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 riadenia kvality v ZF Slovakia a.s., divízia E.
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Hlavným mottom novej ZF DNA Politiky kvality je:  

 

RIADIM SA PRINCÍPOM „0 CHÝB“ PRE DOSIAHNUTIE NAJVYŠŠEJ KVALITY

Inak povedané: Usilujte sa o dokonalosť každý deň a snažte sa o neustále zlepšovanie a pre-

vezmite zodpovednosť za neustále zlepšovanie výrobkov, služieb a procesov. 

V roku 2020 bola definovaná nová politika kvality 
pod názvom ZF DNA Politika kvality. 

ZF DNA kvality  
- Povedomie o kvalite

© ZF Friedrichshafen AG
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Z F  DN A P O L I TI KA  KV AL I TY

Riadim sa princípom „0 chýb“
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zamestnancov
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externého a 
interného 

zákazníka a 
dodávateľa

Dôsledné 
vykonávanie 
procesov a 
prevzatie 

zodpovednosti

Učiaca sa organizácia a neustále zlepšovanie

Za originál sa považuje podpísaná anglická verzia Politiky kvality ZF. 
Jazyková verzia musí byť distribuovaná spolu s anglickou verziou Politiky kvality ZF. 

Vydané: 27. mája 2020

BEZ SPRÁVNEHO NASTAVENIA POVEDOMIA O KVA-
LITE BUDE REŤAZEC ZF DNA PRERUŠENÝ.

Budovanie povedomia o kvalite

Začiatkom mesiaca apríl 2021 bol spracovaný návrh programu na zvý-

šenie povedomia o kvalite v našej spoločnosti. Bol zmapovaný súčasný 

stav aktivít v tejto oblasti a navrhnuté ďalšie aktivity, ktoré majú za úlo-

hu zvýšiť povedomie o kvalite:

 Definovanie/doplnenie plánu vzdelávania.

 Pravidelne informovať pracovníkov prostredníctvom štandardnej 

prezentácie z oblasti kvality. Prezentáciu podľa potreby doplniť 

o špecifické body podľa jednotlivých výrobných oblastí.

 Zvýšiť záujem o nezhodné diely medzi výrobnými pracovníkmi, ich 

vplyv na zákazníka a náklady spojené s týmto ukazovateľom. Zmeniť 

chápanie pracovníkov, že nezhodné diely a s nimi spojené náklady 

nie sú len vecou odboru kvality.

 Poskytovať pracovníkom pravidelné informácie z odboru kvality 

(napr. články v závodnom časopise).

 Motivácia zamestnancov/tímov pri hlásení problémov a potenciálu 

na zlepšovanie kvality, včasné zastavenie výroby v prípade zistenia 

nedostatkov.

 Kultúra kvality a 
podnikateľské myslenie
 Rozvoj a vzdelávanie 

zamestnancov
 Trvalo udržateľné riešenie 

problémov

● Plánuj (Plan) / Vykonaj (Do) / Over (Check) / Jednaj (Act) cyklus ●– Neustále zlepšovanie
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 Poznanie zákazníckych 

očakávaní
 Riešenie problémov na 

mieste
 Riadenie dodávateľov

 Zodpovednosť za kľúčové 
ukazovatele a účinnosť 
procesov

 Dôkladnosť vo vykonávaní
 Zosúladenie sa s 

najnáročnejšími 
požiadavkami zákazníkov
 Analýza údajov ako 

podpora pri rýchlom 
rozhodovaní
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Povedomie
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Výkon
(Perform)

PDCA

Vodcovstvo a 
rozvoj 
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interného zákazníka 
a dodávateľa
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vykonávanie 
procesov a 
prevzatie 
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Cieľom ZF DNA kvality je dosiahnuť prvo-

triedny výkon v oblasti kvality. ZF je uzná-

vaná ako silná spoločnosť, a zároveň je tu 

veľký potenciál pre zlepšovanie a dlhá cesta, 

ako sa dostať k excelentnosti kvality. Denne 

sa vyskytne niekoľko sťažností zákazníkov 

a ročne je vynaložených niekoľko miliónov 

EUR na nezhody (interné náklady na nezhod-

né výrobky, náklady spojené s reklamáciami, 

náklady na viacprácu a pod.).

Musíme zmeniť náš prístup a konanie v oblas-

ti kvality. DNA kvality poskytuje návod ako po-

chopiť kvalitu ako súčasť všetkého čo robíme. 

Na dosiahnutie našich cieľov je potrebné aby 

nebol reťazec DNA prerušený.

Základy ZF DNA sú postavené na našich piatich základných princípoch:

Na dosiahnutie 
našich cieľov 
je potrebné, 
aby nebol 
reťazec DNA 
prerušený.
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Tu sú uvedené len niektoré z aktivít, ktorých úlo-

hou je zvýšiť povedomie pracovníkov o kvalite.

Treba si uvedomiť, že program zameraný 

na zvýšenie povedomia o kvalite nie je len 

programom „odboru kvality pre kvalitu“, ale 

je to program, ktorý musí bežať na všetkých 

oddeleniach naprieč celou spoločnosťou ZF 

Slovakia a.s. Cieľom programu je teda zvýše-

nie povedomia o kvalite u všetkých pracov-

níkov. Výsledky tohto programu sa prejavia 

znížením nákladov na nezhodné výrobky, 

zvýšenou spokojnosťou interných alebo exter-

ných zákazníkov.

V priebehu mesiaca september bude v rámci 

spoločnosti realizovaná názorná agitácia 

programu. V rámci tejto agitácie budú vo 

všetkých priestoroch spoločnosti rozmiestne-

né plagáty zamerané na zvýšenie povedomia 

pracovníkov v rôznych oblastiach:

Patrik Lukáč
vedúci odboru kvality

Riaď sa len platnou dokumentáciou na pracovisku

Pracovník je povinný vykonávať činnosti na pracovisku podľa platnej dokumentácie. V prípade 

zistenia rozdielov alebo nejasností je potrebné okamžite zastaviť prácu a informovať nadriadeného 

o zistenom probléme. Nadriadený zabezpečí nápravu. Až po realizácii nápravy je možné pokračovať 

v práci na danom pracovisku. Nie je povolené vykonávať iné činnosti, ako je uvedené v dokumentácii.

