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Pečivárne mi boli asi súdené 
 

Prečítajte si rozhovor s naším dlhoročným zamestnancom, 
pánom Petrom Behýlom, ktorý celý svoj pracovný život zasvätil 

Pečivárňam.

 
Rekreačné poukazy 

 
Rekreačné poukazy alebo príspevok na rekreáciu  

podľa Zákonníka práce, ktoré mali pomôcť rozmachu cestovného 
ruchu na Slovensku, uzreli svetlo sveta 1. januára 2019 a v našej 

spoločnosti ich zamestnanci radi využívajú. 
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P R I E S K U M

Autor: Nikol Lanczová

ento rok sa nám 
naskytlo niekoľko 
príležitostí v rámci 

realizácie projektu tvor-
by HR stratégie, kedy 
sme sa mali možnosť 
 s vami porozprávať a ro-
zobrať rôzne témy. Mno-
ho rozhovor bolo veľmi 
podnetných a prínos-
ných. Uvedomili sme si, 
aké je nesmierne dôle-
žité načúvať.    

Keďže nie vždy je možnosť sa 
stretnúť ,,zoči-voči“ a prebrať 
spolu jednotlivé témy, boli 
by sme nesmierne vďační, 
aby ste vo vyjadrovaní svo-
jich názorov pokračovali a to 
rozličnými spôsobmi: 

T

Info 
Výsledky 

 hodnotenia 
 sa  

spracovávajú 
za  

celú  
spoločnosť  

a je z  
nich jeden 

 výstup, 
 ktorý 

 obdrží 
 vedenie 

 spoločnosti. 

Využili ste možnosť  
vyjadriť si svoj názor?
Za posledné obdobie sme od 
vás, našich zamestnancov,  
vnímali kritiku, že nie ste 
vypočutí. A ak vôbec,  
tak sa vaše názory  
nikam nedostanú  
a nič sa neudeje.

Nadriadený zamestnanec 

Je to vaša prvá spojka. Úlo-
hou vedúceho zamestnan-
ca je vykonávať si svoje pra-

covné činnosti ale zároveň 
je podstatnou súčasťou jeho 

náplne práce byť vedúcim – 
riadiť, viesť a motivovať svo-
jich podriadených. Preto by 
mal byť voľbou číslo jedna 
v smerovaní vašich názorov, 
podnetov a inovácií práve on. 

Poštové schránky v areáli 
spoločnosti  

Nejde o osobnú cestu, ale 
na svoje podnety viete vy-
užiť aj schránky, ktoré slúžia 
na zber rôznych údajov  
a dokumentov.   

Pracovné hodnotenie  
zamestnancov 

Je to ideálny nástroj práve na 
výmenu informácií. Výsledky 
hodnotenia sa spracovávajú 

,,Vedúci zamestananec  
by mal byť pre vás  
voľbou číslo jedna.“

za celú spoločnosť a je z nich 
jeden výstup, ktorý obdrží ve-
denie spoločnosti. Z výstupu 
vidia nielen výsledné hodno-
tenie pracovnej výkonnos-
ti ale sú v ňom zozbierané 
všetky myšlienky – personá-
lne rezervy, plánované od-
chody na materskú dovo-
lenku/ starobný dôchodok, 
podnety na zlepšenie pra-
covnej výkonnosti, zlepše-
nie pracovného prostredia...  

Prieskum spokojnosti  
zamestnancov  

Ide o veľmi dobrú formu ako 
posunúť informácie rôzneho 
druhu smerom k vedeniu. Na 
spracovanie dotazníka máte 
čas, viete nad odpoveďa-
mi premýšľať a keďže ide 
o vopred nadefinované ob-
lasti, na nič nezabudnete. Je 
plne anonymný, zúčastňuje 
sa na ňom veľká vzorka za-
mestnancov, čo ho robí plne 
objektívnym.  
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Posledný prieskum názorov 
sa konal v roku 2014 a pre-
to sme sa rozhodli tento rok 
zozbierať vaše názory opäť. 
Vytvorili sme tak pre nové 
vedenie možnosť sledovať  
v čase krivku spokojnosti za-
mestnancov a jeho cieľom  
bolo zistiť celkovú úroveň 
spokojnosti našich zamest-
nancov. 
Zber dát bol prvýkrát reali-
zovaný formou ,,online“ a za-
mestnanci si mali možnosť 
vyjadriť svoje názory buď 
počas pracovnej doby ale-
bo v pohodlí svojho domova 
a to buď cez počítač, tablet 
alebo prostredníctvom svoj-
ho smartfónu. 
Dotazník pozostával z 235 
otázok. Nebol jednoduchý. 
Tak na kvantitu otázok, ako 
i na čas. Pokiaľ sme chceli 
toho veľa zistiť, museli sme 
sa aj veľa pýtať. Obsah do-
tazníka bol rovnaký pre všet-
kých zamestnancov a kaž-
dého sme sa pýtali rovnaké 
otázky z dôvodu zachovania 
objektivity zistených infor-
mácií. 
Dotazník sa zameriaval na 
mnohé oblasti, akými boli 
napríklad spôsob organizo-
vania práce, vnímanie stra-
tégie a cieľov spoločnosti, 
hodnotenie vedenia, komu-
nikácia tak zhora nadol ako 
i naopak, vzťahy s nadria-
denými, vzťahy s kolegami 

na pracovisku, spokojnosť 
so zaúčaním, vedenie ľudí, 
možnosť sebarealizácie, 
spokojnosť s pracovnými 
podmienkami, riadenie ľud-
ských zdrojov, spokojnosť  
s odmeňovaním, spokojnosť 
s benefitmi, ktoré spoločnosť 
ponúka, spokojnosť so stra-
vovaním atď.  
 
Čo sa deje ďalej so zozbie-
ranými dátami:  

Po ukončení termínu vyplne-
nia (10.6.2022) sa k dnešné-
mu dňu všetky zozbierané 
údaje  štatisticky spracovali.  

Pár číselných faktov :
Zo 961 zamestnancov sa 
do prieskumu zapojilo 523, 
z čoho 480 zamestnan-
cov vyplnilo celý dotazník.  

Do prieskumu sa zapojilo:
317 žien a 206 mužov, 331 
zamestnancov kategórie R  
a 192 zamestnancov kategó-
rie TH, 112 riadiacich zamest-
nancov a 411 neriadiacich 
zamestnancov.    

Cez mobilnú aplikáciu vypl-
nilo dotazník 30 % zamest-
nancov a cez počítač 70 % 
zamestnancov.
Najviac dotazníkov bolo vy-
plnených hneď v prvý deň, 
kedy sme prieskum spustili.

Info 
Obsah  
dotazníka 
bol  
rovnaký 
pre  
všetkých 
zamest-
nancov a 
každého 
sme sa 
pýtali 
rovnaké 
otázky.

Chceme poďakovať vedúcim za spoluprácu,   
IT kolegom za technickú podporu 

 a najmä angažovaným zamestnancom,  
ktorí si povedali, že im záleží na prostredí, v ktorom  

trávia hodiny času a chcú veci posunúť aspoň vyslovením názoru. 
 Bez toho, aby sme si povedali pravdu, sa nevieme zlepšiť.  

ĎAKUJEME!

Momentálne sa spracováva 
obsahová časť zozbieraných 
dát. Jednotlivé výsledky sa 
analyzujú  a spracujú sa do 
finálnej výslednej správy. Tá 
bude predstavená najskôr 
vedeniu spoločnosti, ktoré 
bude mať v svojich úlohách 
zamyslieť sa nad jednotlivý-
mi podnetmi a hľadať rieše-
nia na ich realizáciu. 
 
Spracovávame aj vaše 
podnety, návrhy či už v ob-
lasti benefitov, vzdeláva-
nia, zlepšenia pracovného  
prostredia a budeme radi, 
ak spoločne predloží-
me vedeniu návrhy, ktoré 
bude možné zrealizovať  
a prispejú k zlepšeniu  
atmsféry v spoločnosti.          
      
Výsledky posunieme for-
mou Našich novín, násteniek  
a monitorov aj vám, našim 
zamestnancom. 
Nebolo jednoduché elektro-
nický dotazník spustiť a na-
plánovať vyplnenie tak, aby 
mal možnosť každý jeden z 
Vás. Podarilo sa. Mnohí z vás 
sedeli prvýkrát za monitorom 
s myškou v ruke a ja musím 
potvrdiť, že máme veľmi hú-
ževnatých zamestnancov. 
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Pomôžme si navzájom  

Autor: Renáta Žigová

A K T U Á L N E

Ľudová múdrosť hovorí: „„Obuj sa do topánok toho druhého“. Má nás upozorniť 
na to, aby sme sa pozreli na vec z pohľadu iného človeka, z jeho perspektívy.

edostatok za-
mestnancov na 
trhu práce pri-

vádza na Slovensko čo-
raz viac cudzincov - pra-
covníkov z členských 
štátov Európskej únie  
a  krajín mimo EU, tzv. 
tretích krajín. 
Nezamestnanosť na Slo-
vensku je na rekordných 
minimách a zamestnáva-
telia nielen v galantskom 
okrese už dlhodobo bojujú  
so stavom, kedy množstvo 
pracovných ponúk prevy-
šuje dopyt po práci. Z tohto 
dôvodu ponúkajú zamestná-
vatelia možnosť zamestnať sa  
aj cudzincom, čím si pomá-
hajú navzájom. Zamestná-
vateľ  získa pracovnú silu  
a cudzinec prácu. 
 
