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Mám radost, Ïe se k vám tentokrát mohu obrá-
tit pfiímo cestou úvodního slova v Káãku (není to
mimochodem nic zapovûzeného, máte-li chuÈ se na
obsahu ãasopisu podílet i vy, neváhejte se na mû 
obrátit!). DÛvod, kter˘ mû vedl k napsání edito-
rialu, je vcelku prost˘: chci vám podûkovat. Sv˘m
nasazením mû nepfiestáváte udivovat.
Obãas si pfiedstavuji, jak by má práce personální

fieditelky vypadala v ideálním svûtû – pfiicházela
bych s návrhy, jak vám práci ulehãit, jak zpfiíjem-
nit pracovní prostfiedí, a experti z textilního oboru
by se sami hlásili o místo. Realita, se kterou mo-
mentálnû v‰ichni bojujeme, je v‰ak hodnû odli‰ná.
V âesku i na Slovensku se nezamûstnanost drÏí na
rekordnû nízké úrovni a na trhu práce nejsou tech-
nicky vzdûlaní lidé, v textilním oboru pak témûfi
Ïádní. Podniky se o tu hrstku dobr˘ch lidí pfieta-

hují a zamûstnavatelé i zamûstnanci se dostávají
pod siln˘ tlak – urãitû jste zaznamenali pfiehr‰el le-
táãkÛ a reklam lákajících na volné pracovní pozice.
Nejen Kordárna, ale v‰echny ostatní firmy u nás
jsou nuceny pfiijímat agenturní zamûstnance, za-
pracovávat cizince a najímat tlumoãníky, jen aby se
v˘roba nezastavila, jen aby firma nepfii‰la o za-
kázky a lidé o práci.
Víte sami nejlépe, jak je práce ve v˘robû nároãná.

NepfietrÏit˘ reÏim není jednoduch˘, ale nemÛÏeme
ho zru‰it, aniÏ by se Kordárna stala nekonkuren-
ceschopnou. Budu tedy dûlat i nadále v‰e proto,
abyste se tu cítili lépe a aby va‰e práce byla o nûco
lehãí, i kdyby to mûlo b˘t vÏdy jen o nepatrn˘ 
kousek. Kordárna a v‰ichni, kdo v ní pracovali 
a nadále pracují, uÏ spoleãnû napsali úctyhodnû
dlouh˘ pfiíbûh – pfiíbûh v˘roby jednoho z nejzají-
mavûj‰ích produktÛ, co znám. Vûfiím, Ïe spolu pfii-
dáme dal‰í kapitoly, které si s chutí pfieãtou nejen
na‰i zákazníci, ale díky kter˘m budete na svou
práci a na své v˘kony patfiiãnû hrdí i vy. 

P.S.: Máte mÛj obdiv za to, s jak˘m pfiehledem
dokáÏete pfiijmout nové pracovníky, ktefií nemají
dostateãné zku‰enosti. 

Dûkuji vám v‰em a pfieji vám krásné léto!

Va‰e Jana Lejsková
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Jak se Kordárnû aktuálnû dafií?
Vzhledem k zájmu zákazníkÛ o na‰e v˘-

robky dobfie. Zaznamenáváme po nich
znaãnou poptávku. Dokonce daleko vût‰í,
neÏ jsme schopni vyrobit, coÏ uÏ tak pozi-
tivní není. Napfiíklad na séglech se s termí-
nem dodání dostáváme aÏ na sedm t˘dnÛ,
a to je pro zákazníka pomalu nepfiijatelné.
Na kordech zatím sice stíháme plnit za-
kázky a nemusíme je odfiíkat, ale pokud by
pfii‰ly dal‰í, dostali bychom se na hranu
na‰ich moÏností. Nyní jsme schopni vyro-
bit 1800 tun kordÛ za mûsíc. 

Co spoleãnost limituje v rÛstu?
Jednoznaãnû nízk˘ stav zamûstnancÛ.

Pro své plány bychom potfiebovali pfii-
jmout aÏ 50 nov˘ch zamûstnancÛ. 

V âesku je pfiitom v souãasné dobû nej-
niÏ‰í nezamûstnanost v celé Evropské
unii a firmy o nové lidi svádûjí boje…

Je samozfiejmû sloÏitûj‰í sehnat spoleh-
livé pracovníky neÏ pfied pár lety. Jsem si
také vûdom, Ïe Kordárnû na pfiitaÏlivosti
nepfiidává obtíÏnost nepfietrÏitého provozu
a v˘roba, která není pro lidi vÛbec jedno-
duchá. Existují ov‰em zajímavá „ale“…
A to?

Pfiidali jsme na mzdách. TakÏe na‰i za-
mûstnanci mají na pomûry regionu velmi
slu‰n˘ plat a dostávají víc, neÏ jim slibují
firmy v blízkém okolí. SnaÏíme se neustále
roz‰ifiovat systém benefitÛ, teì zrovna vy-
m˘‰líme dal‰í v˘hody, ze kter˘ch by mûli
zamûstnanci uÏitek. Rozhodli jsme se také
nepouÏívat ãasové konto a platit pfiesãasy
napfiímo - kdo pfiijde na pfiesãasovou
smûnu, dostane ji hned zaplacenu vãetnû
pfiíplatku. Doufám, Ïe to budou lidi vní-
mat pozitivnû, urãitû se najdou tahouni,
ktefií si takto vydûlají hodnû.

V˘‰e mzdy je dÛleÏitá, ale podle prÛ-
zkumÛ pfii v˘bûru zamûstnání hraje
znaãnou roli i pfiátelské a pfiíjemné pra-
covní prostfiedí. MÛÏe v tomto ohledu
Kordárna nûco zlep‰it?

Pracovní prostfiedí jsou podle mû pfiede-
v‰ím  vztahy mezi lidmi na pracovi‰ti, ale
také tfieba ãisté ‰atny a sprchy. A ano, mÛ-
Ïeme a chceme zlep‰it obojí. V tomto roce
tak poplyne mimofiádná investice do

‰aten, zaãneme na séglech. Co bude cel-
ková rekonstrukce zázemí obná‰et více
rozvíjí Jana Lejsková v ãlánku na dal‰í
stranû. Co se t˘ká mezilidsk˘ch vztahÛ,
myslím si, Ïe jsme celkovû dobr˘ t˘m.
Rádi si spoleãnû zahrajeme fotbal – a to
vãetnû Ïen – a ve v˘robû si lidi pomáhají.
Na druhou stranu je pravda, Ïe jako ve-
dení tlaãíme na produktivitu a vyÏadujeme
pfiesnost a kvalitní práci. Nûktefií to
mohou hodnotit jako tlak, jenÏe, a to se
opakuji, na‰e v˘roba není jednoduchá.
Pfietrh balíku znamená ohromné finanãní
ztráty. Stres na pracovi‰ti ale urãitû není
dobr˘ pomocník, a to opakovanû fiíkám na
poradách tûm, co mají pracovníky ve v˘-
robû na starosti.  

Z ãeho jste mûl v práci poslední dobou
radost?