Používaj len meradlá s platným stavom kalibrácie

Každý používaný skúšobný prostriedok je označený kalibračnou značkou, ktorá udáva termín, 

dokedy je možné skúšobný prostriedok používať. Po tomto termíne nie je povolené používať 

skúšobné prostriedky. Skúšobné prostriedky po termíne platnosti je potrebné vrátiť do výdajne 

skúšobných prostriedkov.

V prípade akýchkoľvek problémov na pracovisku informuj okamžite svojho 
nadriadeného
Toto platí v prípade zistenia akýchkoľvek problémov na pracovisku – nejasností v dokumentácii, po-

ruche stroja, poškodenom skúšobnom prostriedku, pri skúšobnom prostriedku s neplatným stavom 

kalibrácie, výskyte nezhodných dielov a pod. Prácu je potrebné okamžite zastaviť a informovať svojho 

nadriadeného o vzniknutom probléme. V práci je možné pokračovať až po odstránení problému.

Riadim sa ukazovateľmi a viem, ako moja práca prispieva k ich dosiahnutiu

Každý pracovník musí poznať ukazovatele procesu, za ktorý je zodpovedný. Musí mať infor-

mácie o aktuálnych hodnotách týchto ukazovateľov a vie, ako svojou činnosťou prispieva k ich 

dosiahnutiu.

Identifikuj nezhodné diely na pracovisku

V prípade zistenia nezhodných dielov je potrebné diely jednoznačne identifikovať a odložiť 

na miesta, ako je definované vo Všeobecnom kontrolnom postupe číslo 01, ktorý sa nachádza 

na každom pracovisku. Každý pracovník je zodpovedný za to, aby sa nezhodné diely vyčlenili 

z výrobného procesu a nedostali sa na ďalšiu výrobnú operáciu, resp. k zákazníkovi. 

Vážení kolegovia, žiadam vás o aktívnu účasť 

na tomto programe. Každý z nás je zodpoved-

ný za kvalitu činností, ktoré vykonáva.

Zhrnutie výsledkov  
z externých auditov systému 
riadenia kvality podľa normy 
IATF 16949 v ZF Slovakia a.s., divízia E

Milí kolegovia, 

v predošlom vydaní Noviniek sme vám celkovo 
predstavili priebeh externých auditov systému 
riadenia kvality podľa normy IATF 16949, ako 
aj termíny, kedy by mali prebiehať v roku 2021 
v divízii E. 

Pripomeňme si ich:

ZF Slovakia a.s.,  

Strojárenská 2, 917 02 Trnava, 

termín: 29. – 31. 3. 2021

ZF Slovakia a.s.,  

Ku Bratke 5, 934 01 Levice – Levitex, 

termín: 19. – 20. 4. 2021

ZF Slovakia a.s.,  

Ulica Zeppelina 3, 934 01 Levice, 

termín: 3. – 5. 5. 2021

ZF Slovakia a.s.,  

Ul. Roľníckej školy 2877/86, 945 01 Komárno, 

termín: 13. – 14. 5. 2021

V tomto článku krátko predstavíme výsledky z vykonaných externých auditov systému riadenia 

kvality v ZF Slovakia a.s., divízia E.

Výsledky na ďalšej strane 
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Realizované opatrenia boli na mieste overené 

externým audítorom koncom mája 2021 

a úspešne uzatvorené. Bol vydaný certifikát 

pre závod Trnava.

Krátky opis zistenia Príčina Opatrenia

Vo výrobe sa nachádzali skúšobné pro-
striedky s neplatným stavom kalibrácie 
– hlavná odchýlka.

Na výrobkovom odbore nebolo vytvorené 
miesto na odkladanie meradiel určených 
na kalibráciu. V lokálnej smernici neboli 
stanovené jasné pravidlá na zaradenie 
niektorých druhov meradiel do systému 
pre evidenciu meradiel.

Revidované lokálne smernice – dopl-
nenie pravidiel pre evidenciu meradiel. 
Na výrobkových odboroch zriadené 
miesta na odkladanie meradiel určených 
na kalibráciu. Pravidelná informácia 
pracovníkov o aktuálnom stave kalibrácie 
skúšobných prostriedkov. Preškolenie 
zamestnancov o význame kalibračnej 
značky na skúšobnom prostriedku.

Nesúlad v obsahu dokumentácie kvality 
s vykonávanou činnosťou na pracovisku 
(kontrolný plán/postup, dokumentácia 
zariadenia...) – hlavná odchýlka.

Nedostatočné povedomie zamestnancov 
o potrebe hlásenie v prípade zistenia 
nesúladu medzi opísanými činnosťami 
a skutočne vykonávanými činnosťami.

Zosúladenie obsahu dokumentácie so 
skutočne vykonávanými činnosťami. 
Poučenie pracovníkov ohľadom zvýše-
ného povedomia hlásiť chybu v obsahu 
dokumentácie, nastaveniach parametrov 
procesu a pod.

Manipulácia s dielom pri zistení chyby 
nebola vykonaná v súlade s pracovným 
postupom – vedľajšia odchýlka.

V pracovnom postupe nebol jednoznačne 
opísaný postup zaobchádzania s nezhod-
ným dielom.

Revízia pracovného postupu. Preškole-
nie pracovníkov o obsahu zmeneného 
pracovného postupu.

Kontrolný plán jednoznačne nedefinoval 
potrebu overenia meracieho zariadenia 
etalónom. Niektoré etalóny uvedené 
v dokumentácii sa na pracovisku nena-
chádzali – vedľajšia odchýlka.

V procesnej FMEA a pracovnom návode 
nebol opísaný postup, ako postupovať pri 
overovaní stroja etalónom.

