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ENDŽI

Milé kolegyne a kolego-

via,  
 

aj keď je nový rok už 

v plnom prúde, rád by 

som sa ohliadol za tým 

predošlým, ktorý sa od 

ostatných rokov odlišoval 

udalosťami, ktoré sa za-

píšu do dejín a ktoré 

ovplyvnili všetky oblasti nášho života vrátane 

tej  pracovnej. Pracovať v sťažených podmienkach 

a zabezpečiť plynulý výkon činností vo všetkých 

oblastiach nášho pôsobenia, aj tých podporných, 

vyžaduje obrovskú mieru úsilia a flexibility. Aj preto 

považujem zabezpečenie primeranej ochrany 

zdravia, zmenu režimu práce a súčasné udrža-

nie prevádzkyschopnej spoločnosti v tak nároč-

nom období za dôležitý úspech uplynulého ro-

ka. 

 

Naviac, napriek všetkým prekážkam, dennoden-

ným obmedzeniam a nakoniec aj riziku, ktoré-

mu sme čelili, sa nám spoločne podarilo do-

siahnuť v spoločnostiach Skupiny ENGIE na 

Slovensku výborný hospodársky výsledok, kto-

rý predstavuje dokonca organický rast v po-

rovnaní s predchádzajúcim rokom. 

 

Veľmi si vážim všetko vaše vynaložené úsilie 

a nasadenie a patrí vám za to srdečná vďaka 

a obdiv! 

 

Počas pandémie sme v polovici uplynulého roka 

zrealizovali organizačnú zmenu, ktorej cieľom je 

zvýšiť efektivitu práce v rámci tímov, a tiež podporiť 

ďalší rozvoj našich činností. Toto je naša pretrváva-

júca ambícia, ktorá nás posúva vpred.  

 

Želám si, aby práca v tíme ENGIE na Slovensku aj 

naďalej predstavovala príležitosť pre roz-

voj, napredovanie a adekvátne ohodnotenie všet-

kých, ktorí sú šikovní, usilovní a inšpiratívni. Urobí-

me všetko pre to, aby ste sa pri práci cítili bezpeč-

ne, aby ste boli podporovaní vedením a svojím 

pracovným okolím. 

 

Úprimne preto prajem vám, ako aj vašim blízkym, 

pevné zdravie, silu a odhodlanie prekonávať pre-

kážky, veľa radosti a šťastia! 

 

Roman Doupovec 

ENGIE pomáha znižovať uhlíkovú stopu v Košic-

kom regióne 
 

V roku 2020 ENGIE Services navrhla a vypracovala nízkouhlíkovú 

stratégiu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samo-

správneho kraja. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky 

pre aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporiť boj 

proti klimatickým zmenám na území regiónu. Predmetom nízkouhlí-

kovej stratégie bolo približne 400 verejných budov, objekty terciárnej 

sféry, doprava, zásobovanie, nakladanie s odpadmi, smart city a 

spotreba energie.   

SMART Charging - nabíjanie s pridanou hodnotou 
 

Elektromobilita už nie je len „buzzword“, ale slovenská realita. Na 

našich cestách, aj vďaka podpore štátu na nákup elektromobi-

lov, plug-in hybridov a výstavbu nabíjacej infraštruktúry, pribúda 

čoraz viac automobilov, ktoré na svoju prevádzku potrebujú len 

elektrickú energiu. ENGIE Services v súčasnosti ponúka v oblasti 

elektromobility komplexné riešenia, ktoré okrem inteligentného nabí-

jania zahŕňajú aj dodávku a inštaláciu nabíjačiek, ich prevádzku 

a údržbu, servis a opravy, energetický manažment a manažment 

mobility.  
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Je to veľký rozdiel. Atómka 

je atómka. Všetko je pres-

ne očíslované, zoradené, 

zaevidované. Neexistuje, 

že rozmýšľate, čo a ako 

spontánne spraviť či upra-

viť. Všetko je presne vo-

pred zadefinované a musí 

na 100 % sedieť. 

V súčasnosti už viac ako 

rok pracujete v ENGIE. 

Ako tento rok hodnotíte? 

Na výbornú. Som veľmi 

spokojná. Pracujú tu dobrí 

ľudia a sme fajn kolektív, 

čo je pre mňa veľmi dôleži-

té. Kolegovia sú mi vždy 

ochotní pomôcť a poradiť. 

Ako sa vám robí v čisto 

mužskom kolektíve? Ko-

legovia hovoria, že ako 

žena nechcete mať žiad-

ne  úľavy. 

Vždy sa mi robilo lepšie 

s mužmi. Na jednej strane 

to vyplýva aj z povahy mo-

jej práce, keďže je málo 

žien elektrikárok, a potom 

musím povedať, že sa mi 

s nimi lepšie komunikuje. 

Sú priami. 

A čo sa úľav týka, tak to je 

pravda. Vždy som na tom 

trvala, či už v kúpeľoch, 

alebo v atómke. Nebojím sa 

žiadnej roboty, takže keď 

treba sťahovať nábytok, 

sťahujem a keď treba se-

kať, sekám :-). Aj keď mi 

vždy kolegovia núkajú po-

moc, snažím sa robiť veci 

samostatne. Tak, ako by to 

robil ktokoľvek iný na mojej 

pozícii. 