Aj v IDC máme v kmeňovom 
stave cca dvadsiatku za-
mestnancov z tretích krajín. 
Momentálne čakáme na vy-
bavenie povolení pre ďalšiu 
skupinku a    taktiež je našou 
snahou pomôcť zamestnať 
sa aj tým, ktorí  boli donútení 
opustiť  Ukrajinu. 
Práca cudzincom na Sloven-

N sku poskytuje im a ich rodi-
nám   to, čo si možno mnohí 
z nás už ani neuvedomujú 
– stabilnú prácu. Taktiež je 
to pre nich cesta lepšieho 
zárobku voči ich domovs-
kej krajine, s čím je spojené  
aj zvýšenie kvality života.  Nie 
je to zriedkavý jav, že cud-
zinci sú ochotní pracovať aj 
dlhšie nad rámec pracovnej 
doby len preto, aby mohli 
svojim blízkym domov poslať 
trochu  peňazí naviac. 
Ich motivácia je rovnaká ako 
motivácia akéhokoľvek iné-
ho človeka, ktorý sa rozhodol 
kvôli vyššej mzde pracovať v 
zahraničí. Či sa jedná o štu-
denta, stážistu, opatrova-
teľku, robotníka, lekára či IT 
špecialistu. Za prácou cestu-
jú milióny ľudí z celého sveta. 
Čo majú ale všetci spoločné 
je fakt, že idú do neznáma  
a sú v tom sami. Všetko ne-
známe im prinášala neistotu.  
Ak ste aj doteraz neboli v situ-
ácii, kedy ste vystupovali ako 
zamestnaný cudzinec, urči-
te ste boli v úlohe nováčika  
v novej práci.  Sama si spo-
mínam ako som sa v môj 
prvý pracovný deň  cítila.  
Cudzie budovy, cudzie tvá-

re, cudzie prostredie. Stra-
tená.  A keď si predstavím, , 
že okrem nového prostredia, 
zvládnutia novej práce a za-
členenia sa do nového ko-
lektívu sa cudzinci potýkajú 
aj s rečovou bariérou, musím 
im vyjadriť moje uznanie
 
Aby sa u nás zamestnanci  
zo zahraničia (a nielen oni) 
cítili príjemnejšie, pomôžme 
im v tom my, domáci.  Isto by 
v ich koži takúto snahu ocenil 
každý z nás. Častokrát po-
môže už milé slovo, úprimný 
úsmev či obyčajný pozdrav. 
Naším cieľom pri prijímaní 
zamestnancov zo zahrani-
čia nie je znížiť počet sloven-
ských zamestnancov  vo vý-
robe ale naopak   - pomôcť 
im.  Cieľom je mať dostatok 
zamestnancov vo výrobe 
tak, aby sme mohli elimino-
vať nadčasové zmeny , ktoré 
sú fyzicky náročné a násled-
ne zabezpečili plynulý chod 
výroby a znížiť nepravidelnú 
zmennosť. 
 
Skutočne  ďakujeme všet-
kým našim zamestnan-
com, ktorí už ochotne po-
dali cudzincom pomocnú 
ruku. Máme pozitívnu spätnú 
väzbu od ,,našich Srbov,, že v 
kolegoch našli aj svoju slo-
venskú mamu, či súrodenca. 
Uvedomujeme si, že nie vždy 
je  jednoduché pre zamest-
nancov vyhovieť všetkým 
požiadavkám zo strany za-
mestnávateľa, preto si o to 
viac vážime prácu a ocho-
tu každého jedného z vás 
– bez ohľadu na národnosť.  
Ďakujeme.

Info 
Zamestná-

vateľ  
získa  

pracovnú 
silu a  

cudzinec 
prácu. 

Pomôžu si
tak 

navzájom. 
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Uhádnete naše top 3 benefity?

ie je to len výška 
mzdy, ktorá zohrá-
va pri rozhodovaní 

sa o prijatí či neprijatí pra-
covnej ponuky zo strany 
potenciálneho zamest-
nanca významnú úlohu. 
Okrem peňazí vstupujú do 
hry aj benefity – teda isté 
výhody, ktoré môže za-
mestnanec popri svojej 
mzde čerpať alebo využí-
vať vo svoj prospech. Pre 
niekoho je rozhodujúca 
doba cestovania do práce, 
bezproblémové parkova-
nie alebo preplatenie časti 
nákladov na zábavu, šport 
alebo kultúrne vyžitie. 
 
Medzi najpopulárnejšie be-
nefity, ktoré čerpajú prá-
ve naši zamestnanci patrí 

N

M A R K E T I N GB E N E F I T Y

Info 
Benefity  

sú výhody,  
ktoré  

môže  
zamestna- 

nec popri  
svojej  

mzde čerpať 
alebo  

využívať  
vo svoj  

prospech.

Autor: Lea Šurinová

jednoznačne príspevok na 
cestovné, nasleduje pre-
plácanie zdravotnej starost-
livosti a top trojicu uzatvára 

preplácanie športovej reha-
bilitácie. 
Letná sezóna sa blíži a preto 
odkladajte pokladničné 
bloky z kúpalísk, fitness centier, 

„„Odkladajte  
pokladničné bloky.“

hradov, zámkov, galérií, 
výstav, koncertov alebo 
divadelných predstavení.  
Po návrate z dovolenky ich 
stačí predložiť na preplatenie  
na oddelenie ľudských 
zdrojov s vypísaným menom  
a priezviskom a pokladničné 
bloky vhodiť do schránok v 
areáli spoločnosti. My si ich 
už nájdeme.

príspevok  
na cestovné

preplácanie  zdravotnej  starostlivosti

preplácanie športovej rehabilitácie
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BENEFITY

Zmena osobných údajov
Pripomíname zamestnancom povinnosť informovať zamestnávateľa o všetkých zmenách svojich 
osobných údajov. Predovšetkým: 
 
- adresa (aj prechodné bydlisko),
- zmena priezviska, 
- zmena rodinného stavu (sobáš, rozvod, úmrtie manžela/ky),
- zdravotná poisťovňa, 
- narodenie dieťaťa, 
- zmena najvyššieho dosiahnutého vzdelania, 
- zmena bankového účtu, na ktorý je vám poukazovaná mzda,
- rozhodnutie o priznaní  dôchodku (starobný, invalidný, výsluhový), 
- obdržanie preukazu ZŤP,
- vydanie nového občianskeho preukazu. 
 
Včasným informovaním o týchto zmenách zabránite nezrovnalostiam v komunikácii s inštitúciami 
akými sú napr. sociálna poisťovňa či zdravotné poisťovne.
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Pečivárne mi boli asi súdené

Autor: Gabriela Smerigová

ento rok je to už 
neuver i teľných 
51 rokov, odkedy 

pán Peter Behýl nastúpil 
do  Pečivární  na pozíciu 
elektrikára. Postupne sa 
vypracoval na predáka 
údržby.  Keďže odchádza 
na zaslúžený pracov-
ný odpočinok, nemohla 
som si nechať ujsť príle-
žitosť a vyspovedala som 
tohto usmievavého pána 
s prenikavými očami  
a úžasnou charizmou, 
ktorý celý svoj pracovný 
život zasvätil jednému 
jedinému podniku. 
Vy ste sa narodili v Če-
chách, vrátili sa na Sloven-
sko a strednú školu ste opäť 

Info 
Pečivárne  

mi boli  
asi  

súdené.  
O rok  
ak sa  

podarí,  
oslávime 

spolu  
70-tku. 