Upravená procesná FMEA a pracovný 
návod. Preverenie ostatných proces-
ných FMEA a pracovných návodov. 
Preškolenie zamestnancov na zmenenú 
dokumentáciu.

Ukazovatele procesu riadenia projek-
tov neboli jasne prezentované a pre 
jednotlivé projekty nebol uvedený jasný 
cieľ a výsledok monitorovania projektu – 
vedľajšia odchýlka.

Ukazovatele sledované na globálnej úrovni 
projektu neboli definované na lokálne 
procesy.

Definovaný spôsob transformácie globál-
nych ukazovateľov na lokálne ukazovatele 
v rámci procesu projektového riadenia. 
Definovaný spôsob pravidelného sledova-
nia ukazovateľov na lokálnej úrovni.

Ďalší externý audit bol v závode Levice – Levitex. Výsledkom boli tri vedľajšie odchýlky.

Krátky opis zistenia Príčina Opatrenia

V príručke k stroju sa uvádza parameter 
procesu, ktorý aktuálne presahuje uve-
denú hodnotu a nie je zadaná minimálna 
a maximálna hodnota.

Nesprávna definícia prevádzkových para-
metrov bez zadania tolerancie.

Upravená dokumentácia. Preškolenie 
spracovateľov a schvaľovateľov doku-
mentácie v zmysle lokálnej smernice 
– zadávanie parametrov procesu vždy 
s toleranciami.

Kontrolný plán špecifikuje použitie kon-
trolného prípravku, pritom prípravok sa už 
nepoužíva.

Zmena kontrolného postupu nebola 
prenesená do kontrolného plánu.

Revízia kontrolného postupu. Revízia 
lokálnej smernice – doplnenie postupu 
aktualizácie kontrolného plánu v prípade 
zmien vo výrobnom procese.

V dokumentácii na pracovisku je uvedené 
iné číslo sledovacej karty, ako bolo v sku-
točnosti na pracovisku používané.

Chyba v procese schvaľovania zme-
nených dokumentov a ich distribúcie 
na pracovisko.

Nastavenie systému pravidelnej kontroly 
schvaľovania a distribúcie aktualizovanej 
dokumentácie na pracoviská. Spracova-
nie návodu na prácu s dokumentáciou 
(postup zakladania, uvoľňovania a distri-
búcie dokumentácie).

Podklady z realizácie opatrení boli zaslané 

audítorovi, ktorý po ich preskúmaní audit 

uzatvoril a závodu v Leviciach – Levitex bol 

priznaný certifikát.

Ako prvý prebehol externý audit v závode Trnava. Na tomto výrobnom mieste boli výsledkom 

externého auditu dve hlavné odchýlky a tri vedľajšie odchýlky. Detaily o zisteniach, príčinách 

a definovaných opatreniach nájdete v tabuľke nižšie:
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Krátky opis zistenia Príčina Opatrenia

Nebola predložená analýza koreňovej 
príčiny a nápravné opatrenia k reklamácii 
Reklamácia nebola spracovaná v požado-
vanom čase.

Lokálna smernica jednoznačne nedefinu-
je potrebu použitia nástrojov na určenie 
koreňovej príčiny. Nie je definovaný 
systém na kontrolu dodržiavania termínov 
na spracovanie jednotlivých podkladov 
pre reklamácie.

Do lokálnej smernice bola jednoznačne 
definovaná potreba využívania rôznych 
nástrojov na analýzu koreňovej príčiny 
a potreba sledovania času spracovania 
jednotlivých krokov reklamácie.

Výstup z preverenia cieľov kvality na úrov-
ni závodu nebol transparentný.

V lokálnej smernici nie je jednoznačne 
opísaná potreba definovania aktivity za-
meranej na dosiahnutie cieľovej hodnoty 
nielen na globálnej úrovni, ale aj na úrov-
ni jednotlivých výrobných závodov.

Upravená lokálna smernica, opísané 
pravidlá na definovanie opatrení/akti-
vít k jednotlivým ukazovateľom nielen 
na globálnej úrovni, ale aj pre jednotlivé 
závody v rámci spoločnosti ZF Slovakia 
a.s., divízia E.

Nebol predložený kontrolný plán pre nie-
ktoré vyrábané výrobky/kroky výrobného 
procesu.

Tabuľka na priradenie výrobkov ku kon-
trolným plánom obsahuje informáciu len 
o čísle dielu, ale neobsahuje informácie 
o jednotlivých pracovných krokoch. 
Kontrolný plán nebol upravený podľa 
aktuálneho stavu výrobného procesu.

Tabuľka slúžiaca na priradenie výrobkov 
do skupín doplnená o informáciu aj o jed-
notlivých operáciách výrobného procesu.

V niektorých prípadoch nebola v proces-
nej FMEA priradená správna hodnota 
významu v prípade dôležitých znakov 
výrobku v zmysle lokálnej smerni-
ce.V procesnej FMEA neboli definované 
plánované opatrenia na zníženie rizika.

Pravidlá na priradenie hodnoty významu 
v prípade dôležitých znakov nie sú uvede-
né priamo v lokálnej smernici opisujúcej 
vypracovanie procesnej FMEA.

Revízia lokálnej smernice – doplnenie 
všetkých kritérií na priradenie hodnôt 
významu, výskytu a odhalenia.

Na preverenie spôsobilosti merania 
meradla v prípade atributívnych skúšok 
(kalibre, vizuálne skúšky) neboli použité 
chybné diely.

Pracovník nedodržal postup v zmysle 
lokálnej smernice.

Preverenie všetkých previerok spôsobi-
losti meradiel v prípade atributívnych 
skúšok. Ak boli použité len zhodné diely, 
skúšky zopakovať aj použitím chybných 
dielov. Preškolenie pracovníkov, ktorí 
vykonávajú skúšky spôsobilosti meradiel.

Nasledoval externý audit v závode Levice – Géňa. V tomto závode bolo počas externého auditu 

systému riadenia kvality zistených päť vedľajších odchýlok.

