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S poločné stretnutie 
vedenia spoločnos-
ti so zamestnanca-

mi presunula pred dvoma  
rokmi pandémia covidu z 
jedálne v Pečivárňach do 
on-line priestoru. 
Aj keď je vďaka interne-
tu pripojených na tomto 
evente viacej zamestnan-
cov ako to umožňovala  
v minulosti kapacita jedá-
lne a teda informácie sa 
dostanú širšiemu okruhu 
zamesntancov, predsa len 
nebude na škodu, aby sme 
si hlavné myšlienky z tohto 
rozhovoru pripomenuli aj 
spätne v podobe písaného 
rozhovoru. S generálnym  
riaditeľom Romanom Je-
žom a v tom čase ešte ma-
nažérkou personalistiky a 
rozvoja Petrou Klimovou 
som sa rozprávala 15. de-
cembra.   

10

Ohliadnutie za vianočným  
rozhovorom s generálnym riaditeľom 

G.S. Máme pätnásteho 
decembra, deväť dní do  
Vianoc. Stíhate pri všet-
kých povinnostiach, ktoré 
na čele firmy máte, vnímať 
aj obdobie blížiacich sa  
sviatkov? Máte už darčeky 
pre najbližších pripravené?   
   
R.J. Nestíham vôbec!  Čo je 
škoda. Vianočné osvetlenie 
mám stále doma v krabi- 
ciach a čo sa týka dar-
čekov, tak sme nejak spoloč-
ne doma dospeli k tomu, že 
darčeky okrem malých detí 
už nejaký ten rok neriešime. 
Obdarujeme sa počas roka 
keď je na to vhodná príleži-
tosť a na Vianoce si užívame 
skôr chvíle spoločnej poho-
dy, dobré jedlo, rozprávky  
a prechádzky či lyže. Ne-
chceme si kaziť čas stresom 
z nakupovania - toho je dosť 
počas roka. 

G.S. A aký darček by potešil 
Vás? Povedzme, súkromný 
pre Romana Ježa  a bizni-
sový, pre generálneho ria-
diteľa Romana Ježa?  
  
R.J. Určite nie hmotný. Z toho 
som už vyrástol a tých pár 
vecí týkajúcich sa koníčkov 
mám.  Potešil by ma ale ur-
čite čas na rodinu a koníčky. 
Môcť sa tak plnohodnotne 
vrátiť k aktívnemu športu!
A biznisový? Bolo by toho 
veľa. Čo mi rezonuje, je po 
termíne a už dlho predlho 
firmu kvári, je dokončenie 
strategických investícií na 
sušienkach. Asi aj preto by to 
bol darček, keďže túto zále-
žitosť už žiaľ nemáme v ru-
kách úplne sami ale drží nás 
v šachu dodávateľ.

G.S. Rok 2022 sa teda po-
maly ale isto blíži k záveru, 
pripomeňme si spoločne 
pre firmu najsilnejšie mo-
menty v tomto roku.   
  
R.J. Tu sa asi zdržíme. Po 
zmene vlastníckych vzťahov 
a náročnom období fúzie, 
refinancovania spoločnosti, 
prišlo zadefinovanie a vytý-
čenie nového smerovania 
firmy. Veľmi rýchlo sa nám 
ukázali slabé miesta vo fir-
me, identifikovali sme príle-
žitosti ako veci robiť lepšie, 
čo prinieslo zadefinovanie 
cieľov a priorít: 
Ľudské zdroje sa ukázali 
ako TOP priorita – Nedosta-
tok pracovnej sily a nespo-
kojnosť zamestnancov sme 
museli okamžite sanovať.  
Spoločnosť sú predsa hlav-
ne ľudia!

Autor: Gabriela Smerigová

Info 
Cez 

Vianoce  
si užívame  

skôr  
chvíle  

spoločnej 
 pohody.
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Definovali sme úplne novú 
stratégiu ľudských zdrojov 
nakoľko táto oblasť bola žiaľ 
dlhodobo na vedľajšej koľaji 
a následky neriešenia tej-
to enormne dôležitej témy 
sme potrebovali koncepčne 
ošetriť. Je to však nikdy ne-
končiaci proces a neustá-
le sa prispôsobovanie trhu, 
legislatíve, novým trendom! 

Prehodnotili sme pohľad 
na celý holding ako na 
konsolidovaný celok. Firmu 
nevnímame ako štyri indivi-
duálne spoločnosti kde bol 
fokus prevažne na materskú 
spoločnosť.  Výsledkom tej-
to zmeny je skutočne reálny 
pohľad na ziskovosť trhov, 
portfólia a našich zákazníkov. 
V tomto smere bola firma 
trošku „slepá“ a bez korekt-
ných dát nevedela vytvoriť 
biznisovú stratégiu a pod.
Uvedené zmeny si vyžiada-
li vytvorenie úplne nového 
oddelenia controllingu.   
  

Chýbal nám aj kapacitný 
pohľad pri plánovaní pre-
daja, ľudských zdrojov, vyťa-
ženosti liniek, návratnosť vy-
naložených marketingových 
prostriedkov. Výsledkom 
chýbajúcich informácií boli 
neefektivita a ekonomické 
škody.  
Snažili sme sa o dokončenie 
5 - 7-ročného investičného 
boomu!
Rovnako tak sme sa v rám-
ci manažmentu venova-
li harmonizácii trojlístka: 
procesy/ERP/organizačná 
štruktúra. 