Mama spomínala, že som sa narodil v sanitke. Boli budovateľské roky a 
všetci zúčastnení nadšene kričali: „„To bude traktorista!“ No nevyšlo im to. 
Celý život som elektrikár. 

už študovali v Čechách. 
Nebola na Slovensku taká, 
ktorá by sa vám pozdáva-
la? 
Štúdium na strednej škole  
už súvisí s Pečivárňami. V tom 
čase sa zakladal nový študij-
ný odbor pre potravinárske 
podniky, ktoré boli postave-
né v Československu. Jed-
no miesto bolo plánované  
aj pre Pečivárne. Brat, ktorý už 
v Pečivárňach pracoval ma 
oslovil, či by som sa neskúsil 
o toto miesto uchádzať. 
Čo to bol za odbor?   
Jednalo sa o novú, v tej dobe 
modernú záležitosť. Na Slo-
vensku sa dalo vyučiť len 
za elektrikára, ale v Ústí nad 
Labem sa otváral odbor Me-
chanik meracích a regulač-
ných prístrojov. V tej dobe 

prestížna záležitosť. Bra-
li len vybraných študentov.  
Tak som sa v 15 rokoch po-
balil a odišiel vtedy do ďale-
kého sveta na štúdiá. 
Učňovské roky sa ale 
skončili a vy ste nastúpili  
do práce. 
Áno. To už sa budoval nový 
závod (súčasný areál Peči-
vární Sereď – pozn. red.).  Na 
vlastné oči som videl, ako 
tento závod vzniká, rastie, 
buduje sa, pribúdajú stroje, 
ako sa upravujú cesty, oko-
lie, infraštruktúra. Pečivárne 
majú za sebou dlhú cestu. 
Čím by ste boli, keby  
ste neboli elektrikárom? 
Svoju prácu robím už tak 
dlho, že si ani neviem pred-
staviť, čo iné by som robil. 
Mňa práca napĺňala a bavi-
la ma. Ale priznám sa, že boli 
aj obdobia, kedy som chcel 
reálne odísť. Boli sme ale vý-
borná partia aj s výrobnými 
riaditeľmi som si vždy dobre 
rozumel. 
Ako ste vnímali svoju pozí-
ciu pred päťdesiatimi rokmi 
a ako ju vnímate teraz? 
Je to obrovský časový úsek. 
Mohol by som o tom napísať 
knihu. Keď som sem nastúpil, 
elektronika tu v podstate 
vôbec nebola. Všetky stroje 
boli mechanické, releové. Na 
kolene sme si spravili prvý 
usmerňovač. Žiadne elekt-
rónky, nič. 
Prvý kontakt s automatizá-
ciou bol až v  70 -tych rokoch, 
kedy k nám bola dovezená 
pec zo západného Nemecka 
– Hecrona. Keď k nám Nemci 

T
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pec priviezli, bola to veľká 
vec. Oči a myslím, že aj ústa 
sme mali dokorán otvorené. 
Také množstvo káblov, roz-
vodov, senzorov a čidiel sme 
v živote predtým nevideli. Bol 
to prvý nový stroj, ktorý sme 
tu mali.
Spomínali ste ale, že ste 
nastupovali do nového zá-
vodu. Závod bol teda nový, 
ale stroje staré? 
Presne tak. Dovtedy chodili 
na Slovensko len staré stoje. 
Teda aj keď bola postavená 
novučičká  budova súčas-
ných Pečivární, namontova-
né boli potravinárske stroje, 
ktoré sa v Čechách vyraďo-
vali. To nie je ohováranie, to 
je proste fakt. Tak to vtedy 
bolo. 
Z mechanický strojov sa 
postupne prešlo na elektro-
niku a čipy. Odkiaľ ste čer-
pali vedomosti? 
Firma nám vždy platila ško-
lenia, odoberali sme odbor-
né časopisy. Veľká časť bola 
ale aj o samoštúdiu a o sle-
dovaní nových vecí. Bolo to 

o to horšie, že vtedy nebol 
internet. Učili sme sa med-
zi sebou, chodili do knižnice. 
Čo ma tu držalo, bol pokrok, 
ktorý sa na strojoch odo-
hrával. Najprv sa šlo malými 
krôčikmi, ale po roku 2000 
modernizácia nabrala rake-
tovú rýchlosť. 
Na vašej pracovnej pozícii 
ste zažili prechod od „„šro-
bováka k elektrickému me-
raču.“ 
Áno. A som za to rád. Aj teraz 
potrebujete „šrobovák“ aby 
ste mechanicky upravili pa-
rametre na stroji, ktoré vám 
display zobrazí, ale musíte 
poznať základné princípy. To 
sa v čase nemení. Za nami 
sú časy údržbárov v zamas-
tených plášťoch od vazelíny. 
Teraz naozaj môžu chodiť  
v bielom a z času na čas si 

dať rukavice, keď sa niečo 
vážnejšie pokazí.
Aký je údržbár 21. storočia? 
Aj v dobe senzorov musí mať 
technické myslenie a zdravý 
sedliacky rozum. Ja vám po-
viem takto. Mladí dnes robia 
jednu chybu. Display mu nie-
čo ukáže a on donekonečna 
ťuká a ťuká a ťuká. Ale stroj 
nie je len o dotykovej obra-
zovke. Musí sa zohnúť, vliezť 
do stroja, manuálne pre-
staviť parametre a potom  
sa úprava prejaví aj na dis-
pleji. Len musí vedieť čo 
spraviť. 
Čo vám z minulosti chýba 
a čo naopak, v súčasnosti 
oceňujete? 
Musím povedať, že v práci 
vládol väčší pokoj. Nebo-
lo cítiť také napätie a stres  
a vzťahy medzi zamestnan-
cami boli vrúcnejšie. Na MDŽ 
alebo Vianoce sa pri linkách 
spievalo, bolo veselo.  Mali 
sme chatu v Jakubovanoch, 
chodievalo sa sem na rekre-
ácie. Tu sa utužovali vzťa-
hy. Opekalo sa, športovalo, 
večer sa aj zatancovalo. Žili 
sme ako komunita. Čo bolo 
za starých časov podpri-
emerné, to bola hygiena. 
Súčasná úroveň sa vôbec 
nedá s minulosťou ani po-
rovnať. Pamätám si veci, 
ktoré do časopisu spomínať 
ani nebudem. Dnes sú ne-
predstaviteľné. Ale poviem 
čo tu bolo, je a asi aj stále 
bude. Sú to žabo-myšie voj-
ny medzi oddeleniami a ko-
legami. 
Viem o vás, že aj vaša 
manželka pracovala v Pe-
čivárňach.
Spoznal som ju práve na 
chate v Jakubovanoch. Pra-
covala pre firmu, ktorá nám, 
rekreantom zabezpečovala 
stravu. Bola kuchárka. Začali 
sme sa kamarátiť a kamará-
time sa spolu už 40 rokov. 
Stal sa vám nejaký pracov-
ný „„trapas“, na ktorý si z 
času načas spomeniete? 
Kto nič nerobí, nič nepokazí. 
Robili sme na vysokom na-

pätí. Kolega-inak skúsený 
elektrikár, nejako poprehad-
zoval fázy a vytvoril skrat. Po 
zapnutí vyšľahol samozrej-
me oheň a celá fabrika zha-
sla. Prišli k nám vtedy dokon-
ca z energetických závodov, 
čo tu stvárame, že im za-
triaslo s elektorozvodňami. 
Teraz je to sranda, ale vtedy 
nám do smiechu nebolo. 
Tento rok od nás odchádza-
te do dôchodku. Vychovali 
ste si zdatných pokračova-
teľov? 
Myslím si, že áno. Nebojím 
sa odísť. Máme šikovných 
chlapcov. Chcel by som 
im zaželať, aby sa im dari-
lo, mali čo najmenej porúch  
a problémov a hlavne aby si 
vychádzali navzájom a bu-
dovali kolektív  aj naďalej.

Info 
Aj v 
dobe  
senzorov 
musí 
mať  
elektrikár 
technické 
myslenie 
a zdravý 
sedliacky 
rozum.

„„Veľká časť bola 
 o samoštúdiu 

 a sledovaní nových vecí“
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JobSpoTT  - opäť sme nechýbali

ajväčší zamest-
návatelia z Tr-
navského kraja 

ponúkali koncom apríla 
voľné pracovné pozície 
na veľtrhu práce Job-
SpoTT 2022. V priesto-
roch hotela Holiday Inn 
v Trnave sa to znova po 
dvoch rokoch „hemžilo“ 
najmä mladými ľuďmi, 
ktorí hľadajú svoje mies-
to na trhu práce. 

Študenti stredných škôl má-
vajú už tradične veľa otázok 
k ich budúcemu zamestna-
niu, na ktoré im radi a trpezli-
vo odpovedáme. 

Spoznať pracovnú kultúru 
rôznych spoločností, benefi-
ty a konkrétne pracovné po-
zície prišli ale aj skúsení za-
mestnanci, ktorí uvažujú nad 
zmenou práce alebo aj ľudia 
v súčasnosti nezamestna-
ní. Najmä preto sme si ne-
nechali ujsť možnosť pre-
zentovať našu spoločnosť a 
nájsť nových zamestnancov.  
Aj tentokrát sme sa pridali asi 
k štyrom desiatkam zamest-
návateľov, ktorí v regióne 
aktívne posilňujú svoje meno.  
 
Program veľtrhu tvorili okrem 
iného workshopy obsahu-
júce tipy pre kandidátov  
na lepšie uplatnenie sa na 
trhu práce. Mnohí uvítali 
rady ako zvládnuť pracovný 
pohovor, napísať si správ-
ny životopis alebo zvládnuť 
strach na pohovore... Na 
mieste sa účastníci mohli 
priamo otestovať z anglič-
tiny a vyskúšať si reálne vý-

N

Autor: Annie Jakubíková 

berové konanie napríklad aj  
v našom SEDITA stánku.

