner 3798), Grécko (Olymp), 

Taliansko (Gran Paradiso 

4060, Dolomity), Nemecko 

(Zugspitze), Francúzsko 

(Mont Blanc 4810)

VIAC AKO 5000 METROV

Rusko (Elbrus 5642), Gru-

zínsko (Kazbek), Turecko 

(Ararat 5138)

VIAC AKO 6000 METROV

Argentína (Aconcagua 6962)
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Bicyklom do práce aj po práci
Už druhým rokom sme sa zapojili do celoslovenskej výzvy Do práce na 
bicykli, ktorá bola ako mnoho ďalších aktivít kvôli protipandemickým 
opatreniam presunutá z mája na september. Nič to však nezmenilo 
na tom, že naši kolegovia sa ešte vo vyššom počte ako vlani prihlásili 
a nesúťažili len za seba, ale aj za našu spoločnosť. 

AUTOR: REDAKCIA • FOTO: REDAKCIA, ARCHÍV M.B.

BICYKLOM  
DO PRÁCE

Máme niekoľko kolegov, ktorí 
bicyklujú do práce takmer počas 
celého roka a potom ešte niekoľko 
vytrvalcov, ktorí nás utvrdzujú v tom, 
že neexistuje zlé počasie, len zle ob-
lečený cyklista a bicyklujú do práce 
či už v daždi alebo v snehu. Do výzvy 
sa tento rok prihlásilo šesť tímov, 
dokopy 23 kolegov. 

Spolu nabicyklovali takmer 10 000 
km a ušetrili tak 2400 kg CO2, za čo 
im ďakujeme my všetci ako aj naše 
životné prostredie. Tento skvelý 
výsledok zabezpečil našej spoloč-
nosti tretie miesto v regióne Nitra 
a v rámci celého Slovenska sme zís-
kali krásne 37. miesto spomedzi 1020 
zamestnávateľov. 

Víťazstvo v rámci našej firmy už 
druhý rok obhájil tím GrandPa&Sons 
(Juraj Cangár, Martin Černák, 
Tomáš Martonka a Ján Račka), ktorí 

najazdili 3325 km. Prvenstvo v počte 
jázd získali Martin Černák a Tomáš 
Kováčik, obaja mali 38 jázd a v počte 
km sa stal víťazom Pavol Lehoťák 
s najazdenými 1314,39 kilometrami. 
Všetkým kolegom gratulujeme.

Bicykle sa však neukladali do sto-
janov ani po práci. Vďaka skvelému 

nápadu kolegu Mareka Blahu sa na 
bicykle sadalo aj každý piatok po 
práci. Zúčastniť sa mohol ktokoľvek 
z kolegov, jediná podmienka bola 
bicykel a chuť bicyklovať . Trasa 
sa menila každý týždeň a na svoje 
si prišli tak rekreační cyklisti, ako aj 
„machri“ na bicykloch. 

Piatková bicyklovačka sa nezaobiš-
la bez prestávky na občerstvenie 
a okrem toho, že si kolegovia zašpor-
tovali a vypli hlavu po celom týždni, 
si našli takto čas sa porozprávať aj 
o mimopracovných témach.

Záujem o bicyklovanie do práce má 
čoraz viac kolegov, a preto sa vedenie 
spoločnosti rozhodlo, že bicykle si 
tiež zaslúžia strechu nad hlavou. 
Aktuálne prebieha výstavba prestre-
šenia nad bicyklovým státím a jeho 
rozšírenie.
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Naše ratolesti 
S radosťou vám predstavujeme nové prírastky do rodín našich spolupra-
covníkov. Tešíme sa spolu s kolegami a prajeme im veľa radosti z deti-
čiek, lásky a samozrejme zdravia. Ďakujeme pekne za krásne fotky detí.

Pavol 20. 9. 2020 
Pavol Kollár

Klementína 29. 9. 2020 
Michal Valkovič

Jakub 13. 10. 2020 
Petra Bányiová

Ema 3. 11. 2020 
Erik Kramárik

Dilara 28. 10. 2020 
Enriko Lakatoš

Dáša 26. 9. 2020 
Martin Fekula

Výhercovia z minulého čísla

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili do súťaží z posledného 
Foxy. Nižšie nájdete výher-
cov aj správne odpovede na 
hádanky.

Šťastie sa usmialo tentokrát na 
kolegov:

Jana Számporová, 
Tomáš Mistrík, 
Daniela Sklenárová, 
Božena Burdová.

Správne odpovede  
z minulého čísla:

Aké mince mu dal? 
2 a 1 eurové

Ktoré písmeno nasleduje?  
D (deväť)

Kto ju otrávil?  
doktor (ostatné boli doktorky)

Kvapky.  
Jedna (potom už nebude 
prázdny)

INFOMIX

ZĽAVA: JANA SZÁMPOROVÁ, TOMÁŠ MISTRÍK, DANIELA 
SKLENÁROVÁ, BOŽENA BURDOVÁ
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Nové súťaže 
Za pár dní nás čakajú vianočné sviatky a veríme, že si počas nich náj-
dete troch času na oddych a tiež budete mať viac času, aby ste poroz-
mýšľali nad najnovšími hádankami. Pripravili sme si pre vás aj špeciálne 
vianočné sudoku, takže ak máte radi logické myslenie prepojené s kres-
bami, môžete začať tvoriť . Zodpovedzte čo najviac z našich háda-
niek a vyhrajte skvelé ceny. Prajeme veľa šťastia. 

Čo je pred tebou, ale 
nemôžeš to vidieť?

Čo má slová, ale nikdy 
neprehovorí?

Čo alebo kto môže 
cestovať po celom svete 
bez toho, aby sa pohol 
z kúta?

Predvčerom som mal 21 
rokov, budúci rok budem 
mať 24 rokov. Kedy mám 
narodeniny?

Odpovede na hádanky, ako aj správne vyplnené sudoku nám posielajte do 15.2.2021 na  
adresu eva.vrabelova@emea.foxconn.com alebo vhadzujte do schránky s názvom Časopis 
vedľa Sony kancelárie. Prajeme veľa šťastia.

Vianočné sudokuVianočné hádanky
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www.foxconnslovakia.sk

Ďakujeme všetkým 
našim kolegom za

Pre nás ste tí najlepší! 
Prajeme vám krásne Vianoce 
a úspešný nový rok 2021

Spoľahlivosť, vďaka ktorej sme úspešne 
zvládli náročné časy 

Inovatívnosť, ktorá nám všetkým pomáha rásť

Kvalitu, ktorou sme známi na celom svete

Ľudskosť, ktorú ste ukázali v každý jeden 
deň roka 2020

www.foxconn.sk