G.S. Situácia po covide ne-
bola pre firmy vôbec jedno-
duchá. Ešte sme sa nestihli 
ani spamätať z uvoľnenia 

opatrení a vo februári vy-
pukol vojnový konflikt na 
Ukrajine. Mohli by ste nám 
popísať do akej miery a 
v ktorých oblastiach naj- 
viac táto udalosť ovplyvnila 
chod našej firmy?    

R.J. Vojna bola niečo, na čo 
nebol nikto pripravený. Pre 
nás tento konflikt zname-

nal uzatvorenie ruskej po-
bočky, popasovanie sa s 
cenami energií a nastupu-
júcou energetickou krízou, 
rastúcou infláciou a cenami 
vstupných surovín. Všetky ti-
eto faktory mali vplyv aj na 
zmeny v cenovej obchodnej 
stratégii. 

G.S. Myslím, že sa zhodne-
me, keď rok 2022 popíšem 
slovami turbulentný, ne-
predvídateľný a náročný. 
Okrem rastúcich cien vstu-
pov a inflácie začala na fir-
my vo veľkom doliehať aj 
energetická kríza.  Vláda 
s predložením riešenia vo 
forme pomoci firmám dlho-
dobo otáľa, ale vyrábať tre-

ba.  Ako sme na tom s ná- 
kupom energií na budú-
ci rok? Má manažment 
pripravené rôzne sce-
náre fungovania spo-
ločnosti pri rôznych ce-
nách energií?    

R.J. Trh s energiami je už dlh-
šie veľmi nestabilný. V roku 
2022 sme boli s nákupom 

energií vo výhode opro-
ti mnohým firmám, pretože 
energie nakupujeme s pred-
stihom a mali sme pokryté 
naše potreby do konca roka 
2022. Je veľký predpoklad, že 
s disponibilitou by problém 
nemal byť. Plyn máme a čo 
sa týka elektrickej energie...
tu meníme stratégiu. Pri pri 
aktuálne vysokých ponuko-
vých cenách na 2023 bude-
me nakupovať spotovo, kým 
ceny nepadnú pre nás na 
prijateľnú hodnotu. K pod-
pore od štátu sa vyjadrovať 
radšej nebudem.  

G.S. Ako ste spomínali, fir-
ma po zmene vlastníckych 
vzťahov prechádza zmena-

R O Z H O V O R

Info 
Pre nás  

tento  
konflikt 

 znamenal  
uzatvorenie  

ruskej 
 pobočky.

,,Výsledkom chýbajúcich 
 informácií boli neefektivita  

a ekonomické škody.“
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mi v nastavení procesov, 
boli naštartované viace-
ré celofiremné projekty, do 
ktorých sú zainteresované 
desiatky kolegov naprieč 
rôznymi oddeleniami. Mohli 
by ste nám povedať, ktoré 
sú podľa vás TOP 3 a prečo? 
 
R.J. Číslo jeden pre mňa bola  
stratégia ľudských zdrojov. 
Táto oblasť bola dlhodobo 
poddimenzovaná, predbie-
hal nás trh, dobiehal nás 
nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily vo forme ne-
dodávok, čo malo samozrej-
me  negatívny vplyv  na do-
dávateľsko-odberateľské 
vzťahy.
2. SAP – optimalizácia pro-
cesov vo firme s priamym 
dopadom na organizačnú 
štruktúru. Výsledkom imple-
mentácie SAP-u by malo byť 
celkové zlepšenie riadenia.
3. Kapacitné plánovanie  
a s tým súvisiaci konsolido-
vaný pohľad na V4 a z toho 
zosúladenie štruktúr a pro-
cesov v rámci V4: nazeranie 
na firmu ako jeden celok. Nie 
matka a tri nekoordinované 
dcéry. 

G.S. Rok 2022 som nazvala 
turbulentným, nepredvída-
teľným a náročným. Akým 
prívlastkom si myslíte, že sa 
bude označovať rok 2023?  

R.J. Rok neistoty a uvádzania 
vymenovaných projektov do 
života.

G.S. Budú aj nejaké no-
vinky v obsadzovaní ma-
nažérskych postov vo fir-
me? Už som niečo počula... 

R.J. Na niektoré pozície vo fir-
me nastupujú kolegovia z in-
terného prostredia, nakoľko 
preukázali manažérske, od-
borné ale aj ľudské vlast-
nosti, ktoré verím, že na pozí- 
ciách bohato zúročia:

Z I M N É  V Y D A N I E

Ľubica  Kucserová- riadi-
teľka divízie obchodu,   
  
Petra Klimová – riaditeľka 
úseku ľudských zdrojov,   
  
Aleš Zaviačič – riaditeľ ob-
chodu a marketingu pre SR. 
Okrem toho k nám prišla po-
sila na nové oddelenie con-
trollingu – Rastislav Glasa – 
špecialista na danú oblasť.
A áno, od februára k nám 
nastupujú noví kolegovia. 
Obaja sú renomovaní od-
borníci s dlhoročnou praxou 
a skúsenosťami vo svojom 
obore z domáceho aj med-
zinárodného prostredia. Na 
pozíciu riaditeľky divízie 
výroby nastúpi Jana Rač-
ková a post riaditeľa mar-
ketingu bude zastávať Ju-
raj Grosoš. 