Verím, že sme sa našou 
účasťou na veľtrhu opäť 
zviditeľnili v dobrom svetle. 
Po viacročnej pandemic-
kej pauze sme medzi kan-
didátmi jasne komunikovali,  
že sme moderná spoločnosť 
so silnou tradíciou, ktorá svo-
jim zamestnancom ponúka 
viac, než len prácu.

,,Sme moderná  
spoločnosť  

so silnou tradíciou.“

Info 
Program  

veľtrhu  
tvorili  

okrem 
iného 

workshopy 
 obsahujú-

ce tipy  
pre  

kandidátov  
na lepšie 

uplatnenie  
sa na  

trhu  
práce. 

I N F O R M U J E M E

Okrúhle pracovné výročie v našej spoločnosti 
oslavuje aj pani Alena Adamčová zo skladu  

surovín a obalov. Tento rok má za sebou  
pracovné polstoročie. Blahoželáme Vám  

a ďakujeme za Vašu vernosť a lojalitu. 
!
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A K O  N A  T O ?

Leto na Slovensku  
s rekreačným poukazom 
Autor: Redakcia

ekreačné pouka-
zy alebo príspe-
vok na rekreáciu 

podľa Zákonníka práce, 
ktoré mali pomôcť roz-
machu cestovného ru-
chu na Slovensku, uzreli 
svetlo sveta 1. januára 
2019 a v našej spoločnosti 
ich zamestnanci radi vy-
užívajú. Ak patríte medzi 
tých, ktorí nevedia ako 
na to, prinášame vám 
jednoduchý návod a od-
povede na najčastejšie 
otázky.  

R

Na čo treba pamätať?
Pracovný pomer u nás mu-
síte mať nepretržite aspoň  
2 roky ku dňu začatia rekre-
ácie.
Ideálne hneď po návrate, 
najneskôr však do 30 dní od 
skončenia rekreácie preu-
kážete zamestnávateľovi 
(odd. personalistiky a rozvo-
ja) oprávnené výdavky na 
rekreáciu. Prostredníctvom 
tlačiva P-03.06.22.21 Žiadosť 
o príspevok na rekreáciu 
(nájdete na intranete v sek-
cii Formuláre – Personálne) 
požiadate o poskytnutie  
príspevku.
 
Na akú rekreáciu sa príspe-
vok vzťahuje? 
Ide o rekreáciu na území 
Slovenska, ktorá je  spojená 
s ubytovaním na najmenej 
dve noci.  
Druhá možnosť je absolvo-
vanie viacdennej aktivity ale-
bo zotavovacieho podujatia 
počas školských prázdnin 

na území Slovenska vaším 
dieťaťom, ktoré navštevuje 
ZŠ alebo niektorý z prvých 
štyroch ročníkov 8-ročného 
gymnázia (detské letné tá-
bory, športové sústredenia). 
 
Aká je výška príspevku?
Môžete žiadať o preplate-
nie až 55% oprávnených 
výdavkov,  maximálne však  
275 € za kalendárny rok. Prí-
spevok na rekreáciu  si mô-
žete vyčerpať jednorazovo 
alebo čerpať aj niekoľkokrát 
počas roka do maximálnej 
čiastky.
 
Čo sú oprávnené výdavky?
Jedná sa hlavne o výdav-
ky na ubytovanie (najmenej 
na 2 noci), stravovanie a iné 
služby súvisiace s rekreáciou 
(sauna, wellness, parkovné). 
Služby ubytovania, stravo-
vania  musia byť uvedené 
na živnostenskom oprávnení 
prevádzkovateľa.
 
 

Na aké osoby si môžem 
uplatniť oprávnené výdav-
ky? 
Okrem seba si oprávne-
né výdavky môžete uplatniť 
 aj na: 
- manžela/manželku,
- vlastné dieťa,
- dieťa, ktoré je vám zverené 
do náhradnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu 
alebo vám je zverené do 
starostlivosti pred rozhodnu-
tím súdu o osvojení,
- na iné osoby žijúce s vami 
v spoločnej domácnosti ak  
sa s vami zúčastnili na rekre-
ácii, čo uvediete na Žiadosti 
o príspevok  na rekreáciu  

Info 
Môžete  

žiadať o 
preplate-

nie až 55% 
opráv-
nených 

výdavkov,  
maximálne 
však 275 €  

za  
kalendárny 

rok.
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Aký je postup pri uplatňo-
vaní nároku?
Absolvujete rekreáciu  
a uhradíte ju z vlastných 
prostriedkov. Najlepšie hneď  
po jej absolvovaní (max. 
však do 30 dní) predložíte 
odd. personalistiky a rozvoja 
príslušnú žiadosť a účtovné 
doklady:
- kópiu dokladu o zaplate-
ní rekreácie (napr. doklad z 
registračnej pokladne, výpis  
z bankového účtu).
- kópiu faktúry, ktorej súčas-
ťou je 
a) značenie zamestnanca - 
meno a priezvisko,

b) označenie miesta rekreá-
cie, 
c) celková suma rekreácie, 
d) termín pobytu, počet nocí 
ubytovania, celkový počet 
osôb.
 
Kde mám odovzdať doklady? 
Vyplnenú žiadosť P-03.06.22.21 
Žiadosť o príspevok na re-
kreáciu (nájdete medzi For-
mulármi na Intranete) spolu 
s účtovnými dokladmi vložte 
do obálky, označte ju vaším 
menom a vhoďte do vyhra-
dených schránok v areáli spo-
ločnosti. 
 

Bolo vám niečo nejasné? 
V prípade, že by ste vyžadovali 
bližšie informácie, obráťte sa  
s dôverou na kolegyne z ľud-
ských zdrojov.
Magdaléna Prokopič - kl. 303, 
Lea Šurinová - kl. 304, 
Jarmila Paseková - kl.103.   

Sami vidíte, že získať finanč-
ný príspevok na rekreáciu 
nie je vôbec zložité. Skúste  
to aj vy a užite si dovolenku 
na Slovensku už toto leto.  

VIETE, ŽE finančné čiastky na rekreáciu či detské tábory môžete kumulovať?
Príspevok na rekreáciu podľa ZP (vo výške max. 275 €) je možné využiť aj na prázdninové tábory 
pre deti. Naši zamestnanci majú podľa pravidiel kolektívnej zmluvy extra nárok aj na čerpanie 
príspevku na detský tábor v hodnote 150 € na dieťa a rok. Pri dvoch deťoch môžete teda 
získať na preplatenie letných táborov za rok celkovo až 575 € pri troch deťoch. 
Ak by to bolo stále málo, nezabúdajte, že máte k dispozícii balíček benefitov v hodnote 
150 € ročne. Aj z toho balíčka si môžete uplatniť príspevok na rekreačný pobyt od dvoch 
prenocovaní na území SR.!
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 L E T N Ý  P R I E S K U M

L E T N É V Y D A N I E

M

Ako si najradšej užívame  
spoločný čas? 
Autor: Marketing

áj si od nepamä-
ti so sebou nesie 
prívlastok„„mesiac 

lásky“. U niekoho sa ro-
mantika spája s pobytom 
v prírode, iní uprednost-
ňujú pohodlie domova 
a ďalší si čarovný ve-
čer nedokážu predstaviť 
bez ruchu mesta. Tisíc-
ky Sloveniek hlasovali  
v ankete na milujem.to  
o tom, ako rady trávia čas 
ony. Pozrite sa, čo víťazí! 
 
Reštauráciu rady vymení-
me za piknik
Mnohé filmové žiadosti  
o ruku sa odohrávajú v nóbl 
reštauráciách pri dobrej ve-
čeri. Slovenky pred takýmto 
scenárom uprednostňujú 
deku a košík plný dobrého 
jedla. Až 60 % z hlasujúcich 
by namiesto gurmánskej ve-
čere privítalo piknik na roz-
kvitnutej lúke. 
 
