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Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,
blížia sa vianočné sviatky, a preto mi dovoľte, aby som sa Vám prihovoril v období, keď sa všetci, deti i dospelí,
tešia na spoločné trávenie najkrajších sviatkov v roku.
Úvodom Vám ďakujem za celoročné úsilie. Spoločnými silami sa nám podarilo dosiahnuť vynikajúce
hospodárske výsledky, pripraviť podklady k vydaniu povolenia na výstavbu najväčšej investičnej akcie v rámci
koncernu Agrofert – Čpavok 4, zmodernizovať parkovacie plochy, zrekonštruovať administratívne a sociálne
priestory a mnoho iných dôležitých akcií. Podrobnejšie bilancovanie urobím v novoročnom príhovore.
V týchto dňoch Vám prajem, aby sme boli plní nádeje, že si nielen počas týchto sviatkov, ale aj počas celého
nadchádzajúceho roka nájdeme viac príležitostí, aby sme sa na seba navzájom mohli obrátiť láskavým
slovom, dobrým skutkom, a nie naopak. Aby počet dní, počas ktorých si budeme vzájomne pomáhať,
významne prevážil počet tých, v ktorých by sme sa od seba nešťastne vzďaľovali.
Všetkým, ktorí budú počas vianočných sviatkov pracovať, prajem pokojný priebeh pracovných zmien,
bez havárií a mimoriadnych udalostí.
Prajem všetkým príjemné Vianoce a veľa šťastia, zdravia, lásky, radosti a elánu do nového roka.

Ing. Petr Bláha, generálny riaditeľ

Vianočné
trhy v Dusle
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Investície v roku 2015

Prevádzka Disperzií a lepidiel
Hala malého balenia

Rekonštrukcia a rozšírenie riadiaceho systému

V posledných rokoch zaznamenávame nárast predaja výrobkov Duvilax do distribučných sietí našimi
obchodnými partnermi. Ide sa o typy balení v rozmedzí od 0,25 kg až o 35 kg balenie, resp. až 125 kg
balenie.
Špecifickým znakom distribúcie tohto tovaru je skutočnosť, že naším priamym zákazníkom nie je spotrebiteľ, ale obchodník – maloobchod (zväčša predajňa typu Farby – laky) a rozšírenie sortimentu o takéto
balenie sa postupom času ukázalo ako veľmi výhodné.
Čoraz častejšie sme narážali na problém skladovania tzv. malého balenia výrobkov Duvilax, keď skladovacie priestory kapacitne nepostačovali na uskladnenie výrobkov pripravených na expedíciu.
Druhým faktorom, ktorý definitívne rozhodol o výstavbe nových skladovacích priestorov, bol nevyhovujúci technický stav dovtedy používaného objektu.
Celá výstavba haly malého balenia prebehla veľmi rýchlo a my sa už teraz tešíme pri pohľade na krásne
nové priestory, ktoré sa postupne zapĺňajú výrobkami Duvilax, pripravenými na expedíciu naším obchodným partnerom.

Riadiaci systém YOKOGAWA CS 3000 (RS) na prevádzke Disperzií a lepidiel patril medzi najstaršie
v podniku, bol inštalovaný ešte v roku 1989.
Jeho kapacita bola už pre riadenie technologického procesu nepostačujúca. Okrem zastaranosti bol
RS nevyhovujúci aj z dôvodu ďalšieho rozšírenia, alebo akejkoľvek potreby doplnenia meracích obvodov.
K dispozícii neboli žiadne voľné pripojovacie miesta pre analógové a digitálne vstupy a výstupy.
Problémy by nastali aj pri realizácii nových projektov, pretože chýbal priestor na pripojenie ďalších regulačných obvodov, problematická bola dostupnosť náhradných dielov pre existujúci RS a v neposlednom
rade nebolo dostatočne vyriešené jeho zálohovanie.
Dnes už tieto problémy pominuli, počas niekoľkých novembrových dní 2015 sa uskutočnila investičná
akcia – Rekonštrukcia a rozšírenie RS .
V rekonštrukcii bola využitá časť RS z odstavenej prevádzky Duslín a prevádzka Disperzií a lepidiel
opäť vyrába svoje výrobky bez problémov.
Ing. Igor Petro, SBU Organika

 Nová hala malého
balenia.

 Súčasný stav velína
výroby PVAC
disperzií.

Výrazné zníženie znečistenia
odpadových vôd v Dusle
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Vysvetlivky:
CHSK – chemická spotreba kyslíka
N-NH4+ – amoniakálne znečistenie vyjadrené cez dusík
Ncelkový – dusík celkový
RAS – rozpustné anorganické soli
AOX – adsorbovateľné organické halogény (Cl, Br, I)
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ieľom investičnej akcie obnovovacieho charakteru na výrobni
Irganox, SBU Organika v októbri 2015, bola výmena starej a poruchovej chladiacej jednotky z roku 1982 (obr. 1), ktorá mala negatívny vplyv na bezpečnosť práce, prevádzkovú spoľahlivosť, udržiavacie
a prevádzkové náklady, ako aj na životné prostredie. Zariadenie bolo
v havarijnom stave, zaznamenali sme významné úniky monoetylénglykolu (MEG) a v prípade výpadku hrozil nárast spotrebných noriem surovín DIB a nonén. Táto chladiaca stanica bola dimenzovaná
na chladiaci výkon 320 kW (pôvodne určená na chladenie celého komplexu AGRO), no v skutočnosti pri plnom výkone výrobne Irganox využívame len 80 kW.
Novovybudovaná moderná kompaktná chladiaca jednotka (obr. 2)
má nominálny chladiaci výkon 100 kW. Pozostáva z primárneho okruhu s ekologickým chladivom R 404A, výparníka, kondenzátora, dvoch
piestových kompresorov a sekundárneho okruhu MEG s dvomi cirkulačnými čerpadlami. Regulácia výkonu a chodu je plne automatická,
chod chladiacej jednotky je efektívny aj pri malých požiadavkách na
chladenie, čím je oproti pôvodnej energeticky úspornejšou.
Garančný test potvrdil spoľahlivosť chodu chladiacej jednotky pri
maximálnom výkone výrobne Irganoxov, ako aj chladiaci výkon a dosiahnutú minimálnu teplotu primárneho okruhu.
Ing. Peter Vágner, SBU Organika
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Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných
do recipientu Váh v kg na tonu výroby
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ni cca 50 tis. EUR (graf 2).
Pred rekonštrukciou ČOV boli spoplatnené ukazovatele znečistenia: CHSK, N-NH4+, Ncelkový, RAS a AOX. Po jej realizácii došlo
k takému zníženiu hodnôt znečistenia v jednotlivých ukazovateľoch,
že pri väčšine sa poplatky neodvádzajú, v súčasnosti platíme poplatky
len za ukazovateľ Ncelkový (graf 3).
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V

oblasti ochrany vôd sa Duslu darí napĺňať dlhodobý trend znižovania znečistenia a dodržiavania určených limitných hodnôt
vo vypúšťaných odpadových vodách do Váhu.
Rozhodujúcou bola investičná akcia „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd“ s nákladmi 15‚4 mil. EUR.
Vysoká účinnosť čistiacich procesov v čističke odpadových vôd
(ČOV) sa po rekonštrukcii prejavila významným znížením všetkých foriem dusíkatého znečistenia v odpadových vodách a aj organického
znečistenia, čo sa priaznivo prejavuje v zlepšení kvality vody vo Váhu.
Synergický efekt významného zníženia znečistenia vo vypúšťaných
odpadových vodách sa dosiahol aj odstavením niektorých prevádzok
organickej chémie (Duslín, Chlórová chémia a časť prevádzky Dusantox – výroba PADA).
Napriek trvalo dosahovaným výrobám na hranici kapacity zariadení
na ÚV Anorganika je zrejmý klesajúci trend znečistenia na jednotku
výroby (graf 1).