Podobne ako v predchádzajúcom prípade 

nebolo potrebné vykonať opakovaný audit 

na mieste a audítor na základe preskúmania 

dokumentácie k opatreniam uzatvoril audit 

a závodu v Leviciach – Géni bol priznaný 

certifikát.

Externý audítor po získaní dôkazového ma-

teriálu k opatreniam uzatvoril audit a závod 

v Komárne dostal certifikát systému riadenia 

kvality v zmysle IATF 16499.

Z vyššie uvedených nezhôd vyplýva, že 

veľký podiel na ich výskyte má vykonávanie 

činností na pracovisku, ktoré nie sú v súlade 

s opísanými činnosťami v platnej dokumen-

tácii na pracovisku. Týmto chcem požiadať 

všetkých pracovníkov, aby pracovali s platnou 

dokumentáciou na pracovisku a v prípade zis-

tenia rozdielov (nepresností) nejasných opisov 

prerušili prácu a kontaktovali okamžite svojho 

nadriadeného, ktorý zabezpečí nápravu.

Pevne veríme, že sa nám budúci rok podarí 

zlepšiť celkové výsledky a úspešne obhájiť 

certifikáty systému riadenia kvality v zmysle 

normy IATF 16949 v jednotlivých závodoch.

Krisztina Szosnikova

odbor kvality

Krátky opis zistenia Príčina Opatrenia

Správa z interného auditu systému 
podľa IATF 16949 s priloženým časovým 
plánom neobsahuje jeden z procesov, 
ktoré sú definované v mape procesov ZF 
Slovakia a.s., divízia E.

V lokálnej smernici nie je jednoznačne 
definovaná potreba vytvárania časového 
plánu interného auditu systému riadenia 
kvality podľa procesov, ktoré sú definova-
né v mape procesov pre príslušný závod.

Spracovaná revízia lokálnej smernice. 
Doplnený postup priradenia procesov 
do časového plánu pre aktuálny kalendárny 
rok podľa aktuálnej mapy procesov pre 
dané výrobné miesto. Doplnená požiadav-
ka, že všetky procesy musia byť auditované 
v priebehu trojročného obdobia.

Pri nastavení stroja nebol dodržaný pred-
písaný parameter procesu.

Chybná interpretácia hodnoty - v doku-
mentácii na pracovisku nebola jed-
noznačne definovaná hodnota jedného 
dielika na meracom zariadení.

Vytvorenie pevného ukazovateľa pred-
písanej hodnoty na stupnici meracieho 
zariadenia. Pracovník môže okamžite 
vidieť na ukazovateli, či sa diel nachádza 
v predpísanej tolerancii.

Posledný externý audit systému riadenia kvality sa konal v závode Komárno. Tu bol dosiahnutý najlepší výsledok zo 

všetkých preverovaných závodov – dve vedľajšie odchýlky.
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Manažéri predsedami 
štátnych skúšobných 
komisií 

Zameriava sa na spoluprácu s potenciálnymi 

budúcimi uchádzačmi o zamestnanie, cielene 

ich vyhľadáva a využíva všetky dostupné 

prostriedky, ako ich získať. Snaží sa nájsť 

vhodných, vzdelaných a nadšených, technicky 

zdatných uchádzačov. S výrazným rastom 

našej spoločnosti na Slovensku, s relokáciami, 

ktoré v poslednej dobe prebehli, sa prirodzene 

zvýšila aj potreba väčšieho počtu zamestnan-

cov pre oddelenie výroby a s prichádzajúcimi 

novými projektmi aj na oddelenie TPV. A práve 

tu pociťujeme najväčšiu potrebu zamerať 

sa na budúcich absolventov vysokých škôl 

s technickým zameraním.

Vďaka dlhoročnej spolupráci k viacerými 

univerzitami, ktoré majú technicky zamera-

né fakulty, sme posledné roky mali možnosť 

zúčastniť sa štátnych bakalárskych a štátnych 

inžinierskych skúšok.

Naša spoločnosť buduje svoje meno a povedomie 
naprieč populáciou dlhé roky.

Nebolo to inak ani tento rok, keď sme boli 

oslovení Technickou fakultou SPU v Nitre, 

aby sme umožnili svojim manažérom a špe-

cialistom, ako zástupcom z praxe, stať sa 

predsedami štátnych skúšobných komi-

sií. Nominovaní uchádzači boli schválení 

Vedeckou radou a pridelení podľa dosiah-

nutého vzdelania a praxe do jednotlivých 

komisií.

Požiadavka zo strany fakulty bola získať 

kolegov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti 

kvality, výroby a TPV, ktorí majú všeobecný 

prehľad, adekvátne vzdelanie a vedia sa 

prezentovať a využiť svoje skúsenosti pri pre-

verení vedomostí študentov.

Za našu spoločnosť sa štátnych skúšok zú-

častnili ako predsedovia komisií:

- Ing. Mikulas Briedik
- Ing. Peter Škula
- Ing. Vladimír Krajčo
- Ing. Matej Kováčik

Všetkým zúčastneným kolegom v mene 

Technickej fakulty SPU v Nitre a v mene našej 

spoločnosti ZF Slovakia a.s., ĎAKUJEME.

Veríme, že účasť našej spoločnosti na štát-

nych skúškach Technickej fakulty SPU v Nitre 

sa aj vďaka nim stala tradíciou.

4 
 kolegovia  kolegovia 

predsedamipredsedami
komisiíkomisií

Ing. Mgr. Jana Kišová
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Človek, ktorý rozbehol 
dva závody

Aj napriek našej jazykovej bariére (po nemecky sme nevedeli ani ň) dokázal 

úspešne nastaviť a zrealizovať zaškolenie operátorov v nemeckom jazyku. 

Odovzdané vedomosti a skúsenosti následne všetci využili a využívajú 

dodnes. Počas nábehu prvej linky v levickom závode bol vždy pri prvých 

dieloch a pomáhal aj pri prvých prestojoch strojov. Riešil všetky problémy 

od pracovných až po osobné, dokázal poradiť a ak to bolo v jeho silách, 

vždy pomohol. Nikdy sme od neho nepočuli slovo „nie“.