G.S. Viackrát ste spome-
nuli oblasť HR. A preto som 
rada, že moje pozvanie k 
rozhovoru prijala aj ma-
nažérka personalistiky  
a rozvoja, Petra Klimová.  
Petra, kde nás najviac páli-
la päta v oblasti ĽZ?   

P.K. Najväčšou výzvou roku 
2022 bol nedostatok za-
mestnancov vo výrobe, s 
tým spojené nedodávky pre 
zákazníkov spoločnosti.
Otvorili sme možnosť nábo-
ru zahraničným uchádza-
čom, čo bola výzva najmä 
pre vedúcich zamestnancov 
výroby - ako s nimi pracovať, 
ako sa s nimi budú dorozu-
mievať, ako to prijmú naši 
lokálni zamestnanci ale i pre 
nás z hľadiska dodržania le-
gislatívy. K dnešnému dňu 
nám prešla cez ruky skoro 
stovka uchádzačov zo za-
hraničia, polovica z nich už u 

nás aktívne pracuje  a časť z 
nich ešte nastúpi začiatkom 
roka 2023. Vypuklý problém 
s počtom zamestnancov 
by týmto mal byť vyriešený,  
i keď stále musíme byť v 
strehu.  Musím poďakovať 
všetkým trom stranám  - 
vedúcim, zahraničným ko-
legom ale i kolegom Slová-
kom, ktorí sa našich nových 
ľudí ujali a vytvorili si mnohé 
dobré vzťahy. 
 
G.S. Na jednej strane ľu-
dia chýbali, na strane 
druhej – TH spoločnosť 
prešla optimalizáciou ad-
ministratívnych procesov.  
Aké sú výsledky?   

P.K. Nešlo o jednoduchý krok  
a tentokrát patrí vďaka TH 
zamestnancom, ktorí veľmi 
disciplinovane vypísali op-
timalizačné hárky procesov  
a činností. 
Optimalizácia stále prebie-
ha, ešte nie je ukončená, ale 
tým, že ňou žijeme už sko-
ro celý rok, sa nám podarilo 
zredukovať k dnešnému dňu 
19 pracovných pozícií. Treba 
poďakovať i vedúcim za-
mestnancom, ktorí skutočne 
hľadali možnosti šetrenia, 
spájali činnosti a prípad-
né voľné pracovné pozície 
už neobsadzovali novými  
ľuďmi.    

G.S. Živo si pamätám ako 
som vypĺňala aj priesku-
mu spokojnosti. Predpokla-
dám, že tento bol kľúčový 
pri zostavovaní stratégie 
HR. Ktoré témy rezonovali?  

P.K. Išlo o celofiremný pro-
jekt s účasťou niečo málo 
nad 50 %. Hlavné témy, ktoré 
v ňom rezonovali boli:  
Stravovanie, odmeňovanie, 
adaptácia a benefity.  
 
G.S. Môžeš byť prosím 
konkrétnejšia?    

Info 
Najväčšou 

 výzvou  
roku 2022  

bol  
nedostatok  

zamest- 
nancov  

vo výrobe.

,,K dnešnému dňu nám  
prešla cez ruky skoro  
stovka uchádzačov  

zo zahraničia.“
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P.K. Stravovanie – som si 
istá, že počas posledného 
roka sa zvýšila kvalita posky-
tovanej služby a kvalita jed-
la. Tí, čo jedáleň navštevujú, 
vedia. Tí, čo ju nenavštevujú, 
pozývam ich, nech sa prida-
jú. Možno nie vždy sa všetko 
vydarí na 100%, ale je citeľná 
a úprimná snaha od kolegov 
zo stravovacej spoločnosti, 
aby sa táto služba zlepšila  
a skutočne sa aj zlepšuje.   
  
Odmeňovanie je veľkou 
témou. Zamestnanci nie sú 
spokojní  s výškou základ-
ného platu, ani s možnosťou 
ovplyvňovania svojej pré- 
miovej zložky. Od 1.1.2023 sú 
už nové tarify pre R zamest-
nancov schválené a ich na-
výšenie sa hýbe v rozpätí od 
6 do 14 %. 
TH zamestnanci si ešte budú 
musieť do 1.4.2023 počkať. 
Prémiové zložka, resp. ukazo-
vatele, ktoré nám prémiovú 
zložku ovplyvňujú, sú mo-
mentálne pod drobnohľa-

dom. V priebehu budúceho 
roka budeme mať na pozadí 
mzdového systému i testo-
vaciu verziu na nové mera-
teľné ukazovatele jednot-
livých úsekov. Ak to klapne, 
tak k 1.7.2023, resp k 1.1.2024 
upravíme parametre pre vý-
počet pohyblivej zložky. 

Adaptácia – správnym 
adaptovaním nových za-
mestnancov si šetríme čas, 
získavame väčšiu pracovnú 
istotu v rámci organizačnej 
zložky. Dobrá adaptácia je  
potrebná na každej jednej 
pracovnej pozícii. 
Počas roku 2022 sa ňou ale 
najviac museli zaoberať 
pracovníci vo výrobe,  práve 
z dôvodu hromadných ná-
borov. 
Preto ich do budúceho ob-
dobia chceme motivovať  
a pre vyššie pracovné pozí-
cie vo výrobe, ktoré si vyža-
dujú väčší čas na zaučenie, 
sme spoločne s výrobou 
vytvorili motivačný odme-
ňovací spôsob za zaúčanie. 
Verím, že sa nám táto fi-
nančná investícia vráti viac  
v podobe nižšej fluktuácie  a 
vyššej stability zamestnan-
cov. 

