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Milé kolegyne a kolegovia,  
 

rok 2020 končí a v porovnaní 

s tým predošlým je právom 

označený prívlastkom iný. 

Je poznačený celosvetovou 

pandémiou koronavírusu, pre 

nás s doposiaľ nepoznanými 

zdravotnými dôsledkami, obmedzením pohybu a 

podnikania vo viacerých oblastiach. Dotýka sa aj 

nás v ENGIE, no aj napriek tomu sa nám darí    

poskytovať zmluvne viazané služby v oblasti sprá-

vy nehnuteľností, realizácie projektov, a aj vo výro-

be energií. 

 

Raz sa ma ktosi opýtal: „Vieš, prečo vyhynuli dino-

saury?“ Moja odpoveď: „Lebo sa nedokázali prispô-

sobiť.“ 

 

My v ENGIE sme sa našťastie prispôsobiť dokázali. 

Fyzický kontakt medzi pracovníkmi sme nahradili 

najlepším možným spôsobom, a to efektívnou ko-

munikáciou prostredníctvom online médií.  S pote-

šením konštatujem, že v rámci digitalizácie, kon-

krétne v oblasti mobilného helpdesku, sme tento 

rok spravili najväčší pokrok asi vo východosloven-

skom regióne. Formou online Teams školení na-

predujeme a rozvíjame prácu s helpdeskom aj na 

strednom a západnom Slovensku. Teší ma, že 

máme šikovné kolegyne a kolegov naprieč všetký-

mi spoločnosťami Skupiny ENGIE, ochotných za-

pájať sa do nových foriem spolupráce. Ako to fun-

guje v praxi sa dočítate v tomto vydaní Endžinovi-

niek, kde vám ponúkame rozhovor s technikmi 

údržby, pánmi Radoslavom Tkáčom a Miroslavom 

Michvocíkom.  

 

Tohtoročné predvianočné obdobie je iné. Nemôže-

me sa fyzicky stretávať na firemných večierkoch, 

ani na obvyklých vianočných mestských trhoch. 

Šikovné kolegyne však vytvorili priamo v MS        

Teams naše vlastné ENGIE Vianoce. Viacerí z vás 

už prispievajú milými vinšovačkami, kresbami detí, 

fotografiami či básničkami. Potešme sa teda navzá-

jom a využime tento online priestor na oslavu a 

vylepšenie tohtoročných, trošku odlišných, Vianoc. 

 

My v ENGIE nevyhynieme. Dokázali sme sa pri-

spôsobiť :-). 

 

Július Jégh 

Skupina ENGIE tento rok preinvestuje do moderni-

zácie tepelných hospodárstiev viac ako 3,5 milióna 

eur 
Investície budú využité najmä na rekonštrukciu rozvodov, pripájanie 

nových objektov či výmenu technológií a zariadení. Najvýznamnej-

šie projekty modernizácie budú tento rok zrealizované 

v bratislavských mestských častiach Nové Mesto a Rača, v  Liptov-

skom Mikuláši, Moldave nad Bodvou, Skalici a v Senici.     

Komplexné správa nehnuteľností pre všetky objek-

ty VÚB banky na Slovensku  
 

ENGIE Services uspela vo výberovom konaní a od októbra pokraču-

je v poskytovaní komplexných služieb správy nehnuteľností pre 

Všeobecnú úverovú banku. Nadväzuje tak na 10 ročnú spoluprácu 

s druhou najväčšou bankou na Slovensku. Na rozdiel od predchá-

dzajúceho obdobia, keď ENGIE Services poskytovala svoje služby 

iba pre centrálu a pobočky na západe a v strede krajiny, sa jej 

v súčasnosti podarilo získať do správy všetky objekty banky na ce-

lom Slovensku.   

      EDITORIÁL 



možno uprednostnili iné 

zariadenie ako smartfón, 

myslím si, že by bolo kom-

plikované pohybovať sa 

v teréne napríklad 

s tabletom. Sám uprednos-

tňujem mobil – je skladný 

a disponuje všetkými funk-

ciami a aplikáciami, ktoré 

potrebujeme k práci. Aj 

teraz, pri nahrávaní, použí-

vam aplikáciu Microsoft 

Teams (online schôdza) 

a pritom sedím v aute pred 

projektom.  