Nová chladiaca jednotka
na výrobni Irganox
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Dosahované výstupné parametre odpadových vôd okrem napĺňania záväzku trvalého zlepšovania Politiky SIM v oblasti environmentálneho manažérstva a úspory nákladov na poplatkoch dávajú možnosti na realizáciu ďalších rozvojových zámerov v našej spoločnosti.
Ružena Chovancová, Technický úsek
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 Nová chladiaca

jednotka na ploche 3 m2.
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Informujeme vás...

Nová jednotka na výrobu čpavku
bude ekologickejšia
1.

2.

 Battery limit.

3.

 Montážna dielňa.

 Bunkovisko.

Na

konci októbra 2015 uplynul rok od podpisu veľkého investičného kontraktu na výstavbu jednotky Čpavok 4
v Dusle. „Investičná akcia Čpavok 4 vychádza z potrieb
strategických plánov Dusla zameraných prostredníctvom svojich produktov na upevnenie pozícií na trhoch, kde Duslo pôsobí,“ hovorí Ing.
Kamil Vali, riaditeľ Úseku výroby Anorganika.
Postavenie novej jednotky na výrobu čpavku s kapacitou 1600 t/deň
bolo vybrané ako lepší variant oproti možnosti intenzifikácie terajších
kapacít. Dôvodom bola vyššia energetická efektívnosť nových technológií a tiež ich lepšie ekologické parametre.
Výrazné zníženie energetickej náročnosti i emisií
Aplikáciou najlepších dostupných technológií jednotka dosiahne zníženie spotreby zemného plynu na výrobu jednej tony čpavku, čím sa
výrobňa zaradí medzi 10 % najmenej energeticky náročných jednotiek
v Európe. Dosiahnu sa i výrazne nižšie emisie ako pri doterajšej výrobni. „Duslo sa touto investíciou vo výške 310 miliónov eur stane
nielen ekologickejším pre svoje okolie, ale bude dlhodobo i naďalej
atraktívnym zamestnávateľom,“ poznamenal Ing. Vali.
A v akom štádiu je stavba teraz? Počas roka boli pripravené stavebné

plochy, napr. „battery limit“ na začiatok výstavby samotnej prevádzky Čpavok (obr. 1), plocha zariadenia staveniska - „bunkovisko“ pre
umiestnenie pracovníkov Technipu a jeho subdodávateľov počas výstavby, ktoré sa ešte bude rozširovať (obr. 2), a montážna dielňa (obr.
3). Takisto boli pripravené aj prístupové cesty najmä v súvislosti s dopravou veľkých aparátov a s tým, že v čase najväčšieho stavebného ruchu bude na stavbe 800 – 1000 pracovníkov. Ďalej bola skontrolovaná
nadväznosť jednotky na terajšie technológie a potrubné mosty, v oblasti infraštruktúry bol upravený vstup do areálu podniku a zaistené
hasiace zásahy, prvá pomoc a mnoho ďalších vecí. Paralelne boli vydané prvé návrhy technologických a strojnotechnologických schém,
materiálové bilancie a návrhy dispozičného riešenia jednotky. Po
ukončení projektov prípravy stavby a získania stavebného povolenia
na zriadenie staveniska sa začali v auguste 2015 prípravné práce, ako
prvý bol na rade nevyhnutný archeologický prieskum.
Dokumentácia a objednávky zariadení
„Bolo potrebné zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostnej správy Dusla
tak, aby v čase podania žiadosti o stavebné povolenie na vlastnú jednotku táto správa obsahovala už zhodnotenie dosahov Čpavku 4 na

bezpečnosť areálu Duslo. Následne sa začalo pripomienkovanie dodaných technologických podkladov a ich prerokovanie, dodatočné prieskumy únosnosti zeminy, spracovanie projektu pre stavebné povolenie
vlastnej jednotky a materiálov dokladajúcich využitie BAT technológií
na jednotke a ďalšie dokumenty,“ vysvetľuje Ing. Vali.
V lete sa začalo objednávanie dodávok s dlhou dodacou lehotou,
ako sú reaktory, kolóny, kompresory, turbíny, veľké špeciálne čerpadlá
a vysokonapäťové motory. V súčasnosti sa doobjednáva kusové zariadenie, potrubia, káble atď.
Okrem získania stavebného povolenia na vlastnú jednotku bude prípravný tím sledovať výstavbu a kontrolovať realizačnú projektovú dokumentáciu. Ďalej tím spracováva plány na dokumentáciu a podklady
pre začatie preškoľovania obslúh. Tak ako budú pokračovať projektové
práce, bude dokončovaný 3D model jednotky.
Uvedené fakty dokazujú množstvo úspešne vykonanej práce, za
čo patrí vďaka všetkým zainteresovaným pracovníkom Dusla. Väčšie
množstvo práce je však ešte pred nami, preto si držme palce, aby sme
dodržali termín zahájenia novej výroby na začiatku roka 2018.
Ing. Pavel Bartl, Ing. Kamil Vali,
prípravný tím Čpavok 4

V oblasti chemickej logistiky
spolupracujeme so Žilinskou univerzitou

Ch

emická logistika je problematika zameraná na cestnú,
železničnú, riečnu, námornú aj kombinovanú dopravu,
rieši prepravu širokého sortimentu surovín, hotových
produktov, upevnenia nákladu na vozidlách, aj vozidiel samotných.
Keďže problémy v oblasti upevnenia nákladu sme riešili pri preprave
prísad aj v podmienkach Dusla, pre zlepšenie existujúceho stavu sme
v roku 2007 začali spolupracovať so Žilinskou univerzitou, a to návrhmi a skúškami spôsobov upevnenia.
Upevnenie nákladu na vozidlách je dôležité pri prevencii dopravných nehôd, nakoľko už prudké brzdenie môže poškodiť obaly a spôsobiť únik látok. Ak k tomu dôjde napr. v zahraničí, okrem vysokých
pokút hrozí Duslu aj negatívna reklama. Preto sa zaoberáme aj likvidáciou následkov nehôd pri preprave havarijným systémom DINS,
ktorého národné stredisko prevádzkujeme ako súčasť európskej siete
pomoci hasičom pri nehodách s nebezpečnými látkami (obr. 1).

1.

Keďže kvalifikovaných odborníkov v chemickej logistike nikdy nie
je dosť, Duslo a Žilinská univerzita spolupracujú aj v oblasti konzultácií a posudzovania diplomových prác, pri výchove nových kolegov
v chemickej logistike.
Autor článku sa zúčastňuje na záverečných štátnych skúškach študentov odborov cestná doprava a zasielateľstvo. Spolupracujeme aj
pri špeciálnom vzdelávaní, keď napr. predajcovia Dusla boli v tomto
roku školení o podmienkach prepravy nebezpečných látok námornou dopravou odborníkom zo Žilinskej univerzity.
So Žilinskou univerzitou spolupracujeme aj v rámci Zväzu
chemického a farmaceutického priemyslu SR, v projekte ChemLog.
V projekte bolo spracovaných viacero zaujímavých dokumentov
chemickej logistiky – v oblasti čistenia cisterien, železničnej
a kombinovanej dopravy, až po stratégie rozvoja dopravy v strednej
Európe.

2.

Zásah
hasičov pri
prečerpávaní
cisterny.


Prekladisko
kontajnerov.

Zaujímavosť z histórie:
Prvý syntézny reaktor čpavku na svete, systému Carla Boscha
z roku 1920, umiestnený v parku v Ludwigshafene, na brehu
Rýna v Nemecku. Reaktor bol v prevádzke 55 rokov a vyrobil
800 000 ton čpavku.