Benefity – z prieskumu sme 
vnímali, že zamestnanci be-
nefitný systém považujú za 
nespravodlivý, neprehľadný 
a zvýhodňujúci len istú sku-
pinu zamestnancov.  Z tohto 
dôvodu sme sa rozhodli be-
nefity zjednodušiť. 
Sociálny fond (SF) je tvorený 
1,5 % z miezd plus príspevok 
od zamestnávateľa. Výška 
fondu zostáva, nič z neho 
neberieme, nič z neho ne-
krátime. 
Značnú časť z neho vez-
me príspevok na stravova-
nie a nechávame  v ňom aj 
sociálnu výpomoc. Všetky 
ostatné peniaze v SF sme 
zobrali ako celok a pode-
lili počtom zamestnancov. 

Od r. 2023 platí, že každý 
zamestnanec má nárok na 
250 € (namiesto súčasné-
ho 150 €)  zo SF.   
 
G.S. Myslím, že sa zhodne-
me, že okrem náročného 
obdobia bol koniec roka 
pre našu spoločnosť veľmi 
príjemný. Získali sme  dve  
vzácne ocenenia a myslím 
si, že bez angažovanos-
ti všetkých zamestnan-
cov by to nebolo možné.  
  
R.J. Jedno ocenenie je biz-
nisové, to druhé zase spo-
ločenské. Naša spoločnosť 
bola spolu s ďalšími pia-
timi firmami zo Slovenska 
ocenená ako Best Managed 
Company  - teda najlepšie 
riadená spoločnosť. Cenu 
udeľovala odborná porota 
pod hlavičkou prestížnej au-
dítorskej a poradenskej spo-
ločnosti Deloitte .

To, že peniaze sú dôležité, 
ale nie sú tým najdôležitej-
ším, svedčí aj ocenenie od 
spoločnosti Úsmev ako dar. 
Ocenili nás ako vzácneho 
partnera, s ktorého podpo-
rou môžu dlhodobo počítať 
pri realizovaní svojich aktivít 
spojených s pomocou de-
ťom bez rodičov a sociálne 
slabším obyvateľom tejto 
krajiny.  

Myslím, že krajší záver sme 
si ani nemohli priať. Snáď 
už len všetkým zaželať veľa 
zdravia, lásky, porozumenia, 
využitých príležitostí a splne-
ných prianí v roku 2023. 
 
 
„Je dobré mať peniaze na veci, 

ktoré si za peniaze kúpite. Dobré 

je však občas skontrolovať, či ste 

nestratili veci, ktoré sa za peniaze 

kúpiť nedajú.“

George Horace Lorimer

Info 
Vypočuli  

sme si  
zamestnancov a 
zjednodušujeme 

čerpanie  
benefitov.

Z I M N É  V Y D A N I E
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Čo sme spolu zažili v roku 2022? 

•• Spoločne sme sa po dlhej 
dobe stretli na bowlingo-
vom turnaji.  
 
•• Zaviedli sme gastro novin-
ky a špeciálne ponuky jedál 
v podnikovej reštaurácii po-
čas celého roka. 
 
•• Veľkonočné sviatky spestrili 
aj veľkonočné výrobky od 
našich kolegov z Cífera, ktoré 
si mohli vyzdvihnúť všetci za-
mestnanci. 
 
•• Po zime sme si skontrolovali 
zdravie počas Jarných dní 
zdravia. 
 
•• Spoločne sme zorganizovali 
zbierku trvanlivých potra-
vín pre odídencov z Ukrajiny.
 
•• Rozdali sme takmer 1000 
vitamínových balíčkov na 
posilnenie imunity pre všet-
kých zamestnancov. 

•• Zašportovali sme si v rámci 
kampane Do práce na bi-
cykli už po ôsmy krát. 
 
•• Potešili sme vás celým ba-
lením oblátok Mila. 
 
•• Spoločne sme už po šies-
tykrát privítali malých prvá-
čikov, tento raz aj s Mirom 
Jarošom.  
 
•• Rozdali sme balenie Hora-
liek pre všetkých našich ko-
legov. 
 
•• Zamerali sme sa na zdravie 
počas Jesenných dní zdra-
via. 
 
•• Rozdistribuovali sme viac 
ako 900 kusov  vianočných 
darčekov a výrobkov pre 
všetkých našich zamestnan-
cov.
 
•• Zorganizovali sme spoloč-

ne Vianočné trhy pomoci  
a pomohli tým, ktorí to najvi-
ac potrebujú.  
 
•• Dvakrát do roka boli vypla-
tené mimoriadne odmeny, 
aj keď hospodársky výsledok, 
ako hlavný  ukazovateľ nebol 
celkom optimálny. 
 
•• Získali sme ocenenie Best 
Managed Companies od 
spoločnosti Deloitte. 
 
•• Získali sme ocenenie Vzác-
ny partner od spoločnosti 
Úsmev ako dar. 