Audit se povedl! Upfiímnû oceÀuji vy-
pûtí v‰ech lidí, ktefií se na nûj v˘bornû na-
chystali. Je totiÏ hodnû dÛleÏité pro dal‰í
obchod s Conti, Ïe jsme se dostali zpût do
nejlep‰í kategorie dodavatelÛ, a to pfiesto
Ïe nároky zákazníkÛ jsou rok od roku
vy‰‰í. Teì uÏ to „jen” udrÏet… Taky nasta-
vení linky DTÚ 7 a z toho vypl˘vající
men‰í mnoÏství krátk˘ch balíkÛ patfií
k tomu, co hodnotím pozitivnû. A v nepo-
slední fiadû stabilizace v˘roby ve Slov-
kordu, kter˘ dnes vyrábí kvalitní vlákno
s velmi dobrou v˘tûÏností. Tomu je‰tû
pfied pár lety moc lidí nevûfiilo….
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S Martinem Prachafiem o tom,
jaká je Kordárna dnes, ale také
o jejích vyhlídkách a o tom, co
mu v poslední dobû udûlalo ra-
dost v práci.

MMartin Prachař: Pracovní prostředí 
budeme zlepšovat



ččíísslloo  0022  ||  22001166  ||  ffiirreemmnníí  iinnffoorrmmaaččnníí  zzpprraavvooddaajj  KKOORRDDÁÁRRNNAA  PPlluuss  aa..ss..

KaÏd˘ audit znamená stovky hodin
práce mnoha a mnoha zamûstnancÛ Kor-
dárny, od zástupcÛ v˘robních stfiedisek, zá-
kaznického servisu, kvality a pfiíslu‰n˘ch
prodejcÛ, aÏ po vedoucí dan˘ch útvarÛ.
Pokud se ale podafií odstranit dfiíve zji‰tûné
odchylky ãi chyby, má kaÏdá kontrola po-
tenciál zlep‰it kvalitu v˘roby. 

Hankook, Maìarsko
Zlep‰ení se nám podafiilo prokázat na-

pfiíklad pfii jednodenním zákaznickém au-
ditu firmy Hankook. Jedná se o korejského
v˘robce pneumatik, kter˘ má závod v Ma-
ìarsku. Aktuálnû probíhá schvalování do-
dávek do tohoto závodu, vloni byly
vyrobené a dodané tfii zku‰ební dodávky
PA66 kordové tkaniny. „Audit byl zamû-

fien˘ hlavnû na systém fiízení v˘roby a po-
zornost auditorÛ byla smûfiovaná ke skla-
dÛm, v˘robû, laboratofii,“ fiíká Ján Horvat
vedoucí zákaznického servisu a technologie
DTÚ s tím, Ïe v˘sledek hodnocení auditu
na úrovni 93,1 % znamená, Ïe Kordárna
Plus je jako dodavatel zafiazena do katego-
rie A. „Máme z toho radost, protoÏe je
vidût zlep‰ení od posledního zákaznického
auditu z roku 2013 a hodnocení 82,5 %,
které znamenalo kategorii B,“ doplÀuje
Horvat.

Continental, Nûmecko
V pofiadí uÏ druh˘ audit bûhem posled-

ních dvou let jsme ve dnech 19. - 20. 4.
absolvovali ze strany zákazníka z nejdÛleÏi-
tûj‰ích – Continentalu. Pfii loÀském auditu

se pfiitom Kordárna jako dodavatel dostala
do kategorie B, v celkovém hodnocení
jsme dosáhli 89 % (min. hodnocení pro
skupinu A je 90 %). „Tehdy mûly velk˘
vliv na v˘sledné hodnocení reklamace, zej-
ména z jejich nového ruského závodu
v prÛmyslové zónû nedaleko mûsta Kaluga.
Z celkem dvaceti reklamací bylo devût ze
závodu Kaluga, sedm ze závodu Otroko-
vice, tfii ze závodu Púchov a jedna ze zá-
vodu Aachen,“ popisuje loÀsk˘ rok Ján
Horvat. Ov‰em leto‰ní vyhodnocení au-
ditu se uÏ neslo v jiném duchu a jeho v˘sle-
dek je skuteãnû potû‰ující: 92 % znamená
návrat Kordárny do kategorie A, a tedy
opût mezi nejspolehlivûj‰í dodavatele.

44

V uplynul˘ch mûsících jsme se podrobili hned nûkolika zákaznick˘m auditÛm. Ty nejdÛleÏitûj‰í kontroly probûhly
v Kordárnû v druhé pÛlce dubna. Dûkujeme v‰em odpovûdn˘m pracovníkÛm za jejich pfiístup k nim!

ZZákaznické audity nás navrátily
mezi nejspolehlivější dodavatele



stfieda 28. záfií sv. Václav
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„Letos je na‰í prioritou jednoznaãnû
zlep‰ování pracovního prostfiedí.
Chceme, aby se tu na‰i zamûstnanci cítili
lépe. Na první zlep‰ováky uÏ se pfiipravu-
jeme,“ fiíká optimisticky Jana Lejsková.
PÛjde napfiíklad o novou malbu míst-
ností, rekonstrukci ‰aten a komunikaã-
ních místností. „KvÛli finanãní a ãasové
nároãnosti se nemÛÏeme pustit do celo-
závodní okamÏité akce, ale musíme po-
stupovat doslova opravu za opravou,“
vysvûtluje Lejsková s tím, Ïe napfiíklad
jedna ‰atní skfiíÀka stojí okolo tfií tisíc
korun, a dodává: „Zaãneme s rekon-
strukcí dámsk˘ch ‰aten na tkalcovnû
séglÛ a a ‰atny PAII na kordech, ale po-
stupnû se s rekonstrukcí dostane na
v‰echny. Vymûníme celkem 40 oken,
skfiíÀky a lavice, vymalujeme a upravíme
podlahy.“ Do pfií‰tího Káãka by se tak
mûla dostat foto dokumentace rekon-
strukce a ná‰ ãasopis bude koneãnû mít
dlouho oãekávanou a v‰emi oblíbenou
rubriku „pfied a po“. 

A protoÏe co je potfieba zlep‰it, víte
úplnû nejlépe právû vy, budeme mít ra-
dost, kdyÏ nám kromû fie‰ení tajenek ho-
díte do boxu na vrátnici i va‰e tipy na
zlep‰ení. Vhazujte jakékoliv nápady, bez
podpisu i s podpisem, na tom nezáleÏí!

AAkce postupných oprav na obzoru

• KaÏd˘, kdo doma nemá poãítaã s inter-
netem, bude mít pfiístup ke svému úãtu
s poukázkami na poãítaãi v jídelnû.

• V‰echny problémy se dají fie‰it: nastane-li
zádrhel pfii zadávání uÏivatelského jména
a hesla nebo pfii samotném objednávání
poukázek, t˘m z personálního oddûlení
vám rád pomÛÏe. Vsadíme se ale, Ïe
technicky zdatn˘ch lidí ochotn˘ch po-
moci bude v Kordárnû více neÏ dost!