RT: Oceňujem najmä to, 

že pri práci môžem použí-

vať smartfón. Je praktický. 

Mobi lný helpdesk by sa  mal  využívať  

na všetkých pro jektoch ENGIE  

Keď potrebujem, spravím si 

dokumentáciu a odložím ho 

do vrecka. Pre mňa je to 

určite lepšia voľba ako cho-

diť na projekty s notebokom 

alebo tabletom. Nemusím 

ho nechávať v aute a dávať 

naň pozor. Smartfón nosím 

so sebou stále a využijem 

ho vždy, keď to potrebujem. 

Pred dvomi dňami mi dcéra 

nainštalovala do mobilu 

Teams a je to super. Aj 

teraz, keď nahrávame roz-

hovor, vidím tvoju tvár, vý-

raz a gestikuláciu. Je to 

úplne iný spôsob komuniká-

cie.  

Pred viac ako rokom sme 

v Regióne Východ za-

viedli pre technikov údrž-

by organizáciu práce 

prostredníctvom mobil-

ných helpdeskov. Ako 

vnímate procesy zaško-

ľovania a oboznamova-

nia sa s mobilnými apli-

káciami, e-mailami v mo-

bile a podobne?  

MM: Problematika nie je až 

taká extrémne zložitá. Po-

mohlo mi školenie, ktoré 

sme tento rok absolvovali 

a tiež kolegovia, ktorí mi 

poradili. Aplikácia je podľa 

mňa jednoduchá nielen na 

pochopenie, ale aj na po-

užívanie. Samozrejme, 

v začiatkoch sa človek 

pomýli, niečo preklikne, 

urobí chybu, ale keď si je 

istejší, dokáže naplno vy-

užívať všetky možnosti, 

ktoré helpdesk ponúka.  

RT: Určite ich vnímam 

pozitívne. Som rád, že 

môžem helpdesk využívať 

vo svojej práci a mrzí ma, 

že nie je zatiaľ zavedený 

na všetkých projektoch. 

Výhodou aplikácie je, že aj 

môj nadriadený má stále 

prehľad o tom, kde sa po-

hybujem a na čom pracu-

jem, a nemusím mu to 

stále hlásiť.  

Pre prácu s mobilným 

helpdeskom, na čítanie 

emailov či komunikáciu 

prostredníctvom MS  

Teams používate smar-

tfón. Ste s výberom za-

riadenia spokojní alebo 

by ste radšej využívali 

notebook či tablet?  

MM: Aj keď niektorí by 

Minulý rok sme vám 

v Endžinovinkách pred-

stavili mobilný helpdesk. 

Odvtedy prebehol v Re-

gióne Východ pilotný 

program, v rámci ktorého 

si ho kolegovia mohli 

v reálnych podmienkach 

otestovať a dnes už beží 

v rutinnej prevádzke. So 

svojimi skúsenosťami 

s prácou v tejto aplikácii 

sa v rozhovore, ktorý 

viedol Július Jégh, pode-

lili technici údržby Miro-

slav Michvocík a Ra-

doslav Tkáč.  

Na úvod, ešte predtým 

ako prejdeme k téme 

mobilného helpdesku, by 

som sa vás rád spýtal, 

ako sa vám pracuje 

v ENGIE. Miroslav, ty si 

nastúpil do firmy pred 

necelým rokom a Rados-

lav patrí k dlhoročným 

a skúseným zamestnan-

com. Ako hodnotíte svo-

je pôsobenie u nás?  

MM: Som rád, že som sú-

časťou tímu ENGIE a mám 

rád túto prácu. Teší ma, 

keď prídem na projekt, 

zrobím čo mám a spokojný 

odchádzam. ENGIE je 

z môjho pohľadu jedna 

z mála firiem, ktoré sa 

o svojich ľudí starajú, čím 

myslím, že máme všetko 

potrebné k práci – vybave-

nie, náradie, auto aj 

ochranné pomôcky. Klobúk 

dole.  

RT: V ENGIE pracujem už 

11 rokov a stále som rád, 

že som jej súčasťou. Páči 

sa mi, že firma nestagnuje, 

ale že sa snaží stále na-

predovať.  
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deskom. Dokonca aj starší 

kolegovia sa s ním naučili 

pracovať a vítajú túto zme-

nu.  