Spolupráca motivovala aj pedagógov Žilinskej univerzity vzdelávať
sa až na úroveň spracovateľov európskych noriem. V Dusle sme skúsenosti zo vzájomnej spolupráce využili pri návrhu prekládky a prekladiska kontajnerov z vagónov návesovým nosičom Hammar. Vyriešením prekládky sme vytvorili malé prekladisko kontajnerov (obr. 2) ako
základu budúceho terminálu v Dusle.
V ďalšom projekte ChemLog TaT sme sa spoločne zaoberali zvyšovaním bezpečnosti prepravy chemických látok v Európe. Skúšali sme
viacero typov GPS monitorovacích jednotiek vo vlakoch, v cisternových kontajneroch aj riečnych lodiach. Informácie z nich pomáhajú
vytvárať inteligentné dopravné systémy, napr. s automatickým hlásením nehôd. V podmienkach Dusla boli uvedené informácie využité
pre lepšie plánovanie a riadenie obehu ucelených vlakov so surovinami
a s našimi výrobkami v Európe.
Ing. Jaroslav Čermák, SBU Energetiky

4

december 2015

noviny DUSLO

Ocenenia pre Duslo a pre Hnojivá Duslo
Cena HR Gold pre Duslo

Spoločnosť HNOJIVÁ Duslo získala ocenenie
v TOP 10 firiem košického regiónu
Hospodárske noviny v spolupráci
s partnermi UniCredit Bank,
Deloitte a Bisnode Slovensko
vyhlásili 1. ročník TOP 10 FIRIEM
REGIÓNU.
Na základe objektívnych ukazovateľov z účtovných
závierok malých a stredných podnikov zostavili
rebríček spoločností v jednotlivých krajoch Slovenska.
Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili na vyhodnotení roku 2014 za Košický kraj, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2015 v hoteli Yasmin v Košiciach. V kategórii Výrobné spoločnosti s tržbami
od 10 do 50 miliónov EUR sa spoločnosť HNOJIVÁ
Duslo umiestnila na 6. mieste.
Tento výsledok je o to cennejší, že rebríček je

zostavený zo všetkých firiem v regióne, ktoré majú
známy obrat a zverejnené účtovné výsledky. Umiestnenie vypovedá o dôveryhodnosti a zodpovednosti
firmy, o spoločnosti s jasnou stabilitou, s finančným
zdravím.
Na základe predbežných údajov o hospodárení za
aktuálny rok očakávame, že efektívnosť spoločnosti
bude v porovnaní s rokom 2014 ešte priaznivejšia.
Tieto skutočnosti potvrdzujú, že projekt výroby liadku vápenatého GG je veľkým prínosom pre skupinu
AGROFERT a tento výrobný segment má tendenciu
pozitívnej prognózy do ďalšieho obdobia.
Získané ocenenie vnímame ako ohodnotenie
úsilia zamestnancov spoločností HNOJIVÁ Duslo,
vedomostí a podpory materskej spoločnosti Duslo
a tiež spoločnosti VUCHT, ktoré boli od začiatku
pri komplikovanom a neľahkom zrode nášho úspechu.
Ing. Milan Béreš, HNOJIVÁ Duslo

 JUDr. Silvia Karásiková (vpravo)

a Mgr. Daniela Javorská prevzali ocenenie
HR Gold 7. októbra 2015 na konferencii
Personálny manažment 2015, ktorá sa
konala pod záštitou týždenníka Trend.

Do

tohtoročného súťažného ročníka
ceny HR Gold sme prihlásili projekt personálnej riaditeľky Dusla
JUDr. S. Karásikovej a kolektívu „Ako získavame
a pripravujeme novú generáciu, Osvetou a náborom na školách k odborníkom na pracoviskách“.
Cenu HR Gold založili v roku 1998 Združenie
pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia s.r.o. Cena sa
stará o šírenie nasledovaniahodných a kopírovateľných prístupov a techník do podnikov na
Slovensku a udeľuje sa každoročne bez poradia
v dvoch kategóriách:
„Osobnosť roka“ – jednej osobnosti za osobný
prínos v oblasti riadenia ľudských zdrojov, za vynikajúce výsledky určitej organizácie dosiahnuté
najmä prostredníctvom personálneho manažmentu, za vodcovské vedenie svojho tímu k výsledkom
a za ochotou zdieľať svoje know-how s odbornou
komunitou.

 Ocenenie prevzal

Ing. Tibor Šereš,
konateľ spoločnosti.

„Projekt roka“ – najviac trom projektom, ktoré
sú pokrokové v prístupoch a metódach riadenia
a rozvoja ľudských zdrojov, boli implementované,
osvedčili sa a ich prístup je prenositeľný aj na ďalšie podniky a organizácie.
A práve v kategórii „Projekt roka“ sme sa umiestnili medzi troma ocenenými, a to za proaktívne
riešenie získavania a prípravy dostatku kvalifikovanej pracovnej sily v regióne v koordinovanej spolupráci so školstvom.
Získanie ceny je pre náš kolektív významné,
vnímame ho ako ocenenie úsilia pri obnove spolupráce so Spojenou školu v Šali na vzdelávaní
žiakov pre konkrétne potreby Dusla. Zároveň je
pre nás záväzkom pokračovať v týchto aktivitách,
naďalej získavať a vychovávať našich nasledovníkov.
Mgr. Daniela Javorská, Personálny úsek

Od 1. januára 2016 sa spoločnosť HNOJIVÁ Duslo stane súčasťou Dusla

K

oniec roka býva obdobím sumarizácií, zostavovaní rôznych rebríčkov a príprav plánov
do budúcnosti. Podľa čiastočných hospodárskych výsledkov spoločnosti HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.
môžem konštatovať, že rok 2015 bude najlepším
počas našej krátkej, osemročnej histórie. Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 2008 ako 100%-ná
dcérska spoločnosť Dusla, a to na podporu rozširovania obchodných aktivít AGROFERTU na Slovensku. V tom čase v Dusle a vo VUCHT-e prebiehali
vývojové práce na projekte Liadok vápenatý – GG
(greenhouse grade), ktoré vyvrcholili do rekonštrukcie výrobnej jednotky LAV v Strážskom.

 Výrobňa liadku vápenatého.

O úspešnosti zvolenej cesty
Tento projekt zo začiatku sprehovorí aj záujem zahraničných
vádzalo viacero pochybností a neúspoločností o naše riešenie a skuspechov, keďže uvedená technológia
točnosť, že v roku 2015 bola v Lobola novým segmentom v sortimente hnojív a kolektív v Strážskom
vochemii nabehnutá výroba liadku
získaval skúsenosti mnohokrát na
vápenatého podľa patentu Dusla.
vlastných chybách. S liadkom vápeO tom, že rozhodnutie vyrábať
natým GG ako špeciálnym typom
LV-GG v Strážskom bolo správne,
hnojiva, určeného pre kvapôčkové
svedčí skutočnosť, že objemy výroby a predaja sa každý rok zvyzávlahy, sme nemali takmer žiadne skúsenosti. Preto je potrebné
šujú. Pôvodne plánovaná kapacita
60 000 t/rok je dnes už prekročevyzdvihnúť aj prácu obchodného
ná takmer o 20 % a v súčasnosti
úseku, ktorý za krátky čas dokázal
pripravujeme projekt pre stavebné
vytvoriť sieť kontaktov a realizovať
povolenie na ďalšie zvyšovanie výnašu produkciu od Ameriky až po
robných možností.
Japonsko. Práca zainteresovaných,
 Absorpčné veže
Naša práca bola v roku 2013 vyktorej cieľom bolo rozbehnutie
KD2.
zdvihnutá spoločnosťou BISNODE
originálneho, Duslom patentovaného spôsobu výroby, bola korunovaná
za spoločensky zodpovedné podnikanie.
úspechom po roku 2010, keď firma riešila aj mnoho Za rok 2014 sme sa v rebríčku TOP 10 firiem košicproblémov s technicky opotrebovaným zariadením kého regiónu umiestnili na poprednom mieste.
V hodnotení firiem koncernu AGROFERT sa od
výrobne KD2 a liadku amónneho.
Po zmene vo vedení spoločnosti v roku 2011 roku 2013 trvale udržiavame na vrcholových pozísa podarilo realizovať dlhšie pripravované úpravy ciách. Tento fakt je o to cennejší, že HNOJIVÁ Duslo
v stupňoch odparovania, filtrácie prachových úletov, je v porovnaní s ostatnými chemickými spoločnosprípravy sušiaceho vzduchu a stabilizovali sa techno- ťami „trpaslíkom“ a že podnikáme v areáli bývalého
logické parametre vo výrobni liadku vápenatého. Bez Chemka ako externá firma s mnohými nevýhodnými
zmeny neostala ani výrobňa KD2, kde bola ukončená nadväznosťami.
rekonštrukcia turbosústrojenstva a rekonštruovala sa
V súvislosti s legislatívnymi zmenami platnými
výrobňa DAMu, kde nám permanentne hrozili poku- od roku 2015, so snahou o zefektívnenie procesov
ty za prekračovanie emisií.
pri nákupe a predaji, ako aj o využitie synergických