Pán Briedik bol základným kameňom výroby a logistiky vo výrobnej 

hale, ktorú  dnes všetci v ZF poznajú pod skratkou „RUCT“. Kolegovia 

mi určite dajú za pravdu, že pán Briedik počas nábehu výroby fungoval 

od rána do večera. Ak niečo sľúbil, tak svoje slovo sa snažil dodržať.  

Vždy bol k dispozícii a nikdy sme z jeho strany nepočuli výčitky na prá-

cu. Počas  zvárania, lakovania a montáže bol nápomocný pri problé-

moch, dokonca sa dokázal postaviť k stroju a vyrábať v takte. :D 

Závod v Leviciach je postavený na „zelenej lúke“. Bol spustený na jeseň v roku 
2007. Výrobe predchádzalo zaškolenie dvoch skupín pracovníkov v Nemecku.  
Prvým vedúcim výroby a logistiky sa stal Ing. Mikuláš Briedik. 

Prvé kroky sme robili spoločne. Potom však prišlo rozširovanie výroby, 

a s tým aj viac oddelení, ktoré musel spravovať. Doplnením výroby 

o modulové linky sa výrobná hala v Leviciach naplnila. Denne sa 

vyrábalo 20 000 kusov tlmičov a 4 000 kusov modulov pre spoločnosť 

Daimler.  V tých časoch odchádzalo zo závodu k zákazníkom viac ako 

17 kamiónov denne.

Po čase dostal pán Briedik možnosť odísť do Číny, kde chcel koncern 

ZF vybudovať nový závod na výrobu tlmičov. Zbalil rodinku a išiel 

do sveta.

„Bola to výzva,“ ako sám povedal. Išlo o novú skúsenosť postaviť nový 

podnik, presnú kópiu toho levického. Dokonca do Levíc poslal na ško-

lenie pár čínskych kolegov. Jeho prvá cesta smerovala do Šanghaja, 

odkiaľ plánoval, ako bude vyzerať nový závod. Po získaní všetkých 

povolení sa začal stavať závod na „ryžovom poli“ v meste Shenyang. 

Prvým zákazníkom, ktorý preveroval nábeh čínskeho podniku ZF pod 

vedením pána Briedika, bol Opel (GM).  Na základe spolupráce so 

závodom v Leviciach sa podarilo v krátkom čase rozbehnúť potrebné 

linky a zákazník dal prevádzke zelenú. Po prvom zákazníkovi prišli ďalší, 

napr. BMW, VW.

Po návrate na Slovensko v roku 2016 sa stal vedúcim výrobného 

odboru tlmiče, organizačne zabezpečoval okrem výroby aj údržbu TPV 

(inžiniering) a duálne vzdelávanie. V tom období sa trh s komponent-

mi rozbehol  do výšin a dosahovali sme rekordné obraty. V roku 2021 

dostal pán Briedik novú úlohu: riadiť dostavbu novej haly ako projektový 

manažér.

 

To sme ešte netušili, že po jeho dokončení sa pán Briedik postaví 

za svoje rozhodnutie, ktoré povedal pred pár rokmi, keď oslavoval 

narodeniny: „Ešte pár mesiacov a pôjdem na dôchodok“. Rátali sme 

totiž stále s jeho podporou pri riešení našich problémov a prekážok. Tak 

ako vždy dodržal aj tento sľub a my sa budeme musieť zaobísť bez jeho 

„Vyjadrená vďačnosť je len 
zlomok toho, čo si za svoju 
prácu pre ZF doma a vo svete 
zaslúžiš. Každý z nás môže 
vidieť, ako vyzeráš, ale málo- 
kto vie, kým skutočne si... 
často to zbadáme až vtedy, 
keď nás priamo a  denne 
neovplyvňuješ a neformuješ 
na správne ľudské hodnoty, 
ktoré sú Tebe blízke a vlast-
né. Bolo nám cťou s Tebou 
pracovať a vidieť svet Tvojimi 
očami. Užívaj všetko, čo prá-
ve máš  v zdraví a rodinnom 
kruhu a šťastie Ťa bude stále 
vyhľadávať.“

Ing. Stanislav Repiský
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pomoci a rád. Obzvlášť by som vyzdvihol jeho 

ľudský prístup, ako sa dokázal porozprávať so 

všetkými bez rozdielu. Otcovským prístupom 

poradil, potešil a  pochválil. Jeho osobnosť 

dokázala navodiť atmosféru rodinného kruhu, 

úlohy, ktoré zadával, sa robili viac v pohode 

a nenútene, skrátka fajn.

 

Vážený pán Briedik, budete naším vedúcim, 

kolegom a priateľom navždy. Želáme Vám veľa 

krásnych chvíľ v kruhu rodiny, radosť z detí 

a vnúčat. Ďakujem Vám, že ste nám pomohli 

spoločne vyriešiť nespočetný rad problémov 

a situácií. Je nám cťou byť súčasťou jednej 

etapy našich spoločných pracovných životov, 

v ktorých  ste zohrali dôležitú úlohu.

Ešte raz ďakujeme.  

(Poznámka: Nerozmyslíte si to ešte?)