RT: Problém môže byť 

s pokrytím siete v oblas-

tiach, kde nie je signál. Ako 

to riešim? Keďže už dopre-

du viem, na ktorom projek-

te je a nie je sieť, helpdesk 

si otvorím ešte na mieste, 

kde je dobrý signál 

a pokrytie. Takto potom 

viem, čo mám robiť na 

objekte, kde sieť nie je.   

Je ešte niečo, na čo som 

sa neopýtal a čo by ste 

radi k téme mobilného 

helpdesku doplnili?  

MM: Možno jeden zlepšo-

vací návrh :-). V sú-

časnosti, keď si nahráme 

fotky z projektov, musíme 

ich  hľadať a rozklikávať 

v adresároch. Možno by 

bolo jednoduchšie doplniť 

funkciu náhľad, aby sme si 

už pri prvom prezretí apli-

kácie mohli nájsť fotku, 

ktorú potrebujeme.  

RT: Jednou z výhod mobil-

ného helpdesku, ktorú sme 

ešte nespomenuli je, že je 

ohľaduplný k životnému 

prostrediu. Vďaka nemu 

ušetríme množstvo papierov 

a stromov :-).   

JJ: Rád by som doplnil aj ja 

jeden postreh. Predtým, ako 

sme spustili projekt mobilný 

helpdesk, všetky údaje 

o výkonoch z projektov boli 

zaznamenávané vo výka-

zoch a formulároch, podpi-

sované klientmi, posielané 

na ústredie, kde ich skeno-

vali a manuálne prepisovali 

administratívni pracovníci. 

Tieto papierové záznamy sa 

následne zakladali a archi-

vovali. A to nielen u nás, ale 

aj u klienta. V súčasnosti 

síce ešte fotíme papierové 

pracovné výkazy, ale vďaka 

mobilnému helpdesku sa to 

v blízkej budúcnosti odbúra. 

Klient bude podpisovať vý-

kaz priamo v mobile techni-

ka a údaje o výkone sa bu-

dú automaticky ukladať do 

systémov Helpdesku. Je to 

rýchle, transparentné, s mi-

nimom chýb a navyše klient 

má v reálnom čase prehľad 

o tom, čo sa na jeho projek-

te deje.  

Ak vás téma mobilného 

helpdesku zaujala a máte 

otázky, kontaktujte: 

julius.jegh@engie.com 

+421 917 322 140   

Myslíte si, že máte zo 

strany ENGIE dostatočnú 

podporu pri práci s mo-

bilným helpdeskom?  

MM: Jednoznačne. S Mi-

lošom a Milanom Sabado-

šom sa mi spolupracuje 

výborne. Ak je potrebné 

niečo riešiť, sú vždy 

k dispozícii. O tebe neho-

voriac. V ENGIE oceňujem 

otvorenú komunikáciu. 

RT:  S podporou som ma-

ximálne spokojný. Či oslo-

vím Majku Maskaľovú ale-

bo teba Julo, problém sa 

vždy vyrieši. Tu platí staré 

známe pravidlo: neexistuje 

problém, ktorý by sme ne-

vedeli za 20 minút vyriešiť 

alebo opraviť.  

Východný región bol 

vybraný pre pilotný pro-

jekt mobilného heldesku. 

Teraz by malo nasledo-

vať stredné a západné 

Slovensko. Vedeli by ste 

odporučiť, alebo z vlas-

tnej skúsenosti poradiť 

ostatným kolegom, prečo 

by sa mali zaujímať 

o prácu s mobilnými apli-

káciami – helpdeskom,   

e-mailami, MS Teams?  

MM: Možno minimálne 

preto, aby mali „aliby“, ak 

by boli konfrontovaní zo 

strany klienta v prípade 

otázneho vykonania/nevy-

konania nejakej činnosti. 

A tiež je dobré, že si môžu 

uložiť celú  dokumentáciu, 

fotky zariadení a komuni-

káciu, ktorá s výkonom 

súvisí. Z vlastnej skúse-

nosti môžem potvrdiť, že 

som už takéto prípady zažil 

a bol som vďačný, že som 

mal vo vrecku smartfón 

s kompletnou komuniká-

ciou ku klientom spochyb-

ňovanému výkonu.    