• Je-li pro nûkoho papírová forma pouká-
zek zkrátka nepfiekonatelnou klasikou,

kterou nosí rád u sebe v penûÏence, bude
si je moci nechat zaslat po‰tou aÏ domÛ.

• Detailní popis postupu objednávání krok
za krokem najdete v informaãních mate-
riálech firmy SODEXO, jejíÏ usilovné
kampanû jste si nemohli nev‰imnout.�

• Závûrem: Elektronick˘ systém je sku-
teãnû velmi jednoduch˘, odhoìte obavy
a vyrazte pfies nûj do kina nebo si tfieba
zaplavat.

Kordárna se chystá otevfiít své brány 
vefiejnosti, a to v Den ãeské státnosti 
28. záfií. Pfiesn˘ program obdrÏíte s pfied-
stihem. Kordárna by ráda kromû zamûst-
nancÛ a jejich rodin pozvala i ‰ir‰í
vefiejnost z Velké nad Veliãkou a okolí.
„Na‰e v˘roba je v âesku opravdu uni-
kátní. Dodáváme tkaniny svûtov˘m v˘-
robcÛm pneumatik a dopravníkov˘ch
pásÛ a z na‰ich karbonov˘ch tkanin se
vyrábí ultra-lehká letadla a dal‰í spor-
tovní potfieby. Ze zku‰enosti vím, Ïe pro

lidi z venãí je na‰e v˘roba záÏitek,“ vy-
svûtluje zámûr pozvat lidi z okolí Jana
Lejsková a dodává: „Stejnû tak bychom
ale rádi pozvali na‰e b˘valé zamûstnance.
I kdyÏ uÏ v Kordárnû nepracují, dvefie
jsou jim vÏdy otevfiené. Zajímá nás, jak
se jim dafií, a tû‰íme se na setkání!“ Hry
a soutûÏe pro dûti i dospûlé, cimbálka
a obãerstvení jsou pak uÏ samozfiejm˘m,
ale pfiíjemn˘m koloritem kaÏdého dne
otevfien˘ch dvefií, na kter˘ se mÛÏeme
v‰ichni tû‰it.

N
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nové poukázky jsou tu! 
Pár tipů, jak na ně:

DDen otevřených dveří bude v září na sv. Václava



Práci v Kordárnû uÏ okusil mezi lety
1997 a 2003 jako vedoucí elektroúdrÏby.
Pfied souãasn˘m opûtovn˘m nástupem
do Kordárny pÛsobil ve spoleãnosti
Kasko na pozici fieditele v˘roby. „Odejít
z firmy ze Slavkova bylo moje vlastní roz-
hodnutí a nelituji toho. Obecnû mám
zmûnu v pracovním Ïivotû rád. Mám
zku‰enost, Ïe zmûna ãlovûka posouvá do-
pfiedu, Ïe nezakrní. Takto pfiistupuji
i k nov˘m v˘zvám, které na mû ãekají
v souvislosti s vedením séglÛ – tû‰ím se
na nû,” glosuje svoji kariéru Radek Tom-
ãala s úsmûvem. Ostatnû úsmûv na jeho
tváfii lze pr˘ vidût ãasto: „Ano, jsem pozi-
tivnû a vesele naladûn˘ ãlovûk, snaÏím se
‰ífiit dobrou náladu a pozitivní my‰lení
jako základ své manaÏerské strategie. Ale
pozor, v‰echno má své meze. Jsem si
velmi dobfie vûdom, Ïe v urãit˘ch situa-
cích funguje jin˘ pfiístup…”

Mezi své hlavní úkoly fiadí Radek Tom-
ãala roz‰ífiení poãtu a stabilizaci pracov-
níkÛ na séglech. „Poddimenzovanost
stavu zamûstnancÛ vidím jako zásadní
problém, kterému se budu primárnû vû-
novat. Neobejdeme se zfiejmû ani bez no-
v˘ch agenturních zamûstnancÛ stejnû
jako na kordech. Nebude to jednoduché,
pár se jich tu asi vystfiídá, neÏ nalezneme
ty správné, ale je to nutné,” fiíká. Dal‰ím
neduhem je stav a spolehlivost strojního
zafiízení: „Chci dát lep‰í péãi strojÛm,
zmapovat jejich stav, spolupracovat na
zlep‰ení se sefiizovaãi, údrÏbou, ale i s ob-
sluhami strojÛ, zkrátka vynakládat peníze
na opravy a údrÏbu efektivnû.”

Naopak kladnû komentuje nov˘ ve-
doucí séglÛ dojem z kolegÛ na stfiedisku:
„OceÀuji otevfienou a pfiátelskou komu-
nikaci a u vût‰iny z nich také vÛli mûnit
vûci k lep‰ímu. Tû‰ím se na dal‰í spolu-
práci se v‰emi,” uzavírá.

(Medailónek Radka Tomãaly najdete na str. 14)

Od leto‰ního 1. dubna se na postu vedoucího stfiediska ségly
mÛÏete setkávat s Radkem Tomãalou. Do Kordárny pfii‰el pfied
zhruba ‰esti mûsíci, ale nováãkem zde není. 

SStředisko séglymá nového
vedoucího
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je pre mÀa pote‰ením, Ïe vám môÏem popriaÈ
príjemné ãítanie uÏ druhého vydania Káãka s ãer-
stv˘mi správami zo Slovkordu. Na nasledujúcich
stranách predstavujeme hneì dvoch na‰ich kolegov.
Jedn˘m z nich je Luká‰ Lacho, usmievav˘ a zapá-
len˘ technológ, druh˘m Radoslav ·tefeãka, ktor˘ svo-
jím rozhovorom ‰tartuje novú rubriku Ako sa Ïije
v Slovkorde. Priamo na tejto strane si tieÏ môÏete
preãítaÈ o tom, ako sa vydarila exkurzia do Kor-
dárny – redaktorky Káãka o nej hovorily so zmeno-
v˘m majstrom Stanislavom Bezdekom.
Rád by som vyuÏil priestor v úvodníku aj k tomu,

aby som zhodnotil ako si Slovkord viedol v prvom
‰tvrÈroku. KaÏd˘ z nás prispel svojím dielom k tomu,
Ïe sme dosiahli priemernú v˘ÈaÏnosÈ 90,3%, ão je e‰te
o nieão lep‰í v˘sledok neÏ cieº 87,5%, ktor˘ sme si pô-
vodne stanovili. Hospodárske v˘sledky sú tieÏ lep‰ie
v porovnaní s plánom, a to i napriek tomu, Ïe sme vy-
rábali produkty najvy‰‰ej kvality nároãné na v˘robu.
Vlastníci Slovkordu sú s t˘mito v˘sledkami veºmi spo-
kojní. My v‰etci si potom môÏeme koneãne dovoliÈ
dívaÈ sa do budúcna s nádejou, nie s obavami.
Napriek v‰etkému sú nároky na na‰u v˘robu ne-