Ing. Benedik Marek

„P. Briedik pracoval v  spoločnosti ZF veľa rokov, bol pre mnohých z nás šéfom, 
kolegom, vzorom, ale aj človekom, na ktorého sme sa mohli obrátiť s akým-
koľvek problémom. Vždy si našiel čas, aby doriešil všetko potrebné, či už sa 
to týkalo výroby alebo zamestnancov. Vedel vždy správne reagovať, prevziať 
zodpovednosť a motivovať ostatných. Bol ochotný zastať sa zamestnancov, 
s úsmevom zľahčiť problém a nájsť vhodné riešenie, ale aj rázne zakročiť, keď 
to bolo potrebné. Je to človek, ktorý dokáže rýchlo riešiť operatívu, rýchlo sa 
orientuje a vie robiť správne rozhodnutia. Vážime si ho najmä za jeho ústreto-
vosť a úsmev, ktorý dokázal priniesť aj do upršaného dňa.”
Personálne oddelenie Levice

„Rád by som vyjadril touto ces-
tou pánovi Briedikovi úctu a veľké 
POĎAKOVANIE za dlhoročnú spolu-
prácu. Obrovská vďaka patrí za vždy 
pozitívny prístup, aj keď boli neľahké 
obdobia, stále si držal tvár a snažil 
sa povzbudiť celý tím a stmeľovať 
ho dokopy. Za tie roky sa z nás 
snažil dostať to najlepšie a aj svojím 
prístupom nás aj vychovával. Aj 
napriek viditeľnej únave sa nikdy ne-
sťažoval a nepoľavil z úsilia a myslím 
si, že aj vďaka tomu sa nám spoloč-
ne podarilo vybudovať za mnohé 
roky to, čo vidíme dnes, a vybudovať 
pevné základy pre ďalšie výzvy 
a zlepšenia. Osobne vďačím pánovi 
Briedikovi za jeho cenné rady, že si 
vždy našiel čas na rozhovor a pri 
preberaní pozície vedúceho výroby, 
ako aj pri mojom dozeraní a riadení 
závodu v čínskom Shenyangu, že 
si našiel čas na mentoring. Prajem 
Vám pevné zdravie, ktoré si užívajte 
v kruhu svojich blízkych.“

Ing. Paulovič Tomáš

Kampaň na podporu 
zdravia zamestnancov 
„Do práce na bicykli“

Tento rok bola kampaň zameraná na podporu 

zdravia zamestnancov a výrazne podporená 

firmou ZF Slovakia.

Kampaň je každoročne zameraná na pod-

poru rozvoja cyklistickej dopravy v mestách, 

vytváranie kvalitných podmienok na ekologic-

ké druhy dopravy  v meste, ale aj motiváciu 

zamestnávateľov, aby budovali vo svojich 

sídlach vhodné podmienky  pre zamestnan-

cov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

Kampaň už ôsmy rok tradične trvá jeden 

mesiac, následne je na celonárodnej úrovni 

vyhodnotená.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cykloko-

ordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR a koordinátorom a garantom je 

Občianska cykloiniciatíva.

Kampane na podporu cyklistickej dopravy 

prebiehali vo viacerých mestách. Počas 

nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov 

začala častejšie používať bicykel, zároveň 

tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných 

automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej 

dopravy pribudlo na uliciach viac voľného 

miesta a v konečnom dôsledku to ocenili 

všetci používatelia verejného priestoru vráta-

ne motoristov. 

Naša spoločnosť sa za posledných 6 rokov aktívne a veľmi 
úspešne  zapájala do kampane „Do práce na bicykli“ a nebolo to 
inak ani tento rok.  
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Nakoľko sa naša spoločnosť rozhodla v tomto 

roku výrazne podporiť zdravie svojich zamest-

nancov,  z tohto dôvodu predĺžila trvanie kam-

pane aj počas letných mesiacov a to od 1. 6. 

2021 do 31. 8. 2021. Cieľom bolo motivovať 

zamestnancov k pravidelnosti, vytvoriť u nich 

návyk a ušetriť tak aj čo najviac emisií.

Pre všetkých zúčastnených zamestnancov 

ZF zabezpečila  tričká a po skončení akcie 

vyhodnotila najlepšie tímy z každej zúčastnenej 

lokality. 

A aké boli naše tohtoročné výsledky a koľkí 

kolegovia sa zapojili?

ZF Slovakia získalo podľa počtu registrovaných 

účastníkov celoslovensky 9. miesto.

Mesto Trnava aj vďaka ZF za mesiac jún 

ušetrilo 23 711,58 CO2 (kg), mesto Levice  

12 630,53 CO2 (kg), mesto Detva  

271,31 CO2 (kg).

počet km/člen počet jázd/člen

Trnava 430,05 76,48

Levice 448,13 64,25

Detva 142,26 65,3

Šahy 214,12 50

počet tímov počet členov počet km počet jázd

Trnava 13 42 18 062,1 3 212

Levice 20 63 28 231,9 4 048

Detva 3 12 1 707,18 784

Šahy 3 8 1 712,92 400

spolu 39 125 49 714,1 8 444

Najlepšie tímy podľa počtu jázd na člena 

z jednotlivých lokalít sú:

Trnava – Vycentrované špice III.,

Levice – Levické strely a Pedal Team,

Šahy – Pásztorok,

Detva – ZF_Raptors

Najlepšie tímy podľa počtu kilometrov 

na člena z jednotlivých lokalít sú:

Trnava – ZF Cyklisti,

Levice – Levické strely,

Šahy – Pásztorok,

Detva – ZF_Raptors

Najlepší jednotlivci podľa počtu jázd: 

Trnava – Kollárovič Peter

Levice – Soósová Denisa

Detva – Jureková Jana

Šahy – Pásztor Marcel

Najlepší jednotlivci podľa počtu kilometrov:

Levice – Belanec Marek

Trnava – Synak Ľuboš

Šahy – Pásztor Gabriel

Detva – Švantner Peter

Výsledky – závod ZF 
Slovakia a.s.

• Prvé miesto v počte odjazdených trás získal závod v Trnave 

s priemerom 76,58 jazdy na jedného člena zo zúčastnených kolegov.

• Prvé miesto v počte najazdených kilometrov priemerne na jedného 

člena získala lokalita Levice.

Posudzoval sa počet jázd a druhým kritériom bol počet najazdených 

kilometrov, a teda úspora emisií. 

Všetkým zúčastneným kolegom blahoželáme a ďakujeme, že reprezen-

tovali našu spoločnosť v tejto celonárodnej kampani.

Všimli ste si, že bratia Peter a Pavol Brachnovci z E divízie v závode 

v Leviciach, ktorí sú dlhoročnými účastníkmi kampane do práce na bi-

cykli, každý rok počas posledného dňa kampane vytiahnu  svoj tandem 

a posledné dve jazdy odťahajú spolu?  Aj takto sa dosahujú ciele 

spoločne. Berme si z nich príklad...