RT: Helpdesk mi uľahčuje 

prácu. Nemusím hľadať 

informácie v papieroch a 

značiť si poznámky. Všet-

ko mám v mobile. Ak náho-

dou príde k nejakému ne-

dorozumeniu, vďaka help-

desku si môžem pozrieť 

históriu vykonaných čin-

ností a zdokladovať otázny 

výkon. Netreba sa báť za-

čať ho naplno využívať. Ak 

sa hovorí, treba sa problé-

mom postaviť čelom 

a začať sa učiť.   

Čo môže byť podľa vás 

brzdou v začiatkoch prá-

ce s mobilným helpde-

skom pre kolegov, ktorí 

ho začnú využívať?  

MM: Každý môže mať iný 

problém. Niekomu sa ťaž-

šie ovláda smartfón. Najmä 

starší kolegovia občas 

niečo omylom prekliknú, ak 

sú písmená menšie. No aj 

na tento problém už máme 

riešenie. Sú to špeciálne 

perá, s ktorými si vieme 

vyklikať potrebné info na 

obrazovke. Niekedy sa 

môže stať, že sa kolegovia 

ponáhľajú na poruchu 

a nestíhajú robiť fotky. Tu 

by bolo riešením urobiť 

fotku po odstránení poru-

chy. Myslím si, že aj tu 

platí, kde je vôľa, tam je 

cesta. Musím však pove-

dať, že tu na východe sme 

otvorení pre prácu s help-
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Miroslav Michvocík 

Radoslav Tkáč 



 

Katarína Kardhordó  
Kvalitárka biomasy  

Službyt, Senica 

 

Počas II. vlny koronakrízy 

sa kolegovia z tepla pravi-

delne menia na zmenách, 

ja som tu však každý deň, 

pretože pracujem pri váhe. 

Mám k dispozícii všetky 

ochranné prostriedky a 

dezinfekciu, takže sa sna-

žím chrániť nielen seba, 

ale aj kolegov.   

 

 

 

Štiepka v kotloch pukoce, 

už sa blížá Vánoce, 

končí sa už ďalší rok, 

do nového už len krok. 

Tak Vám z našej kotelne, 

Prajeme svátky pokojné! 

 

 

Miroslav Michvocík  
Technik údržby  

Región Východ  

Prvé kolo bolo pre mňa hor-

šie ako toto druhé. Mali sme 

viac obmedzení a problémy 

s dodávateľmi. Častokrát 

bolo komplikované niečo 

zohnať a chvíľu to aj trvalo. 

Pracovalo sa ťažšie, neraz 

sme museli čakať na mate-

riál. Teraz je to iné. Dodáva-

telia fungujú normálne, takže 

máme štandardné pracovné 

nasadenie – nevieme, čo 

skôr. Čo sa týka obmedzení, 

nejako mimoriadne som ich 

nepocítil, aj keď  pracovať 

na rebríku vo vykurovaných 

priestoroch s rúškom na 

tvári nie je úplne komfortné. 

Ale dá sa to zvládnuť.  

 

Ďakujem firme, že sa o nás 

postarala a zabezpečila po-

čas korony všetky potrebné 

OPP a dezinfekciu. Využili 

sme ich  :-).  

 

Jakub Sopko  
Vedúci údržby  

Jarošova 1, Bratislava  

 

Počas korony som pracoval 

rovnako, ako predtým, aj 

keď na rozdiel od predchá-

dzajúceho obdobia sme 

vnímali, že budovy na pro-

jektoch boli a sú o trochu 

prázdnejšie. Samozrejme, 

že korona je zlá vec, ale 

potešila ma minimálna pre-

mávka v bratislavských uli-

ciach. Všade som sa vedel 

dostať načas. A tiež sa nám  

doslova z hodiny na hodi-

nu. V nedeľu popoludní 

som ešte bicykloval po 

horách a v noci som už 

mal problémy s dýchaním. 

Neprajem to nikomu.  

 

 

 

Čo popriať do nového ro-

ku? Hlavne zdravie :-) a 

tiež kolegiálnu ústretovosť. 

To je podľa mňa veľmi 

dôležité, pretože aj od toho 

závisí, ako sa v kolektíve 

cítime.   

Róbert Ziman               
Zmenový majster   

Službyt, Senica 

 

V práci sme počas koro-

nakrízy nezaznamenali 

výrazné zmeny alebo   

obmedzenia v našej práci. 