malé a kvôli úspechu by sme nemali zabúdaÈ, Ïe
na‰ou úlohou je v˘ÈaÏnosÈ stabilizovaÈ a najlep‰ie
e‰te zv˘‰iÈ. V‰etky svoje sily pouÏijem na to, aby sme
nakupovali len ten najlep‰í polymér, aby sme vychy-
tali chyby poãas navíjania, naná‰aní preparácie
a aby sme vylep‰ili dutinky, na ktoré vlákno naví-
jame. V Európe existuje jasn˘ dopyt po kvalitnom
technickom vlákne a myslím si, Ïe Slovkord má na
to, aby sa vydal cestou v˘voja nov˘ch produktov.
K tomu bude treba nielen lep‰ie vyuÏiÈ existujúce
kapacity na‰ej v˘roby, ale tieÏ osobné úsilie nás v‰et-
k˘ch. Ak spolu budeme lep‰ie komunikovaÈ, zorga-
nizujeme si úlohy e‰te o nieão lep‰ie a pokúsime sa
odstrániÈ zbytoãné chyby, nevidím dôvod, preão by
sme to nemohli dosiahnuÈ.
Som presvedãen˘, Ïe jedného dÀa sa sami seba 

budeme pobavene p˘taÈ: „Preão sme vlastne odjak-
Ïiva nevyrábali len prvotriedne vlákno s v˘ÈaÏnosÈou
95%?”

Vá‰ Rudolf Haas

Milé čitateľky, 
milí čitatelia,

Eeditorial
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„Hneì na zaãiatku sme minuli
správnu odboãku k parkovisku,“ priznáva
so smiechom Stanislav Bezdûk, „ale nako-
niec sme cestu do Kordárne na‰li. “
Úvodn˘m zaváhaním organizaãné prob-
lémy skonãili: „Musím KordáreÀ pochvá-
liÈ,  o na‰u skupinu sa postarali perfektne,
v‰etko bolo dobre pripravené, a to vrá-
tane milého obãerstvenia alebo dôklad-
ného pre‰kolenia o bezpeãnosti práce,“
dodáva Bezdûk na adresu tímu, ktor˘ ná-
v‰tevníkov sprevádzal. Konkrétne to bola
vedúca personálneho oddelenia Jana Lej-
sková, bezpeãnostn˘ technik Radek Lipar
a Richard Rumí‰ek zo zákazníckeho servisu.
Senická skupinka sa v priebehu exkurzie

nedozvedela iba to, ão presne sa deje s ich
vláknom, ale pre‰li si celé spektrum úko-
nov vo v˘robe. „Veºmi nás zaujala v˘roba
karbónov˘ch tkanín,“ neskr˘va Bezdûk
svoj záujem o atraktívny druh tkaniny,
z ktorej sa vyrába napríklad ultra-ºahké
‰portovné náãinie. 

„U nás na Slovensku sa uÏ te‰íme na
náv‰tevu z Kordárne!“ pripomína e‰te na
záver Bezdûk. „Charakter na‰ich dvoch
v˘robn˘ch procesov je veºmi odli‰n˘.
U nás prebieha v˘voj chemického pro-
cesu, v Kordárni sa uÏ vyrábajú kon-
krétne produkty. PoznávaÈ sa navzájom
má zmysel.“ Senicu tak tento rok pravde-
podobne znova nav‰tívia víÈazi súÈaÏe
kordárensk˘ch tímov.

EExkurzia do Kordárne

OsemnásÈãlenná skupina pod vedením
smenového majstra Stanislava Bezdûka
(44) sa v apríli vypravila na exkurziu do
kordárenskej prevádzky. Koneãne se
mohli na vlastné oãi presvedãiÈ o tom,
ão se deje s vláknom, ktoré tak starost-
livo pripravujú na svojom domácom
pracovisku v Slovkorde.

Tajniãka z Káãka ã. 1/2016 znela: 
Prírodná rezervácia Bezedné.
Celkov˘ poãet lú‰titeºov bol 33, z nich boli vyÏrebovaní traja v˘-
herci, ktorí získali finanãnú v˘hru 30, 20 a 10 €. BlahoÏeláme! 

1. Ján Pradlovsk˘, 2. Eva Konãitíková, 3. Marián Otrísal 

KKto vyhral ceny v súťažnej křížovke z minulého čísla? 
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Ako dlho ste v Slovkorde ako zame-
stnanec na robotníckej pozícii?
Dohromady to uÏ bude 14 rokov. S troj-
roãnou prestávkou, keì som jazdil so zá-
sobovaním pre pekárne. V starom
Slovkorde som pracoval 11 rokov,
v tomto novom som 3 roky. 

V akom odbore ste vyuãen˘? A nastú-
pili ste do Slovkordu hneì po ‰kole?
Po základke som sa vyuãil na SOU, som
vyuãen˘ automechanik. Ako automecha-
nik a ‰ofér som pracoval pred t˘m, ako
som nastúpil na 18 mesiacov vojny. Po
návrate z nej som opäÈ pracoval s autami,
ale kvôli lep‰ej mzde sa zo mÀa na chvíºu
stal o‰etrovateº dobytka. A potom uÏ za-
ãala moja pracovná éra v Slovkorde, na-
jprv polyester pri v˘robe hodvábu na
tvarovanie, potom prestup na technické
vlákno.

Vyzerá to tak, Ïe sa rozhodne nebojíte
rôznorodej práce. Autá vám nech˘-
bajú?
Práce se naozaj nebojím, robím vÏdy
v‰etko preto, aby rodina a deti dobre Ïili.
Autá mi nech˘bajú, uÏ je to samá elektro-
nika, toho sa nemôÏete poriadne ani do-

tknúÈ. Maximálne sa rád povozím v aute
so synom.

Ak˘ bol prestup zo starého Slovkordu
na nov˘, museli ste sa veºa vecí uãiÈ?
Áno, novinky tu boli, horná ãasÈ je teraz
plne automatizovaná, zmeny nastali aj pri
navíjaní, ale v‰etko je nové, takÏe uãenie
sa darilo dobre. Nová prevádzka je sa-
mozrejme lep‰ia, nemusíme stále opravo-
vaÈ a rie‰iÈ závady. Akurát rozbeh celej
v˘roby bol trochu dramatick˘, dopraco-
vaÈ sa k poÏadovanému mnoÏstvu kvalit-
ného vlákna bolo pre v‰etk˘ch veºmi
nároãné.

TakÏe ste uvítali aj zvrat vo v˘ÈaÏ-
nosti…
To urãite áno. Koneãne k nemu do‰lo,
keì nastúpili pán Haas a pán Lacho. To
bol naozaj veºk˘ prínos pre firmu aj pre
nás. Pri vy‰‰ej v˘ÈaÏnosti sa pracovná at-
mosféra v˘razne upokojila.