Hory áno, ale v pohodlnej 
izbe hotela
Počas posledných ro-
kov prudko narástol záu-
jem nielen o turistiku, ale aj  
o kempovanie. Túto pred-
stavu o príjemne stráve-
ných chvíľach má však len 
28 % hlasujúcich. Zvyšných 
72 % uprednostňuje pohod-
lie horského hotela, v kto-
rom nechýba teplá posteľ, 
horúca sprcha či chutná ku-
chyňa. 
Podľa Petry z Nitrianskej 
Stredy platí jedno. „Ľudia sú  
si akosi vždy bližší v lone prí-
rody. Na každej prechádzke, 
na slniečku, na skalách. Tre-

ba si lásku prejavovať vždy 
 a všade.“ 
 
Namiesto divadla zábava  
v obývačke
V čase pandemických opa-
trení si mnoho ľudí krátilo 
chvíle pred telkou, vďaka 
čomu streamovacie služby 
trhali rekordy. Obmedzenia 
sa uvoľnili, no na drama-
tický divadelný zážitok by 
sa nechala zlákať len treti-
na hlasujúcich. Dve tretiny 
zostávajú verné pohodliu  
v obývačke a streamova-
ným seriálom. 
Svedčia o tom i slová Ve-
roniky z Lučenca. „Najobľú-
benejší seriál Priatelia a na-
jobľúbenejšia sladkosť Mila 
– mám to ako vrchol relaxu.“ 
 
Leňošenie na pláži radšej 
ako behanie po metropo-
lách
Výnimočnú architektúru his-
torických budov, rušné pe-
šie zóny či pokojné mest-
ské parky by rado spoznalo  
40 % účastníčok ankety. Väč-
šia časť hlasujúcich dáva 
prednosť slnku, moru a pie-

sočnatej pláži. Takúto pred-
stavu o ideálne strávenom 
čase má až 60 % hlasujúcich. 
Patrí medzi ne aj Katarína 
zo Žiaru nad Hronom, kto-
rá svojej polovičke vyznala 
lásku sympatickým gestom 
v Chorvátsku. „Ráno som sa 
vykradla z apartmánu, nak-
úpila čerstvé pečivo a zele-
ninu, vrátila som sa, a kým 
priateľ spal, pripravila som 
kávu a raňajky na terase  
s výhľadom na more. Zobu-
dila som ho pusou a voňa-
vou kávou priamo v posteli.“ 
 
Nielen ako trávime čas, ale 
aj s kým
Nech už sa rozhodnete strá-
viť voľné chvíle akokoľvek, 
dôležité je najmä to, s kým 
sa o ne podelíte. Keď ide 
o človeka, ktorého prítom-
nosť vás napĺňa príjemný-
mi emóciami, páčiť sa vám  
s ním bude zrejme kdekoľ-
vek. Súčasťou takýchto chvíľ 
sú aj romantické prejavy 
lásky. Tie najkrajšie si mô-
žete prečítať na stránke  
milujem.to. Ich súčasťou je 
neraz aj obľúbená Mila. 

Info 
Nech  
už sa  

rozhodnete 
stráviť  
voľné  
chvíle  

akokoľvek, 
dôležité  

je najmä 
 to,  

s kým  
sa  

o ne  
podelíte.
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Letní vizuál Rodinné 
ři přípravách na 
českou letní kam-
paň Rodinné jsme 

přemýšleli o vytvoře-
ní nějakého pěkného  
a chutného vizuálu s na-
šimi produkty, který by 
zval k prostření letního 
stolu s občerstvením pro 
rodinu a přátele. Oslovili 
jsme tedy redakci nejob-
líbenějšího a nejstylověj-
šího foodového časopisu 
Apetit, který je na takové 
snímky expertem. Spo-
lečně s fotografkou, sty-
listou a dekoratérkou 
jsme vytvořili krásnou 
sérii letních fotografií. 
 
Letní vizuál Rodinné má li-
dem navodit příjemný pocit, 
jaký mají vždy, když si užíva-
jí letní pohodu plnou chutí 
s našimi produkty. Jestli se 
nám to podařilo, můžete po-
soudit sami.

Autor: CZ Marketing

P
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Dobrý den,
když moje manželka slavila v roce 1982   
21. narozeniny, dostala 21 Horalek, svých už  
tenkrát nejoblíbenějších oplatek. Jejich obliba ji  
vydržela po celých čtyřicet let. A tak vloni ke svým 
šedesátým narozeninám  dostala 60 Horalek.  
Příbuzné to pobavilo, a tak pro Vaše pobavení  
posílám v příloze fotografie z roku 2021 i s  
vloženými fotografiemi z oslavy před 39 lety. 
                            

Mail od fanúšika... 

S pozdravem  Vladimír K.

a jaře tohoto roku 
jsme se spojili  
s českou značkou 

karetních a stolních her 
Bonaparte, která pro nás 
vyrobila hru Rodinné Tri-
polo. 
 
Tripolo je jedna z nejoblí-
benějších logických a po-
střehových her, kterou firma 
Bonaparte vyrábí pod svou 
řadou Stragoo. Zákazníci  
si o Rodinné Tripolo moh-
li zasoutěžit během naší 
dubnové kampaně Rodinné  
a jejich ohlasy byly famózní. 
Rodinné Tripolo si za svo-
ji krátkou existenci získalo  
už celou řadu skalních fa-
noušků, kteří bez ní nedají na 
párty a herních večírcích ani 
ránu.

Hra Rodinné Tripolo 
Autor: Michaela Grasseová

N
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T I P  P R E  V Á S

S úsmevom a Horalkami  
po Slovensku
Autor: Marián Gombík

 
„„S úsmevom po 
Slovensku“ ne-

treba špeciálne pred-
stavovať. Jej tretia sé-
ria sa vysielala na 
obrazovkách Jednotky 
RTVS od 21.4. do 16.6.2022 
vždy  vo štvrtok večer  
v hlavnom vysiela-
com čase po správach.  
 
Počas deviatich epizód na-
vštívili Janka Kovalčíková, 
Marián Čeky Čekovský, Ju-
raj Šoko Tabaček, Dominika 
Kavaschová a Boris Valábik 
menej turisticky známe de-
stinácie, ktoré ale ponúka-
jú zaujímavé tipy na výlety  
a atrakcie. 
V každej epizóde bola za-
stávka s ekologickou tema-
tikou a zároveň tvorcovia 
poskytli priestor iniciatívam 
a jednotlivcom, ktorí sa sna-
žia aktívne zlepšovať život vo 
svojom meste/oblasti. Toto 
sú všetko hodnoty, ktoré vy-
znáva aj značka Horalky  
a preto sme sa ako reklamný 

P
partner podieľali na vzniku 
tejto relácie. 
Horalky prirodzenie súvi-
sia s výletmi a cestovaním 
ako takým a protagonistom  
sa ich podarilo zapraco-
vať do deja epizód relácie 
prirodzene a vtipne, čo ste 
mohli sami vidieť na televíz-
nych obrazovkách. 
Podtitul relácie s názvom Do-
volenka doma taktiež súvisí  
s letnou spotrebiteľskou 
súťažou Horalky, ktorú vám 
predstavíme v nasledujú-
com čísle...

L E T N É V Y D A N I E

opulárnu     reláciu 
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Leto milujeme nielen my, 
ale aj

prichádzajúcim 
letom nás slneč-
né lúče a stúpa-

júce teploty lákajú trá-
viť vonku a na výletoch  
čo najviac času. Zrejme 
sa nenájde nikto taký, 
kto by nehľadal letné zá-
žitky a netešil sa z pek-
ných slnečných dní. Po 
uvoľnení pandemických 
opatrení sa konečne 
roztrhlo vrece s akciami  
a vyzerá to tak, že toto 
leto si budeme mať nao-
zaj z čoho vyberať. 

Tí, ktorí majú doma aj menšie 
deti, sú predovšetkým počas 
letných mesiacov aj animá-
tori, ktorých úlohou je zmys-
luplne vyplniť drobcom čas 
aj počas hodín, ktoré bež-
ne trávia v škole či v škôlke. 
Detské tábory, starí rodičia, 
tvorivé kurzy pre najmenších,  

či letné jazykové výučby  
sú len niektoré zo zoznamu 
aktivít, ktoré rodičia vyhľa-
dávajú pre svoje poklady 
počas doby, kedy sú sami v 
práci. 

Čo tak ale detský koncert? 
Seditky sa v spolupráci s Mi-
rom Jarošom rozhodli na-
vštíviť až 15 miest v rámci 
pripravovaného Tobogán 
turné. Okrem známych pie-
sní a skvelej zábavy sa deti 
môžu tešiť aj na chutný ba-
líček Seditky a taktiež si môžu 
spraviť pekné fotky pri našej 
fotostene so zvieratkami. 
Ak teda ešte nemáte lístky  

S

Budeme veľmi radi ak nám na adresu 
nasenoviny@idc.sk zašlete fotky ako ste 

si Seditky a koncert Mira Jaroša užili. V 
jesennom čísle uverejníme z najlepších 

fotiek krátku fotoreportáž. !

Info 
Seditky  

sa v 
 spolupráci  

s Mirom  
Jarošom  
rozhodli 

 navštíviť  
až 15  

miest v  
rámci  

pripravo- 
vaného  

Tobogán 
 turné.

Autor: Petra Švecová NAŠE DETI

je teraz ten pravý čas pripra-
viť prekvapenie pre vašich 
najmenších.

L E T N É  V Y D A N I E

T I P  P R E  V Á S
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L E T N É  V Y D A N I E

Za dverami podnikovej jedálne   
Autor: Jarmila Paseková

ko profesionli  
si uvedomujú, že 
dobrá strava je 

základom zdravia a spo-
kojnosti, preto sa nám 
snažia ponúkať širokú 
paletu jedál z vyváže-
ných surovín.   
  