Boli sme pravidelne infor-

movaní o všetkých opatre-

niach, a to prostredníctvom 

mailov, SMS správ, na 

poradách, a tiež sme do-

stali potrebné ochranné 

prostriedky.   

 

 

 

Všetkým kolegom želám, 

aby boli zdraví, šťastní a 

aby sa im darilo nielen 

v práci, ale aj v súk-

romnom živote.  

 

 

 

 
 

 

Rok 2020 bol náročný. 

Koronakríza zasiahla 

všetky oblasti nášho 

života. Ako vás ovplyvni-

la v práci a ako ste preži-

li toto obdobie?  

 

 

 

Čo by ste popriali kole-

gom k Vianociam a do 

nového roka 2021?  

 

Miroslav Duhančík  
Údržbár / Región Východ 

 

Na koronavírus som sám 

ochorel. Z vlastnej skúse-

nosti musím povedať, že 

to nie je jednoduchá cho-

roba. Potvrdilo sa to, čo je 

asi všeobecne známe – 

pokiaľ sa nič nedeje 

a všetci sme zdraví, tak  

koronavírusu neprikladá-

me veľkú dôležitosť. Ale 

keď ochorie niekto vo va-

šej blízkosti, tak od tej 

chvíle ste zrazu veľmi opa-

trný a na 100 % dodržiava-

te všetky opatrenia. Takto 

som to vnímal aj ja, vo 

svojom okolí v čase, keď 

som oznámil, že som pozi-

tívny. Koronavírus si nevy-

berá, koho zasiahne. Bol 

som prekvapený, keď sa 

to stalo mne, pretože špor-

tujem, manuálne pracujem 

a som v dobrej kondícii. 

Choroba u mňa prepukla 

MY sa pýtame,  VY odpovedáte . . .  
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Miroslav Káčer  
Vodoinštalatér/Bratislava  

Počas korony sme nemali 

výraznejšie obmedzenia. 

Určitý čas neboli 

v prevádzke kiná, a tiež 

sme pracovali v striedavom 

režime – modrí/červení. Čo 

sa informovanosti týka, 

myslím, že sme mali dobrý 

prehľad o tom, čo sa deje 

vo firme. Osobne som po-

čas tohto obdobia nevní-

mal výrazné zmeny. Jed-

noducho som pracoval 

rovnako, ako predtým.  

 

 

Všetkým prajem hlavne 

zdravie, aby sa nám koro-

na, a aj všetky ostatné 

problémy vyhli. Všetko 

dobré do nového roku 

a nech sa čo najskôr vráti-

me do normálu.  

Radoslav Tkáč 

Údržbár / Región Východ 

 

Musím povedať, že korona 

ma zaskočila a prekvapila. 

Zaskočila preto, lebo sa 

udiala zo dňa na deň 

a prekvapila ma zodpoved-

nosť a spolupatričnosť 

ľudí. Zo strany firmy nám 

boli poskytnuté OPP, čo 

nám veľmi pomohlo. Počas 

korony sa ukázala lojalita 

voči firme, keď sa ľudia 

neschovali do úkrytu na 

marodku, ale ďalej zostali 

pracovať na projektoch. 

Vďaka pomoci a ústre-

tovosti vedenia a prijatých 

opatrení, sme našu prácu 

aj v tomto období spoločne 

úspešne zvládli.   

Miroslav Taliga  
Údržbár / Nitra 

 

Chcel by som vyzdvihnúť 

vysokú profesionalitu 

a prístup našich nadriade-

ných k nám. Je to alfa 

a omega pri každodennej 

práci, ktorej ako všetci 

vieme, nie je málo. Rok bol 

náročný. Korona sa dotkla 

každého z nás. Návod na 

prácu počas korony ne-

mám, ale podľa môjho 

názoru je dôležitá súdrž-

nosť, kolegialita a zod-

povednosť každého jednot-

livca. Korona nás vo firme 

rozdelila na skupinky. Boli 

sme zvyknutí pracovať ako 

tím, ale aj napriek tomuto 

rozdeleniu, sme ešte viac 

zomknutí a dávame pozor 

jeden na druhého v zmysle 

ako sa máš, si v pohode 

a podobne.  