Ak˘ máte kolektív, aká je podºa vás at-
mosféra na pracovisku?
Na mojej smene B, kde robím predáka,
sme nejlep‰í kolektív zo v‰etk˘ch. AspoÀ
si to úprimne myslím. Sme tu jedenácti

robotníci, smenov˘ majster a smenov˘
údrÏbár. V‰etci si pomáhame, nikto
nikdy nepovie: “ka‰lem na teba…”  Na‰a
pracovná vzájomnosÈ je na vysokej
úrovni, ale aj tá mimopracovná. S niekto-
r˘mi chodíme dokonca obãas aj na pivo.

Ste predák, ão tomu predchádzalo?
A páãi sa vám to?
Túto funkciu mi ponúkli e‰te na starej
prevádzke Slovkordu, pravdepodobne
vìaka dobr˘m pracovn˘m v˘sledkom.
Práca na smeny nie je bohvieão, roky
letia a je to fyzicky nároãné, organizmus
to trocha zaÈaÏuje. Ale ináã som veºmi
spokojn˘. Mám zaujímavú prácu, pravi-
deln˘ príjem, stabiln˘ pracovn˘ ãas, prís-
tup nadriaden˘ch je kolegiálny. Naozaj sa
mi tu páãi. A mzda - tá môÏe byÈ vÏdy
vy‰‰ia, v‰ak. (usmieva sa)

Radoslav ·tefeãka (44) 
rodák zo Senice, je Ïenat˘, má dve deti,

vo voºnom ãase rád peãie veºkonoãné
a vianoãné sladkosti. Jeho syn úspû‰ne
pracuje tieÏ v Slovkorde, dokonca na rov-
nakej smene. 

MMáme skvelý kolektív,
všetci si pomáhame

Keì sme pre slovenskú edíciu Káãka PLUS hºadali tip na
niekoho, kto by sa s nami ako prv˘ porozprával pre rubriku
Ako se Ïije v Slovkorde, voºba velºmi r˘chlo padla na Rado-
slava ·tefeãka. Podºa názorov jeho kolegov je to multi-
funkãn˘ typ robotníka, má skúsenosti z dopolykondenzácie,
zvlákÀovania a navíjania. A keì má majster dovolenku, Ra-
doslav ·tefeãka ho zastupuje. 



Luká‰ Lacho je totiÏ skutoãn˘ fanú‰ik
technológií a chemick˘ch procesov.
O tom na‰om hovorí ako o „brutálnom”:
„Len si uvedomte, ak˘m zloÏit˘m proce-
som sa z granuly stáva vlákno, alebo to,
Ïe v priebehu tohoto procesu dochádza
k dvom premenám skupenstva,” hovorí
s eufóriou v hlase. Je tieÏ nákazlivo pre-
svedãen˘, Ïe keì budú v‰etci k práci
v Slovkorde pristupovaÈ svedomito, má
podnik znaãn˘ potenciál. „V‰etko je tu
nové, moderné, automatizované... Kon-
kurenciu máme moÏno jedinú v Európe,
kapacitne môÏeme e‰te posilovaÈ. ZáleÏí
teda len na nás, ão z tejto pozície vyÈa-
Ïíme.”
Najviac spolupracuje so smenov˘mi

majstrami, to je jeho najbliÏ‰í tím. Úctivo
ale podot˘ka, Ïe to nie sú majstri so ‰tan-
dardnou náplÀou práce, ale Ïe v Slov-
korde sú v‰etci do jedného multifunkãní
pracovníci s veºk˘m rozhºadom a skúse-
nosÈami z viacer˘ch odborov. „VáÏim si
ich napríklad ako technológov. Keì nie
som vo fabrike, môÏem sa spoºahnúÈ na
ich erudíciu, ktorá sa t˘ka mojej profesie.
Dobr˘ vzÈah mám samozrejme aj s robot-
níkmi vo v˘robe,” popisuje spoluprácu so
spolupracovníkmi.

Keì je reã o pozitívnom zvrate vo v˘-
ÈaÏnosti v˘roby, Luká‰ Lacho si je ist˘, Ïe
ten nastal s príchodom Rudolfa Haasa na

pozíciu generálneho riaditeºa. Je pod ním
podpísan˘ aj on ako technológ. „Jedno-
ducho by som povedal, Ïe pán Haas je
’frajer’ � Má dokonal˘ prehºad a vìaka
tomu je pre mÀa v˘born˘m uãiteºom. Je
predsa len rozdiel v tom, keì sa vedú
uãené reãi v zasadacej miestnosti a keì sa
tie reãi dokáÏu pretaviÈ aj do hmatateº-
ného v˘sledku pri strojoch vo v˘robe,”
hovorí skromne s t˘m, Ïe najväã‰ou v˘-
zvou je dobrú v˘ÈaÏnosÈ udrÏaÈ. „V
na‰om odbore to nefunguje tak, Ïe keì
nieão dosiahnete, zostane to tak navÏdy.
Chémia je Ïivá veda a aj stroje majú svoj
vnútorn˘ Ïivot, takÏe sme stále v pohybe
a nikdy nemáme niã isté. Na‰Èastie sa na
seba môÏeme navzájom spoºahnúÈ, ãím
chcem poìakovaÈ v˘robnej riaditeºke
pani Zigmundovej a súãasne doslova aj
poslednej pani upratovaãke.”

Ako Luká‰ Lacho tvrdí, v Slovkorde
nikdy nebudeme na sto percent vedieÈ
povedaÈ, preão napríklad nastal prietrh,
preão stroj nepracuje tak, ako potrebu-
jeme. Keby sme to vedeli, uÏ sa to viac-
krát nestane. Tento biznis nás tak svojím
spôsobom uãí pokore a rozhodne to nie
je nuda. „Sem tam som z práce unaven˘,
vystresovan˘ alebo na‰tvan˘, ale sem tam
som aj veºmi ‰Èastn˘, keì sa darí a nero-
bíme chyby,” uzatvára.

Luká‰ Lacho (27) sa narodil v Leviciach,
od maliãka Ïije v Senici, Kunove. Chodil
tu do ‰kôlky, na základku aj na strednú
‰kolu. Vysokú ‰kolu – Fakultu chemickej
a potravinárskej technológie STU absol-
voval v Bratislave. Vo voºnom ãase rád
‰portuje, hrá futbal a chodí do fitka. Mô-
Ïete ho stretnúÈ aj na rybách. Je slo-
bodn˘, bezdetn˘.

99

ss
lloo
vv
kkoo
rrdd
  
ppll
uuss
  
••  
ssll
oo
vvkk
oorr
dd
  pp
lluu
ss
  ••
  ss
ll
oovv
kk
oorr
dd  
pp
lluu
ss  
••
  ss
lloo
vv
kkoo
rrdd
  
ppll
uuss
  
••  
ssll
oo
vvkk
oorr
dd
  pp
ll
uuss
  ••
  ččíísslloo  0022  ||  22001166  ||  ffiirreemmnníí  iinnffoorrmmaaččnníí  zzpprraavvooddaajj  KKOORRDDÁÁRRNNAA  PPlluuss  aa..ss..