efektov najmä na domácom trhu v oblasti realizácie
hnojív, rozhodol majiteľ Dusla (a zároveň majiteľ
HNOJIVÁ Duslo) o zlúčení oboch firiem od 1. januára 2016. S touto skutočnosťou boli 18. novembra
2015 za prítomnosti zástupcov odborovej organizácie
a Personálneho úseku Dusla oboznámení zamestnanci HNOJIVÁ Duslo. Prechodom zamestnancov do
novej spoločnosti zostávajú zachované všetky nároky z platných pracovných zmlúv a tiež z podnikovej
kolektívnej zmluvy až do skončenia jej platnosti. Po
zlúčení spoločností zamestnanci zanikajúcej spoločnosti HNOJIVÁ Duslo budú u nového zamestnávateľa pôsobiť na rovnakých alebo obdobných pracovných pozíciách s minimálne rovnakými mzdovými
náležitosťami ako v súčasnosti.
Počas posledných mesiacov intenzívne pracujeme
na začleňovaní sa do organizačnej štruktúry Dusla
ako samostatný úsek výroby. V spolupráci s odbornými útvarmi Finančného úseku a Personálneho úseku dolaďujeme jednotlivé kroky, cieľom ktorých je
bezproblémové zaradenie našich činností do štruktúr
materskej spoločnosti a oboznamovanie úradov štátnej správy o chystanej fúzii.
Na záver chcem vysloviť presvedčenie, že aj po začlenení do Dusla nadviažeme na výsledky, ktoré sme
dosahovali za posledné roky a spolu dokážeme zlepšovať parametre našich produkčných jednotiek a rozširovať sortiment výrobkov, ktorými budeme pôsobiť
na spoločnom trhovom sektore.


Ing. Tibor Šereš, konateľ, HNOJIVÁ Duslo
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Personálny úsek informuje

Šesťdesiatku oslávil víťazstvom
na kulturistickom Olympe

N

aturálneho kulturistu Kolomana Tótha čitateľom
netreba podrobne predstavovať, pretože je nám
dostatočne známy. Len spomeniem, že kulturistike
sa venuje od svojich 47 rokov.
Pre každého špičkového kulturistu je snom dobyť kulturistický Olymp, ktorý sa každoročne usporadúva v kolíske kulturistiky – USA. Tento rok sa súťaž konala v Las
Vegas 12. až 14. novembra 2015. Koloman sa na ňom zúčastnil ako čerstvý šesťdesiatnik, pričom „svoju“ kategóriu
(nad 60 rokov) s prehľadom vyhral a stal sa opakovane
Mr. Olympia. Nebol by to však Koloman,
ak by sa nepokúsil popasovať aj
s podstatne mladšími borcami,
 Koloman
preto sa prihlásil aj do kategórie
Tóth na
nad 50 rokov, kde našiel iba jemajstrovstvách
diného premožiteľa (mimochoEurópy 2012
dom, okrem neho boli na stupni
v Martine.
víťazov iba zástupcovia USA).
Rád by som spomenul, že tohtoročný titul Mr. Olympia je pre
Kolomana už tretím, dva vyhral v dvoch rôznych kategóriách už v roku 2012. Z jeho ďalších úspechov v naturálnej kulturistike uvádzam, že je 5-násobným majstrom
sveta a 7-násobným majstrom Európy. Posledný titul
majstra Európy získal 31. októbra tohto roku v Taliansku.
Jeho víťazstvá sú o to cennejšie, že naturálna kulturistika je založená na poctivej fyzickej príprave a naturálni kulturisti nepoužívajú žiadne nedovolené podporné
látky. Dodržiavajú špeciálne zásady stravovania a pravidelnú
životosprávu. Koloman aj napriek tomu, že pracuje v zmenovej
prevádzke, dokáže skĺbiť všetky tieto faktory a pripraviť sa na
súťaže tak, aby víťazil.
Svojím prístupom k práci a k životu je veľkým príkladom pre
nás, mladších kolegov.

Pracovné a životné
jubileá našich kolegov
v októbri, novembri
a decembri 2015
Pracovné jubileá		
20 rokov práce v podniku		
Németh Peter Dr. Ing.
Technický úsek
Szöcs Dávid
Technický úsek
Mrva Jozef
SBU Organika
Uhlár Miroslav
SBU Organika
Baláž Marek
Úsek výroby Anorganika
Bohunický Daniel
Úsek výroby Anorganika
Erdélyi František
Úsek výroby Anorganika
Kovács Juraj
Úsek výroby Anorganika
Bochňa Róbert
SBU Energetika
Martiška Milan
SBU Energetika
25 rokov práce v podniku
Kučera Jozef
Úsek výroby Anorganika
Oláh Ivan
Úsek výroby Anorganika
Pápay Ladislav
Úsek výroby Anorganika
Popluhár Peter
Úsek výroby Anorganika
Énok Vojtech
SBU Energetika
Vaško Marián
SBU Organika
Lencsés Róbert
Technický úsek
Rábek Pavel Bc.
Technický úsek
Pauko Štefan
Úsek nákupu a logistiky

Kolomanovi k jeho šesťdesiatke praje celý kolektív SBU Organika a tiež všetci jeho fanúšikovia veľa zdravia a ešte mnoho
športových úspechov.
Ing. Pavel Bíro, riaditeľ Výrobného úseku, SBUO

Centrum zdravotnej starostlivosti

vám ponúka novú metódu cvičenia – SM systém
(zdravie, regenerácia a kondícia v jednom)

I

de o súbor účinných cvikov pre S-stabilizáciu a M-mobilizáciu chrbtice. Uplatňuje sa nielen pri liečbe, ale aj na prevenciu a v jednej cvičenej zostave zaistí regeneračný, posilňovací
aj strečingový program pre vašu chrbticu a ostatné kĺby.
SM systém je založený na aktívnom cvičení s elastickým
lanom.
Cviky sú nenáročné s použitím malej sily, v pomalom tempe a
veľmi ľahko sa ich naučíte. Cvičíte v stoji alebo v sede a po zvládnutí zostavy pod odborným dohľadom lekára a fyzioterapeutiek
môžete cvičiť samostatne doma, v prírode, kdekoľvek. Okrem
rehabilitačného lana nepotrebujete žiadne stroje, špeciálnu obuv
či odev. Cvičenie je vhodné pre akúkoľvek vekovú skupinu od
5 rokov.
Urobte niečo pre seba a svoje zdravie, vaše telo sa vám
poďakuje 

SMsystém priaznivo vplýva na:
 chybné držanie tela
 skoliózu, instabilitu chrbtice, hypermobilný syndróm,
bolesti chrbtice, bolesti hlavy, migrény
 poruchu medzistavcových platničiek chrbtice, komplikácie koxartrózy, gonartrózy
 bolesti pliec
 plochú nohu, vbočený palec
 poruchu koordinácie a stability chôdze

SM systém cvičenia poskytujeme aj v kombinácii
s vodoliečbou, cvičenia plne hradí klient
Cvičenie s fyzioterapeutom
Trvanie
Cena v €
Individuálne
7
Skupinové		5
30 min.
Individuálne + bazén		
10
Skupinové + bazén		
7
Cvičenie s lekárom – individuálne
60 min.
15
Termíny cvičení (individuálne alebo skupinovo,
podľa počtu prihlásených)
S fyzioterapeutom každý štvrtok		
12.00 až 14.00 hod.
S lekárom
každý párny týždeň v stredu 13.00 až 16.00 hod.
Objednať sa môžete na tel.: 031/775 3427 alebo 031/775 3618,
kde vám poskytneme aj ďalšie informácie.