 

 

Keďže sa blížia vianočné 

sviatky, všetkým kolegom 

prajem hlavne zdravie – 

pre vás a pre všetkých 

vašich blízkych a sa-

mozrejme veľa, veľa darče-

kov a to najpodstatnejšie - 

úspešný pracovný rok 

2021.    

partia a všetci si navzájom 

prajeme iba to dobré. Nech 

je už korona za nami 

a opäť žijeme normálny 

život.  

Vladimír Gálik  
Údržbár / Nitra   

 

Počas korony som v rámci 

práce nepociťoval nijaké 

výrazné obmedzenia. No-

senie rúška, meranie teplo-

ty a používanie dezinfekcie 

za obmedzenie nepokla-

dám. Je to nevyhnutnosť, 

s ktorou sme sa museli 

naučiť pracovať a žiť. Ak 

by som mal zhodnotiť tento 

rok, tak bol naozaj iný. 

S partiou kamarátov cho-

dievame pravidelne hrávať 

futbal, ale tento rok sme 

nič nezorganizovali. Zvykli 

sme sa stretávať aj 

s kolegovcami po práci. 

Toto sme však tiež museli 

vynechať. Nedalo sa. Mu-

sím povedať, že tieto stret-

nutia s kamarátmi a kole-

gami mi veľmi chýbajú. 

 

 

Krásne prežitie vianočných 

sviatkov. Do nového roku 

všetkým prajem, aby boli 

zdraví, veselí, šťastní 

a mali v práci okolo seba 

dobrých kolegov a zohraný 

kolektív.      

 

 

 

 

 

na projektoch ľahšie robilo 

bez ľudí, ktorí by sa inak 

v priestoroch pohybovali. 

Čo sa týka starostlivosti 

firmy o zamestnancov, 

sme veľmi spokojní. Mali 

sme dostatok ochranných 

prostriedkov a myslím, že 

to bolo výborne zvládnuté. 

Ak to mám porovnať 

s prístupom iných firiem 

k zamestnancom, o kto-

rých viem z rozprávania 

známych, tak musím pove-

dať, že ENGIE je v tejto 

oblasti na vysokej úrovni.  

 

 

 

Šťastné a veselé Vianoce. 

Hlavne pohodu a zdravie, 

to je teraz najcennejšie. 

Nech sa všetkým darí 

a všetko dobré do nového 

roku.  

Anton Drábek  
Údržbár  

Jarošova 1, Bratislava  

 

Pracujem na projekte Stop 

Shop, kde boli počas koro-

ny niektoré predajne zatvo-

rené. Nás sa to však pria-

mo nedotklo, pretože 

okrem iného máme na 

starosti napríklad aj údržbu 

vonkajšieho areálu a tráva 

s burinou rástla rovnako 

počas korony, ako aj pred 

ňou.  

 

 

Všetkým želám hlavne 

veľa zdravia. Som rád, že 

sme na Jarošovej dobrá 



 

hodíme v práci do skrine. 

Naše deti majú plné šuflíky 

drobných blbostí, ktoré od 

niekoho dostali, lebo sme 

nedokázali povedať Nie, 

ďakujem. 

Odmietni odpad ešte 

predtým ako vznikne! 

Akákoľvek vec, ktorú 

prijmeme, vytvára dopyt 

pre jej ďalšiu výrobu. 

Neriaď sa heslom „Veď 

aj tak je to už vyrobené!“ 

Uvedomme si, že náš 

dnešný nákup je naším 

zajtrajším odpadom. Ako 

neplytvať? Mať doma 

upratané. 

Aké jednoduché, že? Stačí 

mať doma skutočne upra-

tané, a to nemyslím umytý 

riad, povysávané koberce 

a vyleštené okná, ale nao-

zaj upratané tak, že vieme 

spamäti vymenovať, čo 

všetko je uložené v kto-

rom šuflíku či skrinke.  

Pri najbližšom nákupe 

budeme vedieť, že ná-

hradné sviečky do advent-

ného venca sú doma 4, a 

nekúpime ďalšie. Že je v 

špajzi už 6 konzerv tunia-

ka a nekúpime zbytočne 

siedmu. 

Je potrebné raz upratať 

poriadne a navždy, aby 

sme mohli pochopiť, čo vo 

svojom živote chceme 

mať, čo nechceme a čo 

ani nepotrebujeme. Zistí-

me, že niektoré konzum-

né zlozvyky môžeme ľah-

ko zmeniť a ešte na nich 

dokonca aj ušetríme - 

peniaze, čas,  a tiež budú-

ci odpad.  