TTechnológ Lukáš Lacho: Chémia je živá veda

Luká‰ Lacho sa v areáli Slovkordu pohybuje druh˘ rok. Nastúpil sem hneì po
‰kole a zaãal tu pracovaÈ len desaÈ dní po ‰tátniciach. Hovorí, Ïe ho sem privi-
edla diplomka, ktorú v Slovkorde spracovával pod vedením pána Rosy a k zotr-
vaniu nastálo ho motivovalo jeho vlastné nad‰enie. 
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Mesto Senica bolo jednou zo samospráv, ktoré sa prihlásili do projektu
…TAJNIâKA. V 3. roãníku celoslovenskej kampane na podporu nemo-
torovej dopravy sa do súÈaÏe prihlásilo rekordn˘ch 1730 tímov a 5635
cyklistov. Poãas mája ich bolo moÏné stretnúÈ po celej krajine, v 60 sa-
mosprávach, ktoré sa do súÈaÏe zaregistrovali a dali svojim obyvateºom
moÏnosÈ zmeraÈ si sily s ìal‰ími mestami Slovenska.

Vylú‰tite kríÏovku,
napí‰te tajniãku na
lístok s va‰ím menom
a vhoìte ho do 31. 7.
2016 do boxu na
okne kancelárie maj-
strov, kam vhadzujete
pripomienky a ná-
mety. Traja vyÏrebo-
vaní získajú finanãnú
v˘hru:

1. cena 30 €
2. cena 20 €
3. cena 10 €

KKrížovka s možnosťou výhry



Jak dlouho uÏ mistrujete na kordech?
Vbfieznu jsem slavila roãní v˘roãí, pfiedtím
jsem pracovala na tkalcovnû na séglech nebo
také na skárnû na kordech. Kmistrování mû
pfiivedla nabídka mého souãasného vedou-
cího, které si doteì nesmírnû váÏím.

Zdá se mi, Ïe vûdûl, do ãeho jde, a nemusí
rozhodnû litovat...
Zprvu jsem byla hodnû nervózní. Byla jsem
na váÏkách a necítila jsem se na to. V̆ roba na
séglech, ze které jsem pfiecházela, je opravdu
nûco zcela odli‰ného. Mûla jsem ale jednu ne-
opominutelnou v˘hodu. Zaãínala jsem totiÏ
na smûnû, která je plná skvûl̆ ch lidí, ktefií mû
v zaãátcích podrÏeli. Jsem jim za to vdûãná,
bez nich am˘ch kolegÛ mistrÛ by to ne‰lo.

Co na vás pfii zmûnû pozice nejvíce dolehlo,
odpovûdnost?
Urãitû. Nejvût‰í v˘zva pro mne byla dobfie na-
plánovat smûnu, tak aby v˘roba probíhala co
nejplynuleji a nedocházelo ke zbyteãn˘m pro-
stojÛm. Stejnû dÛleÏité je také naplánovat
smûnu pro dal‰ího mistra. Mám na smûnû 
55 lidí rozdûlen˘ch do ãtyfi stfiedisek, to není
málo.

Znáte je v‰echny?
Známe se dobfie, st˘káme se i mimo práci, ro-
zumíme si jak lidsky tak profesnû. Aãkoliv se
tu lidé hodnû mûní, zdravé jádro zÛstává.
Navíc mám oporu ve skvûl̆ ch mluvãích, ktefií
mi mou práci v˘raznû zjednodu‰ují.

Sestra se stala mistrovou dfiíve neÏ vy, chodila
jste si k ní pro rady?
Na zaãátku mi hodnû pomáhala tfieba s evi-
dencí docházky. I kdyÏ jsou na‰e pÛsobi‰tû
odli‰ná, nûkteré administrativní povinnosti se
neli‰í. Navíc jsem mûla povûdomí o chodu
Kordárny tak nûjak odjakÏiva, protoÏe u nás
v rodinû uÏ jsme pfiece jen druhá generace
Ïen, která tu pracuje.

SnaÏím si pfiedstavit, jak to vypadá u vás
doma, kdyÏ se sejdete vy, sestra a maminka...
Maminku dûní v Kordárnû nikdy nepfiestalo
zajímat. Vlastnû doma neustále ventilujeme
práci (smích)! Maminka si navíc také pro‰la
v˘robu na séglech i kordech, takÏe k tomu má
rozhodnû co fiíct a pfiesnû ví, o ãem mluvíme.

Co jste dûlala pfied Kordárnou?
Pracovala jsem v odûvním prÛmyslu jako
technolog ve v˘robû sportovních odûvÛ.
Musím fiíct, Ïe mû to neuvûfiitelnû bavilo,
mohla jsem se kreativnû vyÏít. Jedním slovem
mû navrhování kolekcí naplÀovalo. Konec
koncÛ jsem studovala odûvní prÛmyslovku.

Asi vám taková tvofiivá práce nyní chybí?
Ano, ale v Kordárnû je doslova kaÏd  ̆den jin˘
a ke stereotypu má mistrování opravdu da-
leko, takÏe bych ta dvû povolání nesrovnávala.

ZÛstalo vám navrhování alespoÀ jako
koníãek?
Baví mû vektorová grafika, které se vûnuji

doteì. Ve své pfiedchozí práci jsem vytváfiela
napfiíklad figurální návrhy, ale zajímá mû i we-
bov  ̆design. Ráda také maluji. V̆ tvarné
umûní a jeho historie mû fascinuje.

Nastoupila jste do odûvního prÛmyslu hned
po ‰kole?
Pfiímo ne. Mezi ‰kolou a prací jsem byla 
rok ve Spojen˘ch státech. Chtûla jsem zapra-
covat na své angliãtinû a také to byla dobrá
pfiíleÏitost nav‰tívit svou sestru, která uÏ tam
Ïije 17 let.

Chcete fiíct, Ïe je je‰tû dal‰í sestra Strakáãová,
o které nevím?
Ano! Jste pfiekvapená, Ïe nepracuje v Kor-
dárnû, Ïe? (smích)

Pfiiznám se, Ïe trochu ano. Cestování je tedy
vá‰ dal‰í koníãek?
Miluji cestování. Ráda bych se podívala na
Nov  ̆Zéland, ale to je trochu hudba budouc-
nosti. Navíc, není potfieba jezdit tak daleko,
Evropa je nádherná. Do Itálie nebo Francie
bych nejradûji jezdila pofiád, kdybych mohla.
Obdivuji historické památky a zrovna v tûch-
to zemích je prostû nelze minout, aÈ uÏ v nich
cestujete kamkoliv. Na druhou stranu se ráda
vracím, HorÀácko je mi nesmírnû blízké, jsem
tu doma, stûhovat bych se nechtûla.

jak to vidím já • jak to vidím já

RRodinný seriál pokračuje: mistrová Strakáčová po druhé

V minulém ãísle Káãka jsme vám pfiinesli rozhovor s Evou Strakáãovou. MoÏnost
vyzpovídat v tomto ãísle její sestru Lenku, která je také mistrovou, ale na kordech,
jsme si zkrátka nemohli nechat ujít. Posoudit, jestli jsou si podobné i jinak neÏ
vzhledovû, uÏ necháme pfiímo vás. Myslíme si ale, Ïe minimálnû láskou k cestování
a chutí uãit se nové vûci jsou si podobné jako vejce vejci.