30 rokov práce v podniku
Blehová Anna Ing.
Personálny úsek
Kozárová Zdenka
Personálny úsek
Sedláková Simona
Finančný úsek
Galló Ján
SBU Energetika
Molnár František
SBU Energetika
Okruhlica Vladimír
SBU Energetika
Jánoška Elemír
Úsek výroby Anorganika
Kellnerová Eva
Úsek výroby Anorganika
Lukáč Jaroslav
Úsek výroby Anorganika
Gyurik Jozef
SBU Organika
Hnátová Jana
SBU Organika
Ivančík Jozef
SBU Organika
Lóži Dušan
SBU Organika
Mrva Miroslav
SBU Organika
Raska Róbert
SBU Organika
Benko Jozef
Technický úsek
Dičér Tibor
Technický úsek
Štefanovič Ivan
Technický úsek
Tóth Jaroslav
Technický úsek
Varga Štefan
Technický úsek
35 rokov práce v podniku
Ščepko Róbert
Úsek nákupu a logistiky
Miškovič František
Úsek výroby Anorganika
40 rokov práce v podniku
Sýkora Dušan
SBU Energetika
Király Jaroslav
Úsek nákupu a logistiky

Životné jubileá
50 rokov
Paluška Vladimír
Straňáková Erika
Václav Ladislav
Izsóf František
Líška Ján
Minárik Ivan
Zemko Jozef
Kolárik Ivan
Leckéši Miroslav
Nagy Alexander
Pecháč Štefan

Technický úsek
Technický úsek
Technický úsek
SBU Energetika
SBU Energetika
Úsek výroby Anorganika
Úsek výroby Anorganika
SBU Organika
SBU Organika
SBU Organika
Úsek nákupu a logistiky

60 rokov
Hlinová Mária Ing.
Dojčan Jaroslav
Néma Ladislav
Obola Ľudovít
Zalubel Ladislav
Hradečná Helena
Tóth Koloman
Antal Milan
Draškovič Miroslav
Sýkora Dušan

Finančný úsek
Technický úsek
Technický úsek
Technický úsek
Technický úsek
SBU Organika
SBU Organika
Úsek výroby Anorganika
Úsek výroby Anorganika
SBU Energetika

(Uvádzame len zamestnancov, ktorí dosiahli jubileum podľa platnej
Kolektívnej zmluvy a ktorí súhlasili so zverejnením osobných údajov
o dosiahnutom jubileu.)

Oľga Solíková, Personálny úsek
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Nevšedné záľuby zamestnancov...
Náš kolega zo Závodného hasičského útvaru v Bratislave ANTON GURA nám predstavuje svojho koníčka:

Lietam a je mi fajn!

Anton Gura.

Senecké jazerá.

Okolie Žiliny.

 Ako ste sa dostali k balónom a ako dlho sa tejto záľube
venujete?

Bola to náhoda, začal som ako vodič sprievodného vozidla, kamarát
ma potom odviezol v balóne, mne sa to zapáčilo, tak som sa na to dal aj
ja . Balónom sa celkovo venujem 7 rokov, lietam od roku 2012.

 Kde najčastejšie lietate, v ktorých regiónoch?
Lietame na západnom a strednom Slovensku, avšak najčastejšie zo
Smolenického zámku a z letiska Kráľova pri Senci. Okrem toho často
štartujeme aj z Trnavy, Nitry, Piešťan, Trenčína, Žiliny, Banskej Bystrice...
 V akej maximálnej výške môže balón letieť?
Keď to počasie a vzdušné priestory dovolia, štandardne lietame do
výšky 1 000 metrov. Mimo letiska môžeme vyjsť bez povolenia do 2 450
metrov, vyššie do 4 000 metrov bez kyslíkových prístrojov len s povolením.
 Prelietavate aj nad Vysokými Tatrami?
Ak sa podarí ulahodiť ideálny smer a rýchlosť vetra
podľa predpovede počasia, tak áno. Avšak niekedy
čakáme na vhodné podmienky niekoľko mesiacov,
možno aj rok... je to skôr výnimka ako pravidlo. Navyše kvôli častým letným búrkam je ideálne lietať
nad Tatrami najmä v zime.

Balón je štatisticky aj reálne najbezpečnejšie lietadlo na svete. Priestor
je síce otvorený, ale kôš je zhotovený z masívnej oceľovej konštrukcie,
zavesený na hrubých oceľových lanách, ktoré by uniesli aj kamión. Samotný balón funguje ako gigantický padák. Tým, že je zospodu otvorený, stále sa dopĺňa vzduchom. Ak by došiel plyn, balón by pomaličky
klesal k zemi ako bublina z bublifuku... Navyše horáky, nádrže aj hadice
sú zdvojené, prípadne vo väčších balónoch sú trojmo až štvormo, čím sa
bezpečnosť znásobuje.

 Čo všetko potrebujete poznať pred „nalodením“?
Základom je hlavne počasie, potom, samozrejme, terén a nevyhnutné
je vypočítať si podľa smeru vetra miesto štartu tak, aby sme mali kde
pristáť. Dôležité je, samozrejme, aktuálne využitie vzdušného priestoru,
čiže priestory okolo letísk, obmedzené, zakázané, rezervované a dočasne vyčlenené vzdušné priestory atď...

Súľovské skaly.

každý dozvie až po absolvovaní letu, no a keď majú pasažieri záujem,
ideme ich prvý let osláviť a vypíšeme im aj krstné listy.

 Čo môže byť pri lete balónom nebezpečné? Predsa len, ľudia môžu mať pred ním rešpekt.

Áno, nebezpečné sú búrky a stĺpy elektrických rozvodov. Preto lietame len v ideálnom počasí za bezvetria, počasie musí byt stopercentné.
A elektrickým vedeniam sa vyhýbame už z diaľky.

 Koľko stojí let balónom a od čoho závisí cena?
Pasažiersky „skupinový“ let stojí cca 99 eur na osobu. Do ceny sú
zarátané amortizácia balóna, plyn, nafta, auto, vozík, pilot a pomocný
personál, poistenia, povolenia a ďalšie režijné náklady.
 Zažili ste v balóne žiadosť o ruku alebo dokonca svadobný
obrad?

Žiadostí o ruku bolo niekoľko. Svadbu v balóne som zatiaľ neorganizoval, avšak už som letel v balóne, kde svadba prebiehala. Bolo to veľmi
rýchle, aby si snúbenci stihli povedať „áno“ skôr, ako ich vietor odnesie nad susedné katastrálne územie, kde by už neplatilo povolenie
sobášiaceho z daného mestského úradu .
Kalvária – Banská Štiavnica.

 Máte certifikáty, kurzy, vzdelanie na to, aby ste
mohli takéto lety prevádzkovať?

Samozrejme, tých je niekoľko, okrem iných pilot musí
byť každoročne preskúšaný, musí mať aj zdravotné osvedčenie. Pre samotné balóny je nevyhnutné osvedčenie o letovej spôsobilosti, uzatvorenie poistenia a prevádzkujúca
spoločnosť musí mať povolenie na komerčnú činnosť.
Pilot musí mať skúsenosti z letov, zdravý úsudok
a rešpekt k aktuálnej situácii, k prírode... Najvyššiu prioritu
prikladáme bezpečnosti!

 Ako dlho trvá jeden let balónom? Aký
bol váš najdlhší a aký najkratší let?

Štandardne trvá let balónom asi jednu hodinu,
podľa určeného miesta na pristátie, ináč v rozmedzí
40 až 80 minút. Môj najdlhší let trval štyri hodiny,
a to z Nitry do Lučenca, bol to taký malý prelet Slovenskom. Najkratší trval päť minút, keď sme skúšali balón
iba pre jednu osobu – pilota. To bolo jedinýkrát, keď som
letel na jednomiestnom balóne .

 Aké počasie je pre lety najideálnejšie, ide to aj za úplného
bezvetria?
Balónom sa lieta najmä za bezvetria, pri zemi – vo výškach väčšinou
fúka. Inak musí byť sucho a dobrá dohľadnosť.