„Rozvoj cyklistickej dopra-
vy nie je sám osebe cieľom, 
ale vysoko efektívnym 
prostriedkom k dosiahnu-
tiu mesta príjemnejšieho 
pre život.“

Ing. Mgr. Jana Kišová
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Novinky zo ZF Detva
Rozširovanie 
skladových kapacít

Z klasického regálového systému sme prešli 

na systém VNA – vysokoregálový systém úz-

kymi uličkami. Počas 2 týždňov sa kompletne 

zdemontoval starý regálový systém, postavil 

sa nový s užšími uličkami, inštalovalo sa in-

dukčné vedenie a 2 nové regálové zakladače. 

Nutná bola aj úprava podlahy, ktorá musela 

byť tiež hotová do 2 týždňov. Išlo o najväčší 

projekt logistiky v ZF v Detve v roku 2021.

Vďaka dobrej príprave a výberu spoľahlivých 

dodávateľov (BITO, JUNGHEINRICH) sa 

nám podarilo spustiť nový systém vrátane 

zaškolenia operátorov v plánovanom termíne. 

Z pôvodnej kapacity 720 paketových miest je 

v súčasnosti k dispozícii až 2 770 paketových 

miest, čo by malo postačiť na najbližšie 2 roky.

Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým, 

ktorí akoukoľvek mierou prispeli a boli súčas-

ťou tohto projektu.

Marián Hroniak

vedúci tímu logistiky2770
Nový počet paketových 

miest v ZF Detva.

Z dôvodu zvyšovania potrieb a počtu našich zákazníkov bolo v závode v Detve 
nevyhnutné rozšírenie skladových priestorov. Toto rozšírenie bolo pôvodne 
naplánované už v lete v roku 2020, no pre koronu sa uskutočnilo až počas letnej 
odstávky v roku 2021.

Prijímanie nových 
zamestnancov
Za posledné mesiace sa náš závod rozrástol o niekoľko nových 
ľudí. 8 nových operátorov výroby, 3 operátori logistiky či posila 
v radoch technikov nie je ani zďaleka všetko. Veľkým prínosom 
je pre nás mladá sila na controllingu a dlhoočakávaná persona-
listka. S náborom nových zamestnancov sa však neprestáva, 
priam naopak. Vyhliadky pre Detvu sú veľmi pozitívne a my sa 
tešíme z príchodu každého jedného zamestnanca. K 1. 9. 2021 
máme v závode ZF Slovakia, a.s., v Detve celkom 145 zamest-
nancov, a toto číslo stále rastie.

Ing. Jana Kučerová

asistentka

145
zamestnancov 

v Detve
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Počas letných mesiacov sa zameriava na krát-

kodobú cielenú spoluprácu a využíva najmä 

dva druhy spolupráce a to Dohody o brigád-

nickej práci študenta a krátkodobé pracovné 

pomery na dobu určitú.

Dohoda o brigádnickej práci študenta (DBPŠ) 

je brigáda určená študentom, ktorí môžu 

odpracovať 20 hodín v týždni priemerne 

počas trvania pracovného vzťahu. Takýchto 

študentov využíva naša spoločnosť hlavne 

na pomocné administratívne práce. V tom-

to roku sme v lokalite Levice umiestnili 25 

študentov, v Šahách 8 a v Detve 1. Veľkým 

prínosom okrem nadobudnutých skúseností 

pre študenta je prínos pre našu spoločnosť. 

Budujeme si dobré meno, zvyšujeme pove-

domie mladých ľudí o našej spoločnosti, ale 

zároveň študentov pripravujeme aj na ďalšiu 

spoluprácu s našou spoločnosťou. Študenti si 

vyberajú práve našu spoločnosť ako prvú voľ-

bu, keď potrebujú garanta k svojej bakalárskej 

či diplomovej práci, alebo po skončení štúdia 

hľadajú vhodné zamestnanie.

Krátkodobý pracovný pomer na dobu určitú 

je určený študentom, ktorí majú záujem 

o prácu vo výrobe alebo potrebujú zís-

kať odbornú prax. Tento druh spolupráce 

poskytuje študentom rad výhod, na ktoré 

by ako brigádnici nemali nárok. Vrátane 

tarifnej triedy, dochádzkového bonusu, 

príplatkov za zmennosť, príspevku na stravu 

alebo alikvotnej časti nároku na dovolenku. 

Na základe dohody s niektorými univerzitami 

a ich fakultami môže krátkodobý pracovný 

pomer nahradiť povinnú odbornú prax. Túto 

možnosť v tomto roku využilo 11 študentov, 

z toho niektorí študenti u nás pracovali aj 

počas predchádzajúcich rokov. 

Ing. Mgr.Jana Kišová

Letné pracovné 
pomery už po tretíkrát, 
brigády už tradíciou

11
študentov využilo 
možnosť nahradiť 

krátkodobým pracovným 
pomerom povinnú prax

Spoločnosť ZF Slovakia sa zameriava na spoluprácu so študentmi počas celého 
roka. Spolupracuje hlavne so študentmi v rámci strediska duálneho vzdelávania, 
ale aj ďalšími študentmi či už stredných alebo vysokých škôl, kde využíva viace-
ré možnosti spolupráce.

Nové skúsenosti s projektom letnej školy

V tomto roku sa nám podarilo získať finančné 

prostriedky zo zdrojov EÚ na rozvoj vzdeláva-

nia počas pandémie ochorenia COVID-19. 

Na základe výzvy bolo možné zrealizovať letnú 

školu pre žiakov prvých ročníkov spolupracu-

júcich stredných odborných škôl v Trnave, 

v Leviciach a Detve. Prvotný záujem študen-

tov o túto mimoškolskú aktivitu nás najskôr 

príjemne prekvapil. Pôvodný stav študentov 

letnej školy sa síce znižoval priamoúmerne 

s príchodom leta, ale to nás neodradilo.