ččíísslloo  0022  ||  22001166  ||  ffiirreemmnníí  iinnffoorrmmaaččnníí  zzpprraavvooddaajj  KKOORRDDÁÁRRNNAA  PPlluuss  aa..ss..

1111



Z rozhovorÛ s obûma dámami je patrné,
Ïe b˘t fieditelkou nákupu s sebou nese velké
poÏadavky na zodpovûdnost, schopnost
pfiedvídat a vyrovnávat se dobfie se stresem.
„Nejsem Ïádn˘ klidn˘ element, chci si
v‰echno znovu osahat a vyzkou‰et, i kdyÏ
jsem na stejné pozici pracovala uÏ pfied ‰esti
lety,“ fiíká novû pfiíchozí Katefiina Komán-
ková a pokraãuje: „Pfiebírání agendy po Evû
Dusalové je radost. Osobnostnû si skvûle vy-
hovujeme. Je to velmi energická Ïena, která
mi poradí vÏdy, kdyÏ je tfieba.“

Nákup materiálu pro Kordárnu i Slov-
kord probíhá centrálnû z jednoho nákup-
ního oddûlení. Nákupní proces se ale
zdaleka neomezuje na cenové vyjednávání.
„Témûfi Ïádn˘ dodavatel nám nevyhovuje
hned na první dobrou,“ vysvûtluje Eva Du-
salová a pfiibliÏuje dal‰í etapy nákupu: „Za-
fiazení materiálu na seznam schválen˘ch
typÛ pfiedchází jeho peãliv˘ v˘voj, na kte-
rém spolupracujeme spoleãnû s dodavate-
lem. Je to tvofiiv˘ proces, kter˘m
zaruãujeme velmi specifické parametry v˘-
sledného vlákna.“ Hlavních dodavatelÛ je
aktuálnû kolem deseti, pfiiãemÏ Kordárna
nakupuje mûsíãnû surovinu v hodnotû 6 mi-
lionÛ EUR. Rozpûtí cen za rÛzné typy ma-
teriálu je pfiitom ‰iroké – mÛÏe se pohybovat 
od 2 do 260 EUR za kilogram.

Internû si v oddûlení rozdûlují dodavatele
na hlavní a alternativní, tak aby mohli co
nejpruÏnûji reagovat na neãekané zakázky
a vytvofiili si zdrav˘ manévrovací prostor.
„Získání nov˘ch alternativních dodavatelÛ
povaÏuji za jeden z nejvût‰ích úspûchÛ mého
pÛsobení jako fieditelky nákupu,“ uvaÏuje
Dusalová, která se od 1. bfiezna pfiesunula
do oddûlení prodeje v divizi ségly. „UdrÏet

balanc mezi dodavateli z Asie a Evropy, tak
abychom nebyli závislí ani na jednom
z trhÛ, bude i nadále na‰ím úkolem,“ vyja-
dfiuje se o rozloÏení dodávek Kománková
a vysvûtluje v˘hody a nev˘hody stávajících
dodavatelÛ podle zemû pÛvodu: „Napfiíklad
granulát, kter˘ nakupujeme pro Slovkord
z âíny, se ukazuje b˘t kvalitnûj‰í neÏ jeho
evropské alternativy. Na druhou stranu do-
vézt ho na ãas a za minimálních skladov˘ch
zásob z ãínsk˘ch pfiístavÛ pfies Hamburg aÏ
k nám, a to lodí, vlakem i kamionem, je lo-
gistické peklo. Objednávat materiál z âíny
cca 3 mûsíce dopfiedu, kdy je‰tû ani nevíme,
zda ho nakonec budeme v odhadovaném
mnoÏství skuteãnû potfiebovat, je nároãné,
a Ïádn˘ sebelep‰í informaãní systém vám
v tom nepomÛÏe. Pracujeme totiÏ s fore-
casty zákazníkÛ, které se mohou v˘raznû
zmûnit v dobû, kdy je uÏ materiál na lodi
a nelze ho vrátit, a to se ve v˘sledku projeví
ve vy‰‰ích skladov˘ch zásobách.“ 

âesk˘ v˘robce vlákna vhodného pro v˘-
robu v Kordárnû neexistuje, evropsk˘ mate-
riál pochází pfieváÏnû ze Slovenska od
sesterského Slovkordu nebo od firmy Nexis
Fibers, dále pak z Nûmecka, Francie nebo

NNákup: Evropa je flexibilnější,Čína levnější
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Prvního bfiezna se na pozici fiedi-
telky nákupu pro Kordárnu
i Slovkord stfiídaly stráÏe. VyuÏili
jsme této pfiíleÏitosti k rozhovo-
rÛm s b˘valou fieditelkou Evou
Dusalou i „staronovou“ vedoucí
Katefiinou Kománkovou. Dozvíte
se, jak se oddûlení nákupu za po-
sledních ‰est let vyvíjelo, z jak˘ch
zemí proudí materiál do skladÛ
a na co si chce nové vedení tento
rok posvítit.



ččíísslloo  0022  ||  22001166  ||  ffiirreemmnníí  iinnffoorrmmaaččnníí  zzpprraavvooddaajj  KKOORRDDÁÁRRNNAA  PPlluuss  aa..ss..

1133

Belgie. Konec koncÛ stabilizace dodávek
a vysoké kvality granulátu pro Slovkord je
jednou z hlavních priorit Katky Kománkové
pro tento rok:  „Slovkord je bez debat klí-
ãov˘ projekt, chci se zasadit o to, aby do bu-
doucna nedocházelo k propadÛm
momentálnû skvûlé v˘tûÏnosti.” V tuto
chvíli se zdá, Ïe nejkvalitnûj‰í  granulát po-
chází od ãínské firmy Hengli, která zatím
Ïádné pravidelné dodávky pro evropské zá-
kazníky nerealizuje. „Aãkoliv to bude jako
vÏdy logistická v˘zva, spolupráci s Hengli
vnímám jako pfiíleÏitost a chci s nimi navá-
zat úzkou spolupráci,” popisuje svÛj plán
Kománková. Nákup z âíny pfiitom nepro-
vází pouze problémy s dopravou, ale také
stfiety s odli‰nou mentalitou, která se nega-
tivnû projevuje pfiedev‰ím v neochotû rekla-

movat nevyhovující materiál: „Na‰i ãín‰tí
dodavatelé jsou velice seriózní a spolehliví,
ale instituci reklamace zkrátka neuznávají.
Pravdûpodobnû ji neberou jako bûÏnou sou-
ãást byznysu, ale jako selhání, ze kterého pak
vyvozují osobní sankce. VÏdy se nám nako-
nec podafií získat na‰e peníze zpátky, ale vût-
‰inou to s ãínskou stranou nejde oficiální
cestou,” popisuje peripetie Eva Dusalová.