Eva Pauliková 

potom na správne vytriede-

nie odpadu, ktorý sme ne-

dokázali eliminovať. 

Doba plastová 

Odpadu produkujeme veľa 

a recyklujeme veľmi málo. 

Slovensko dosiahlo minulý 

rok nelichotivý rekord. Po 

prvýkrát v histórii bola pre-

konaná hranica 400 kilo-

gramov komunálneho od-

padu na jedného obyvate-

ľa. Konzumný život ne-

znamená lepší život. 

Správnym riešením je  

ODMIETNUŤ. Odmietnuť 

komerčné reklamy v telke, 

odmietnuť tovar, o ktorom 

nám „oni“ hovoria, že ho 

potrebujeme a bez neho 

bude naša domácnosť 

nekompletná. Odmietnuť 

katalógy dodávateľov, 

o ktorých vieme, že ich len 

Existuje veľa možností, 

ako môžeme už vďaka 

malým zmenám vo svojom 

každodennom živote pri-

spieť k zníženiu emisií 

uhlíka – triedenie odpadu, 

odmietnutie nákupu zby-

točností, kompostovanie, 

voľba ekologickejšej pre-

pravy, minimalizovanie 

využívania tlačiarní v prá-

ci, opakované využívanie 

vecí, čo máme poruke. 

Zmena nášho života 

ovplyvní aj prostredie, 

ktoré zanecháme našim 

deťom, a zároveň vypes-

tujeme dobré návyky aj 

v ich zmýšľaní a konaní.  

S touto myšlienkou sme 

pre vás pripravili informač-

nú kampaň zameranú 

a propagujúcu Zero waste 

štýl života.  

Veríme, že vás tento pro-

jekt zaujme a prinesie 

vám, a vďaka vášmu 

osobnému príkladu aj 

iným, pozitívne výsledky v 

podobe ekologickejšieho 

života. Planéta sa nám 

raz poďakuje. 

Čo to je ten Zero 

Waste? 

V preklade Nulový odpad 

alebo Život bez odpadu. 

Ide o spôsob fungovania, 

pri ktorom sa nesnažíme 

len dokonalo triediť odpad, 

ale dbáme najmä na mini-

malizáciu tvorby odpadu. 

Šetríme tým nielen našu 

planétu, ale aj peňaženky.  

Najlepší odpad je ten, 

ktorý nevznikne. 

Ako na to? 

Podstatné je prepnúť mys-

lenie. Pri všetkom treba 

rozmýšľať podľa princípu 

5R. Od hora dolu. Prvé tri 

slúžia na zamedzenie tvor-

by odpadu, ďalšie dva 

ZERO WASTE kampaň:                                      

Spolu znižujeme uhl íkovú stopu   
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spejú k zlepšeniu poskyto-

vaných služieb, zvýšia 

úroveň ochrany zdravia pri 

práci a prispejú k ochrane 

životného prostredia. 

Aby sa podiel zavedených 

systémov v jednotlivých 

spoločnostiach prejavil na 

dosahovaní požadovaných  

výsledkov pri plnení odbor-

ných úloh, je potrebné do 

procesu zvyšovania úrovne 

kvality poskytovaných slu-

žieb zapojiť každého za-

mestnanca. K tomu je po-

trebná najmä znalosť 

a stotožnenie sa s Politikou 

kvality (ISM) jednotlivých 

spoločností, ako aj s cieľmi 

na daný rok. 

Za dosahovanie dobrých 

výsledkov v oblasti kvali-

ty, ktoré boli potvrdené 

vykonanými auditmi, 

patrí poďakovanie všet-

kým zamestnancom spo-

ločností Skupiny ENGIE. 

Karol Trela 

podiel zavedených mana-

žérskych systémov, bude 

skompletizované v rámci 

hodnotenia roka. O výs-

ledkoch vás budeme infor-

movať. 

Ako neplánovaná akcia bol 

spoločnosťou JAVYS vyko-

naný zákaznícky audit 

v ENGIE Services, kon-

krétne v oblasti výkonu 

servisu na projekte JAVYS. 

Na základe predbežných 

výsledkov z auditu je 

možné vyhodnotiť prak-

tický výkon správy na 

projekte ako dobrý.  