 Lietate aj v zime? Nie je priveľmi chladno?
Áno, lietame aj v zime, avšak vtedy je malý záujem pasažierov a teda
letových dní je podstatne menej. Väčšinou si dáme len s kamarátmi nejaký zaujímavý prelet... Inak, v balóne je teplo od plynových horákov,
navyše, keď býva inverzia, je tam celkom príjemne teplo.
 Aké veľké sú koše a koľko pasažierov sa do nich zmestí?
Koše sú v rôznych veľkostiach, od jednej osoby (iba pilot) do 32 – 36
pasažierov a dvoch pilotov. Najväčší balón na Slovensku má kapacitu 11
pasažierov a pilot. Veľkosť koša sa volí podľa objemu balóna.
 Keď porovnáme balón s lietadlom, motorovým rogalom
a inými leteckými prostriedkami, ako je na tom z pohľadu bezpečnosti? Predsa len, je to otvorený priestor, pasažieri nemajú
strach?

 Ako sú pred letom inštruovaní pasažieri?
Pred letom sú poučení, ako sa majú správať počas letu a pristátia,
a inštruktáž im pilot zopakuje znovu pred pristátím.
 Spomeniete si aj na núdzové pristátie?
Ale hej, tých už bolo niekoľko. Našťastie to boli väčšinou úsmevné
príhody s pristátiami do záhrad alebo kdesi hlboko v lesoch, kde sme
museli čakať hodiny, kým sa k nám dostane traktor, avšak nám sa, samozrejme, nič nestalo.
 Pristáli ste už niekedy aj vo vode, nehrozí vtedy potopenie

 V čom ste iní ako ostatní prevádzkovatelia letov?
Nemám rád samochválu, avšak naši spokojní pasažieri často hovoria
o našom ústretovom prístupe a perfektnej atmosfére počas letov. Dbáme
najmä o vysokú bezpečnosť a dodržiavanie leteckých predpisov, a aby
sme našim pasažierom priniesli maximálny zážitok z letu.
 Pri akej príležitosti ľudia zvyknú najčastejšie letieť baló-

koša?

nom?

 Máte rituál pred vzletom a po pristátí?
Pred štartom ani nie, tam sa pilot sústredí na správne rozhodnutie
o štarte, po pristátí symbolicky krstíme prvoletcov, podrobnosti sa však

 Skúste si spomenúť na dáky úsmevný prípad...
Hmmmmm... keď sme pristávali v silnom vetre a prevrátil sa nám kôš,
s ktorým sme potom orali a nahrnuli do neho vyše pol metra zeminy ,
alebo keď sme pristáli babke do záhrady a tá sa zlostila, skoro ju parom
trafil... Inak úsmevných príhod je viac, spomíname na ne s kamarátmi
pri spoločných posedeniach... 
(red)

Robili sme aj dotyky o vodnú hladinu, najmä v lete, keď je horúco.
Môjmu inštruktorovi sa raz jeden podaril tak, že pasažieri boli po pás
vo vode. Všetko by bolo v pohode, keby to nebolo vo februári , nechal
sa totiž „vyhecovať“ od spoluletcov. Bolo to ešte v jeho balonárskych
začiatkoch, teraz to už, pochopiteľne, neurobí.
Ale vážne, kôš sa nepotopí, lebo tam sú fľaše s plynom, fungujú ako
plaváky, a tiež samotný balón ťahá kôš smerom hore.

Väčšinou je to vtedy, keď dostanú darčekový poukaz pri príležitosti
rôznych výročí, narodenín a pod. Okrem toho využívajú lety aj firmy,
či už ako odmenu pre svojich zamestnancov, klientov či obchodných
partnerov.

noviny DUSLO
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Zaujímavosti...
Kolkársky turnaj AVZCHFP SR
pri Duslo, a.s.
Dňa 16. 10. 2015 sa v šalianskej Kolkárskej hale uskutočnil
pre 35 účastníkov, členov AVZCHFP SR a ich rodinných príslušníkov, tradičný kolkársky turnaj. Aj napriek nepriaznivému
počasiu, ktoré ohrozovalo ich príchod, sa na ňom zúčastnilo
sedem družstiev.
Športoví nadšenci, v ktorých zvíťazil športový duch, si v duchu „fair play“ zahrali podľa svojich schopností a odpozorovaných alebo vycibrených štýlov z minulých ročníkov. Veď
v prvom rade išlo o zábavu a spoločenské stretnutie.

Organizátor – predstavenstvo AVZCHFP SR pri Duslo, a.s.
vyhodnotilo aj kategórie najlepší jednotlivec, pretože v radoch
AVZ sú profesionálni hráči reprezentujúci mestský klub.
Vyhodnotenie sprevádzali veľké ovácie a aplauz, iskričky radosti v očiach a blýskanie fotoaparátov. Turnaj bol ukončený
spoločným posedením spojeným s malým občerstvením.


Erika Bédiová, AVZCHFP SR pri Duslo, a.s.

 Viťazi v súťaži

družstiev
a ich fanúšikovia.

 Spokojní
účastníci
turnaja.

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ:
Družstvá:
1. Róbert Mojzes, Štefan Kozár,
František Lózsi
2. Ing. Katarína Dömötörová,
Oľga Rácová, Erika Bédiová
3. Štefan Formánek, Ing. Jaroslav
Danada, Ing. Jozef Mako

Jednotlivci – ženy:
1. O
 ľga Rácová , 2. Ing. Ivana Hubináková, 3. Erika Bédiová
Jednotlivci – muži:
1. Š tefan Kozár, 2. Štefan Formánek,
3. Ing. Herbert Solčány

Najlepšia žena:
Ing. Katarína Dömötörová
Najlepší muž:
František Lózsi

Ako ZO ECHOZ pracovala
v 2. polroku 2015
Opäť sa blíži čas vianočný, očarujúca atmosféra, ktorá zavíta
do každej rodiny. Je to obdobie, keď si treba vyhradiť priestor
pre svoju rodinu, zabudnúť na všetky pracovné povinnosti
a viac sa venovať svojim rodinám.
Dovoľte mi zhodnotiť prácu odborovej organizácie za 2. polrok 2015. Pripravili sme podklady do KZ – KZVS, Dodatok č. 1
a do novej KZ Duslo, lebo platnosť KZ je do 31. 3. 2016. Odborové organizácie majú so zamestnávateľom podpísanú „Dohodu o plnení práv a povinností“, ktorej plnenie sa pravidelne
realizuje, realizujú sa spoločné rokovania členov Rady vedenia
a výborov odborových organizácií – 2. 9. 2015 boli vyhodnotené HV Duslo, a. s., a HNOJIVÁ Duslo, s. r. o., za január až júl
2015.
V júli sme organizovali vzdelávanie členov OV ZO ECHOZ,
kam sme prizvali generálneho riaditeľa Ing. Petra Bláhu, rokovali sme o HV, pôsobení špecialistu na oblasť BOZP, príprave
zmien v regulatívoch OOPP, o investičných akciách, možnosti
fúzie Duslo, a. s., a spoločnosti HNOJIVÁ Duslo v Strážskom
a iné.

Oblasť BOZP – jedným z našich záväzkov v KZ je aj viesť
zamestnancov spoločnosti k dodržiavaniu predpisov BOZP,
pracovnej a technologickej disciplíny, ako aj k dodržiavaniu
opatrení zamestnávateľa na dosiahnutie vyššej efektívnosti realizovaných opatrení. Členovia OV, ako aj niektorí zástupcovia
zamestnancov pre bezpečnosť predkladajú záznamy o vykonanej kontrole na pracoviskách. Iniciovali sme zriadenie autobusového spoja z nitrianskej brány na pracoviská, rokovali
sme o vylepšení a zefektívnení prepravy zamestnancov v areáli
spoločnosti, podali sme návrh na zmenu miesta autobusovej
zastávky Duslo – Galanta z bezpečnostných dôvodov, zamestnanci si aj dnes skracujú cestu k zastávkam a prechádzajú po
komunikácii, ktorá nie je určená pre chodcov. Do osadenia dopravných značiek vodiči autobusov zastavovali pri ostrovčeku
a cestujúci vystupovali do trávy. Niektorí naši zamestnanci sú
schopní aj prechádzať po zatrávnenej ploche – nevážime si to,
že sa skrášlilo okolie pri vstupe do spoločnosti. Potrebujeme na
to asi čas a viac ochoty prispôsobiť sa zmenám.