Autor: Redakcia
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Sme radi, že vás máme  
Autor: Renáta Žigová 

Aj vám sa vidí, že súčasný svet sa viac sťažuje ako ďakuje? Len si spomeňme, 
koľkokrát sme sa za posledné dni na niečo sťažovali a koľkokrát sme boli vďační?

lovek je vďačný vte-
dy, keď sa prestane 
zaoberať vecami, 

ktoré mu v živote chýbajú 
a zameria sa na veci, ktoré 
má. Žijeme v dobe, v kto-
rej sme zameraní na výkon, 
a tak sme sa naučili nielen 
od života, ale aj od samého 
seba žiadať stále viac a viac. 
Tým, že sa neustále porov-
návame s inými, sa nám zdá, 
že nedostávame toľko, koľko 
by sme si možno zaslúži-
li. Máme však mnoho vecí 
a hodnôt, za ktoré môžeme 
byť vďační, no často na ne 
zabúdame. Ste zdraví? Ak 
je odpoveď áno, je to hneď 
prvá vec za ktorú môžeme 
byť vďační každé ráno, keď 
vstaneme. Máte okolo seba 
ľudí, za ktorých môžete byť 
vďační? Verím tomu, že od-
poveď je opäť áno. Často na 
tieto základné veci zabúda-
me a v mnohých prípadoch 
ich berieme automaticky 
ako samozrejmosť alebo ich 
nevieme oceniť. Vďačnosť 
sa dnes príliš nenosí. Be-
rie sa viac ako zastaraná a 
nemoderná hodnota. To je 
však veľký omyl. Vďačnosť 
má svoje opodstatnenie aj 
v dnešnej dobe. Prečo? Pre-
tože na základe viacerých 
výskumov bolo zistené, že 
vďačnosť so sebou prináša 
viaceré vzácne benefity, o 
ktorých ste doposiaľ možno 
ani nevedeli. Napríklad:
- vďačnosť nás robí šťast-
nejšími,
- robí nás tiež zdravšími,
- tí, ktorí sú vďační, sú v ko-
munite ľudí obľúbení a majú 
viac priateľov,
- vďaka vďačnosti máme 

väčšie úspechy v kariére,  
vieme pochopiť kolegov, na-
driadených či podriadených,
- vďačnosť zvyšuje našu 
produktivitu,
- zlepšuje naše rozhodova-
nie,
- sme priateľskejší,
- sme optimistickejší,
- empatickejší,
- lepšie spíme,
- vďačnosť robí naše spo-
-mienky krajšími,
- žijeme v šťastnejšom man-
želstve,
- menej závidíme,
- sme menej materiálne ná-
roční,
- vďaka vďačnosti aj lepšie 
vyzeráme.
Toto je len niekoľko z množ-
stva výhod, ktoré vďačnosť 
prináša.
 
V každodennom zhone je 
niekedy ľahké pozabudnúť, 

že láska, vzťahy, vďačnosť a 
radosť sú hlavnými  majákmi 
na našej životnej ceste.
Preto by sme sa chceli po-
ďakovať všetkým našim za-
mestnancom za ich dôveru, 
lojálnosť a prácu, ktorú u nás 
odvádzajú.   

Ďakujeme zamestnancom 
z tretích krajín, krajín EÚ, že 
prišli na Slovensko a vybrali 
si práve nás ako svojho za-
mestnávateľa. Momentálne 
u nás pracuje 64 kolegov a 
pri výrobnom procese sú 
veľmi nápomocní.
Ďakujeme aj „našim“ Slo-
vákom za prijatie, podporu, 
pomoc a adaptáciu nových 
zamestnancov aj keď to nie 
je vždy jednoduché.  

Veľmi si vážime každého jed-
ného zamestnanca a sme 
radi, že vás máme.

Č

Info 
Máme  

mnoho  
vecí a  

hodnôt,  
za  

ktoré  
môžeme 

 byť  
vďační.
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Patríme medzi šesticu najlepšie 
riadených firiem na Slovensku 
Autor: Gabriela Smerigová

Titul Slovakia Best Managed Companies je pečiatkou kvality. 
Potvrdzuje, že spoločnosť je dobre riadená. 

áver roka bol pre 
našu spoločnosť 
skutočne veľmi prí-

jemný. Ako ste už mnohí po-
strehli, naša spoločnosť zís-
kala prestížne ocenenie Best 
Managed Companies 2022. 
Znamená to, že patrí medzi 
šesticu najlepšie manažova-
ných spoločností na Sloven-
sku za rok 2022, ktoré sú mi-
nimálne z 50 % v slovenských 
alebo v českých rukách.
Na udelení ocenenia spo-
ločnosti I.D.C. Holding, a.s. sa 
zhodla nezávislá odborná 
porota na základe vyhod-
notenia voľne dostupných 
dát, ale aj podrobných do-
plňujúcich údajov o stave  
a fungovaní systému  
riadenia v našej spoločnosti.
 
Ocenenie z rúk prezidenta 
Republikovej únie zamestná-
vateľov, Miroslava Kiraľvar-
gu, prebral na slávnostnom 
gala večere za našu spo-
ločnosť predseda predsta-
venstva a generálny riaditeľ 
Roman Ježo.
„Toto ocenenie je v skutoč-
nosti ocenením práce všet-
kých našich zamestnancov. 