Zamestnanec si v súčasnosti 
môže vybrať  stravu z ponuky  
dvoch druhov polievok a z pi-
atich druhov hlavného jedla 
-  z dvoch druhov mäsitých 
jedál,  zvoliť si zeleninové ale-
bo múčne jedlo, doplnkové 
jedlo, alebo rozhodnúť sa pre 
viazané menu pozostávaj-
úce z polievky, doplnkového 
jedla a šalátu. V prípade zá-
ujmu je možnosť objednať  
si aj zdravý šalát. 
Situácia počas pandémie 
žiaľ veľmi negatívne ovplyv-

A

nila aj stravovacie služby.  
V tomto čase enormne 
vzrástla zo strany stravní-
kov kritika na kvalitu, ponuku  
aj chuť pripravovaných jedál. 
Spätnú väzbu sme intenzív-
ne komunikovali s dodáva-
teľom stravovacích služieb, 
hľadali možnosti nápravy  
a napokon nastali aj radiká-
lne kroky. 
Na miesto vedúceho závod-
nej reštaurácie nastúpil pán 
Rastislav Olgyay, ktorý má  
s manažovaním podnikovej 
gastro prevádzky  bohaté 
skúsenosti. Nasledovali do-
hody na zmenách v stravo-
vaní aj v spestrení jedálneho 

lístka, aktualizuje sa gastro-
kalendár – zaujímavé jedlá 
v rámci jednotlivých mesia-
cov. 
Do praxe sa zaviedol aj ná-
pad od vás – našich stravní-
kov, ktorý sa týkal poskytnu-
tia bagiet na nočnej zmene  
i počas práce v sobotu a ne-
deľu. Dnes si priemerne de-
siatka zamestnancov denne 
objednáva bagetu (šunko-
vú, syrovú), cigánsku v žemli 
(bravčovú, kuraciu) a ovocie. 
Tešíme sa, že aj táto malá 
zmena si našla svojich priaz-
nivcov. 
    
Chceme počuť názory  za-
mestnancov  a zachovať 
naďalej  to, čo sa im páči,  
s čím sú spokojní a vypočuť 
si návrhy čo a ako by zme-

nili k lepšiemu. Svoj názor,  
pochvalu alebo sťažnosť na 
stravu,  môže každý stravník 
vyjadriť  zápisom do knihy 
prianí a sťažností v jedálni,  
online,  stiahnutím si QR kódu 
na stole, alebo operatívne  
u personálu stravovacej 
spoločnosti.    
Vo všetkých výrobných  pre-
vádzkarňach pracujú stra-
vovacie  komisie, cez ktoré  
je tiež príležitosť riešiť pod-
nety na zlepšenie stravova-
cích  služieb. Zasadnutí sa 
zúčastňujú aj vedúci závod-
nej reštaurácie a regionálny 
riaditeľ.
  
 
Predsedovia    
stravovacích komisií: 

Pečivárne Sereď:  
Ing. Jarmila Paseková
 
Figaro Trnava:  
Miroslav Kochan 
 
Cífer:  
Ing. Monika Hujsiová
 
 
Rastúce čísla vydaných je-
dál naznačujú, že zmeny  
o ktorých som informovala 
v tomto článku začínajú pri-
nášať ovocie.  Verím, že vzá-
jomná spolupráca všetkých 
zúčastnených strán posunie 
úroveň stravovacích služieb 
opäť na vyššiu úroveň. 
tejto relácie. 

Stravovacie služby v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. zabezpečuje, dodávateľ stravo-
vacích služieb Compass Group Slovakia, s.r.o., , ktorá zastrešuje aj spoločnosť Eurest. 

„„Do praxe sa zaviedol  
aj nápad o vás.“

Info 
 Rastislav 

Olgyay 
je novým 
vedúcim 

podnikovej 
jedálne



/ 1 9

Gastrokalendár na leto 

rámci spestrenia 
jedálneho lístka 
budú vždy tre-

tí týždeň v kalendárnom 
mesiaci prebiehať za-
ujímavé gastro akcie, 
na ktorých budete mať 
možnosť ohutnať naše 
špeciality.  
 
V júli sa môžu stravníci  
v I.D.C. Holding, a.s. tešiť na 
gastronomický výlet na Bal-
kán. Pripravíme pljesavicu  
s naším ajvarom a pučenými 
zemiakmi ale aj vegetarián-

V

Autor: Rastislav Olgyay

sku musaku s baklažánom.  
 
V auguste pre vás chys-
táme zaujímavé a chutné 
letné šaláty. Šalát Waldorf, 
ktorého recept je známy  
už od roku 1893 s grilovaným 
balkánskym syrom, prípad-
ne ľadový šalát s trhaným 
mäsom a dipom z modrého 
syra sú tou správnou voľbou 
na svieži a ľahký letný obed.   

Verím, že nám vyjdú aj bur-
gerové dni. V rámci nich dá-
vam do pozornosti burger 

s trhaným mäsom a chilli 
omáčkou a cheese bur-
ger s domácou majonézou, 
samozrejme oba podáva-
né v našej domácej žemli. 

Tak čo, stretneme sa na 
obede?  

L E T N É  V Y D A N I E

I N F O  Z  J E D Á L N E

GASTROKALENDÁR                 JÚL III. TÝŽDEŇ

GRILOVANÁ
BRAVČOVÁ KRKOVICA

s čerstvou majoránkou,
sušeným ovocím a mandľami,

polentová kaša

PLESKAVICA
s našim ajvarom, pučenés našim ajvarom, pučené

zemiaky s bylinkami
 

VEGETARIÁNSKA
MUSAKA

z baklažánu, zemiakov
a paradajok zapečená

s bešamelom a balkánskyms bešamelom a balkánskym
syrom

NA BALKÁN 
2022

.....
.....

.....
......

GASTROKALENDÁR       AUGUST III. TÝŽDEŇ

ĽADOVÝ ŠALÁT
s citrusmi, chrumkavé cesnakové

krutóny so slaninou, trhané
hovädzie mäso, dip zo syra

s modrou plesňou

1.ST CLASS CHEF ŠALÁT
chrumkavá biela bagetachrumkavá biela bageta

WALDORF ŠALÁT
s hroznovým vínom

a variáciou orieškov,
grilovaný syr

balkánskeho tipu,
chrumkavá tmavá

bagetabageta

ŠALÁTY DO LETNEJ SEZÓNY 
2022

.....
.....

.....
.
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Karamelové cupcakes 

Muffiny: Najskôr zmiešame suché ingrediencie, potom pridáme mokré a dáme do silikónových foriem na 
muffiny (10 ks).  Pečieme na 180 stupňov cca 15-20 min.
Na vychladnuté muffiny si nanesieme krém, ktorý si pripravíme zmiešaním všetkých ingrediencií. Zmes mô-
žeme podľa chuti ešte dosladiť. Cupcakes si ozdobíme ešte ďalšími podrvenými sušienkami Club a dáme 
do chladničky.

•120 g celozrnná špaldová múka
•50 g erythritol (alebo iné sladidlo)
•1 čl kypriaci prášok
•1 čl škorica
•1 popučený banán
•1 vajce
•100 ml mlieko
•20 ml kokosový olej

ČO POTREBUJEME:

MUFFINY KRÉM

• 250 g odtučnený tvaroh
• 200 g cream spread light
•2 lyžice karamelovej nátierky
•10 podrvených sušienok 
 Rodinné Club karamelové

POSTUP RECEPTU:

T I P  P R E  V Á S

Vychutnávajte si rodinnú  
pohodu plnú chutí 

ilujete rodinnú po-
hodu a radi si ju vy-
chutnávate? Alebo 

radi pečiete a uprednost-
ňujete rýchle recepty pre 
nečakané situácie, akými 
sú neohlásená návšteva či 
neplánovaná detská pres-
pávačka? Ak nechcete trá-
viť všetok svoj voľný čas v 
kuchyni ale radšej na výlete 
alebo prechádzke a záro-
veň nechcete ukrátiť svoju 
rodinu o domácu maškr-
tu, rozhodne čítajte na-
sledovné riadky.    

M
Autor: Petra Švecová

Počas mesiaca apríl sme 
so značkou Rodinné hľada-
li mamičky či babičky, ale 
hlavne vychýrené gazdinky, 
ktoré si rady vychutnávajú 
rodinnú pohodu plnú chu-
tí. Vyzvali sme ich, aby na-
plno zapojili svoju fantáziu  
a využili produkty značky Ro-
dinné ako jednu z ingredien-
cií pri pečení. Svoje recepty 
nám posielali cez súťažnú 
podstránku www.sedita.
sk/sutaz-recepty a ich za-
slaním súťažili o kuchynský 
robot a produkty Rodinné. 