Pokračovanie na strane 8 ��

Historické okienko

Ešte sto dní v Indii

Po

štvrťročnom pobyte našich pracovníkov Ing.
Vilkusa a Ing. Bugáňa v Indii, kde pôsobia
ako technickí experti v službách UNIDO, dostali sme do nášho podniku prvú podrobnejšiu správu
o ich činnosti a pobyte. Pretože pri oznamovaní
ich odchodu v Hlase Dusla sme sľúbili čitateľom
ďalšie informácie, uverejňujeme stručný
výňatok z listu Ing. Vilkusa odoslaného 23. augusta 1975 z Durgapúru.
Svoju činnosť začali naši odborníci sériou expertíz postupne po
fabrikách, ktoré vyrábajú čpavok a močovinu a sú rozmiestnené v rôznych oblastiach Indickej republiky. Výsledky expertíz
spracovávali do anglicky písaných správ, obsahujúcich približne 40 strán. Táto práca bola veľmi
náročná nielen z hľadiska odborného, ale i aklimatizačného vzhľadom na
zvláštnosť podnebia, stravy, prekonávanie značných vzdialeností, posun miestneho
času a ročných období.
V súčasnosti sú naši odborníci v západnom Bengálsku v meste Durgapúre vo firme Fertiliser Corporation of India. Tento podnik je rozlohovo podobný objektom našej IV. etapy. Výrobňa čpavku je
zaujímavá z hľadiska konštrukčného, kde sú uplatnené kombinácie zariadení viacerých zahraničných
firiem. Výrobňa bola uvedená do chodu v roku 1973
a v minulom roku dosahovala 10 % projektovanej
kapacity.
Naši odborníci pomáhajú zvyšovať výkon výrobne uplatňovaním svojich skúseností z prevádzkovania na našich výrobniach. Problémov majú mnoho a tieto vyplývajú najmä z odlišnej mentality
miestnych technikov a vedúcich pracovníkov. Po
príslušných zásahoch našich expertov dosahuje výrobňa v súčasnosti 75-percentný výkon na príprave
plynu. Ich pobyt v menovanej firme končí 26. septembra 1975, keď odchádzajú do New Delhi.
Počas celého pobytu sa im o stravu stará pridelený kuchár. Pokrm sa skladá väčšinou z vajíčok, rýb, kurčiat, baraniny a zemiakov. Polievky
sú pripravované výlučne na indický spôsob, veľmi
korenené. Ubytovanie býva spravidla v blízkosti
džungle v bungalovoch. Sprievodným javom je častý
výskyt rôznych druhov jašteríc a v jednom prípade
i návšteva škorpióna v kúpeľni.
Za zmienku stojí i riešenie dopravnej premávky.
Kravy a byvoly chodia po ľavej strane cesty, tak
to kážu dopravné predpisy. Tým sa ostatná premávka značne spomaľuje a prekonanie napríklad 180 km
autom trvá 4 – 5 hodín.
V strede križovatiek je umiestnený hrboľ z asfaltu. Účel je jednoduchý. Aby nedošlo k dopravnej
nehode, musí tu každý vodič zastaviť a po jeho
obídení pokračovať v jazde.
Do augusta bolo počasie v Indii pomerne chladné,
s 25- až 30-stupňovými teplotami a každodennými dažďami. Kúpanie v známej rieke Gange zatiaľ
neprichádzalo do úvahy. Vlhkosť vzduchu je veľmi
vysoká a u Európana vyvoláva zvýšenú intenzitu
potenia. Po období dažďov nastane zima s teplotami
okolo 30 stupňov C.
Všetky tieto nezvyklé a náročné podmienky musia
naši pracovníci znášať ešte ďalších približne sto
dní, po ktorých ich zasa radi privítame doma. Dovtedy posielajú čitateľom a všetkým spolupracovníkom srdečné pozdravy a blahoželanie ku Dňu Dusla.
Z archívov podnikových novín (Hlas Dusla,
ročník IX., číslo 36, 11.9.1975) spracovala:
Mgr. Kristína Wenzlová, Personálny úsek
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Zdravie...

Nefajčenie – náš cieľ
Ako ZO ECHOZ
pracovala...
Dokončenie zo strany 7
Pracovné úrazy sme vyšetrovali hneď po ich vzniku, viackrát sme
sa zúčastnili aj na rokovaní komisie na odškodnenie pracovných
úrazov. Škodové udalosti – riešili sme udalosti, ktoré majú dosah
na príjem rodiny našich zamestnancov, museli sme pristúpiť k tým
najprísnejším kritériám pri vymáhaní náhrady škôd, ktoré spôsobili
zamestnanci.
V septembri sme boli nápomocní pri organizácii zaujímavého podujatia určeného zamestnancom – Súťaž vo varení guláša a Športový deň. Z nášho pohľadu toto podujatie hodnotíme veľmi pozitívne
a som presvedčená, že aj Vy – zamestnanci – zdieľate môj názor. Sme
vďační, že súčasné vedenie organizuje pre zamestnancov také podujatia, kde sa budú dobre cítiť a keď im môže aj niečo ponúknuť.
Začiatkom septembra naši členovia – športovci reprezentovali ZO
ECHOZ pri Duslo, a. s. a ZO ECHOZ pri VUCHT, a. s. spoločne na
Letných športových hrách ECHOZ v Liptovskom Mikuláši.
Športovci nešli vyhrať súťaž, ale reprezentovať ZO, preto im patrí
veľké poďakovanie za ochotu vycestovať. Stravovacia komisia pravidelne prerokováva pripomienky, sťažnosti stravníkov pre skvalitnenie
stravy. V mesiaci október sme robili prieskum u odberateľov mrazenej stravy formou dotazníkov. Po ich vyhodnotení budeme spoločne so zamestnávateľom a dodávateľom stravy rokovať o možných
zlepšeniach.
V mesiaci október sa uskutočnilo v DEZA, a. s. rokovanie Konzultačného orgánu Agrofert, a. s. Na rokovaní sa zúčastňujú predsedovia
odborových organizácií sekcie chémia z ČR a SR. Za Agrofert, a. s.
boli prítomní Ing. Zdeněk Průša a Ing. Petr Cingr.

��

S

ondou do minulosti by sme zistili, aké bolo fajčenie „normálne“ a bežné – fajčilo sa na úradoch, v kanceláriách, vo
výťahoch, v autách, aj v mnohých domácnostiach.
Súčasné trendy však diktujú iný smer a všeobecne sa preferuje zdravý životný štýl. Mnohé svetové krajiny zaviedli rôzne
formy obmedzení týkajúcich sa fajčenia a predaja tabakových
výrobkov, roky 2004 a 2005 boli v tomto smere prelomové
a veľmi priaznivé pre nefajčiarov .
Duslo nezaostáva, v tomto roku začalo podporovať športovcov – bežecký klub, zaviedlo do ponuky stravy recepty Antónie
Mačingovej a okrem toho si dalo za cieľ podporiť nefajčenie.
Zvolilo aktívnu formu podpory nefajčenia zriadením odborného poradenstva prostredníctvom konzultácií, ktorých
sa ujme MUDr. Teodor Mochnáč. Poradenstvo bude fungovať od januára 2016, jeho cieľom je pomoc fajčiarom, ktorí sa
rozhodli skoncovať so svojím zlozvykom, ale nie je v ich silách
poradiť si s týmto problémom svojpomocne.
V poslednom období bol v podniku znížený počet miest
vyhradených pre fajčiarov, z pôvodných 200 zostalo 159. Pribudla tabuľka o zákaze fajčenia aj pred hlavnou vrátnicou.
Najbližšie miesto, kde je fajčenie možné, sa nachádza v parku
pred vstupom do Dusla. Vďaka tomuto opatreniu je vstup do
podniku príjemnejší, keďže sa už na zemi nepovaľujú cigaretové ohorky, ktoré si často nenašli cestu
do smetnej nádoby.
Zdravotné riziká fajčenia pozná zrejme
každý fajčiar. Jedným z hlavných dôvodov, prečo fajčiar neprestane fajčiť, je,
že musí vynaložiť veľkú „námahu“
a výsledky sa mu zdajú príliš vzdialené.
Okrem toho, zanechanie fajčenia

Priaznivé účinky nefajčenia sa dajú zhrnúť do časovej osi.
Od momentu zanechania fajčenia:
 do 20 minút krvný tlak klesne späť k normálu,
 do 8 hodín množstvo oxidu uhoľnatého (jedovatý plyn) v krvi
sa zníži na polovicu a hladina kyslíka sa vráti k normálu,
 do 48 hodín sa zníži riziko infarktu. Väčšina nikotínu už opustí
telo, vnímanie chuti a vône sa vráti na normálnu úroveň,
 d
 o 72 hodín sa priedušky upokoja a zvýši sa životná energia,
 d
 o 2 týždňov sa zlepší krvný obeh, jeho zlepšovanie bude
pokračovať ďalších 10 týždňov,
 o
 d 3 do 9 mesiacov vymizne kašeľ, dýchavičnosť a stratia sa
problémy s dýchaním, kapacita pľúc sa zvýši o 10 %,
 do 1 roka riziko infarktu klesne na polovicu,
 počas 5 rokov sa riziko vzniku mozgovej mŕtvice vracia
na úroveň nefajčiara,
 do 10 rokov sa riziko vzniku rakoviny pľúc vracia na úroveň
nefajčiara,
 do 15 rokov sa riziko infarktu vracia na úroveň nefajčiara.

prináša pre jednotlivca veľa pozitív vrátane zlepšenia osobného zdravia, zvýšenia chuti do jedla, zlepšenia čuchu, príjemnejšieho dychu, zvýšenia sebaúcty, väčšej čistoty v domácnosti
a vo vlastnom aute. Už počas prvých týždňov nefajčenia zaznamenávajú bývalí fajčiari zníženú úroveň stresu. Jednotlivci, ktorí úspešne prestanú
fajčiť, sú dobrým príkladom svojim deťom,
cítia sa telesne schopnejšími a radujú sa
z oslobodenia sa od závislosti. A napokon,
nekupovaním cigariet môžu jednotlivci,
ktorí zanechali fajčenie, získať aj značné
osobné úspory.


 Účastníci rokovania Konzultačného orgánu
Agrofert.

V 2. polroku sme organizovali aj mimopracovné aktivity – zájazdy
do Laxenburgu, Tullnu, Prahy, Schloss Hofu a Milána, kde sa konala
svetová výstava EXPO 2016, a tiež na vianočné trhy do Viedne a Budapešti.
Pri príležitosti príchodu Vianoc chcem v prvom rade našim členom,
všetkým neorganizovaným zamestnancom a partnerom z AVZCHFP
SR zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín, načerpajte veľa sily a energie, aby nás zdravie nezrádzalo. Všetko
si vieme kúpiť, ale zdravie sa kúpiť nedá, preto si ho chráňme a viac
sa o seba starajme. A pri vstupe do nového roku si zaželajme spoločne to, aby ten budúci nebol horší, ako ten odchádzajúci. Želám
v mene ZO ECHOZ aj vedeniu našej spoločnosti veľa zdravia, úspechov a správnych rozhodnutí, ktoré budú aj v prospech našich zamestnancov. Veľa trpezlivosti a síl pri naplnení všetkých vytýčených
úloh, ktoré nás v budúcom roku čakajú.

Mgr. Mária Csányiová, predsedníčka OV ZO ECHOZ pri Duslo, a.s.

Mgr. Kristína Wenzlová, zdroj: internet

Podpora nefajčenia vo svete

Tabakový priemysel a životné prostredie

Rok 2004:
ÍRSKO vyhlásilo celoštátny zákaz fajčenia na všetkých pracoviskách
vrátane pubov, barov a reštaurácií.
INDIA zakázala fajčenie na verejnosti, reklamu na tabakové
výrobky v médiách a ich predaj maloletým po tom, ako štatistiky
ukázali, že fajčenie zabíja v Indii denne 2200 ľudí.
NÓRSKO rozšírilo zákaz fajčenia na pracovisku na bary
a reštaurácie.
MALTA zakázala fajčenie na všetkých verejných miestach
presahujúcich 60 štvorcových metrov. Tento zákaz sa od 1. apríla
2005 rozšíril na všetky verejné miesta bez ohľadu na ich veľkosť.
Horná komora RUSKEJ ŠTÁTNEJ DUMY schválila zákon
obmedzujúci fajčenie na verejnosti. Vzťahuje sa na verejnú
dopravu a pracoviská a zakazuje predaj tabakových výrobkov
v zdravotníckych zariadeniach, športových a kultúrnych centrách
či v blízkosti škôl.
NOVÝ ZÉLAND rozšíril zákaz fajčenia v úradoch, obchodoch
a verejných budovách platný od roku 1990 na puby, kluby,
reštaurácie a školské pozemky.
Himalájske kráľovstvo BHUTÁN zakázalo fajčenie na verejnosti,
a ako vôbec prvá krajina na svete aj predaj tabakových výrobkov.
Na SLOVENSKU je od 25. júna 2004 platný zákon o ochrane
nefajčiarov, ktorým sa obmedzilo napríklad fajčenie v priestoroch
obchodných domov a reštaurácií.

Tabak je pestovaný prevažne v rozvojových krajinách, jeho
pestovanie a spracovanie so sebou prináša odlesňovanie pôdy
a s tým spojené ďalšie problémy. Na sušenie a fermentáciu
jedného kg tabaku je potrebných 100 až 130 kg dreva, ročne je
tak spotrebovaných až 2,5 milióna hektárov lesa, pričom táto
plocha zodpovedá 12,5 % celkovej plochy, ktorá sa ročne na
svete vyrúbe. Znamená to teda, že jeden z ôsmich stromov, ktoré
sa na svete vyrúbu, je použitý na prípravu tabaku.
V oblastiach, kde sa tabakové koncerny snažia vyrúbanú plochu
znova zalesniť, bývajú výsledky problematické. Vysádzajú sa
často rýchlorastúce dreviny, ktoré sú potom zase spotrebované
pri fermentácii. Naviac použité druhy drevín nebývajú obvykle
vhodné pre danú oblasť.
Na pôdu náročné pestovanie tabaku vyžaduje používanie
vysokých dávok hnojív a pesticídov. Tie zamorujú miestne
prostredie vrátane spodných vôd. Nevhodné a neúčelné
používanie pesticídov tiež ohrozuje zdravie pestovateľov tabaku.
Niektoré pesticídy používané v rozvojových krajinách majú na
obale uvedené informácie o bezpečnej manipulácii a o nutnosti
vyhľadať lekára pri príznakoch otravy. Pracovníci, ktorí s nimi
prichádzajú do kontaktu, sú však obvykle negramotní a vzdialení
od lekárskej pomoci.

Rok 2005:
TALIANSKO zakázalo fajčenie v uzavretých verejných priestoroch.
KUBA zakázala fajčenie v úradoch, obchodoch, divadlách,
autobusoch a taxíkoch, školách, športových zariadeniach
a v klimatizovaných verejných priestoroch.
Parlament v BANGLADÉŠI schválil zákon zakazujúci fajčenie
na takých miestach, ako sú školy, úrady, knižnice, nemocnice
a letiská. Zakázal tiež reklamu tabakových výrobkoch v kinách, tlači
a televízii.

 MUDr. Teodor Mochnáč – odborné

poradenstvo v oblasti odvykania
od fajčenia – po telefonickom dohovore
každý deň (okrem stredy) od 13.00 hod.
Tel. kontakt: 031 / 775 33 30.

Milí kolegovia, máte neobvyklú záľubu či koníčka, s ktorým sa chcete pochváliť? Máte otázky k pracovným záležitostiam, námety alebo články na zverejnenie (nielen v Novinách Duslo, ale napr. aj na intranete)?
Chcete poukázať na nedostatok a podnietiť jeho riešenie alebo máte návrh na jeho vyriešenie? Napíšte nám alebo pošlite fotografiu upozorňujúcu na nedostatky či neporiadok na adresu noviny@duslo.sk.
Reagovať budeme na neanonymné otázky či podnety.