Podľa podmienok a usmernení Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-

publiky malo byť zámerom letnej školy na pra-

covisku praktického vyučovania  ponúknuť 

náhradu praktického vyučovania.  Cieľom teda 

bolo získanie a nadobudnutie praktických 

zručností a schopností žiaka adekvátnych pre 

absolventa prvého ročníka v príslušnom študij-

nom odbore a v príslušnom učebnom odbore 

v súlade so štátnym vzdelávacím programom 

a školským vzdelávacím programom pre 

príslušnú skupinu odborov.

Letná škola 
v strediskách duálneho 
vzdelávania v ZF 
Slovakia, a.s.

Leto v duálnom stredisku nebýva také hektické ako zvyšok 
roka. Počas školských prázdnin sa väčšinou využíva na vzde-
lávanie interných zamestnancov, prípadne na podporu akcií 
stavovských organizácií.
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Letné školy na pracovisku praktického vyučo-

vania sú organizované na báze dobrovoľnosti 

a bolo čisto na rozhodnutí zamestnávateľa, či 

letnú školu žiakom strednej odbornej školy, 

s ktorými má zamestnávateľ uzatvorenú 

učebnú zmluvu, sprístupní. Rovnako bolo 

na rozhodnutí zákonného zástupcu študenta 

či študentky, žiaka či žiačky, či túto možnosť 

využije. Preto z pôvodného počtu 55 žiakov 

a študentov zo všetkých odborov v prvom 

ročníku nakoniec letnú školu navštevovalo 

spolu 32 žiakov v levickom a trnavskom 

závode.

Fotografia: 
Spokojní trnavskí účastníci

Fotografia: 
Môžem si na 3D tlačiarni vytlačiť aj 
kolobežku?

Fotografia: 
Zoznámenie sa s pneumatikou

Prvotný záujem študentov 
o túto mimoškolskú 
aktivitu nás najskôr 
príjemne prekvapil.

SDV v závode Trnava

V stredisku duálneho vzdelávania v Trnave sa 

letnej praxe zúčastnili prevažne žiaci prvého, 

ale aj druhého ročníka odboru mechanik na-

stavovač. Keďže tieto ročníky počas školského 

roka fungovali prevažne dištančnou formou, 

žiaci si počas letnej školy mohli prakticky 

vyskúšať nadobudnuté teoretické vedomo-

sti pod vedení majstrov Tomáša Jankoviča, 

Jána Macošiara a Miloša Petroviča. Žiaci sa 

venovali základom strojárstva a zistili, ako 

fungujú  pneumatické obvody a komponenty. 

Zoznámili sa taktiež s prácou s 3D modelmi 

a následnou výrobou hotových dielov na 3D 

tlačiarňach, ktoré si mohli ako odmenu zobrať 

domov a pochváliť sa rodičom. Počas jedného 

dňa navštívili naše oddelenie ZF PS, kde pod 

vedením Kristíny Hodulíkovej  mohli hravou 

formou spoznať princípy štandardizovanej 

práce, ktorá je vo výrobnom podniku našej 

veľkosti nevyhnutnosťou.

32
žiakov spolu 
navštevovalo 
letnú školu  
v trnavskom  
a v levickom 
závode

SDV v závode Levice

Od pondelka nastúpilo do letnej školy 

v stredisku duálneho vzdelávania v levickom 

závode ZF 22 žiakov. Osemnásť z nich bolo 

z okolia Levíc a štyria študenti prišli z Detvy, 

kde má náš závod momentálne celkovo osem 

duálnych študentov.

Sedemnásti študenti z odborov mechanik 

nastavovač, programátor obrábacích strojov 

a zariadení a mechatronik pracovali na téme 

hodiny zo súčiastok, ktoré sa vyrábajú 

v závode. Piati mechanici elektrotechnici 

dostali k dispozícii stavebnice pre elektro-

technikov, kde sa učili správnym spôsobom 

spájkovania diód. Keď zvládli túto operáciu, 

opravovali svoje výrobky alebo ich upravovali 

tak, aby boli funkčné.

Tému výroby funkčných hodín z komponentov 

a súčiastok výrobkov ZF navrhla Mgr. Martina 

Šustáková, jedna z MOV strediska duálneho 

vzdelávania v Leviciach. Návrh a náčrt si štu-

denti spracovali a následne podľa materiálu 

postupne zostrojovali hodiny (strojčeky, ktoré 

hodiny poháňali, boli k dispozícii rovnaké pre 

všetkých).

Rozdelenie do skupín a následné praktické 

činnosti boli po celý čas pod dohľadom 

skúsených kolegov. Technické a praktické 

rady a dozor nad výrobou mal na starosti pán 

Jaroslav Babecz. Kolega z SDV, Bc. Anton 

Farkas, zase dohliadal na oblasť elektro, kde 

študenti a študentky pracovali na výrobe 

plošných spojov. 

Fotografie: 
Počas práce na projektoch
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Fotografia: Zem a kovid Fotografia: Niečo jednoduchéFotografia: Brzdový kotúč

Fotografia: Čas sa kráti v červenomFotografia: SovaFotografia: Niečo na kolesách 

Fotografia: Nočná obloha 

ZF to myslí so vzdelávaním vážne

Leto a hry patria k sebe. To isté možno tvrdiť 

aj o škole a hrách. Letná škola v strediskách 

duálneho vzdelávania mala žiakom hravou 

a nenásilnou formou počas tejto náročnej 

doby pripomenúť, že na nich ZF Slovakia, a.s., 

– ich partner vo vzdelávaní – myslí aj v týchto 

náročných časoch, a že využije každú možnú 

príležitosť, aby zo svojich žiakov a študentov 

pripravil profesionálov, ktorí sa nemusia báť 

o svoju budúcnosť a na trhu práce budú 

vždy robiť dobré meno sebe, ale aj našej 

spoločnosti.

Ing. Marek Benedik, Mgr. Miloš Petrovič, 

Mgr. Martin Tvrdý, PhD.
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