Od vrcholového vedenia, 
cez stredný a nižší manaž-
ment až po radových za-
mestnancov. Každý z nich 
má zásluhu na tom, ako sa 
firme darí a aké výsledky 
spoločne dosahujeme“, po-
ďakoval sa v slávnostnom 
príhovore generálny riadi-
teľ všetkým zamestnancom 
našej spoločnosti a ďalej 
dodal, že získanie ocenenia 
od renomovanej audítorskej 
spoločnosti je bez debaty 
veľmi povzbudivé a moti-
vujúce.  „Je to v prvom rade 
spätná väzba a informácia 
do vnútra spoločnosti, že 
svoju prácu nerobíme zle, 
ale práve naopak - je von-
kajším prostredím vnímaná 
pozitívne. Zároveň bolo pre 
nás zaujímavé využiť mož-
nosť porovnať sa na základe 

globálnych „best practices“ 
s tisíckami organizácií vo 
svete, ktoré už týmto pro-
gramom prešli.    
Ocenenie vnímam tiež aj ako 
potvrdenie faktu, že jasná ví-
zia spolu s firemnými hodno-
tami, výborným produktom  
ako aj vzdelaní a angažovaní 
zamestnanci sú v biznise ne-
vyhnutnosťou.“

Info 
patríme  

medzi  
šesticu  

najlepšie  
manažovaných 

spoločností  
na Slovensku  

za rok  
2022.
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Naša spoločnosť je vzácnym 
partnerom Úsmevu ako dar
Autor: Gabriela Smerigová

„Zmysel má pre naše deti taká pomoc, ktorá je systematická, opakovaná a vieme 
sa na ňu spoľahnúť. Partneri, ktorí nám ju dlhé roky poskytujú, sú pre nás neoceni-
teľní a veľmi vzácni. Za to im patrí naše veľké ďakujem.“

oto bola hlavná 
myšlienka, ktorá sa 
niesla slávnostným 

galavečerom, ktorý pre 
svojich dlhodobých pod-
porovateľov a partnerov 
usporiadala pri príležitosti 
40. výročia založenia spo-
ločnosť Úsmev ako dar na 
sklonku minulého roka. 
Spoločnosť priateľov detí z 
detských domovov Úsmev 
ako dar je najstaršou a naj-
väčšou mimovládnou orga-
nizáciou pôsobiacou v ob-
lasti náhradnej starostlivosti, 
pomoci ohrozeným rodinám 
na Slovensku a pomoci obe-
tiam trestných činov.
Podporuje deti a mladých v 
centrách pre deti a rodiny 
(bývalé detské domovy), po-
máha mladým po odchode 

z centier, rodinám v ťažkých 
životných situáciách, buduje 
centrá na pomoc rodinám 
v núdzi a dostupné sociálne 
nájomné bývanie. Vzdeláva 
záujemcov o náhradné ro-
dičovstvo a sprevádza ná-
hradné rodiny. Okrem toho 
sieťuje a vzdeláva odborní-
kov, profesionálov i dobro-
voľníkov. 
Naša spoločnosť spolupra-
cuje s Úsmevom ako dar už 
viac ako dve desiatky rokov. 
Činnosť „Úsmevákov“ pod-
porujeme predovšetkým po-
skytovaním sladkostí, ktoré 
deti tak milujú. Sladkosti pu-
tujú  v čase letných prázd-
nin na tábory, výlety alebo 
športové podujatia, ktoré 
pracovníci pre svojich zve-
rencov organizujú v rám-

ci celého Slovenska. Tisícka  
vianočných balíčkov je kaž-
doročne rozdaná medzi deti 
z centier, ktoré sa zúčastňujú 
Vianočného koncertu vysie-
laného počas Štedrého ve-
čera na Jednotke v RTVS. Ani 
tento rok nebol výnimkou. 
Aj keď nezištná pomoc je pre 
jej prijímateľa neoceniteľná, 
predsa sme ako prejav vďa-
ky z rúk predsedníčky a šta-
tutárky spoločnosti Úsmev 
ako dar - Emílie Chovancovej 
Bezákovej, prevzali ocenenie 
za neoceniteľnú dlhoročnú 
podporu a pomoc rodinám 
a deťom v ťažkých životných 
situáciách.
Toto ocenenie je predov-
šetkým morálnym povzbu-
dením, že pomáhať malým  
a slabým má zmysel. T Info 

Naša  
spoločnosť  

spolupracuje  
s Úsmevom  

ako dar 
 už viac  

ako  
dve  

desiatky 
 rokov. 
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Prvé Vianočné trhy pomoci boli 
úspešné 
Autor: Gabriela Smerigová

Pre mnohých z nás sú Vianoce symbolom radosti, pokoja, štedrosti a obdarúvania 
sa. Osud však nerozdáva len dobré karty a preto sme sa rozhodli po  prvýkrát v na-
šej spoločnosti zorganizovať charitatívnu akciu s názvom Vianočné trhy pomoci pre 
tých, ktorí pomoc potrebujú, ale sami si ju nedokážu zaobstarať. 

úpa ručne vyrába-
ných vianočných 
dekorácií, oblátok, 

orechov, medu či rôznych 
ozdôb od našich kolegov 
nie len potešila ich nových 
majiteľov, ale vyzbierané 
peniaze putovali na účty 
trom organizáciám, ktoré 
sa venujú hendikepovaným 
deťom. 
Utŕženú finančnú čiastku z 
predaja, ale aj príspevky za 
vianočnú kapustnicu, punč 
či vianočné pečivo doplnil 
náš generálny riaditeľ Ro-
man Ježo na konečnú sumu 
3 300 eur a bola rozdelená 
medzi tri občianske združe-
nia rovným dielom. 
Ktoré občianske združenia 
boli obdarované?
• OZ Bzučko – pomoc teles-
ne a mentálne postihnutým 
deťom a ich rodinám, najmä 
Romanke, ktorá trpí detskou 
mozgovou obrnou
• OZ Na trati – hlavným 

cieľom OZ je prevádzkovať 
denné centrum pre autistic-
ké deti v Hrnčiarovciach nad 
Parnou s rovnakým názvom 
„Na trati“
• OZ Pomoc zo srdca – po-
moc rodinám s autistickými 
deťmi – podporili sme priamo 
Ľuboša z Jablonca.   
 