Mimo zamûfiení se na stabilizaci Slov-
kordu plánuje nová fieditelka nákupu více
chodit na náv‰tûvy do v˘roby. „NemÛÏu b˘t
zavfiená u sebe v kanceláfii, aniÏ bych mûla
ponûtí o tom, jaké problémy fie‰í lidé ve v˘-
robû. Chci detailnû poznat celou firmu a její
procesy, nehrát si jen na svém píseãku,“ fiíká
Kománková s tím, Ïe ani na chvíli nepochy-
buje o nezbytnosti kaÏdého jednotlivce ve

firmû. A proã se vlastnû rozhodla do Kor-
dárny po ‰esti letech vrátit, a to je‰tû na stej-
nou pozi ci? „Pfiiznám se, Ïe mé vzpomínky
na období, kdy jsem se rozhodla odejít ne-
byly úplnû rÛÏové, ale zaÏila jsem tady
i pûkné chvíle a hodnû se toho nauãila. Para-
doxnû nejvíc mi asi dalo období insolvence
a reorganizace. Tato zku‰enost je nepfienosi-
telná a s odstupem na ten boj vzpomínám
ráda. KdyÏ jsem se rozhodovala, zda na-
bídku vrátit se pfiijmu, misku vah nakonec
pfieváÏil fakt, Ïe Kordárna je pro mne firma,
kde se mÛÏu vûnovat tomu, co jsem vystu-
dovala, a nemusím trávit hodiny v autû do-
jíÏdûním.  Taky se mi líbí aktivní snaha
vedení o zmûnu v pfiístupu ke sv˘m lidem,
v tom dobrém slova smyslu.“
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Ing. Radek Tomãala (47) 

K 1. dubnu nastoupil na post vedoucího stfiediska ségly. Od sv˘ch ãtyfi

let Ïije ve Velké nad Veliãkou, je absolventem SP· v Uherském Hradi‰ti

a následnû Fakulty elektrotechniky VUT v Brnû. Mezi jeho záliby patfií

práce na zahradû a sport - kolo, volejbal, inline brusle nebo draãí lodû.

Je Ïenat˘ a má dvû dûti.  
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SSeznamte se: 

Ing. Eva Dusalová

V Kordárnû pracuje 6 let, novû v oddûlení prodeje divize ségly. Pfied tím 

pracovala ve Slovkordu v Senici. Absolvovala Chemicko-technologickou 

fakultu v Bratislavû, první pracovní zku‰enosti sbírala v Matadoru Púchov, 

pro kter˘ také pracovala v USA. Má dvû dospûlé dûti, které v souãasnosti 

Ïijí v zahraniãí. Mezi její koníãky patfií turistika, jízda na kole nebo vafiení 

netradiãních jídel.

Ing. Dagmar Hlaváãová (34)

V Kordárnû pÛsobí od roku 2006, od bfiezna tohoto roku novû na

pozici Finanãní fieditelka, na kterou pfii‰la z úseku Controlling. Dá‰a

Hlaváãová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy

univerzity v Brnû, je svobodná, bezdûtná. Mezi její koníãky patfií 

venkovní sportovní aktivity, hraje tenis, ráda jezdí na horském kole

nebo zdolává ferraty, tedy zaji‰tûné cesty v nároãném horském terénu.

Ing. Katefiina Kománková (35) 

Kordárnu a pozici fieditelky nákupu opustila pfied ‰esti lety, od 1. bfiezna tohoto

roku se v‰ak na svou staronovou pozici vrátila po pfiestávce na obchodní pozici

v praÏské  firmû pÛsobící v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ a na matefiské dovolené. 

Katefiina Kománková je absolventkou Mezinárodního obchodu na V·E

v Praze, je svobodná a má dvû dûti. Pochází z Opavy, ale Ïije a pracuje 

ve Velké nad Veliãkou. Mezi její koníãky patfií pobyt v pfiírodû, ráda bûhá, 

chodí cviãit na kruhové tréninky a miluje lyÏování.
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Tradice fotbalového turnaje KORDCUP
letos pokraãovala poslední kvûtnov˘ pátek.
O vyrovnanosti muÏsk˘ch zápasÛ, které se
hrály systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m, nejlépe
mluví fakt, Ïe napfiíklad o tfietím místû se
rozhodovalo aÏ v posledním utkání. Bronz
nakonec v bitvû se Slovkordem získal ná‰
t˘m. Ten si tak v koneãném pofiadí prohodil
loÀské umístûní s leto‰ním vítûzn˘m muÏ-
stvem Continental Matador Truck Tires.
Atmosféra na turnaji byla opût v˘borná

a tentokrát pfiálo i poãasí. Podle organizátorÛ

z na‰ich fiad se potvrdilo, Ïe KORDCUP pro-
bíhá ob rok v pravidelném rytmu „vedro
a zima“. V oãekávané exhibici dvou Ïensk˘ch
t˘mÛ byl na závûr jedin˘m vstfielen˘m gólem
lep‰í ten slovensk˘. Na‰e Ïeny - v bránû s Mar-
tinem Prachafiem - se ale nedaly zadarmo
a sklidily zaslouÏen˘ obdiv v‰ech pfiihlíÏejících.
Hlavnû proto, Ïe fotbalistky Púchova jsou tak-
fika profesionálky pravidelnû se úãastnící klání
na mezinárodní úrovni v rámci koncernového
Conticupu. 

Koneãné pofiadí t˘mÛ:

1. místo: Continental Matador Truck Tires 
2. místo: Continental Barum Otrokovice 
3. místo: KORDÁRNA Plus Velká nad Veliãkou
4. místo: SLOVKORD Plus Senica
5. místo: Continental Matador Rubber

KKORDCUP 2016: Vyrovnaný boj 
až do konce

Tajenka z Káãka ã. 1/2016 znûla: 
Národní pfiírodní rezervace PoráÏky.

Z 59 správn˘ch odpovûdí byli vylosováni tfii v˘herci, ktefií si
odnesli v˘hry ve formû poukázek na 1 000, 500 a 300 korun.
Gratulujeme!   
1. Barbora Sedláãková
2. Pavla Kolajová
3. Ivana Pomykalová

KKdo vyhrál křížovku o ceny z minulého 
čísla?
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Od roku 1957 se kaÏdoroãnû v ãervenci v …TAJENKA… ko-
nají HorÀácké slavnosti, pfiehlídka autentického folklóru celého
HorÀácka, kterou doprovází jarmark tradiãních fiemesel. Letos se
HorÀácké slavnosti ve Velké konají od 22. do 24. ãervence.

Vylu‰tûte tajenku, na-
pi‰te ji na lístek 
s va‰ím jménem 
a zamûstnaneck˘m
ãíslem a vhoìte nej-
pozdûji do 31. 7.
2016 do slosovací
nádoby, která bude
umístûna v prostoru
osobní vrátnice. Tfii
vylosovaní obdrÏí pe-
nûÏní poukázky v
hodnotû:

1. cena 1000 Kã
2. cena 500 Kã 
3. cena 300 Kã 

KKřížovka o výhry