Vďaka zaujímavej súťaži sa 
nám podarilo vyzbierať 355 
receptov, ktoré ako inšpirá-
ciu nájdete na našom webe. 
Možno vás práve niekto-
rý z týchto receptov dokáže 
zachrániť v prípade neo-
čakávaných situácií a pred 
hosťami zažiarite aj napriek 
nedostatku času.
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Polomáčané kokosové hniezda

Kakaovo - kokosový cheesecake s jahodami

100 g Rodinné Polomáčané sušienky kokosové 
100 g ovsených vločiek
50 g kokosu
50 g masla
50 g práškového cukru
2 vajcia
6 g prášku do pečiva
1 banán
1 balenie kandizovaných čerešní

Na rozpálenom masle opražíme ovsené vločky a necháme  
vychladnúť. Rodinné Polomáčané sušienky kokosové rozmixujeme.
V miske rozpučíme banán, pridáme vajíčka, práškový cukor, kokos,  
opražené ovsené vločky, rozmixované sušienky a prášok do pečiva.
Vypracujeme tuhé cesto. Z cesta vyformujeme cca 15 guličiek. Každú  
vytvarujeme do „hniezda“. Do vzniknutej jamky vložíme kandizovanú 
čerešňu. Hniezda ukladáme na plech vyložený papierom na pe-
čenie. Pečieme približne 20 minút na 180 stupňov. Hotové hniezda 
necháme vychladnúť. Vychladnuté namáčame do polovice do roz-
pustenej čokolády a hneď obalíme v strúhanom kokose. Necháme 
zaschnúť a servírujeme.

 

100 g Rodinné Srdiečka kakaovo - kokosové
40 g masla
 
 

250 g mascarpone
180 ml kyslej smotany
1 vajce
3 PL kokosového cukru
1 PL hladkej špaldovej múky
Ganache
hrsť mliečnej belgickej čokolády
3-4 PL mlieka
jahody a sušienky na dozdobenie

Sušienky si rozmixujeme na prach, do ktorého primiešame maslo. Pripravíme si formu s priemerom 18 cm, 
vytvarujeme korpus z pripravenej zmesi a hmotu si predpečieme na 10 minút pri teplote 180 stupňov.
Na plnku si pomocou kuchynského robota vyšľaháme mascarpone a kyslú smotanu. Zľahla primiešame 
cukor a vajce. Nakoniec pridáme preosiatu múku. Plnku si vylejeme na predpečený korpus a spolu pečieme 
cheesecake ešte 50 minút pri teplote 150 stupňov. Po upečení necháme koláč v rúre cca 1-2 h. Na druhý deň 
koláč prelejeme s čokoládovou polevou a posypeme sušienkami. Dozdobíme jahodami. Dobrú chuť.

ČO POTREBUJEME:

ČO POTREBUJEME:

70 g mliečnej čokolády
kokos strúhaný

POLEVA

POSTUP RECEPTU:

POSTUP RECEPTU:

KORPUS

PLNKA
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Autor: Redakcia

rámci národ-
nej kampane Do 
práce na bicykli 

vyrazilo 1. júna na ces-
ty rekordný počet cyk-
listov. Najväčší záujem 
zapojiť sa do súťaže sme 
tento rok zaznamenali aj  
u našich zamestnancov. 
Zo všetkých troch pre-
vádzkarní bude počas 
celého júna zbierať cyklo 
kilometre až 75 kolegov 
a kolegýň v 21 tímoch.   
 
Ako prejav  podpory a súdrž-
nosti sme pre našich kolegov 
na bicykli aj tento rok zorga-
nizovali cykloolovrant na kto-
rom si registrovaní súťažiaci, 
okrem drobného občerstve-
nia prevzali aj originálne trič-
ko kampane spolu s balením 

VInfo 
V tomto  

roku  
súťaží  

v Seredi  
celkovo  

35 tímov.  
Z tohto 

 počtu je  
17 tímov  

tvorených  
práve zo  

zamestnancov 
našej  

spoločnosti.
chutných sušienok Verbena. 
Kampaň vrcholí 30. júna a my 
veríme, že v rámci vyhodno-
tenia samospráv dosiahnu 
naši cyklisti opäť krásne vý-
sledky. Podľa slov mnohých 
účastníkov - dôležitejšie než 
ocenenie v súťaži je skvelý 
pocit, ktorý počas bicyklova-
nia (častokrát aj v sprievode 
svojich kolegov) zažívajú.  

Vedeli ste, že ako prvé založili tradíciu súťaže  
v našej firme kolegyne z oddelenia dopravy? 

  Klaudia Brosmanová a Zuzana Okrúhlicová  
vytvorili v roku 2015 cyklo tím s názvom  

Duo Horalky. Dámy patrili medzi päticu tímov, 
ktoré vtedy za Sereď súťažili.

!

Pelotón našich cyklistov je  
už v uliciach

To, že sa kampaň medzi našimi zamestnancami 
teší obľube, potvrdzujú aj stúpajúce počty 

 účastníkov v jednotlivých ročníkoch.

I N F O R M U J E M E
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S P O L O Č E N S K Á  Z O D P O V E D N O S Ť

Tisíce srdiečok za bojovou líniou

Autor: Jana Navrátilová 

V spolupráci s charitatívnymi a neziskovými organizáciami putujú naše  
produkty aj na miesta, na ktorých by sa nikto z nás nechcel ocitnúť. 

tovky dobrovoľ-
níkovpomáha ne-
zištne zabezpečo-

vať humanitárnu pomoc 
nielen odídencom z Ukra-
jiny na našom území, ale 
vďaka medzinárodnej 
spolupráci putuje pomoc 
konvojmi aj priamo do 
centra bojov, kde je civi-
listom vstup prísne zaká-
zaný. 
V podmienkach, kde niet  
čo jesť ani piť,  kde neexistu-
je bezpečný priestor na ži-
vot, dokáže aj malá drobnosť  
v podobe sladkostí urobiť ľu-
ďom obrovskú radosť. 
Dobrovoľníci z rôznych orga-
nizácií, ktorí zabezpečujú pre-
voz pomoci do vojnovej línie 
a s ktorými sme v kontakte sa 
svorne zhodujú v jednej veci: 
ľudia „tam“ sú nesmierne 
vďační.  Vďační za všetko. 
Ďakujú každému jednotlivco-
vi, ktorý im akúkoľvek pomoc 
poskytne, vyrobí,  zorganizuje 
či rozdistribuuje. Sú vďační,  
že svet na nich pamätá. 
Okrem štandardnej sponzo-
ringovej politiky, ktorú naša 
spoločnosť uplatňuje voči or-

S ganizáciám, ktoré podporujú 
predovšetkým deti z centier 
pre rodiny,  krízové centrá ale-
bo detské centrá z okolia na-
šich výrobných závodov, an-
gažujeme sa pomoci Ukrajine 
hneď od začiatku vypuknutia 
konfliktu. 
Doteraz sme podporili našimi 
výrobkami organizácie po-
máhajúce Ukrajine ale aj or-
ganizácie pôsobiace na Slo-
vensku v celkovom objeme 
16 000 kg.    
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V zdravom tele zdravý duch  
  

ďaka lepšej epi-
demiologickej si-
tuácii a uvoľne-

ným opatreniam sa opäť 
pomaličky vracia do fir-
my aj spoločenský život 
v podobe organizovania 
rôznych akcií pre našich 
zamestnancov.  Teší nás, 
že dlhšia pauza podob-
ným aktivitám neuško-
dila, ba práve naopak. 
Tešia sa čoraz väčšej 
obľube. 

Prvou takouto lastovičkou 
boli Jarné dni zdravia, ktoré 
sme v apríli opäť zorganizo-
vali na všetkých troch na-

V

„Test na zisťovanie  
úrovne protilátok na Covid-19 

z krvi mal veľký úspech.“

Autor: Redakcia

šich prevádzkarňach. Za-
mestnanci si mohli zmerať 
zdravotné parametre - krvný 
tlak, EKG, úroveň choleste-
rolu alebo hladinu glukózy  
v krvi. Vyšetrením, o ktoré za-
mestnanci prejavili najväč-
ší záujme bol však test na 
zisťovanie úrovne protilátok  
na Covid-19 z krvi. Rastú-
ci záujem o svoje zdravie zo 
strany zamestnancov nás  
z roka na rok viac a viac teší, 
no bohužiaľ, nie vždy je jed-
noduché odhadnúť počet 
záujemcov a aj testov sa-
motných. Preto sa nám tento 
rok stalo, že pre veľký záujem 
sa testy na protilátky nepo-
darilo vykonať u všetkých 

záujemcov. Pre nás orga-
nizátorov je to však pozitívy 
signál, že zamestnanci chcú 
poznať svoj zdravotný stav  
a záleží im na sebe. 
 