Rada by som uviedla, že som 
nesmierne hrdá na našich 
zamestnancov. V čase, keď 
nik nemá peňazí nazvyš a si-
tuácia je neistá, podarila sa 
nám všetkým spoločne úžas-
ná vec. Okrem vianočných 
ozdôb, ktoré si naši kolegovia 
zakúpili na tejto krásnej akcii, 
ich bude určite hriať aj dobrý 
pocit z pomoci, ktorú poskytli 
deťom, ktoré ju potrebujú v 
živote o čosi viac. Všetkým 
vám aj touto cestou ďaku-
jem a verím, že sme tým-
to spoločne položili zákla-
dy  novej vianočnej tradície. 
 

K
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Meníme prístup k  
poskytovaniu benefitov 
Autor: Petra Klimová

Zamestnanecký prieskum nám ukázal, že naši zamestnanci vnímali systém posky-
tovania benefitov v našej spoločnosti za nespravodlivý, neprehľadný a zvýhodňu- 
júci len istú skupinu zamestnancov.

kupina zamestnan-
cov s malými deť-
mi mala možnosť 

čerpať príspevky na letný 
tábor, prváčika, či škôlku. 
Ďalšia skupina zamestnan-
cov zas dostávala príspe-
vok na cestovné, hoc bola 
len zo Serede a blízkeho 
okolia. A takto si našli sku-
piny zamestnancov medzi 
benefitmi výhody, ale nie 
všetci. 
Medzi nami sú aj kolegovia, 
ktorí sú bezdetní alebo im 
už deti odrástli a benefit-
ný balíček Rodina pre nich 
nemal opodstatnenie. Sú aj 
takí, ktorí sú lojálni voči spo-
ločnosti, pracujú viac, majú 
veľa nadčasov a tým pá-
dom si polepšili mzdu – ale 
práve za svoj aktívny prístup 
nedostali cestovné.
Nie každý obľubuje divadlá a 
kiná a iný kultúrny program, 
ale je pre nich relaxom skôr 
posedenie u kaderníka, či na 
rybách. 
 
Naopak, z prieskumu názorov 
sme dostali pozitívnu spätnú 
väzbu na ,,samorozhodo-
vací“ finančný balík 150 eur, 
ktorý si mohli zamestnanci 
čerpať podľa uváženia na 
činnosti, ktoré pod tieto be-
nefity patrili.    
A tak sme si položili otázku, 
čo spraviť, aby sme do be-
nefitov vložili spravodlivosť, 
ale zároveň zachovali soli-
dárnosť.
Keďže sa hovorí, že v jedno-

S duchosti je krása, rozhodli 
sme sa takouto cestou vy-
kročiť i my. Systém sme zjed-
nodušili a sprístupnili rovna-
ko pre všetkých. Preto sme 
všetky finančné prostriedky, 
ktoré tvoria sociálny fond 
zrátali, vyčlenili príspevok na 
stravné, podporu v prípade 
rodinných sociálnych kríz a 
zvyšok sme podelili počtom 
zamestnancov. Potešilo nás, 
že sme sa dostali na čiast-
ku ročného príspevku 250 
eur na zamestnanca (aj keď 
s odretými ušami). Napriek 
zákonným limitom sme sa 
snažili nájsť ďalšie možnos-
ti čerpania a necháme na 
rozhodnutí každého jedného 
zamestnanca ako so svojím 
finančným balíkom naloží. 
 

Samozrejme, nedá sa uspo-
kojiť všetkých. Vedieme 
presnú evidenciu čerpania 
a ak niekto doteraz spadol 
aj do čerpania rodinného 
balíka a zároveň čerpal ces-
tovné a ešte si užil aj kultúru, 
vyčerpal z balíka oveľa viac  
a v novom systéme bude 
mať nárok nižší. Ale väčšia 
časť zamestnancov sa po-
teší a dostane navýšením 
balíka viac.
  
 
 

,,Každý zamestnanec  
sa sám rozhoduje, do 

 čoho peniaze investuje“.

Info 
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názorov  
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Takto postavený systém 
benefitov je spravodlivý a 
solidárny zároveň. 
Spravodlivý preto, že každý 
zamestnanec má nárok na 
takú istú čiastku a sám sa 
rozhoduje, do čoho peniaze 
investuje. 
Solidárny preto, lebo sociál-
ny fond je tvorený percen-
tom zo mzdy zamestnanca a 
z tohto dôvodu zamestnan-
ci s vyššou mzdou do neho 
prispievajú vyššou čiastkou 
ako zamestnanci s nižšou 
mzdou. Ale čerpanie je rov-
naké, takže je zabezpečená 
aj miera solidarity.  

Čiastku 250 € je možné čer-
pať a uplatniť na: 
• cestovné, 

Ilustrácia na titulnej strane
Autor: Redakcia

N a titulke zimného čísla Našich novín je použitá 
ilustrácia od Vaška (13 rokov), ktorý vyrastá v 
Detskom domove sv. Jozefa v Turzovke. 

Naša spoločnosť si jeho kresbu vybrala v rámci projektu 
„PF, ktorá pomáha“ za motív vianočného a novoročného 
poďakovania pre obchodných partnerov. Kúpou tejto 
kresbičky sme tak malému umelcovi Vaškovi prostred-
níctvom organizácie Úsmev ako dar, finančne prispeli 
na to, aby si plnil svoje sny. 

Z I M N É  V Y D A N I E

• príspevok pri narodení 
dieťaťa - v hodnote 200 € / 
dieťa, 
• príspevok na dieťa pri ná-
všteve jasieľ alebo mater-
skej školy - v hodnote 150 € 
/ dieťa, 
• príspevok na dieťa pri ná-
stupe do 1. ročníka základnej 
školy - vo výške 150 € /dieťa,  
• preplatenie nákladov na 
detský tábor,
• kultúrne a športové podu-
jatia - divadlo, kino, koncert, 
športové podujatia, 
• zdravotnú starostlivosť - 
poplatky v zdravotníckych 
zariadeniach, príspevok 
na optické pomôcky napr.  
dioptrické okuliare, šošovky, 
• regeneráciu pracovnej 
sily a športovú rehabilitá-

ciu - masáže, posilňovňa, 
telocvičňa, bazén, sauna,  
wellness, kadernícke a koz-
metické služby, manikúra, 
pedikúra, skipass, lanovky, 
rybárske preteky/lístky,
• rekreačný pobyt na Slo- 
vensku min. na dve noci. 

Sú to peniaze určené vám, 
čerpanie prostriedkov je 
jednoduché. Stačí kontakto-
vať oddelenie personalistiky  
a rozvoja a buď si vypísať  
žiadosť alebo doručiť dokla-
dy na preplatenie. 

Básnik sa modlí za deti - Milan Rúfus

Nevedia prečo,
no veľmi im to treba.
A možno ešte viacej ako chleba.
Aby im v duši pusto nebolo.
Aby ich mali radi okolo.
Aby im bolo mäkko
ako v mame.
Keď bolia veci, ktoré nepoznáme,
tu každé dieťa,
plaché ako laň,
na hlave musí cítiť teplú dlaň.
Bože,
o takú dlaň Ťa ľudské mláďa prosí.
V čase, keď ešte nevie, Kto si.
Našiel Ťa hore ten džavot tenkých hláskov?
Našiel. Dal si im liek.
A nazval si ho láskou.
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JUBILANTI
Naši pracovní

prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Cífer
logistika a doprava
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzakreň Figaro Trnava
obchod
Správa úseku riaditeľa obchodu a marketingu pre SR 
logistika a doprava
logistika a doprava
prevádzakreň Figaro Trnava
obchod
prevádzakreň Figaro Trnava
oddelenie ÚRK
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Pečivárne Sereď

Jozef Kobela

Vladimír Ašverus
Peter Baša

Róbert Boledovič
Zoltán Bóna

Veronika Bosá
Dušan Budinský

Jaroslava Goldová
Marián Gombík
Tomáš Príbela
Patrik Selecký

Štefan Sivák
Ján Soroka

Monika Stillerová
Petra Šuláková

Mária Švihoríková
Ján Tóth

prevádzkareň Cífer

Miroslav Barbírik
Marcela Bellová

prevádzareň Cífer
úsek ľudských zdrojov

úsek ľudských zdrojov
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Pečivárne Sereď
logistika a doprava

Lenka Horáčková
Viera Ivančíková
Branislav Jankto
Marián Královič
Jarmila Mrvová

Ondrej Rakús

prevádzakreň Figaro Trnava
správa divízie finančno-ekonomického riaditeľa

Vladimír Rapant
Janette Švehlová

5 rokov

100 €

150 €

200 €

300 €

250 €

prevádzkareň Pečivárne SereďRóbert Dusil

400 € prevádzkareň Pečivárne SereďĽubica Šmátralová

10 rokov

15 rokov

20 rokov

25 rokov

30 rokov

35 rokov

350 €
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DÔCHODKU
Odchody do

Behýl
Ivaničová
Lukáčová
Páleníková
Křeneková
Švehlová
Brestovanská
Kollárová st.
Janikovič
Kovačičová

Ďakujeme kolegom, ktorí pracovali v našej  

                          spoločnosti a v roku 2022 odišli do dôchodku.    
 

Vernosť jednému zamestnáveteľovi je jav,  

ktorý sa v dnešnej dobe stal skôr výnimkou ako pravidlom.  

O to viac si ceníme všetky naše kolegyne a kolegov,  

ktorí u nás pracujú aj desiatky rokov. 

 Nie len im, ale aj všetkým,  

ktorí v tomto roku odišli do dôchodku,  

patrí vďaka za ich spoluprácu a lojalitu.

Peter
Helena
Vlasta
Darina

Jana
Edita

Zdena
Anna
Jozef

Jozefína

Z I M N É  V Y D A N I E

Emília
Jana

Terézia
Janka
Mária
Viera

Eva
Pavol

Gabriel

Ivanová
Hindická
Horenská
Šimončíková
Kolbová
Čechovičová
Antolová
Grman
Anda
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