Pre mňa je veľmi dôležité, 

aby som prácu neodflákla, 

ale urobila všetko svedomi-

to a najlepšie ako viem. 

Moja práca je mojou vizit-

kou. Som pedant. Ručím za 

všetko, čo spravím. 

Čo vás v práci motivuje? 

Ľudia a kolektív. V ENGIE 

mám výborného majstra 

Štefana Kovácsa, ktorý 

rozumie svoje práci a je 

s ním radosť komunikovať. 

Pracujeme v priateľskej 

atmosfére. 

Máte možnosť vstupovať 

do pripravených pracov-

ných plánov a navrhovať 

vlastné riešenia? 

Áno mám a baví ma to. 

Keď vidím, že niečo nie je 

spravené tak, ako by malo 

byť, vždy sa ozvem: 

„Majster, nahajte to na 

mňa, ja to vyriešim.“ 

V práci máte teda ako 

žena 100-percentnú pod-

poru kolegov. Ale ako je 

to s klientmi?  

popri práci príležitostne 

vypomáhala ako zvukárka 

a osvetľovačka. Zistila 

som, že práca so svetlom 

ma asi baví najviac. 

Okrem toho rada pracujem 

aj manuálne. Bývam vo 

veľkom sedliackom dome 

so záhradou, kde som si 

už všeličo svojpomocne 

urobila – zámkovú dlažbu, 

kúpeľňu... Vo voľnom čase 

pracujem v záhrade, pílim 

drevo, starám sa o psa 

a udržujem dom. 

Keď ste ukončili prax 

v TEMOSE, zamestnali 

ste sa ako elektrikárka 

v Kúpeľoch Dudince. 

Neskôr ste začali praco-

vať v Atómových elek-

trárňach v Mochovciach, 

aj keď vtedy ešte nie 

v rámci ENGIE Services. 

Asi to bol pre vás rozdiel 

– pracovať najskôr 

v kúpeľoch a potom 

v atómke. 

Predstavujeme kolegy-

ňu Ivetu Priekopovú, 

ktorá je už viac ako rok 

súčasťou nášho tímu 

v ENGIE. Ako jedna 

z mála žien u nás pracuje 

na pozícii údržbár – elek-

trikár v Atómových elek-

trárňach Mochovce.  

Aj v súčasnom moder-

nom svete, v ktorom ma-

jú obe pohlavia rovnaké 

príležitosti v rámci voľby 

povolania a pracovného 

uplatnenia, býva žena - 

elektrikárka stále skôr 

výnimočnou, než stálou 

súčasťou tímu. Prečo ste 

sa rozhodli práve pre 

toto povolanie?   

Tak, ako to v živote býva, 

bola to náhoda. Pôvodne 

som chcela ísť na Strednú 

odbornú školu poľnohospo-

dársku v Leviciach, lebo 

som mala a stále mám 

rada zvieratá. Keď ma ne-

zobrali, druhou voľbou bolo 

Stredné odborné učilište 

v Trnave, kam sa mi už 

podarilo dostať. Keď sa na 

to pozerám spätne, som 

rada, že som túto školu 

ukončila a svoje rozhodnu-

tie neľutujem. Bavili ma 

odborné predmety a tiež   

3-ročná prax v levickom 

TEMOSE (pozn.: technické 

montáže, opravy a služby). 

Takže ste nakoniec zisti-

li, že ste vlastne technic-

ký typ. 

Áno, aj napriek tomu, že 

k zvieratám mám stále 

vrúcny vzťah, technika ma 

sprevádza celý život. 

Okrem elektrikárky som 

kedysi robila aj DJ-ku. Ma-

la som vlastný magneto-

fón, repro bedne 

a osvetlenie. Neskôr som 
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ale prišla korona. Keď sa 

vrátime do „normálu“, urči-

te sa na to dám. 

 

Odkazy od kolegov  

   Ildikó Burajová 

Srdečne pozdravujem pani 

Priekopová, som rada, že 

mám možnosť spoznať vás 

aj prostredníctvom tohto 

rozhovoru! 

   Vlasta Valentíková 

"Naša Ivetka", takto sme si 

ju hneď na začiatku, keď 

sme rozbiehali projekt AE 

Mochovce, privlastnili ja a 

šéf Radko Žembery. Tichá, 

milá, nenápadná... tak pô-

sobila. Keď nám oznámila, 

že je elektrikárka a odvá-

dza takú istú prácu ako jej 

kolegovia-chlapi, padla mi 

sánka. Ivetku som mala 

možnosť vidieť pri práci, 

ktorá jej išla od ruky - prá-

ve robila rozvody na nové 

osvetlenie v zasadačke. 

No milí kolegovia-elek-

trikári máte plnohodnotnú 

konkurenciu v podobe 

"našej Ivetky". 

Keď sa jej spýtate ako sa 

má a ako je spokojná v 

novej práci, vždy sa vyjadrí 

pozitívne a usmeje sa. 

Ivetka, nech sa vám darí! 

   Dominika Hippová  

Dobrý deň, Ivetka! Som 

veľmi rada, že vás na tento 

článok ani nebolo treba 

prehovárať a že sa rozho-

vor s vami zrealizoval v tak 

krátkom čase. Myslím, že 

mnohých kolegov poteší 

jeho čítanie rovnako, ako 

mňa. Prajem vám najmä 

veľa zdravia, optimizmu a 

radosti z práce :). 

   Štefan Kovács 

Keď k nám nastúpila do 

kolektívu, priznám sa, že 

sme mali všetci trocha 

obavy. Predsa len – žena 

a elektrikárka? Ale po viac-

ročnej skúsenosti môžem 

zodpovedne povedať, že 

Ivetka si svoju prácu zasta-

ne ako ktorýkoľvek kolega 

z nás, dokonca na niektoré 

práce si zákazníci vyžiada-

jú vyslovene ju a hlavne tu 

máme s ňou aj veselšie. 

Nie sú prekvapení, keď si 

zavolajú údržbára a prí-

dete vy?    

Vždy sú prekvapení. Pred-

tým, ako som prišla do 

atómky, som 28 rokov pra-

covala v kúpeľoch. 

Keď  ma pacienti videli 

opravovať elektrinu, dostali 

šok. Nakoniec ma však 

chválili, že tiež by chceli 

mať doma takú šikovnú 

ženu :-). 

Nedávno sa mi stala po-

dobná príhoda v atómke. 

Dostala som za úlohu vy-

meniť v prevádzkovej bu-

dove svietidlo. Keď som 

tam prišla, v miestnosti 

bolo viacero ľudí. Pozdravi-

la som sa a oznámila som 

im, že idem meniť svetlo. 

Jeden z pánov pozname-

nal, že tu chlapa treba, nie 

ženu. Pomyslela som, veď 

ja ti ukážem. Vyliezla som 

na rebrík, pozrela som sa, 

aký je stav a vyhlásila som, 

že svetlá vymením za 

LEDkové. Začala som robiť 

a pán, ktorý ma celý čas 

sledoval, musel uznať, že 

sa vyznám. Nakoniec mi 

ešte svetelné trubice podá-

val :-). 

Pre nezainteresovaného 

môže práca s elektrinou 

pôsobiť nebezpečne. 

Nemáte niekedy strach? 

Nie, nemám. To musíte 

mať v krvi. Vždy však mu-

sím vedieť, čo robím. Je 

potrebné, aby ste elektri-

kárčine dokonale rozumeli. 

Myslím si, že mám na to 

tak trochu aj talent. Stačí 

mi raz ukázať a hneď po-

chopím, ako veci fungujú 

a viem s tým ďalej praco-

vať. Hlavným krédom elek-

trikára je, že vždy musíte 

ísť na istotu, nikdy neskú-

šate. 

Takže asi súhlasíte, že 

BOZP by mala byť pre 

našich zamestnancov, 

a to nielen v tejto oblasti, 

dôležitou súčasťou prá-

ce. 

Jednoznačne. Je potrebné 

presne dodržiavať predpi-

sy. Treba sa poriadne po-

zrieť, ako čo funguje, kde 

by mohla byť chyba 

a dobre sa zamyslieť, ako 

ďalej postupovať. Ja hovo-

rím, že radšej si 3 krát pre-

myslieť jeden krok a až 

potom ísť na istotu. 

Čo by ste poradili mla-

dým ľuďom pri výbere 

povolania - oplatí sa vy-

učiť za elektrikára či 

elektrikárku?   

Keď ich bavia technické 

veci, tak určite. Je to re-

meslo a ako sa hovorí, 

remeslo má zlaté dno. A to 

platí najmä v dnešných 

neistých časoch. Profesie 

ako elektrikár, vodár, stolár 

či údržbár budú čím ďalej 

potrebnejšie a úmerne 

k tomu aj hodnotené. 

Keď som chodila na stred-

nú, v triede bolo 28 chlap-

cov a 4 dievčatá. Z nich 

som zostala v tejto profesii 

pracovať iba ja jediná. 

Som rada, že som to ne-

vzdala. Aj dnes, keď chodí-

me na preškoľovanie elek-

trikárov, som medzi mužmi 

jediná žena a som na to 

hrdá :-). Takže, ak dievčatá 

cítia, že by ich práca elek-

trikárky bavila, môj odkaz 

znie – dá sa to, len treba 

verne vytrvať :-). 

Aké sú vaše najbližšie 

pracovné plány? Je neja-

ká oblasť, v ktorej by ste 

sa ešte chceli zlepšiť? 

Chcela by som si spraviť 

§23 a stať sa elektrotechni-

kom na riadenie činnosti 

alebo prevádzky. Už som 

sa do toho chcela pustiť, 

  I   Strana 3 



stane pri výkone práce na 

danej pracovnej pozícii do 

konfliktu záujmov. 

 

  Zároveň vy, ako človek, 

ktorý kandidáta odporúča, 

pošlete na emailovú adre-

su hr.sk@engie.com: 

- meno kandidáta a názov 

a referenčné číslo pracov-

nej pozície, na ktorú ste ho 

odporučili, 

- krátky popis, prečo ste 

odporučili práve tohto kan-

didáta, odkiaľ poznáte je-

ho/jej pracovné a ľudské 

kvality, prečo si myslíte, že 

práve tento kandidát by 

mal byť novým členom 

ENGIE tímu..., 

- vaše čestné prehlásenie, 

že sa v prípade prijatia 

odporučeného kandidáta 

do zamestnania nedosta-

nete pri výkone práce do 

konfliktu záujmov. 

 

  Až po spárovaní informá-

cie od vás a kan-

didáta budete zaradený do 

Referral programu. 

 

Ak bude váš kandidát vo 

výberovom procese ús-

pešný a jeho/jej pracovný 

pomer bude pokračovať 

aj po skúšobnej do-

be, finančnú odmenu vo 

výške 500 € dostane-

te vyplatenú najneskôr 

spolu so mzdou za mesiac 

nasledujúci po mesiaci, 

v ktorom odporučenému 

kandidátovi skončí skúšobná 

doba. 

 

(Príklad: Ak kandidátovi 

vznikne pracovný pomer 1.1. 

a jeho skúšobná doba skon-

čí 31.03., tak svoj Referral 

bonus dostanete vyplatený 

najneskôr spolu so mzdou 

za mesiac apríl, t.j. začiat-

kom mája.)   

 

Dôležité! 

 

1. Aby sme predišli možné-

mu konfliktu záujmov, nie 

je uvedeným spôsobom 

možné odporučiť na voľnú 

pracovnú pozíciu príbuzné-

ho a známeho v prípade, ak 

by išlo o voľnú pracovnú 

pozíciu v priamej podriade-

nosti alebo nadriadenosti 

zamestnanca podávajúceho 

návrh. 

 

2. Finančnú odmenu nie je 

možné vyplatiť za-

mestnancom oddelenia ľud-

ských zdrojov, štatutárom a 

členom vedenia spoločností 

Skupiny ENGIE a tým za-

mestnancom, ktorí o obsa-

dení voľnej pracovnej pozí-

cie finálne rozhodujú (priamy 

nadriadený, riaditeľ diví-

zie...). 

 

Za dodržania všetkých pravi-

diel je ale, samozrejme, aj 

od nich tip na dobrého uchá-

dzača vítaný :-). 

 

Veríme, že sa nám aj vďaka 

vám podarí rozširovať naše 

rady o kvalitných, proaktív-

nych a odborne zdatných 

ľudí plných elánu, dobrých 

nápadov a pozitívneho mys-

lenia! 

 
 

Dominika Hippová 

Manažér ľudských zdrojov 

v spolupráci, odmeníme 

vás finančným bonusom 

vo výške 500 €! 

 
 

A ako na to? 

 

1. Prečítajte si pozorne 

charakteristiku obsadzo-

vanej pracovnej pozí-

cie a požadované odborné 

a osobnostné predpoklady 

na jej výkon. 

 

2. V prípade, ak poznáte 

človeka, ktorý by bol vhod-

ným kandidátom spĺňajú-

cim zadané odborné a 

osobnostné požiadavky: 

 

  Dajte mu informáciu o 

voľnej pracovnej pozícií u 

nás; 

 

  Požiadajte ho, aby v prí-

pade záujmu zareagoval 

zaslaním životopisu priamo 

cez inzerovanú pracovnú 

pozíciu a zároveň poslal na 

emailovú adresu 

hr.sk@engie.com: 

- názov a referenčné číslo 

pracovnej pozície, o ktorú 

sa kandidát uchádza, 

- meno a priezvisko za-

mestnanca Skupiny      

ENGIE, ktorý ho ako kandi-

dáta odporučil, 

- čestné prehlásenie kandi-

dáta, že sa v prípade prija-

tia do zamestnania nedo-

V Skupine ENGIE ne-

ustále hľadáme nových 

kolegov do jednotlivých 

tímov.  

 

Nájsť vhodného kandidáta 

však nie je jednoduché, 

najmä ak nám okrem ne-

vyhnutných odborných 

predpokladov záleží aj na 

tom, aby s nami noví kole-

govia zdieľali aj naše 

hodnoty a princípy. 

 

Aby to, ako sa hovorí, 

cvaklo, aby zapadol, aby 

sme pokiaľ možno od  

prvých dní cítili vzájomnú 

dôveru a pohodu, ktoré sú 

tak potrebné pre tímovú 

spoluprácu. 

 

Preto sa vedenie spoloč-

ností Skupiny ENGIE roz-

hodlo s prosbou o po-

moc osloviť práve vás, 

našich zamestnancov. 

 

Z vlastných skúsenos-

tí viete najviac o firme, 

v ktorej pracujete a zá-

roveň aj o kandidátovi, 

ktorého sa rozhodnete 

odporučiť. 

 

Na  www.engie.sk v časti 

Kariéra/Aktuálne pracov-

né ponuky nájdete každú 

voľnú pracovnú pozíciu 

a máte šancu aktívne sa 

zapojiť do procesu jej 

obsadenia. 

 

Vami odporučený kandi-

dát bude zaradený do 

výberového procesu za 

rovnakých podmienok 

ako všetci ostatní kandi-

dáti. V prípade, ak sa vo 

finále stane naším kole-

gom, svojím pracovným 

výkonom počas skúšobnej 

doby nás presvedčí, že bol 

tou správnou voľbou 

a zároveň prejaví aj on/

ona záujem pokračovať 

HĽADÁME nových kolegov do t ímu!  
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Preto kvôli správnemu 

výpočtu mzdy žiadosť 

vygenerovanú systémom 

Sociálnej poisťovne po-

užite aj na oznámenie 

pandemickej PN pre za-

mestnávateľa. 

Doručte ju bezodkladne 

na spoločnú e-mailovú 

adresu oddelenia ľudských 

zdrojov hr.sk@engie.com. 

vybavenie pandemického 

nemocenského sa takto 

urýchli. 

Dočasné pdf formuláre a 

wordové formuláre, ktoré 

Sociálna poisťovňa sprís-

tupnila klientom 30.10.20, 

a ktoré už poistenci vyplnili 

a zaslali pobočkám e-

mailom, zostávajú v plat-

nosti. 

Rovnako ich naďalej môžu 

využiť klienti, ktorí nemajú 

zriadenú elektronickú 

schránku na slovensko.sk 

alebo mobilný telefón. 

POZOR! 

Zamestnávateľ informá-

ciu od lekára ani zo sys-

tému Sociálnej poisťov-

ne nedostane. 

poistencom. 

   Ak poistenec využíva 

občiansky preukaz s akti-

vovaným čipom, vyplní a 

odošle elektronický formu-

lár zverejnený na portá-

li www.slovensko.sk (Žia-

dosť o pandemické nemo-

censké – nárok uplatnený 

počas krízovej situácie). 

   Ak poistenec nemá 

občiansky preukaz s akti-

vovaným čipom, vyplní a 

odošle formulár z e-Služieb 

Sociálnej poisťovne: Žia-

dosť o pandemické nemo-

censké – nárok uplatnený 

počas krízovej situácie 

   Vyplnené formuláre sú 

ihneď elektronicky doruče-

né do informačného systé-

mu Sociálnej poisťovne a 

Vzhľadom na zvyšujúci sa 

počet pandemických pra-

covných neschopností 

aktualizovala Sociálna 

poisťovňa postup na uplat-

nenie tejto nemocenskej 

dávky nasledovne: 

   Lekár, rovnako ako dote-

raz, najprv zašle do evi-

dencie Sociálnej poisťovne 

za poistenca potvrdenie o 

jeho dočasnej pracovnej 

neschopnosti z dôvodu 

karanténneho opatrenia/

izolácie.  

   Poistenec si následne 

sám vyplní žiadosť o pan-

demické nemocenské, 

ktorú zašle Sociálnej pois-

ťovni. Takto sa skráti čas 

vybavovania, pretože ne-

bude potrebná ďalšia tele-

fonická komunikácia s  

Pandemická PN.  Správny spôsob uplatnenia .  

vás trápi. Odpoveď dosta-

nete najneskôr do 48 ho-

dín. 

Sú pripravení: 

- vypočuť vás a prijať váš 

problém bez predsudkov či 

odsudzovania, 

- poradiť v ťažko riešiteľ-

ných, naliehavých alebo 

krízových situáciách, 

- poskytnúť emočnú pod-

poru a informovať o mož-

nostiach ďalšieho riešenia 

problémov. 

Viac informácií nájdete na 

webovej stránke  

www.linkanezabudka.sk. 

Novinkou v oblasti posky-

tovania psychologickej 

podpory je aj internetová 

linka dôvery IPčko.sk, 

ktorá je určená najmä 

mladým ľuďom, no nie- 

Ocitli ste sa vy alebo vaši 

blízki v psychicky náročnej 

životnej situácii? 

Trápi vás úzkosť či depre-

sívne nálady? 

Jedným z riešení môže byť 

aj bezplatná a anonymná 

Linka dôvery Nezábudka, 

ktorej prevádzkovateľom je 

Liga za duševné zdravie. 

V prípade potreby ne-

váhajte kontaktovať od-

borníkov NONSTOP na 

telefónnom čísle 0800 

800 566, prípadne môžete 

využiť služby e-mailovej 

poradne, kde si vyberiete 

odborníka zameraného na 

konkrétny problém, ktorý 

Milé kolegyne, milí kolego-

via, 

pandemická situácia spô-

sobená vírusom COVID-19 

je pre každého z nás ná-

ročným obdobím, ktoré 

trvá už 11-ty mesiac. 

Negatívne ovplyvňuje eko-

nomiku, ale rovnako môže 

mať nepriaznivý dopad aj 

na naše zdravie a duševnú 

pohodu. 

Niekto túto situáciu znáša 

lepšie, iný horšie.... 

Vyhľadať pomoc nie je 

prejavom zlyhania a sla-

bosti, práve naopak, je to 

prejavom sily človeka, 

postarať sa o seba či 

svojich blízkych. 

Je pre vás tlak spôsobený 

súčasnou nepriaznivou 

epidemiologickou situáciou 

neúnosný? 

len im. 

Psychologickú a sociálnu 

pomoc poskytujú odborníci 

rovnako bezplatne, ano-

nymne a NONSTOP cez 

on-line chat alebo e-

mailom s odpoveďou do 24 

hodín. 

 

Viac informácií nájdete 

na www.ipcko.sk. 

Z celého ♥ vám všetkým 

prajeme veľa zdravia, 

dôvodov na úsmev a 

sily do každého dňa!   

 

Krízový štáb  

Skupiny ENGIE 

Nezostaň sám so svoj ím t rápením!  



 

me, že sme od začiatku 

pandémie pre spoločnosti 

v Skupine ENGIE SK cen-

trálne nakúpili 24 000 ku-

sov jednorazových rúšok;  

9 500 kusov textilných rú-

šok; 13 000 kusov respirá-

torov; viac než 1 400 kusov 

dezinfekčných mydiel,        

4 400 kusov dezinfekcií na 

ruky, 25 000 párov ochran-

ných rukavíc... 

   Na našej intranetovej 

stránke sme vytvorili samo-

statnú sekciu KORONAVÍ-

RUS. Sem ukladáme všet-

ky informácie a správy, 

ktoré zverejňujeme pre 

zamestnancov k tejto té-

me.  

Pre kolegov bez prístupu 

k firemnej sieti sme na 

stránke www.engie.sk 

vytvorili podstránku Za-

mestnanecká zóna, kde 

uverejňujeme najdôležitej-

šie informácie, týkajúce sa 

koronakrízy a bez-

pečnostných opatrení. Na 

prihlásenie do tejto zóny je 

potrebné zadať  osobné 

číslo zamestnanca a ini-

ciály priezviska a mena – 

napr. 1234 Veselý Franti-

šek = 1234VF. 

   Vytvorili sme osobitné  

pracovné režimy pre za-

mestnancov v admi-

nistratíve (home office) 

a pre  kolegov na prevádz-

kach v oblasti tepelného 

hospodárstva, energetiky, 

správy nehnuteľností  

a realizácie projektov. Ich 

cieľom je minimalizovať 

osobné kontakty a stretá-

vanie sa na pracoviskách 

na nutné minimum tak, 

aby sme zabránili možné-

mu šíreniu nákazy COVID 

v našich kolektívoch. Vďa-

ka týmto tzv. COVID pra-

covným režimom minima-

lizujeme situácie, kedy by 

zamestnanci museli na-

stúpiť do domácej karan-

tény z dôvodu blízkeho 

kontaktu s pozitívne testo-

vaným kolegom na praco-

visku.  

S potešením konštatuje-

me, že väčšina našich 

zamestnancov berie prija-

té COVID opatrenia váž-

ne, vykazuje vysokú mie-

ru opatrnosti a zod-

povednosti voči sebe 

samým a voči svojmu 

okoliu, čím výrazne napo-

máhajú k zabezpečeniu 

nepretržitého plnenia na-

šich záväzkov voči klien-

tom! 

Napriek tomuto úsiliu sa 

však medzi kolegami vy-

skytujú pozitívne COVID 

prípady, kvôli ktorým sa 

niektorí z nich ocitnú 

v domácej karanténe. 

zamestnancovi, či jeho 

blízkej osobe z dôvodu 

COVID nákazy, a pod.). 

Na Korona Hotline sa strie-

dajú 3 členovia Krízového 

štábu a radia kolegom, ako 

majú postupovať v zmysle 

aktuálnych opatrení  Úradu 

verejného zdravotníctva, 

vlády a prijatých firemných 

pravidiel.    

Vďaka službe na Korona 

Hotline máme prehľad 

o závažnosti situácií 

v regiónoch a na pracovis-

kách a častokrát vieme 

poradiť kolegom operatív-

nejšie a efektívnejšie ako 

regionálne úrady verejného 

zdravotníctva.  Od začiatku 

fungovania tejto služby 

zabezpečujeme tzv. traso-

vanie kontaktov vlastnými 

silami, čo výrazne napo-

máha prevencii proti náka-

ze na pracoviskách podľa 

pravidiel ÚVZ. 

   V rámci Krízového štábu 

je vytvorený tím, ktorého 

úlohou je zabezpečiť cen-

trálny nákup a distri-

búciu tzv. COVID ochran-

ných pracovných pro-

striedkov (rúška, respirá-

tory, jedno rázové  nitrilové 

rukavice, dezinfekčné pro-

striedky a pod.).  

Ku koncu každého mesia-

ca oslovujeme vedúcich 

zamestnancov na divíziách 

a regiónoch, aby nahlaso-

vali požiadavky na COVID 

OOPP pre svoje  pracovi-

ská a na základe tohto im 

potom začiatkom každého 

mesiaca distribuujeme 

požadovaný sortiment 

a množstvá.    

Len pre ilustráciu uvádza-

Milí kolegovia,  

iste viete, že v našich 

spoločnostiach máme 

prijaté rôzne opatrenia 

na boj proti korona náka-

ze. Nižšie prinášame 

stručný výber z toho, čo 

všetko sme na tomto 

poli pre vás zriadili 

a zabezpečili: 

   Od marca minulého roka 

funguje  Krízový štáb 

ENGIE SK, na čele 

s generálnym riaditeľom 

Romanom Doupovcom, 

ktorý zasadá týždenne, 

respektíve aj častejšie, 

podľa vývoja situácie. Krí-

zový štáb neustále monito-

ruje COVID situáciu na 

Slovensku a na našich 

pracoviskách a podľa jej 

vývoja prijíma preventívne 

bezpečnostné opatrenia 

pre naše spoločnosti. 

   Zriadili sme a prevádz-

kujeme špeciálne telefón-

ne číslo - Korona Hotline 

+ 421 917 322 198 , ktoré 

je k dispozícii zamestnan-

com 7 dní v týždni, vrátane 

sviatkov, od 8:00 do 17:00, 

v prípade urgentných situ-

ácii aj do 21:00.  Pre tento 

účel sme zriadili aj špeciál-

nu e-mailovú adresu:        

korona.sk@engie.com. 

 

Na tieto kontakty zamest-

nanci nahlasujú rôzne 

korona prípady, či už na 

pracovisku, alebo v súkro-

mí (napr. pozitívny výsle-

dok COVID testu zamest-

nanca alebo osoby, 

s ktorou žije v spoločnej 

domácnosti, kontakt za-

mestnanca s pozitívne 

testovanou osobou na 

pracovisku alebo v súkro-

mí, nariadenie karantény 

Ako boju jeme prot i  korona nákaze?  
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parametre...) v jednotnej 

a editovateľnej štruktúre. 

S týmito finálnymi výstup-

nými údajmi vieme násled-

ne ďalej pracovať. Môže-

me ich napríklad využívať 

aj v rámci našich softvérov 

(Chastia, Insio). Mojím 

cieľom pri vývoji platformy 

bolo, aby práca s apli-

káciou bola pre technikov 

jednoduchá a prehľadná. A 

tomu sme prispôsobili jej 

dizajn. Vďaka responzivite 

sa aplikácia rovnako pre-

hľadne zobrazuje na počí-

tači, tablete a najmä 

v smartfóne, čo je dôležité 

hlavne pre technikov, ktorí 

ju majú používať v teréne 

a v objektoch. 

Tvorba pasportov bola iba 

začiatkom - prvým modu-

lom aplikácie. Neskôr sme 

v rámci tohto nástroja  vy-

tvorili aj ďalšie moduly – 

tvorbu elektronických ser-

visných protokolov a pra-

covných výkazov.  

Ak vás ukážka rozhovoru  

s Tomášom Korpášom 

zaujala a máte chuť pre-

čítať si ho celý, navštívte 

Zamestnaneckú zónu na 

www.engie.sk, kde je 

uverejnený.  

solidovať, kontrolovať 

a upravovať tak, aby sa 

dali použiť. Podľa rozsahu 

pasportizácie to niekedy 

trvalo aj mesiac. 

A toto bol východiskový 

stav pre vznik spoločného 

zdieľaného nástroja, ktorý 

by eliminoval a riešil všetky 

spomenuté problémy 

s pasportizáciou. 

Mohol by si nám o pro-

jekte povedať viac? 

Výstup z nového online 

nástroja pasportizácie je 

excel s názvami všetkých 

zariadení, ich umiestne-

ním, adresami, fotografia-

mi, štítkovými údajmi 

(výrobné číslo, technické 

nad tým, ako čo najefektív-

nejšie a najsystema-

tickejšie realizovať paspor-

tizácie objektov. 

V minulosti sme sa 

v ENGIE stretávali s tým, 

že údaje z pasportizácií 

neboli kompatibilné. Tech-

nici naprieč Slovenskom 

napríklad často vo formulá-

roch uvádzali rovnaké za-

riadenia pod rôznymi 

názvami. Navyše, každý 

z nich svoje výstupy za-

znamenával inak – čo pro-

jekt, to iný výstup v exceli. 

Niektoré údaje chýbali, 

niektoré boli nesprávne... 

Po ukončení pasportizácie 

tak vždy musela adminis-

tratíva všetky výstupy kon-

Vďaka inovačnému pro-

jektu Tomáša Korpáša sa 

ENGIE na Slovensku 

opäť mohlo aktívne zapo-

jiť do medzinárodnej sú-

ťaže ENGIE Innovation 

Trophies 2021.  

Základné informácie: 

Názov: Digitálny nástroj 

pre pasportizáciu, servis-

né protokoly a pracovné 

listy - pasportizacia.eu 

Autor: Tomáš Korpáš 

Časový plán:                    

jar 2019 - jar 2020 

Tomáš, čo stálo pri zrode 

projektu pasportizacia.eu? 

Prečo vlastne vznikol? 

Na jar v roku 2019 sme 

mali rozbehnuté 2 tendre 

pre väčších klientov, ktorí 

požadovali v relatívne krát-

kom čase (2 mesiace po 

podpise zmluvy) zrealizo-

vať kompletnú pasportizá-

ciu všetkých budov 

a zariadení, ktoré sa v nich 

nachádzajú. Dôvodom boli 

nepostačujúce podklady, 

ktoré mali k dispozícii 

z predchádzajúcich obdo-

bí. Aj keď sme tieto projek-

ty nakoniec nevyhrali, pri-

nútilo nás to zamyslieť sa 

statočnosť, opatrnosť 

a ohľaduplnosť v týchto 

náročných časoch!  

 

 

 

Prajem vám a vašim blíz-

kym všetko dobré a hlavne 

pevné zdravie! Nech nám 

nadchádzajúce jarné obdo-

bie prinesie veľa pozitívnej 

energie, slnečných dní 

a dobrých správ! 

Ildikó Burajová 

členka Krízového štábu 

sa zasa nachádzajú všetky 

potrebné rady, návody, 

prehľad platných opatrení, 

kontakty a linky vzťahujúce 

sa na  jednotlivé korona 

situácie. 

Milí kolegovia, ďakujem 

vám za zodpovednosť, 

Aktuálny zoznam odber-

ných miest na antigénové 

testovanie po celom Slo-

vensku sa nachádza na 

stránke Ministerstva zdra-

votníctva SR health.gov.sk 

Na stránke korona.gov.sk  

K dnešnému dňu COVID 

štatistiku v Skupine     

ENGIE SK reprezentujú 

tieto čísla:  

Na záver by sme vám radi 

dali do pozornosti zopár 

užitočných adries s aktuál-

nymi a praktickými infor-

máciami na tému korona:  

Predstavujeme:  Inovačný pro jekt  T.  Korpáša  



 

 ENDŽI     Interný časopis pre zamestnancov Skupiny ENGIE  

  Kontakt:  Katarína Frčová, Marketingový špecialista  

                 M: + 421 917 908 429, katarina.frcova@engie.com  

Stravovanie  zamestnancov Skupiny ENGIE  

Čo to konkrétne zna-

mená? 

 

1. Počas prechodného 

obdobia, t.j. od 1.3.2021 

do 31.12.2021, budú spo-

ločnosti Skupiny ENGIE 

aj naďalej zabezpečovať 

stravovanie svojich súčas-

ných aj nových zamestnan-

cov formou elektronic-

kých stravovacích kariet 

Callio. 

 

2. Prechodné obdobie 

bude využité najmä na: 

 

- nevyhnutné softvérové  

úpravy dochádzkového a 

mzdového programu; 

 

- vypracovanie interného 

predpisu, ktorý bude upra-

vovať proces výberu, spô-

sob poskytovania finančné-

ho príspevku a nastavenie 

súvisiacich interných proce-

sov; 

 

- distribúciu a zber formu-

lárov s informáciou o prefe-

rencii zamestnancov; 

 

- komunikáciu s dodávate-

ľom elektronických stravo-

vacích kariet o nových 

možnostiach ich využitia v 

súvislosti s novelou. 

 

Všetky dôležité informácie 

vám budeme včas komuni-

kovať na intranete, internete 

a Teams. 

 

 

Svoje prípadné otázky mô-

žete smerovať na:  
veronika.sterbakova@engie.com  

alebo  

dominika.hippova@engie.com . 

 

Váš HR tím 

skytne zamestnávateľom 

dostatok času na zabezpe-

čenie nevyhnutných 

technických a organizač-

ných procesov spojených 

s novou legislatívou. 

Vzhľadom na platnú zmlu-

vu s dodávateľom elektro-

nických stravovacích kariet 

Callio, ako aj počiatočnú 

nejednoznačnosť výkladov 

niektorých ustanovení zá-

kona, sa vedenie spoloč-

ností Skupiny ENGIE 

rozhodlo toto prechodné 

obdobie využiť v súlade 

s legislatívou do 31.de-

cembra 2021. 

Dňom 01.03.2021 nado-

búda účinnosť novela 

Zákonníka práce, ktorá 

upravuje aj oblasť stravo-

vania zamestnancov. 

 

V Skupine ENGIE stravo-

vanie zabezpečujeme for-

mou elektronických stravo-

vacích kariet Callio. 

 

Tento spôsob zostane 

zachovaný aj po 

1.3.2021, novela však 

zároveň prináša aj mož-

nosť výberu finančného 

príspevku na stravova-

nie. 

 

Zamestnávateľom, ktorí 

majú uzatvorenú zmluvu o 

zabezpečení stravovacích 

poukážok so sprostredko-

vateľom stravovacích slu-

žieb, umožňujú prechodné 

ustanovenia tejto nove-

ly využiť tzv. prechodné 

obdobie a umožniť za-

mestnancom vybrať si 

medzi stravovacími pou-

kážkami a finančným prí-

spevkom na stravovanie 

najneskôr od 1. januára 

2022. Toto obdobie po-

Sledujte aktuálne správy            

a novinky na www.engie.sk            

Zamestnanecká zóna 