V tomto období sa zahajujú 

činnosti súvisiace s hodno-

tením roku 2020 a s prí-

pravou dokumentácie na 

rok 2021. Touto činnosťou 

sa budú zaoberať vedúci 

zamestnanci. Za účelom 

skvalitnenia našich služieb 

však uvítame akékoľvek 

vaše podnety, návrhy 

a odporúčania, ktoré pri-

Services a.s. a TERM-

MING, a.s.“. Na základe 

výsledkov auditov, boli 

obom  spoločnostiam 

udelené certifikáty. 

V mesiaci október boli na 

základe výsledkov recertifi-

kačného auditu v spolo-

čnosti ENGIE Services a.s.  

udelené nové certifikáty: 

norma STN ISO/IEC 27001 

– „Informačné technológie. 

Bezpečnostné metódy. 

Systémy informačnej bez-

pečnosti“ a norma STN EN 

ISO 50001 – „Systémy 

energetického manažér-

stva“. Ostatné plánované 

úlohy boli plnené priebež-

ne a ich hodnotenie, ako aj 

Tak ako plnenie odborných 

úloh, tak aj plnenie úloh 

v oblasti zavedených ma-

nažérskych systémov bolo 

značne ovplyvnené situá-

ciou v dôsledku pandémie 

COVID-19. Týkalo sa to 

najmä vykonávania pláno-

vaných auditov, ktoré tvo-

ria základ pre skvalitňova-

nie nami poskytovaných 

služieb. Tieto museli byť 

opakovane na základe 

vývoja situácie prekladané 

na náhradné termíny 

a následne riešené hlavne 

využitím elektronických 

komunikačných prostried-

kov. Napriek tomu je mož-

né konštatovať, že sa nám 

darilo hlavné úlohy v obla--

sti kvality plniť.  

Jednou z týchto úloh bolo 

zavedenie a certifikácia 

normy STN ISO 45001 – 

„Systémy manažérstva 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci 

v spoločnostiach ENGIE 

Plnenie  ú loh  v oblast i  zavedených 

manažérskych systémov   

Bezpečnostno -prevent ívne                           

opatrenia  ENGIE  
COVID19  

miesta na antigénové tes-

tovanie, ktorých zoznam sa 

nachádza na stránke Mi-

nisterstva zdravotníctva 

SR - www.health.gov.sk. 

Do Vianoc nám chýba iba 

niekoľko dní. Prežime ich 

v zdraví a v kruhu svojich 

blízkych! Urobme pre to 

maximum, čo môžeme! 

Prajeme vám pevné zdra-

vie :-). 

Krízový štáb ENGIE SK 

V prípade, že sa chcete 

uistiť, že ste COVID nega-

tívni alebo z preventívnych 

dôvodov, dávame vám do 

pozornosti  voľné odberové 

nejším sociálnym kontak-

tom v predvianočnom ob-

dobí, únavou z reštrikcií 

a menšou obozretnosťou či 

návratom detí do škôl. 

Prosíme vás, aby ste 

nepoľavili v dodržiavaní 

základných bezpečnos-

tno-hygienických pravi-

diel nielen na pracovi-

sku, ale aj v súkromí.    

Milí kolegovia,  

za ostatné dní na Korona 

hotline + 421 917 322 198 

opätovne zaznamenávame 

nárast počtu kolegov, ktorí 

boli pozitívne testovaní na 

COVID-19 a tiež tých, ktorí 

mali blízky kontakt 

s pozitívne testovanou 

osobou vo svojom súk-

romí, v dôsledku čoho mu-

sia absolvovať domácu 

izoláciu v trvaní 10 dní od 

posledného kontaktu s na-

kazenou osobou. 

V súčasnosti sa zvýšilo aj 

riziko nákazy, čo môže byť 

spôsobené čiastočne uvoľ-

nenými opatreniami,  väč-

šej mobilite a intenzív-



 

 ENDŽI     Interný časopis pre zamestnancov Skupiny ENGIE  

  Kontakt:  Katarína Frčová, Marketingový špecialista  

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

Sledujte  aktuálne  inter né správy ONLINE!  
  

  Kl ikni te  na www.engie.sk /zamestnanci                     

  a zadaj te  heslo:  osobné čís lo  a  in ic iá ly  mena  