Častokrát sme aj my v Na-
šich novinách spomínali,  
že nie len naše telo si zaslú-
ži starostlivosť. Uplynulé dva 
roky sme boli pod enorm-
ným tlakom a počas pan-
démie sme zažívali bezpre-
cedentné chvíle a momenty.  
Vedome si upratať vlastné 
myšlienky, zorientovať sa  
v emóciách, ktoré nami čas-
tokrát lomcujú, zladiť pra-
covný a rodinný život alebo 
správne a logicky vyhod-
notiť vzniknutú situáciu sú 
tzv. mäkké zručnosti, ktorým  
sa dá naučiť. 
Skúsená lektorka, terapeu-
tka a klinická psychologič-
ka Lenka Uherová počas 
workshopu s výstižným ná-
zvom Základy sebaobrany 
pred negatívnymi informá-
ciami rozdávala cenné rady 
a konkrétne tipy ako praco-
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Info 
Cenné 
rady a 

konkrétne 
tipy ako 

pracovať 
s nega-
tívnymi 

emóciami, 
zachovať 

si chladnú 
hlavu a 

nadhľad 
nad uda-

losťami, 
ktorý nám 

všetkým 
občas 
chýba.

„„Zamestnanci chcú poznať 
svoj zdravotný stav  
a záleží im na sebe.“
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vať s negatívnymi emóciami, 
zachovať si chladnú hlavu  
a nadhľad nad udalosťami, 
ktorý nám všetkým občas 
chýba. 

Držme si palce, aby sme 
priaznivú epidemiologickú 
situáciu udržali pod kontrolu 
a mohli sa opäť stretnúť na 
Jesenných dňoch zdravia, 
ktoré plánujeme zorganizo-
vať už počas septembra. 

Čo je dobré, treba zachovať  
  Autor: Gabriela Smerigová 

oto tvrdenie určite 
platí o bowlingo-
vom turnaji, ktorý 

má v našom podniku tiež 
už svoju tradíciu. Rovnako 
ako aj iné akcie, dostal aj 
turnaj posledné dva roky 
stopku. O to viac nás teší, 
že hneď ako to bolo možné, 
sa zamestnanci opäť spolu 
stretli v bowlingovom cent-
re v Dolnej Strede.

Z 12 zúčastnených tímov boli 
najúspešnejší údržbári zo 
Serede (Róbert Vaško, Peter 
Behýl, Ľuboš Heršel, Tomáš 
Magát, Štefan Blaho), druhé 
miesto v rámci fair play za-
slúžene pripadlo kolegom z 
trnavského Figara s názvom 
Figarácki junáci (Miroslav 
Jurík, Miroslav Lopušný, Da-
vid Katona, Milan Bašnak) a z 
tretieho miesta sa tešili hrá-
či IT tímu zo Serede – Data 
Sharks (Juraj Niedl, Igor Os-
tradecký , Marián Komačka, 
Peter Richnák, Miroslav Švorc, 
Róbert Gubka)

Celá akcia sa niesla v prí-
jemnej atmosfére a radosti 
zo  zájomného stretnutia sa, 
no tí najúspešnejší mali sa-
mozrejme radosť z víťazstva 
a  krásnych  trofejí.  Víťa-
zom srdečne blahoželáme a 
ostatným hráčom ďakujeme 
za účasť a perfektnú atmo-
sféru.

T

1. miesto

2. miesto

3. miesto
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Energie – horúca téma 
na najbližšie obdobie 
Autor: Martin Manina, Martin Sloboda 

n e r g e t i k a  
je v súčasnos-
ti veľmi aktuálna  

a živá téma, ktorá má 
a v budúcnosti bude 
mať ešte významnej-
ší vplyv na ekonomiku 
a hospodárenie pod-
nikov a domácností.  
 
Aj keď rastúce ceny faktúr 
za energie riešime pre-
dovšetkým pri platení ro-
dinných účtov, zvyšovanie 
cien sa samozrejme dotklo  
vo veľkej miere aj podnikov. 
Ako sa s rastom nákladov 
vysporiadať? Cesty sú dve. 
Súčasný stav ignorovať, ne-
zmeniť svoje správanie a vy-
nakladať čoraz viac financií 
zo svojho rozpočtu na rastú-
ce účty za energie alebo 
prehodnotiť svoje správanie 
a návyky a hľadať možnos-
ti ako držať spotrebu a účty 
pod kontrolou. 
 
Predpokladám, že drvivá 
väčšina by si zvolila druhý 
spôsob. Rovnako uvažuje  
aj naša spoločnosť.  
 
Po spracovaní a vyhodno-
tení hĺbkovej analýzy spo-
treby elektrickej energie  
v Pečivárňach Sereď bolo 
evidentné, že najväčší vplyv 
na nárast spotreby celko-
vej energie majú:   
- vyšší počet novo nainšta-
lovaných technologických 
zariadení,
- vzduchotechnika, 
- pohotovostný režim stroj-
no-technologických zaria-

dení a
- úniky stlačeného vzduchu. 

Info 
Zvyšovanie  
cien sa  
samozrejme 
dotklo  
vo veľkej  
miere  
aj  
podnikov.

E

Na  základe grafu spotreby 
elektrickej energie z distri-
bučného portálu môžeme 
konštatovať, že ak sa v pre-
vádzkarni Pečivárne Sereď 
nevyrába, majú strojno-

-technologické zariadenia  
spotrebu energie na úrovni 
až cca 35 – 45 % priemernej 
ročnej spotreby. Je to spô-
sobené tým, že zariadenia sú 
v tzv. pohotovostnom, resp. 
„stand-by“ režime, pričom 
majú stále pustený ohrev 
(chladenie),  respektíve ne-
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vypnuté osvetlenie. 
Kde teda začať?  V prvom 
kroku sa chceme zamerať 
na malé zmeny, ktoré ak sa 
spočítajú, ich účinok sa zná-
sobí.  Buďme ale konkrétni. 
Ako ste si už viacerí všimli, 
na vytipovaných miestach 
v areáli Pečivární pribud-
li nálepky pod vypínačmi, 
vedľa kohútikov na vodu  
a aj na niektorých počíta-
čoch. V administratívnej 
budove sme zredukovali 
osvetlenie o viac ako 50 %. 
Ďalším krokom bude opti-
malizácia osvetlenia v hale 
D a taktiež označenie vypí-
načov v hale B. Nasledovať 
bude výrobná technológia  
a posúdenie možností jej 
úplného vypínania.
 
Energetika a hľadanie úspor 
je náročná agenda a nie 

vždy sa stretne s prijatím  
a nadšením. Pritom hľadanie 
energetických úspor je bež-
né najmä v moderných a vy-
spelých spoločnostiach.
V súvislosti s úsporami treba 
mať na pamäti, že veľa za-
pnutých (aj drobných) spo-
trebičov x 24 hodín denne  
x 365 dní v roku, má výrazný 
vplyv na celkovú spotrebu 
elektrickej energie. Táto rov-
nica platí pre domácnosti  
aj podniky.  
Myslime preto ekonomic-
ky ale aj ekologicky! Svojím 
zodpovedným prístupom  
k využívaniu energií prispie-
vame nie len k udržateľné-
mu hospodáreniu celej spo-
ločnosti a šetríme financie 
ale aj pomáhame znižovať 
uhlíkovú stopu. Takéto informačné nálepky pribudli 

nad vypínačmi svetla, vedľa PC  
a nad vodovodnými batériami.
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JUBILANTI
Naši pracovní

prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Cífer
Logistika a doprava
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Figaro Trnava
prevádzkareň Pečivárne Sereď

Andrássyová Kvetoslava
Bennár Juraj

Grús František
Gundová Helena

Kukurová Iveta
Polášek Rostislav

Špitalský Ľuboš
Tóthová Nikola

Biščiak Ján
Blahová Renáta

Herceg Peter
Krajčovič Milan

Kunovičová Monika
Nogová Ľudmila
Poláková Mária

Tarnai Martin

prevádzkareň Pečivárne Sereď
Správa prevádzkarne Figaro Trnava
prevádzkareň Cífer
Obchod
Obchod
prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Pečivárne Sereď

prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Pečivárne Sereď
Logistika a doprava
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Cífer
Logistika a doprava
prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Cífer
prevádzkareň Cífer

Branišová Eliška
Demovičová Vlasta

Dubovská Zdenka
Hruštík Jozef

Mačai Stanislav
Máčiková Andrea

Nemetyová Gabriela
Plesníková Martina

Šarmírová Magdaléna
Terešáková Ružena
Tučnovičová Jana

Vlkovičová Magdaléna

Baraniaková Alžbeta
Gáci Miroslav

Liptáková Katarína
Šandorová Adriana

Oddelenie ÚRK
Logistika a doprava
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Cífer

Správa technického riaditeľa
prevádzkareň Pečivárne Sereď
Oddelenie ÚRK

Drozda Jaroslav
Kusý Peter

Mrvová Kamila

prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Figaro Trnava
Oddelenie ÚRK
prevádzkareň Pečivárne Sereď
prevádzkareň Figaro Trnava

Adamcová Daniela
Bašnáková Milada

Bugárová Jana
Husárová Gabriela

Mikušovská Martina

25 rokov

30 rokov

20 rokov

15 rokov

10 rokov

5 rokov
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100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €


