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„Sklo opäť sklom“
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Globálne hnutie na záchranu 
budúcnosti pod vedením 
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P O R T F Ó L I O
Şişecam vo svete: Ruská 
federácia
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pred výrobou
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potešenie letnej sezóne 
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Z D R A V I E
Pozor! Gastritída sa 
môže stať chronickou

N O V I N K Y

D I G I T Á L N Y 
Ž I V O T26

Prínos 
vody a minerálnej 
vody pre zdravie

Voda u dospelého človeka tvorí až 60% hmotnosti tela. Z tohto dôvodu potrebujeme 
vodu pre život a existenciu. Keďže pocit smädu je už posledný signál tela na nedostatok 
tekutín, nemalo by sa čakáť na pocit smädu, aby sa napilo. Ak telo stratí potrebnú vodu v 
príliš veľkom objeme, vzniká „dehydratácia“. Nápoje, ako sú nealkoholické nápoje, čaj, káva 
nemôžu pokryť potrebu vody v tele. Naopak spôsobujú väčšiu potrebu vody v tele.

Prínos vody a minerálnej vody 

Sklo je zdravie,
vodu a minerálnu vodu
pite zo sklenenej fľaše!

Voda:
• Je základom správneho krvného obehu a 
metabolizmu; znižuje pocit hladu.

• Uľahčuje trávenie potravy.

• Reguluje telesnú teplotu. Potením 
umožňuje vylúčenie odpadových látok.

•  Poskytuje pokožke zdravý vzhľad, spružu
je kožu.

Minerálna voda:
• Získava sa spod zeme, je prírodná.

• Obsahuje minerály, ako je vápnik, horčík, 
sodík, chlorid a fluorid, ktoré sú nevyhnutné 
pre ľudské telo.

• Má osviežujúci a povzbudzujúci účinok a 
môže sa piť kedykoľvek a kdekoľvek.

• Má omladzujúci efekt pri aplikácii na 
pokožku.
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VĎAKA JEDİNEČNÝM DİZAJNOM PAŞABAHÇE JE VARENİE PRAKTİCKEJŠİE A 
STOLOVANİE EŠTE PRÍJEMNEJŠİE.

ŠPECIÁLNE DARČEKY S JEDINEČNÝM DIZAJNOM A ŠIROKOU PONUKOU 
PRE VÝNIMOČNÉ PRÍLEŽITOSTI V OBCHODNÝCH DOMOCH PAŞABAHÇE.

ELEGANTNÉ A PRAKTICKÉ KÚSKY 
OD PAŞABAHÇE  OBCHODNÉ DOMY PAŞABAHÇE

PRIDÁVAJÚ FARBU K ŽIVOTU
  

Svoje skúsenosti v oblasti skla prenáša Paşabahçe tentokrát na detské 
výrobky. Sklenené fľaše značky Paşabahçe Bebe sú určené rodičom, ktorí 
dbajú na maximálnu hygienu a zdravie. Sklenené fľaše značky Paşabahçe 
Bebe zo žiaruvzdorného borosilikátového skla, špeciálne navrhnuté v tvare 
materského prsníka s antikolikovým cumlíkom,  vytvárajú jedinečnosť. 
Sklenené fľaše značky Paşabahçe Bebe s cumlíkami v 3 pomalých 
prietokoch, vhodné pre deti od 0+, 6+ a 12+ mesiacov, napomáhajú 
bezpečnému a zdravému vyživovaniu detí. Ľahko očistiteľné dojčenské 
fľaše Bebe poskytujú rodičom dôveru a pohodlie.

        PAŞABAHÇE 
ŠPECIÁLNE PRE BÁBÄTKÁ 

ŠPECIÁLNE PRE MESIAC RAMADÁN 

      OD BORCAM   

Obchody Paşabahçe prinášajú svojim zákazníkom rôzne 
alternatívy vďaka výrobkom, ktoré vyhovujú  každému 
vkusu a rozpočtu. Aj tých, ktorí chceli potešiť svojich otcov 
jedinečným a originálnym darčekom na Deň otcov, čakala 
široká škála výrobkov. Tiež pre online nakupovanie boli na 
predaj ponúknuté alternatívy darčekov na adrese: 
www.pasabahcemagazalari.com. Spolu s jedinečnými 
darčekmi, ako napríklad dekoratívne presýpacie hodiny Pir-i 
Reis, ruženec Çeşm-i Bülbül s typickými tureckými motívmi, 
písacie súpravy, filtračné kávové súpravy a poháre, sa jedným z darčekových alternatív, 
ktoré zaujmú miesto v najcennejších kútoch domov, stala šachovnica Murassa (zdobená 
drahými kameňmi). Figúrky v šachovnici Murassa boli navrhnuté podľa pôvodných 
šachových figúrok zo 16. storočia dochovaných do súčasnosti, pričom každá z figúrok 
bola ručne tvarovaná z ručne vyrábaného skla a ozdobená zlatom a ornamentom na 
sklo. Na figúrkach boli použité polodrahokamy z prírodného achátu.

         V OBCHODNÝCH 
DOMOCH PAŞABAHÇE 

PRE NAŠICH NAJVÄČŠÍCH HRDINOV 
NAJKRAJŠIE DARČEKY 

S výrobkami obchodov Paşabahçe prichádzajú do domovov farby jarnej sezóny. 
Obchodné domy Paşabahçe ponúkajú stovky farebných alternatív, ktoré odrážajú 
pulzujúcu energiu jari. Farebné výrobky zvestujúce príchod jari, nástenné dekorácie 
s možnosťou použitia v exteriéri, prútené koše a kuchynské výrobky s ornamentom 
jarnej vetvičky pridávajú jarnú atmosféru do domovov a obytných priestorov.

DŽBÁN GÖZ (OKO): Berk Ilhan, mladý dizajnér 
pôsobiaci v New Yorku, navrhol pre kolekciu Omnia 
Voda džbán Göz (oko), ktorý  jedinečným ručne 
maľovaným vzorom ponúka ohromujúci obraz.
DROPS/WAVES: Sezgin Aksu, talentovaná návrhárka, 
ktorá sa podpísala pod mnohé diela úspešné v 
celosvetovom meradle, pokračuje vo svojej práci v 
ateliéri v Miláne. Navrhla vázy Omnia Drops/Wave, 
inšpirované fascinujúcim obrazom dažďovej kvapky 
padajúcej do vody.
3% STUDŇA: Mladá dizajnérka Sena Solmaz, ktorá 
študovala dizajn v Turíne, navrhla pre kolekciu Omnia 
Voda radu 3% Studňa pozostávajúcu z vázy a misky. 
Vzory labyrintu na miske a vázach zdôrazňuje ťažkú 
námahu, najmä pre ženy v niektorých častiach sveta, 
dostať sa k zdroju čistej vody; zatiaľ čo modrá farba 
zdôrazňuje 3% čistej vody zostávajúcej na zemi. Tento 
dizajn, ktorý upriamuje pozornosť na právo ľudstva 
na čistú vodu, má za cieľ zvýšiť povedomie o ochrane 
čistých vodných zdrojov.

DO KOLEKCIÍ 

NOVÉ OSLNIVÉ KÚSKY
OMNIA 

      ENERGIU JARI  
OBCHODNÉ DOMY PAŞABAHÇE PRINÁŠA 

DO DOMOVOV

OBCHODNÉ DOMY PAŞABAHÇE 
POSILNILI 
KOLEKCIU OMNIA VODA 
ŠTÝLOVÝMI KÚSKAMI.

Sériou Elysia, ktorá sa skladá z troch 
pohárov rôznych veľkostí, ponúka 
Paşabahçe retro štýl a zároveň aj moderný 
štýl. Poháre Elysia, pútajúce pozornosť 
elegantnými líniami, zvislými pruhmi a 
kryštálovým leskom, prinášajú na stôl 
jednoduchý retro vzhľad.

RETRO ELEGANCIA

      SO SÉRIOU ELYSIA  

Všestranné výrobky Borcam sa stali najvýkonnejšími pomocníkmi v kuchyni počas 
Ramadánu. Na prestretie chutných, štýlových a praktických jedál ponúka Borcam výrobky v 
troch rôznych veľkostiach v sade Mix & Bake: ingrediencie po premiešaní v nádobe je možné 
hneď umiestniť do rúry bez preloženia do inej nádoby. Elegantné výrobky Borcam s červenými 
vrchnákmi uľahčujú prípravu jedál, zároveň umožňujú zachovanie ich čerstvosti bezpečným 
skladovaním. Výrobky Borcam s červenými vrchnákmi, uľahčujúce prestretie a uskladnenie 
v chladničke, sa tiež používajú ako ohrievacie nádoby v mikrovlnke. Termálna taška a štýlový 
obal pomáhajú zachovať teplé jedlá teplými a studené jedlá, ako olivový olej a dezerty, 
studenými. Navyše vďaka ergonomickej rúčke sa jedlo tiež ľahšie prenáša.



N O V İ N K Y6.7           

Obchodné domy Paşabahçe prinášajú milovníkom umenia a histórie modely kolekcie „Svetové dedičstvo v skle“, v ktorej pojal historické a kultúrne 
dedičstvo Turecka. Kolekcia, pozostavajúca z artefaktov pod ochranou UNESCO, reprezentuje stavby Turecka jedinečnej hodnoty. Tieto unikatné modely 

s originálnym dizajnom sa vyrábáju v limitovanej edícii a sú milovníkom histórie a umenia v ponuke v Obchodných domoch Paşabahçe.

MINCA TROYA 
V 20. roku svojho uvedenia do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 
bol rok 2018 vyhlásený za rok Tróje. Špeciálne pre túto príležitosť 
aj OD Paşabahçe navrhli Trójske mince v skle. Trójske mesto alebo 
Truwa, ktoré je predmetom eposu Ilias z doby bronzovej a v ktorej sa 
odohrala svetoznáma Trójska vojna, sa nachádza na okraji hôr Kaz na 
hranici provincie Çanakkale. V gréckej mytológii vojnu, ktorú vyvolal 
Paris s Trójou únosom Heleny, manželky spartského kráľa Menelaa, 
a následným útokom Grékov na Tróju v Anatólii, nazývajú Trójskou 
vojnou. Pre sklenenú Trójsku mincu sa použili reliéfy z 2 bronzových 
Trójskych mincí, ktoré boli razené s tématikou Trójskej vojny počas 
nadvlády Rímskej ríše v Tróji. Na jednej strane sklenenej mince je 
vyobrazený trójsky hrdina Hektor, ako drží štít v ruke a vrhá fakle na 
nepriateľské lode Akha. Na druhej strane je scéna s Hektorom na 
vojnovom voze. Na oboch stranách je nápis EKTΩP IIEΩN (Hektor - 
Illionský). Sklenená Trójska minca je vyrobená z ručne vyrábaného 
skla a tvarovaná technikou „pate de verre“ a v spodnej časti bol použitý 
zelený mramor Teos.

SELİMİYE KUBBE SAHAN 
Misa s kupolovitou pokrilcou 

Mešita Selimiye v Edirne je majstrovským dielom architekta Sinana, 
považovaného za najvýznamnejšieho architekta osmanskej a tureckej 

histórie. Svojou veľkou kupolou so 4 štíhlymi a gracióznymi minaretmi; 
reliéfmi z kameňa, mramoru, dreva, perlete a obzvlášť dlaždíc použitých 

v interiéri a jemným spracovaním patrí medzi najlepšie príklady tohto 
obdobia. Svojimi rytinami na kopule a klenbách, mramorovou dlažbou 

nádvoria, knižnicou rukopisov tykajúcich sa budovy, vzdelávacími 
inštitúciami, vonkajším nádvorím a remeselníckym trhoviskom sa 

považuje za historické majstrovské dielo. Mešita Selimiye bola zapísaná 
ako svetové dedičstvo v roku 2011. Inšpiráciou pre návrh misky 

Selimiye Kubbe boli motívy z kopuly pred dverami, ktoré sa otvárajú 
do vnútorného nádvoria mešity Selimiye. Miska je vyrobená z ručne 

vyrábaného skla a všetky reliéfne vzory boli dekorované pozlátením z 24 
karátového zlata a patinovými farbami. Miska Selimiye Kubbe, vyrobená 
v limitovanej edícii z čierneho mramoru Taurus, patrí medzi drahocenné 

kúsky kolekcie.

MİSA UZUNKÖPRÜ 
Počas vlády sultána Murat II., šiesteho sultána Osmanskej ríše, bol 
v rokoch 1427-1443 architektom Muslihiddinom postavený most 
Uzunköprü cez rieku Ergene. Uzunköprü má dĺžku 1393 metrov a 
172 oblúkov, čo z neho robí najdlhší kamenný most na svete. Most 
Uzunköprü, ktorý bol  v roku 2015 zaradený do dočasného zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO, sa stal inšpiráciou pre misu Uzunköprü 
z ručne vyrábaného opálového skla. Misa Uzunköprü,  navrhnutá 
inšpiráciou z geometrických motívov, rastlinných a živočíšnych postáv 
na oblúkoch a základnom kameni mosta Uzunköprü, má všetky reliéfne 
vzory ručne dekorované pozlátením a patinovými farbami.

VÁZA HRAD DIYARBAKIR
História hradu Diyarbakir sa datuje spred 3 000 rokov. Steny 
hradu s nápismi v helénskych jazykoch, latinčine, sýrčine, 
arménčine a arabčine sú kultúrnym bohatstvom vysokej 
univerzálnej hodnoty a svedčia o prítomnosti civilizácie v 
Anatólii. Steny hradu sú zdobené rezbami, reliéfmi a motívmi 
nesúcimi stopy civilizácií, ktoré vládli mestu, ako aj nápismi, 
ktoré ich lemujú ako šerpa. Šah Melik Salih Memduh z dynastie 
Artukovcov postavil v roku 1208 Baštu siedmich bratov, ktorá 
patrí k najvýznamnejším baštám hradu Diyarbakir. Hevselské 
záhrady, ktoré sú po tisíce rokov spojené s hradom, sú dôležitou 
prírodnou oblasťou, ktorá od čias Asýrčanov po súčasnosť 
uspokojuje každodenné potreby potravín mesta. V roku 2015 
boli Hrad Diyarbakir a záhrady Hevsel zapísané do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Váza Hrad Diyarbakir z kolekcie 
„Svetové dedičstvo v skle“ je vyrobená z ručne vyrábaného 
jantárového skla. Pozlátenie zo zlata bolo nanesené na všetky 
reliéfne vzory na váze, ktorá ma na sebe reliéf Bašty Siedmich 
bratov s dvojhlavým orlom a okrídleným levom.

VÁZA İNANDIK 
Váza Inandik sa vyrába z ručne vyrábaného dymového 

zeleného skla. Je inšpirovaná remeselným spracovaním a 
motívmi špecifickými pre Chattušaš, hlavné mesto chetitskej 

ríše, jednej z najdôležitejších ríš, ktorá kedy vládla v Anatólii. 
Na štyroch vlysoch Vázy Inandik z obdobia starovekého 

chetitského kráľovstva 1600 p. n. l. je ilustrovaný posvätný 
svadobný obrad s rôznymi hudobníkmi a akrobatickými 

tanečníkmi. Váza Inandik má všetky reliéfy ručne dekorované 
zlatom, platinou a patinovými maľbami. Vyrába sa v 

limitovanej edícii a je milovníkom histórie a umenia k 
dispozícii v Obchodných domoch Paşabahçe.

NEOPAKOVATEĽNÉ 
MODELY 

KOLEKCIE „SVETOVÉ DEDIČSTVO V SKLE“ Z 
OBCHODNÝCH DOMOV PAŞABAHÇE



Kolekcia Mist, ktorú pre Nude navrhol Tamer Nakışçı (Nakyšdži), 
sa stala víťazom kategórie „Dizajn produktu“ v súťaži Good 
Design, jednej z najstarších a najuznávanejších dizajnových 
súťaží na svete. Dizajn, ktorý aj predtým získal cenu Wallpaper 
a Design Plus, pozostáva z váz troch rôznych veľkostí. Vázy 
Mist, vyrábané z bezolovnatého krištáľového skla, ponúkajú 
multifunkčné použitie. Dizajn váz od Tamera Nakışçiho 
umožňuje ich použitie ako stojan na časopisy a dodáva 
domácnostiam a kanceláriám štýl a eleganciu. S efektom 
vlny na vonkajšom povrchu vytvára kolekcia optickú ilúziu, a 
tak prináša do interiéru čarovný vzhľad s rôznymi farebnými 
odrazmi.

         GOOD DESIGN 
UDELIL CENU KOLEKCII 
NUDE MIST 
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Şişecam Cam Ambalaj sa vrátila s cenou zo súťaže o dizajn, na ktorej sa po 
prvý krát zúčastnila s fľašou, ktorú navrhla a vyrobila pre jednu z popredných 
spoločnosti s nápojmi v Turecku. Na 11. ročníku súťaže „Design Award & 
Competition“, jednej z popredných dizajnérskych súťaží na celom svete, bolo 
v 110 kategóriách hodnotených 66100 súťažiacich zo 180 krajín. V súťaži s 
mnoho rôznymi kategóriami cenu druhej najvyššej úrovne „Golden Design 
Award” získala značka „Frederik“ navrhnutá Dizajnovým centrom Şişecam. 
Táto cena sa udeľuje iba 2% z celkového počtu zúčastnených. Fľaša Frederik 
obdĺžnikovým tvarom ponúka ideálnu formu plnenia tlakových nápojov.

ZÍSKALA ŞIŞECAM CAM AMBALAJ

        ZLATÚ CENU ZA 
DIZAJN

Na Slávnostnom udeľovaní cien za „Strešné 
a fasádové materiály“ bolo novovyvinuté 
temperovateľné tónované sklo spoločnosti 
Şişecam Düzcam uznané za „Fasádový 
materiál roka“. 41. ročník Stavebného veľtrhu, 
ktorý sa koná od roku 1978 a je jednou z 
najdôležitejších udalostí v odvetví stavebníctva 
Turecka, sa tohto roku uskutočnil  8.-12. mája 
v Kongresovom a výstavnom centre Tüyap. 
Na slávnostnom udeľovaní cien za „Strešné 
a fasádové materiály“ v rámci 41. ročníka 
Stavebného veľtrhu - Turkey Build İstanbul si 
Şişecam Düzcam zaslúžil ocenenie „Fasádový 
materiál roka“ za svoj výrobok temperovateľné 
tónované sklo. Cenu v mene Şişecam Düzcam 
prevzala viceprezidentka pre marketingový 
predaj spoločnosti Şişecam Düzcam Ebru 
Şapoğlu.

FASÁDOVÝ MATERIÁL ROKA: 

FĽAŠA FREDERIK ZÍSKALA OD  A’ DESIGN AWARD&COMPETITON 
OCENENIE “GOLDEN DESİGN AWARD”. 

NA SLÁVNOSTNOM UDEĽOVANÍ CIEN ZA 
„STREŠNÉ A FASÁDOVÉ MATERIÁLY“ BOLO 
TEMPEROVATEĽNÉ TÓNOVANÉ SKLO 
SPOLOČNOSTI ŞİŞECAM DÜZCAM ZVOLENÉ  
ZA „FASÁDOVÝ MATERİÁL ROKA”.

       TEMPEROVATEĽNÉ 
TÓNOVANÉ SKLO 
ŞIŞECAM Jedno z najprestížnejších ocenení v dizajnovom svete Red Dot 

Award bolo zaslúžene udelené kolekcii „Parrot“, ktorú  ako súpravu 
džbánu a pohára navrhol pre Nude Tomáš Kráľ. Tomáš Král, návrhár 
tejto zábavnej súpravy džbánu a pohára, ktorá kombinuje funkčnosť, 
komentuje kolekciu: „Milujem vytvárať návrhy, s ktorými sa ľudia 
môžu hrať. Chcem, aby moje modely boli funkčné, zároveň však 
aby vyvolali spomienky alebo epizódy zo života a aby boli na stole 
badateľné ešte z diaľky.“

         PRE KOLEKCIU 
NUDE PARROT  
EŠTE JEDNA CENA    

PRE PAŞABAHÇE

      CENA  
EXCELENTNOSTI  

Na celosvetovej súťaži o dizajn „Tableware International Awards 
of Excellence 2018“ sa tento rok zúčastnilo celkovo 100 firiem v 
16 kategóriách. Účastníkov hodnotila 25-členná porota zložená z 
medzinárodných odborníkov, dizajnérov a kupujúcich. Model Round Up 
z kolekcie Handmade z dielne návrhára Burcua Akbuluta pre Paşabahçe 
získal v súťaži druhú cenu v kategórii „Fine Glassware“.

SVOJİM VÝROBKOM ROUND-UP ZÍSKALA PAŞABAHÇE 
OCENENİE OD TABLEWARE INTERNATİONAL AWARDS 
OF EXCELLENCE 2018. 

KOLEKCIA PARROT BOLA OCENENÁ CENOU 
„RED DOT AWARD”. 



PRIEMYSEL SOLÁRNEJ ENERGII SA ZIŠIEL NA 
11. MEDZINÁRODNOM VEĽTRHU SOLÁRNEJ ENERGIE A 
TECHNOLÓGIÍ. 

Spoločnosť  Şişecam Düzcam sa zúčastnila na 11. Medzinárodnom 
veľtrhu solárnej energie a technológií - Solarex Istanbul 2018, ktorý sa 
konal 5. - 7. apríla 2018 v Istanbulskom výstavnom centre v Yeşilköy. 
Na veľtrhu Spoločnosť Šişecam Düzcam prezentovala vysoko 
priepustné solárne sklá s antireflexnou povrchovou úpravou pre 
maximálnu účinnosť solárnych panelov a poskytla informácie o týchto 
vysokovýkonných sklách.

MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ V SOLÁRNEJ ENERGII
Vo svojom stánku o rozlohe 42 metrov štvorcových prezentáciou 
svojich výrobkov, ktoré poskytujú maximálnu účinnosť pri výrobe 
slnečnej energie, Spoločnosť Şiecam Düzcam oboznamovala 
odborníkov z priemyslu s vysoko priepustnými sklami s nízkym 
obsahom železa. Hodnotiac potenciál slnečnej energie v našej krajine v 
panelových diskusiách v rámci veľtrhu, predstavitelia Şişecam Düzcam 
informovali o sklách s vysokou účinnosťou v tomto kontexte.

ŞIŞECAM DÜZCAM 

41. ročník Stavebného veľtrhu, ktorý je jednou z najdôležitejších udalostí 
v odvetví stavebníctva Turecka, sa konal  8.-12. mája v Kongresovom 
a výstavnom centre Tüyap Beylikdüzü. Vo svojom špeciálnom stánku 
o rozlohe 90 metrov štvorcových Şişecam Düzcam vítala zástupcov 
stavebného sektora a vystavovateľov, ktorí prejavili veľký záujem o 
vystavované vysoko technologické produkty a o pripravované aktivity.

VÝROBKY ŞİŞECAM DÜZCAM, ČO TVORİA ROZDİEL 
V rámci Stavebného veľtrhu prezentovala Şişecam Düzcam výrobky, 
ktoré reflektujú odbornosť v oblasti výskumu a vývoja, a informovala o 
produktoch na úsporu energie, kontrolu bezpečnosti a reguláciu hluku 
a o najnovších dekoratívnych výrobkoch. Jedným z najzaujímavejších 
produktov exponovaných na veľtrhu bolo vysokoúčinné temperované 
tónované sklo Şişecam Düzcam, ktoré zabezpečovalo účinnú 
tepelnú izoláciu a solárnu reguláciu. Şişecam Düzcam prezentovala 
návštevníkom spolu s vysoko účinnými výrobkami a digitálnymi prácami 
aj novovyvinuté mobilné aplikácie. Nový maskot spoločnosti Isıcam Isıcık 
predstavil návštevníkom vysoko výkonné produkty Systémov Isıcam a 
pomohol spotrebiteľom vybrať ten správny výrobok Isıcam podľa ich 
potrieb. Na veľtrhu sa konala „Návšteva architektonických majstrovských 
tried“, v rámci ktorej za prítomnosti moderátora architekta Dr. Hasana 
Cenka Dereliho navštívili hosťujúci architekti a účastníci veľtrhu stánok 
Şişecam Düzcam a získavali informácie.

MATERİÁLY A R&D V DİGİTALİZUJÚCOM SVETE
V rámci 41. ročníka Stavebného veľtrhu bol usporiadaný diskusný panel  
„Predvýroba: vytvor odlišnosť v materiáloch!“. Otázky materiálov, výskumu 
a vývoja v digitalizujúcom svete boli prediskutované na paneli, kde mala 
prejav aj viceprezidentka pre marketingový predaj Şişecam Düzcam Ebru 
Şapoğlu. Vo svojom prejave v mene Türkiye İMSAD (Združenie tureckých 
výrobcov stavebných materiálov) Ebru Şapoğlu upriamila pozornosť na 
to, ako je dôležité z perspektívy tvorivých riešení pre budúcnosť, aby všetci 
aktéri v sektore stavebníctva sledovali vývoj technológie a spolupracovali. 
Şapoğlu uviedla, že v tomto ohľade je každý zodpovedný. Ďalej vo svojom 
prejave vyhodnotila štúdie investícií do výskumu a vývoja v tomto sektore 
a tiež poskytla informácie o úlohách technologických centier pri vývoji 
materiálov.

NA STAVEBNOM VEĽTRHU - TURKEY BUILD İSTANBUL 
2018 PREZENTOVALA ŞİŞECAM DÜZCAM INOVATÍVNE 
VÝROBKY VYROBENÉ POKROČILÝMI TECHNOLÓGIAMI

NOVATÍVNE 

VZBUDILI VEĽKÝ ZÁUJEM

PRODUKTY DÜZCAM 
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9. ročník Kongresu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa tento 
rok konal v Kongresovom centre Haliç 6.-9. mája. Na veľtrhu v rámci 
Kongresu Şişecam Düzcam predstavil bezpečnostné a ochranné výrobky 
zo skla. V stánku Şişecam Düzcam pozornosť návštevníkov pútali sklá  
Şişecam Lamine (vrstvené), ktoré nerozptyľujú črepiny pri rozbití, čím 
poskytujú vysokú bezpečnosť a sú vhodné na široké využitie. Ministerstvo 
práce a sociálneho zabezpečenia udelilo spoločnosti Şişecam Düzcam 
Osvedčenie o uznaní za podporu 9. ročníku Kongresu bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. Şişecam Düzcam priťahovala veľkú pozornosť 
najmä u odborníkov na bezpečnosť práce, u zástupcov verejných inštitúcií 
a zastupiteľstiev.

NA KONGRESE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

          BEZPEČNOSTNÉ A 
OCHRANNÉ SKLÁ  

PREDSTAVILA SOLÁRNE SKLO 
NA SOLAREX 2018 
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KAŽDÁ MATKA MÁ

SA KONALA V OBCHODNÝCH DOMOCH PAŞABAHÇE

AUTOGRAMIÁDA NOVEJ KNIHY  

      SVOJU PAŞABAHÇE 

      EMEL BAŞDOĞAN 

SYSTÉM 
PATIKA

Na Deň matiek sa Paşabahçe podpísala pod kampaň, ktorá potešila matky. So sloganom 
„Každá matka má svoju Paşabahçe“ organizovala špeciálne podujatia v predajných 
miestach Paşabahçe po celom Turecku. V určených 75 obchodoch v termíne od 
11.-12. -13. mája mali kupujúci šancu vyhrať krásne výrobky Paşabahçe.

PRE MAMKY VÝNIMOČNÉ DARČEKY
Výrobky Paşabahçe, ktoré sú jedným z najväčších pomocníkov matiek, ponúkajú vyber 
ideálneho darčeka na Deň matiek vďaka najnovším farebným modelom. Vďaka širokej 
škále výrobkov a rôznym kolekciám je značka Paşabahçe preferovaná medzi tými, ktorí 
chcú potešiť svoju matku. Medzi najobľúbenejšie výrobky Paşabahçe na Deň matiek 
patria: séria Jungle, ktorá prináša jarnú energiu, kolekcia Mosaic, ktorá odráža retro 
atmosféru 70. rokov, kolekcia Tropic, ktorá ponúka eleganciu japonských ruží, a energická 
kolekcia Summer Time. K najštýlovejším a najužitočnejším darčekovým alternatívam pre 
matky, náročné na eleganciu, sa zaradili obedová súprava Linden Paşabahçe ocenená za 
dizajn a trojdielna prenosná súprava s taškou Borcam.

Obchodné domy Paşabahçe umožnili stretnutie čitateľov 
s Emelom Başdoğanom, jedným z najvýznamnejších 
osobností v oblasti gastronómie na autogramiáde jeho 
novej knihy o jedle. V obchodnom dome Kanyon Yaşam 
Paşabahçe v piatok 11. mája o 17.30 hod. sa uskutočnil 
prvý deň autogramiády novej knihy Emela Başdoğana, 
o ktorom sa už dlhé roky hovorí v súvislosti s jeho 
aktivitami v oblasti gastronómie. V knihe Başdoğana 
„Aj keď slabneš, život je krásny: dobrôtky bez muky a 
cukru“, ktorá je publikovaná vydavateľstvom Hep Kitap, 
sú recepty ilustrované jeho vlastnými akvarelovými 
kresbami.

Práca systému Patika 
sa najprv začne s 
potenciálnymi hodnoteniami 
a výsledky výkonnosti 
zamestnancov, ako aj ich 
maticové polohy sa určia v 
roku 2018. Keď sa vytvorí 
nová pozícia, kandidáti v 
zásobníku Patiky  budú 
zaradení do merania na 
základe polohy. Maticové 
polohy budú aktualizované 
každoročne na základe 
výkonnostných výsledkov. 
Takto sa poskytne 
príležitosť zaradiť sa do 
zásobníka.

PAŞABAHÇE OSLAVOVALA DEŇ MATIEK ŠPECIÁLNOU KAMPAŇOU 
A PRÍJEMNÝMI PODUJATIAMI. 

V OBCHODNÝCH DOMOCH PAŞABAHÇE 
SPUSTILI SYSTÉM 

      PATIKA 

Spúšťajú sa aplikácie systému „Patika“ vyvinuté pre zamestnancov 
Obchodných domov Paşabahçe. Týmto systémom riadenia talentu 
a kariéry „Patika“, má Paşabahçe Mağazaları za cieľ podporovať 
vývojové procesy predajných tímov, ktoré významne prispievajú k 
udržaniu vysokej kvality služieb; ďalej individuálnym plánovaním a 
smerovaním v kariére napomôcť kandidovať na manažérske pozície, 
ktoré by sa v obchodoch vytvorili. V máji sa konalo spustenie systému 
za účasti riaditeľov a asistentov riaditeľov obchodov, na ktorom 
vystúpila Esra Tokel, generálna riaditeľka spoločnosti Obchodné domy 
Paşabahçe, s úvodným prejavom a uviedla: „Naše ľudské zdroje sú 
naším najdôležitejším bohatstvom. Kladieme veľký dôraz na rozvoj a 
posilnenie našich zamestnancov, na objavenie talentov spomedzi nás, 
na plánovanie kritických pozícií, ktoré budú naďalej zastupovať našu 
spoločnosť v budúcnosti. Preto sme pripravili špeciálny program pre 
našich zamestnancov v obchodoch, ktorí sú tvárou našej spoločnosti 
pri stretnutí s našimi zákazníkmi.“ 

Aj výkonná riaditeľka pre Ľudské zdroje a podnikovú komunikáciu 
Skupiny, Şengül Demircan, (Šengül Demirdžan) vo svojom prejave 
poďakovala všetkým zamestnancom a uviedla, že na zahraničných 
stretnutiach vždy dostala chvály na naše obchody a hlavne na 
našich zamestnancov, čo ju naplnilo hrdosťou. Riaditeľka pre Ľudské 
zdroje spol. Paşabahçe Mağazaları, Meral Acar, predniesla prejav 
s informáciami o Patike (cesta). Acar uviedla, že sa Patikou snaží 
jasne definovať procesy riadenia zručností a kariéry zamestnancov v 
obchodoch. Ďalej uviedla:  „opísali sme cestu zamestnanca od pozície 
„obchodný poradca“ alebo „výkonný asistent“ do pozícii riadenia 
obchodu ako dobrodružnú cestu podporujúcu aj osobný rozvoj. Máme 
sen o pokračovaní našej cesty s vysoko kompetentnými a lojálnymi 
spolupracovníkmi, ktorí rozvojom a posilňovaním firemných hodnôt 
pomôžu prispieť k lepšej budúcnosti našej spoločnosti. Okúsili  sme 
veľkú radosť, keď sme objavovali talenty spomedzi nás a podporovali 
ich, smerovali k našej vízii a premýšľali o jej pozitívnom dopade.“

OBCHODNÉ DOMY PAŞABAHÇE SPUSTILI SYSTÉM RIADENIA TALENTU A KARIÉRY
„PATIKA“ PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ PRACUJÚ V OBCHODOCH



Milánsky týždeň dizajnu, jedno z najvýznamnejších svetových podujatí 
v oblasti dizajnu, spojil popredné svetové dizajnérske značky od 17.- 
22. apríla 2018. Reprezentant čírej estetiky Nude získal svojimi novými 
kolekciami veľké uznanie.

KOLEKCİA ECRİN BOLA PRVÝKRÁT VYSTAVENÁ V MİLÁNE
Kolekcia „Ecrin“, navrhnutá nemeckým dizajnérom Sebastianom 
Herknerom, bola prvýkrát prezentovaná na Milánskom týždni dizajnu. 
Spolu s Ecrin bola vystavená aj kolekcia „Beret“, ktorú Herkner inšpirovaný 
kultovým francúzskym klobúkom navrhol pre Nude. Stánok Nude 
tiež predstavil kolekciu Concentric od renomovaného architekta a 
priemyselného návrhára Rona Arada a kolekciu váz „Blade“ s hrubým 
dnom z dielne škandinávskeho dizajnérskeho ateliéru Pentagon Design 
navrhnutú pre Nude. Kolekcia „Hepburn“ od Brada Ascalona, ktorá bola 
prvýkrát predstavená v Paríži na akcii Maison&Object, a kolekcie “Big Top” 
od Youmeusa sa zaradili medzi návrhy vystavené na Milánskom týždni 
dizajnu.

Globálny gastroekonomický summit organizovaný TURYID (Združenie 
investorov a podnikateľov v cestovnom ruchu) sa konal v Istanbulskom 
Kongresovom centre Lütfi Kırdar 29. marca. Summit, sponzorovaný 
Nude, predstavuje jeden z prvých vážnych krokov v transformácii 
gastronómie do priemyslu. Na summite, ktorý spája medzinárodných 
zástupcov gastronomického priemyslu, hospodárskych lídrov a 
vizionárov, sa diskutovalo o príležitostiach a vývojových vzorcoch v 
odvetví. Na summite, ktorý podporuje Ministerstvo hospodárstva a 
Turecká rada exportérov,  boli vyhodnotené aj medzinárodný branding a 
vzorce hospodárskeho rastu.

GASTRONOMICKÝ SEKTOR

NUDE NA MILÁNSKOM TÝŽDNI DIZAJNU
REPREZENTANT ČÍREJ ESTETIKY

Nude je hlavným sponzorom Challenging Master 
Classes 2018, ktorý dal do hromady profesionálov 
odvetvia dňa 7. - 8. apríla v hoteli The Marmara Hotel v 
Taksime (časť Istanbulu). Na podujatí Nude predstavila 
milovníkom vína a profesionálom v stravovaní svoju 
kolekciu pohárov Stem Zero, ktorá sa vyznačuje 
ľahkosťou a eleganciou. 7. apríla v rámci Challenging 
Master Classes sa konala slepá degustácia s Yair 
Haidu za účasti Oz Clarke a Madeleine Stenwreth MW. 
Séria Stem Zero, ktorá vďaka špeciálnej technológii 
„Ion Shielding“ Şişecam je dvojnásobne silná a odolná, 
získala ocenenie od účastníkov podujatia.

V APRÍLI BOLI NA MILÁNSKOM TÝŽDNI DIZAJNU VYSTAVOVANÉ NAJNOVŠIE MODELY SÉRIA NUDE.
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Nude bol hosťom programu „Tí, ktorí posúvajú hranice“, ktorý hovorí 
o úspešných príbehoch popredných značiek Turecka. V programe 
na kanáli NTV sa hovorilo o tom, ako sa organizácie otvárali svetu 
s podporou Turquality od Ministerstva hospodárstva TR, aby sa 
podelili o svoje úspechy v oblasti výskumu a vývoja, inovácie a 
dizajnu  a o skúsenosti pre zvýšenie vývozu a branding.
V relácii, uverejnenej v piatok 25. mája, sa vysielalo o  ceste, o 
vzniku, o rozvoji a cieľoch značky Nude na základe exkluzívnych 
reportáží s Dr. Ahmetom Kırmanom, podpredsedom predstavenstva 
a generálnym riaditeľom skupiny Şişecam, s Cemilom Tokelom, 
predsedom Skupiny výrobcov sklenených výrobkov pre domácnosť 
a s riaditeľmi Skupiny výrobcov sklenených výrobkov pre 
domácnosť. Tí, ktorí premeškali program vysielaný na NTV alebo si 
ho chcú  pozrieť znovu, môžu tak urobiť na stránke YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=kccGfbHt1Qs.

NUDE

DİZAJNY NUDE SÚ UZNÁVANÉ PO CELOM SVETE

NAJPÔVABNEJŠIE VERZIA SKLA
V MODELOCH NUDE    

V DOKUMENTE 
NTV „TÍ, KTORÍ 

POSÚVAJÚ HRANICE“ 

        SA ZDRUŽIL NA GASTRONO-
MICKOM SUMMITE 

VÝNIMOČNOSŤ 
NA MASTER CLASS 2018

STEM ZERO 
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Şişecam Düzcam, ako prvá spomedzi spoločností Turecka v tomto 
odvetví,  oprávnene získala certifikát EPD (Environmentálne vyhlásenie o 
výrobku) pre svoje  výrobky, ktoré poskytujú trvalo udržateľné, ekologicky 
citlivé a inovatívne riešenia. Výrobky Şişecam Düzcam so certifikátom 
EDP, ktoré sú vo svojich procesoch založené na zodpovednej spotrebe 
a výrobe, sa skladajú zo skupín: bezfarebné ploché sklo, bezfarebné 
vrstvené sklo, bezfarebné matné sklo, farebné tónované sklo, bezfarebné 
pokovované Low-E sklo a ekologické zrkadlá. Şişecam Düzcam 
sleduje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja založenú na zásadách 
podporujúcich ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (CTUR) a vyrába 
tieto produkty v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja 12.

Şişecam Düzcam spustila pre talianskych zákazníkov propagáciu 
webových stránok a mobilných aplikácií v taliančine. Ebru Şapoğlu, 
viceprezidentka pre marketingový predaj Şişecam Düzcam, Tuncay 
Aydın, riaditeľ skupiny zahraničných predajcov Şişecam Düzcam a 
Lorenzo Prencipe, regionálny riaditeľ predaja v Taliansku, poskytli 
informácie o aktivitách a nových projektoch v Taliansku a predstavili 
webové stránky a mobilné aplikácie na uvádzajúcej akcii v múzeu 
Sabancı v Atlı Köşke. V rámci uvádzajúcej akcie v termíne 31. mája 
- 2. júna navštívili talianski hostia v Istanbule prestížne projekty, kde 
sa používajú výrobky Şişecam Düzcam. Po exkurzii po projektoch, 
taliansky tím tiež našiel príležitosť sa oboznámiť s výrobkami v 
showroome v hlavnom sídle Šişecam Düzcam.

PRVOU SPOLOČNOSŤOU TURECKA 
S EDP CERTIFIKÁTOM SA STALA

PRIVÍTALA V ISTANBULE 
TALIANSKYCH ZÁKAZNÍKOV

ŞIŞECAM DÜZCAM 

ŞIŞECAM DÜZCAM 

 

Şişecam Düzcam sa podpisuje pod aktivity v rámci „Projektu sklárskeho 
majstrovstva“, ktoré zvýšia hodnotu sklárskeho priemyslu. V rámci 
projektu, ktorý podporuje zvyšovanie kvalifikovaných ľudských zdrojov v 
tomto sektore, boli vypracované „Národné profesijne štandardy“. Profesijne 
štandardy pre päť povolaní v sektore spracovania skla vypracované s 
podporou odborníkov a majstrov príbuzných povolaní, boli uverejnené 
v Úradnom vestníku. Na základe týchto štandardov boli realizované 

workshopy, ktoré vymedzili „Národné kvalifikačné predpoklady“. Správna 
rada Úradu pre odborné kvalifikácie schválila svojim Rozhodnutím č. 
2018/54 zo dňa 11.04.2018 „Národné kvalifikačné predpoklady“, ktoré 
vymedzujú vedomosti, zručnosti a kompetencie požadované pre úspešné 
vykonávanie súvisiacich povolaní. Pre ďalšiu fázu projektu pokračujú práce 
na testovaní a certifikácii majstrov a pracovníkov pracujúcich v sklárskom 
sektore.

PROJEKT SKLÁRSKEHO MAJSTROVSTVA POKRAČUJE

15. - 16. mája privítala Şişecam Düzcam v Istanbule popredných 
architektov z Bulharska, Srbska a Ruska. Architekti mali príležitosť 
preskúmať projekty, ako sú Nurol Park, Balance Güneşli, Business 
Istanbul a Pega Kartal, ktoré sa v Istanbule realizujú s výrobkami 
Şişecam Düzcam. Hneď po prvom dni, ktorý skončil plavbou 
Istanbul Bospor, boli architekti na druhý deň hosťami v sídle 
spoločnosti Şişecam a preskúmali výrobky v showroome Şişecam 
Düzcam a otestovali ich vlastnosti a užitočnosť. Návšteva, ktorú 
vysoko ocenili architekti pre program exkurzií a rozmanitosť 
výrobkov, sa uzavrela prehliadkou Kolekcie sklenených diel v sídle 
spoločnosti Şişecam. 

NAVŠTÍVILI 
ARCHITEKTI

ŞIŞECAM DÜZCAM 

Şişecam Düzcam organizovala akciu v 
hoteli Les Ottoman Otel a predstavila 
svoj nový výrobok –
vrstvené (laminové) sklo – ktorý 
prináša rozdiel v smere bezpečnosti 
a ochrany. Zatiaľ čo najobľúbenejší 
bloggeri Turecka získavali informácie o 
vrstvenom skle na prezentácii s témou 
„Vaši milovaní sú pod  ochranou“, 
poskytla sa príležitosť overiť  vynikajúce 
kvality produktu na skúšobnom 
stojane. Tansu Kumru, riaditeľka 
marketingovej skupiny Şişecam 
Düzcam, upozorňuje na nevyhnutnosť 
bezpečnosti pri používaní skla a zdieľa 
nasledujúce informácie o produkte: 
„Ako Şişecam Düzcam sme vyvinuli 

bezpečnostné sklá s cieľom predísť 
zraneniam spôsobeným rozbitím skla 
a ochranné sklá, aby sme chránili pred 
útokmi zvonka. Sklo Şişecam Lamine 
je možné použiť ako v oknách, tak aj 
na okenných parapetoch. Skutočnosť, 
že najmä okenné, strešné, podlahové 
sklo, sklo na dvere a zvlášť sklo určené 
pre školy, je laminové sklo, získava tak 
na dôležitosti z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany našich blízkych.“ Kumru tiež 
informovala účastníkov o sérii Isıcam K 
s funkciou Lamine, ktorá je preferovaná 
pre projekt 3. Letiska. Ďalej uviedla, 
že séria Isıcam K značne znižuje 
náklady na tepelnú a solárnu reguláciu, 
vykurovanie a chladenie.

SÚ VAŠI MILOVANÍ POD OCHRANOU

S VRSTVENÝM SKLOM 
NOVÉ VRSTVENÉ(LAMINOVÉ) SKLO ŞIŞECAM DÜZCAM S 
VYNIKAJÚCIMI BEZPEČNOSTNÝMI A OCHRANNÝMI PRVKAMI BOLO 
PREZENTOVANÉ BLOGGEROM.
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      ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI SODA SANAYII 
SA STRETLI V RÁMCI TRADIČNÉHO ČISTENIA PLÁŽÍ A NA DETSKOM FESTIVALE 
SODA SANAYİ A.S. PO ŠTVRTÝ KRÁT ZORGANIZOVALA DETSKÝ FESTIVAL A ČISTENIE 
POBREŽIA V KORYTNAČEJ CHOVNEJ OBLASTI OBCE KAZANLI.

Şişecam Soda Lukavac usporiadal 22. apríla akciu 
výsadby stromov v rámci osláv Svetového dňa. V 
rámci aktivity na zvýšenie povedomia o životnom 
prostredí a vytvorenie udržateľného ekosystému 
pre budúce generácie, účastníci zasadili 40 
sadeníc troch rôznych druhov stromov. Hidayet 
Özdemir, viceprezident pre Výrobu spol. Şişecam 
Kimyasallar, vysadil prvú sadenicu na podujatí, 
na ktorom sa zučastnili aj zamestnanci a vedenie 
spol. Şişecam Soda Lukavac.

OSLÁVILI 
VÝSADBOU   
       STROMOV 

SLÁVNOSŤ 
VYSADBY  
       STROMOV
Tradičná Slávnosť vysadby stromov 
spoločnosti Şişecam Kimyasallar oslavuje 
13 rokov. Na Slávnosti, ktorá sa konala 1. 
apríla 2018 v Soda Sanayii,a.s., sa zúčastnilo 
približne 800 ľudí vrátane zamestnancov 
Soda Sanayii, a.s. s rodinami. Takmer 1 500 
sadeníc stromov bolo vysadených na Slávnosti 
vysadby stromov, ktorá sa konala v blízkosti 
Dalak Dere. 

Şişecam Soda Lukavac zorganizoval 
maliarsku súťaž s názvom „Láska k 
životnému prostrediu a prírode“ s cieľom 
zlepšiť vizuálne vyjadrenie mladých ľudí 
v oblasti životného prostredia a kultúry 
života. Žiaci z regiónu sa zúčastnili súťaže, 
ktorá sa organizovala v spolupráci s 
Magistrátom mesta Lukavac. V rámci 
súťaže organizovanej v kategóriách 
„predškolská príprava“, „prvý stupeň“ a 
„osoby so zdravotným postihnutím“ boli 
12 študentom slávnostne udelené plakety 
a medaily a zástupcom zúčastnených škôl 
sa odovzdali Certifikáty o uznaní.

OBRÁZKY 
PLNÉ 
       LÁSKY

OD ŠTUDENTOV LUKAVACSVETOVÝ DEŇ 22. APRÍLA 

TRVÁ 13 ROKOV

Uskutočnil sa druhý ročník 
Programu rozvoja predajcov, ktorý 
vznikol v spolupráci s národnými 
riaditeľstvami Krom Skupiny 
Şişecam Kimyasallar a Akademie 
Şişecam. Vedúci predstavitelia 16 
domácich autorizovaných predajných 
pobočiek  Soda-Krom sa zúčastnili na 
školení. Téma „Inštitucionalizácia a 

udržateľnosť“ boli predmetom odbornej 
prednášky  Dr. Gürkana Sekmena. 
Na konci programu boli účastníkom 
udelené certifikáty Akadémie Şişecam 
– BÜYEM (pre Celoživotné vzdelávanie 
Univerzity Boğaziçi). Vzhľadom na 
vysoký dopyt účastníkov sa plánuje 
pokračovať v tréningových programoch 
s novými témami.

PROGRAMU 
ROZVOJA PREDAJCOV

USKUTOČNIL SA 2. ROČNÍK 

SODA SANAYİ a.s. zorganizovala štvrtý ročník podujatia 
„Čistenie pláží v korytnačej chovnej oblasti Kazanlı a detský 
festival“. Mehmet Gürbüz, generálny riaditeľ, bol hostiteľom 
tradičného „Čistenia pláží a detského festivalu“, ktoré sa 
konalo 19. mája 2018. 450 členný tím zamestnancov Soda 
Sanayii spolu s rodinami a študentmi sa zúčastnil na čistení 
pobrežia a následne na detskom festivale organizovanom 
v sociálnych zariadeniach Soda Sanayii, a.s. V rámci 
detského festivalu vybudovali detské ihrisko, na ktorom sa 
zábava detí zdvojnásobila Slávnosťou púšťania šarkanov.

2KM SÚ VYČISTENÉ
S cieľom vyčistiť  znečistené pláže a chovné priestory 
karety obyčajnej a zelenej morskej korytnačky, sa aj v tomto 
roku na 2-kilometrovom úseku konalo tradičné podujatie, 
ktoré sa usporadúva už štyri roky. Mehmet Gürbüz, 
generálny riaditeľ Soda Sanayii, a.s., poskytol informácie o 
podujatí s dôrazom na dôležitosť aktivít v oblasti sociálnej 
zodpovednosti. Uviedol: „Ruka v ruke s touto veľkou 
komunitou sme vyčistili habitáciu karety obyčajnej a zelenej 
morskej korytnačky a spolu so študentmi sme pozorovali 
lokality korytnačiek priamo na mieste. Takéto aktivity 
majú veľký význam pre zvýšenie verejného povedomia o 
životnom prostredí a pre zvýšenie citlivosti našich detí a 
mladých ľudí na environmentálne problémy. V kontexte 
aktivít a snahy o sociálnu zodpovednosť, budeme aktivity 
tohto druhu každoročne naďalej rozširovať“.
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Şişecam vyrazila na cestu digitálnej 
premeny. Şişecam, ktorá od 
minulosti až po súčasnosť patrila 
medzi prvých aplikujúcich nové 
technológie, projektom digitálnej 
konverzie „Korene a krídla“ posúva 
digitalizáciu o krok ďalej. Spustenie 
projektu, ktoré urýchli integráciu 
digitálnych technológií do procesov 
prebehajúcich v rámci Skupiny, sa 
uskutočnilo 2. mája v Auditóriu 
TUTOM. Na spustení projektu 
vystúpil prof. Dr. Ahmet Kırman, 
podpredseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ skupiny Şişecam, 
a informoval o projekte v úvodnom 
prejave.

„BEZ NAŠICH KOREŇOV BY 
SME NEVYSTRELI KRÍDLA DO 
BUDÚCNOSTI“ 
Prof. Dr. Kırman začal prejav so 
slovami: „Bez našich koreňov 
nevystreli by sme krídla do 
budúcnosti“ a zdôraznil, že 
vývoj v oblasti technológií 
predefinuje spôsoby podnikania 
odvetví a takisto že investície do 
informačných technológií vo vysoko 
konkurencieschopných podnikoch, 
ako je Şişecam, budú preto výhodou, 
ktorá dovedie k plánovaným cieľom.

Akcia predstavila SAP a PwC, 
obchodných partnerov procesov v 
zastúpení Augusty Spinelli, riaditeľku 
pre profesionálne služby SAP Južná 
Európa a Haluka Yalcina, prezidenta 
PwC Turecko, ktorí zverejnili 

vyhodnotenie projektu. Koordinátor 
Úradu pre riadenie programov, Çetin 
İpekçi, a projektová manažérka SAP, 
Ayšegül Arslan, poskytli informácie o 
všetkých zainteresovaných stranách, 
o harmonograme a práci „Programu 
SAP premeny“, ktorú bude nutné 
vykonať.

VÍZIA PREMENY
V rámci spustenia bol 
zorganizovaný diskusný panel 
„Vízia premeny – korene a 
krídla“, na ktorom sa zúčastnili 
interné zainteresované strany 
prvej fázy procesu premeny. 
Cemil Tokel – predseda Skupiny 
výrobcov sklenených výrobkov pre 
domácnosť,  Görkem Elverici –  
riaditeľ financií, Şengül Demircan –
výkonná riaditeľka pre Ľudské 
zdroje a podnikovú komunikáciu 
Skupiny, Selma Öner – výkonná 
riaditeľka pre obstarávanie 
skupiny Şişecam, Gökhan Öncü 
– koordinátor stratégie a riadenia 
IT, a Esra Tokel – generálna 
riaditeľka Paşabahçe Mağazaları, 
a.s. zhodnotili na diskusnom 
paneli proces premeny z hľadiska 
vlastnej budúcnosti a budúcnosti 
Şişecam. Po paneli nasledovala 
prezentácia lektora Univerzity 
Yeditepe, Sertaça Doğanaya, na 
tému „Technologická transformácia 
a podnikanie budúcnosti“, v ktorej 
prezentoval súčasný a potenciálny 
význam digitálnych technológií v 
podnikateľskom svete.

SKUPINA ŞIŞECAM SA PRIPRAVUJE NA SVET BUDÚCNOSTI 
SVOJÍM PROJEKTOM „KORENE A KRÍDLA“.

V ŞIŞECAM

      SA ZAČALA 
DIGITÁLNA KONVERZIA

Prof. Dr. Ahmet Kırman,
podpredseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ 
skupiny Şişecam
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Skupina Şişecam, ktorá v súčasnosti realizuje výrobu už v 13 
krajinách, pokračuje v investíciách v Indii, čím zvyšuje svoj podiel 
na trhu. Trakya Cam Sanayii a.s., ktorá v rámci Skupiny Şişecam 
pôsobí v oblasti plochého skla, získala 49,8% podiel spoločnosti 
HNG Float Glass Limited (HNGFL) za 85,4 milióna dolárov, čím 
sa stala 99,80% akcionárom spoločnosti, v ktorej od roku 2013 
bola polovičným partnerom.

Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti 
Şişecam, prof. Dr. Ahmet Kırman, vo svojom vyhlásení v tejto 
súvislosti povedal: „Neustále pracujeme na vyhodnotení všetkých 
potenciálnych príležitostí v smere našej investičnej politiky 
založenej na udržateľnom raste a vysokej výkonnosti. Akvizície 
realizované v Indii sú tiež výsledkom našej snahy. Z hľadiska 
potenciálu rastu je India jedným z najatraktívnejších trhov na 
svete; so svojím dopytom na sklo, paralelne zvyšujúcim sa s 

rastúcou prosperitou, predstavuje významný potenciál. Tento 
krok zmenil našu Skupinu na hlavného akcionára v investíciách 
na indickom trhu, čím urýchli prijatie strategických iniciatív.“

NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚCI TRH S AUTOSKLAMI NA SVETE
India je dnes krajinou s najrýchlejšie rastúcim trhom s 
autosklami na svete. Vzhľadom na interakciu sektora 
stavebníctva s trhom s plochým sklom sa predpokladá, že rast 
a zmena užívateľských trendov tiež budú významne ovplyvňovať 
trh. Najmä s rozšírením použitia dvojitého zasklenia spolu s 
rastúcim záujmom o tónované okná sa očakáva, že dopyt na 
architektonické sklá sa v rokoch 2017 až 2023 zvýši o 7% ročne. 
Skupina Şişecam bude aj naďalej investovať do Indie, kde v 
súčasnosti prevádzkuje svoje výrobné operácie v podniku, ktorý 
zabezpečuje výrobu plochého skla a zrkadiel v dennej kapacite 
600 ton.

SKUPINA ŞIŞECAM ZVÝŠILA V INDII SVOJ PODIEL V SPOLOČNOSTI HNG FLOAT GLASS LİMİTED NA 99,8%, V KTOREJ OD 
ROKU 2013 BOLA  50% PARTNEROM.

POSILŇUJE SVOJU PRÍTOMNOSŤ V INDII

Investíciou vo výške 15,7 milióna EUR kúpila Skupina Şişecam v Taliansku 
druhý závod na ploché sklo. Kúpou zariadenia Sangalli Vetro Manfredonia v 
Monte Sant’Angelo od talianskeho výrobcu plochého skla Skupiny Sangalli sa 
výrobná kapacita Skupiny Şişecam v Taliansku zdvojnásobila. Podpredseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Şişecam prof. Dr. Ahmet 
Kırman vo svojom vyhlásení v tejto súvislosti povedal: „Skupina Şişecam 
pôsobí v 13 krajinách; naďalej rastie, pričom pridáva na hodnote všetkým 
trhom, v ktorých pôsobí, a to z hľadiska poskytovania zamestnanosti a 
investícií. Naša skupina je najväčším tureckým investorom v Taliansku; s 
touto akvizíciou sa stala jedným z dvoch najväčších výrobcov plochého skla v 
Taliansku a posilnila svoje vedúce postavenie v Európe.“

NAJVYŠŠIE VEDENIE ŞIŞECAM SA STRETLO SO ZAMESTNANCAMI 
MANFREDONIE
Najvyššie vedenie skupiny Şişecam sa stretlo v závode Manfredonia s 
miestnym vedením a zamestnancami na zhromaždení, ktoré sa konalo v júli. 
Vo svojom prejave na zhromaždení vyhlásil podpredseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ spoločnosti Şişecam prof. Dr. Ahmet Kırman, že 
zamestnanci závodu Manfredonia sú odteraz v istote Skupiny Şişecam a 
dodal: „Našich 159 nových zamestnancov sa stalo súčasťou veľkej rodiny 
Şişecam s počtom 22 000 ľudí.“

ZÁVOD SA REKONŠTRUUJE INVESTÍCIOU 60 MILIÓNOV EUR
Skupina Şişecam plánuje investovať približne 60 miliónov do závodu 
Manfredonia. V tomto kontexte bude do závodu poskytnutá kapitálová 
investícia vo výške 33,1 mil. EUR a ako prevádzkový kapitál bude poskytnutý 
hotovostný príspevok vo výške 16 mil. EUR. V rámci rekonštrukčných prác 
v závode Manfredonia Şişecam bude postavená pec v modernom dizajne. 
Obnova a modernizácia však bude vykonaná aj pri laminovacích, lakovacích 
a satinovacích linkách. Závod Manfredonia si kladie za cieľ začať svoju prvú 

SKUPINA ŞIŞECAM, KTORÁ V TALIANSKU OTVORILA NOVÚ SKLÁREŇ 
NA PLOCHÉ SKLO, ZDVOJNÁSOBUJE SVOJU VÝROBNÚ KAPACITU 
V TEJTO KRAJINE. SKLÁREŇ MANFREDONIA, KTORÁ PRECHÁDZA 
RÝCHLOU REKONŠTRUKCIOU, MÁ ZA CIEĽ ZAČAŤ VÝROBU V 
BUDÚCOM ROKU.

ŞIŞECAM 

S A N G A L L İ  V E T R O  M A N F R E D O N I A 
Z Á V O D  N A  V Ý R O B U  P L O C H É H O  S K L A

Ročná výrobná kapacita: 190 tisíc ton 
Ročná kapacita laminovacej linky: 4 milióny metrov štvorcových

Ročná kapacita lakovacej linky: 4 milióny metrov štvorcových
Ročná kapacita satinovacej linky: 1,5 milióna metrov štvorcovýchHNG Float Glass Limited 

UVIEDLA V TALIANSKU DO PREVÁDZKY 
DRUHÝ ZÁVOD NA PLOCHÉ SKLO ŞIŞECAM 

výrobu budúci rok, dokončenie všetkých svojich investícií očakáva v roku 
2020. Keď závod bude v plnej prevádzke, s novými 50 pracovnými pozíciami 
vzrastie celková zamestnanosť na 209 pracovných miest.

ŞİŞECAM JE NAJVÄČŠÍM TURECKÝM VÝROBCOM V TALIANSKU.
Skupina Şişecam pokračuje v práci na vyhodnotení všetkých potenciálnych 
príležitostí vrátane akvizícií, spoločných podnikov a ďalších možností 
spolupráce v smere svojej investičnej politiky založenej na udržateľnom 
raste a vysokej výkonnosti. Akvizícia závodu Sangalli Vetro Manfredonia, 
výrobcu plochého skla v Taliansku, je tiež výsledkom práce Skupiny v 
kontexte dlhodobého prístupu k udržateľnému rastu, ktorý vytvára hodnoty. 
Skupina Şişecam už mnoho rokov pôsobí v Taliansku v oblasti chemických 
látok prevádzkou svojho závoda Cromital SpA na výrobu zlúčenín chrómu. 
Aj v roku 2016 zaradenie plochého skla do oblastí pôsobnosti Skupiny v 
Taliansku spolu so Sangalli Porto Nogaro na severe krajiny, ako aj činnosti 
s plochým sklom v Bulharsku, významne  prispeli k konkurencieschopnosti 
Skupiny v Európe. Nová prevádzka s výrobnou kapacitou 190 tisíc ton ročne 
na juhu Talianska tiež poskytne strategické výhody pre pôsobenie skupiny 
Şişecam v oblasti plochého skla v Európe. Şişecam si kladie za cieľ ďalej 
vďaka výrobným linkám rozširovať svoj produktový sortiment a pokračujúc v 
investíciách sa snaží byť najväčším výrobcom trhu architektonického skla v 
Taliansku.
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Skupina Şişecam zorganizovala slávnostné 
odovzdávanie cien „Şişecamská galéria hviezd“ 
už po siedmykrát, aby odmenila úspech 
svojich zamestnancov a podporila vzájomné 
zdieľanie osvedčených postupov. Viac ako 
400 zamestnancov Şişecamu sa zúčastnilo na 
slávnostnom udeľovaní cien dňa 11. mája 2018 v 
hoteli Divan Istanbul Asia Hotel.

NOVÉ KATEGÓRIE
Počas slávnostného odovzdávania cien bolo 
zamestnancom predstavených 142 projektov, 
z toho ocenenia v kategórii „Hviezdy roka“ 27 
projektov, v kategórii „Zdravie a bezpečnosť pri 
práci“ 11 pracovísk a 5 projektov v kategórii 
„Zvláštna cena generálneho riaditeľa“. Na 

tohtoročnom ceremoniáli boli do hlavnej kategórie 
„Hviezdy roka“ zaradené dve nové podkategórie: 
„Projekty výskumu a technologického rozvoja“ 
a „Projekty podnikového rozvoja a prevádzkovej 
excelentnosti“. Na ceremoniáli „Şişecamská 
galéria hviezd“ „Patentová cena“ bola udelená 
projektom v podkategórii ArTeGe(R&D), ktoré 
boli ukončené v priebehu roka a získali patent. 
Zamestnanci Şişecam, ktorí pridali skupine 
Şişecam na hodnote účasťou na investičných 
a transformačných projektoch, boli oprávnení 
získať „Cenu za rozvoj podniku a prevádzkovú 
excelentnosť“. V tomto roku bolo pre Slávnostné 
odovzdávanie vybudované špeciálne ihrisko VR 
(virtuálna realita). Na tomto ihrisku Şişecamci 
zažili virtuálnu realitu.

SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN GALÉRIA HVIEZD SKUPINY ŞIŞECAM 
OSLAVUJE 7. ROK.

PREVZALI SVOJE OCENENIA

HVIEZDY ŞIŞECAM

Delegácia zložená z členov Správnej rady Şişecam a členov 
predstavenstva pridružených spoločností a podpredsedu 
predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Şişecam, 
prof. Dr. Ahmeta Kırmana, navštívila závody v Eskişehir a 
Yenişehir. Počas návštevy 8. mája 2018 získala delegácia 
informácie o závodoch na sklenené obaly, sklenené tovary 
pre domácnosť, ploché sklo a o tlačiarenských zariadeniach v 
regióne a preskúmala prevádzky.

Delegácia zložená z členov Výkonnej rady Şişecam a podpredsedu 
predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Şişecam, prof. 
Dr. Ahmeta Kırmana, navštívila 1. júna 2018 Camiş Madencilik A.Ş. 
Karabük Kuvars Kumu Hazırlama Tesisi (Sklárstvo Baníctvo, a.s. 
prevádzka na prípravu kremenného piesku v Karabük) a banský 
areál. Po prezentácii o závode v Karabük, ktorý spustil výrobu v 
roku 2013 a po investícii do II. Linky v roku 2015 pokrýva potrebu 
kremenného piesku pre závody na ploché sklo v Polatlı a Yenişehir, 
navštívila delegácia prevádzku na výrobu surovín a banský areál.

Pracovná skupina Skupiny Şişecam sa naďalej usiluje o zvýšenie 
zamestnanosti žien vo výrobe. Experti v oblasti ľudských zdrojov 
v pracovnej skupine preskúmali oblasti rozvoja pre žien  9. až 10. 
mája v závode Denizli a v závode Paşabahçe Eskişehir 10. - 11. mája. 
V tomto kontexte, spolu s riaditeľmi a tímami pre ľudské zdroje v 
podnikoch, preskúmali experti oblasti, v ktorých by sa ženy mohli 
zamestnať, zhodnotili vytvorenie vhodného pre ženy pracovného 
prostredia a podmienok a podnikové možnosti na zabezpečenie 
kontinuity ženskej pracovnej sily. S cieľom informovať o aktivitách 
v oblasti zamestnanosti žien a zabezpečiť spoluprácu prebehli 
rokovania so zainteresovanými stranami, ako sú Regionálne 
riaditeľstvo İŞKUR, Priemyslové a podnikové regionálne správy, 
univerzity, Stredisko odborného vzdelávania.

ČLENOVIA VÝKONNEJ RADY ŞIŞECAM 

REALIZUJE PROJEKTY NA POSILNENIE 

VO VÝROBE

NAVŠTÍVILI 

V ZÁVODE 
      KARABÜK

      ZAMESTNANOSTI ŽIEN  

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY ŞIŞECAM 

ZÁVODY V ESKIŞEHIR A YENIŞEHIR



PREČO JE ČÍTANİE 
DİGİTÁLNYCH 
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DÔLEŽİTÉ 
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Spracoval: Riaditeľstvo pre podnikovú komunikáciu

Spoločnosť Google naďalej rozvíja vzdelávacie 
projekty. Spustila skúšobný kurz pod názvom 
„Networking for Career Success“  v spolupráci 
s online vzdelávacou platformou Udacity a 
poskytla štipendiá členom programu Grow 
With Google. Tento skúšobný kurz musel 
dostať pozitívnu spätnú väzbu, keďže oznámila 
spustenie nového programu s Udacity. 
Spoločnosť Google rozšírila spoluprácu so 
spoločnosťou Udacity a sprístupnila širokej 
verejnosti  11 nových kariérnych kurzov. Tieto 
kurzy sú otvorené každému, kto nedávno 
absolvoval štúdium alebo chce pokračovať v 
novej kariére. Tieto kurzy pokrývajú  životopisy 
a motivačné listy, osobný branding, tipy pre 
budovanie profilov GitHub a LinkedIn, ako aj 
pohovor pre technické úlohy zahŕňajúce Python 
a Swift, vývoj front-endu, virtuálnu realitu, ba 
dokonca Android a iOS.

KURZY NA ROZVOJ KARIÉRY 
INSTAGRAM 

IGTV 

MEASURE 
Pojem „digitálna značka“ už dávno 
zaujalo miesto v našej pamäti. Dnes 
už takmer nie je možné myslieť na 
firemnú identitu značiek nezávisle od 
ich digitálnej identity. V súčasnosti 
sa správanie spotrebiteľov formuje v 
digitálnom prostredí, ba dokonca aj 
digitálne. Značky v centre digitálneho 
prostredia sú milované a expandujú, 
avšak značky, ktoré nie sú prispôsobené 
digitálnemu systému, sú odsúdené na 
zaostávanie.

1.Pri vytváraní digitálnej stratégie by 
bolo nesprávne myslieť na identitu 

značky nezávisle od jej digitálnej podoby. 
V skutočnosti pri vytváraní firemnej 
identity značiek je potrebné zvážiť aj 
pozíciu a identitu značky v digitálnom 
prostredí. Umiestnenie v digitálnom 
režime bez integrácie firemných značiek 
do digitálneho systému znamená, že 
značka nemôže porušiť tradičné kódy a 
nie je prispôsobiteľná digitálnej premene. 
 

2.Nasledovanie digitálnych 
trendov a ich aplikácia na 

správnych miestach je z hľadiska 

umiestnenia v digitálnom priestore 
jednou z nevyhnutných podmienok. 
Digitálna agenda sa veľmi rýchlo mení 
a obnovuje. Posilňuje značky, aby držali 
krok s týmto tempom, aby sa spojili so 
správnym tímom, vykonali správne veci v 
správny čas. Tím, ktorý dokonale pozná 
značku, zabezpečí správne uspokojenie 
digitálnych potrieb značky a čo je 
dôležitejšie, potrieb spotrebiteľa.

3.Je zrejmé, že v dnešnom 
digitálnom prostredí, kde sa menia 

aj pravidlá marketingu, ba veľakrát sa 
prepíšu od začiatku, jediná vec ostáva 
nemenná, a to schopnosť uspokojovať 
potreby. Ani o potrebách más nemožno 
uvažovať nezávisle od digitálneho 
prostredia. Ak chcete byť digitálnou alebo 
digitalizovanou značkou, je veľmi dôležité 
načúvať spätnej väzbe používateľov. 
Možno najdôležitejším bodom, ktorý sa 
oddeľuje od tradičných marketingových 
metód, je individuálna a veľmi rýchla 
komunikácia so spotrebiteľom, a 
preto analýza správania spotrebiteľov 
a správne čítanie reakcií by malo byť 
prioritou pre všetky značky.

Aplikácie rozšírenej reality, ktoré sa každým dňom stávajú 
stále populárnejšie, naďalej upevňujú svoje miesto v 
našich životoch. 4. júna spoločnosť Apple predstavila 
aplikáciu Measure App spolu operačným systémom iOS 
12. V posledných dňoch prišla s podobnými správami aj 
spoločnosť Google a ponúkla  aplikáciu Measure podporujúcu 
rozšírenú realitu. Aplikáciu Measure, ktorá je k dispozícii len 
pre platformu Android, možno stiahnuť zadarmo. Aplikácia 
Measure, ktorú môžu používať iba telefóny s Androidom s 
technológiu ARCore, umožňuje meranie akéhokoľvek priestoru 
alebo objektu podľa vášho výberu. Aplikácia, ktorá umožňuje 
meranie dĺžky i výšky, je pomerne jednoduchá na manipuláciu. 
Pre použitie aplikácie, je potrebné zadať priestor, ktorý budete 
merať, následne stačí len zvoliť vertikálne alebo horizontálne 
meranie. Jednotky merania v aplikácii sa dajú tiež meniť. Treba 
tiež poznamenať, že nemusíte robiť merania na mieste, aby ste 
na použili aplikáciu; Measure vám umožňuje vykonať merania 
aj z fotografie, ktorú ste nafotili a uložili do vašej galérie ešte 
skôr.

Instagram - obor sociálnych médií, 
ktorý za mesiac získal miliardu 
používateľov, predstavil svoju 
novú platformu Instagram IGTV. 
Vďaka IGTV sa limit 1 minúty 
videa predlžil na 1 hodinu. 
Instagram sprístupnil celosvetové 
použitie IGTV, ktorá je s imidžom 
televízie budúcnosti posudzovaná ako 
konkurencia spoločnosti YouTube. Táto platforma 
umožní všetkým, ako hovorí Andy Warhol, zažiť 
svojich 15 minút slávy a je na najlepšej ceste stať 
sa pre značky okom v hlave.

Stručný prehľad toho, čo IGTV prisľúbila 
značkám:
Influencer Marketing: Dlhšie videozáznamy 
s vyššou kvalitou obrazu IGTV umožňujú, aby 
obsah značiek z tvorby Influencers mohol ďaleko 
presahovať jednoduché propagácie produktov.
Dlhšie videá: Značky budú môcť osloviť svojich 
nasledovníkov s video obsahmi dlhšími ako 60 
sekúnd.
Umiestnenie dlhších videí na platforme môže 
viesť značky k tvorbe kreatívnejšieho video 
obsahu.
Vizuálny obsah vyššej kvality: Možnosť zverejniť 
na stránkach IGTV obsah kvality 4K ponúka 
serióznu príležitosť pre značky, ktoré preferujú 
poskytovanie vysokokvalitného obsahu svojim 
používateľom.

Ľahká aplikácia na mobile: IGTV bola 
navrhnutá s ohľadom na mobilné zvyky 

používateľa, z toho istého dôvodu sa 
dbalo na to, aby videá boli vertikálne. 
V tomto zmysle používatelia, ktorí 
sú zvyknutí na vertikálny formát 

Snapchat alebo Instagram príbehov, 
rýchlo prijímajú aj IGTV. Navyše funkciou 

prehrávania vertikálnych videí na celú 
obrazovku IGTV ponúka používateľom novú 
alternatívu.
Interakcia: Instagram s mierou interakcie sa 
stala pre značky okom v hlave. Poskytovanie 
tejto platformy spolu s dlhým formátom videí a 
jej spustenie pod vedením Influencerov zakrátko 
umiestni Instagram v sociálnych sieťach ako 
platformu najviac preferovanú značkami.
Podrobnejšie štatistiky: Na rozdiel od štatistiky 
príbehov sa uvádzajú počty komentárov a lajkov, 
ako aj sledovaní, zatiaľ čo percento priemerného 
sledovania je uvedené pod názvom cieľovej 
skupiny.
Podchytenie mladej cieľovej skupiny: V 
prvej fáze Instagramu spolupráca platformy s 
Instagrammermi a YouTubermi, priťahujúcich 
mladé publikum, umožňuje prebrať  úlohy služieb 
Snapchat a YouTube. Tak IGTV vystupuje ako 
dynamickejšia platforma, ktorú často navštevujú 
mladí ľudia. Značky môžu ľahko zachytiť mladú 
cieľovú skupiny farebným a odlišným obsahom na 
IGTV, ktorý je lákavý pre mladých ľudí

- IMPOZANTNÝ SÚPER 
PRE YOUTUBE

MOBILNÁ APLIKÁCIA MERANIA 

OD SPOLOČNOSTI GOOGLE

JE SPUSTENÁ
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DIGITÁLNE DVOJČA –
VÝROBA PRED VÝROBOU

Spracoval: Riaditeľstvo pre informačné technológie

skutočných údajoch strojov, 
nástrojov a ľudí vo fyzickom 
prostredí. Nastavenie procesu 
„inteligentného rozhodovania“ a 
zavedenie metód na základe dát v 
čase, keď nasnímanie dát  v týchto 
otázkach vo väčšine podnikov bolo 
často ešte obmedzené, mohlo 
v určitom bode uviesť podniky 
do omylu. Pretože na rozdiel od 
prostredia analýzy, kde je možné 
vidieť celý ekosystém, práca 
prebiehali operácie pomocou dát 
zameraných na niektoré body. 
Výhoda, ktorú prináša digitálne 
dvojča, je možnosť presunú 
prostredia a stroja (alebo dokonca 
celého závodu) do digitálneho 
prostredia, kde je možné generovať 
dáta na digitálnej platforme spolu 
s dátami fyzickými, zároveň 
pracovať na rôznych scenároch. 
Najmä pridaním variabilných 
dát (počasie, výmenný kurz) 
do modelu umožňuje získať 
optimálne riešenia s nekonečnou 
kombináciou a ich uvedenie na 
začiatku takých procesov, ako sú 
výroba, predaj, plánovanie prináša 
veľmi vysokú návratnosť podnikov. 

TESTUJÚ SA MOŽNÉ SCENÁRE
Uvádza sa, že v závode GE v 
Turecku sa monitoruje  približne 
500 000 digitálnych dvojčiat. 
Inžinieri spol. GE digitálne testujú 
rôzne scenáre, ako je napríklad 
beh motora lietadla v dlhšom, 

teplejšom alebo vlhkejšom 
prostredí. Výsledky týchto testov 
sa používajú na maximalizáciu 
účinnosti a minimalizáciu doby 
poruchy včasnou identifikáciou 
problémov bez toho, aby spôsobili 
neočakávané poruchy. Tento 
preventívny koncept je nie len 
o používaní fyzických senzorov 
v strojoch; je tiež o možnosti 
používania virtuálnych senzorov na 
miestach, kde použitie fyzických 
snímačov nie je možné. Virtuálne 
senzory majú schopnosť odhadnúť 
veľmi citlivú hodnotu (ako je teplota 
alebo tlak) s použitím dát získaných 
z modelových inteligentných 
algoritmov. Povieme ešte viac, toto 
digitálne dvojča dokáže simulovať 
teplotu v rôznych častiach motora 
pomocou virtuálnych snímačov, čo 
umožňuje kedykoľvek predpovedať 
teplotu motora. Tento jav tiež dáva 
predstavu o tom, ako motory v 

priebehu času fungujú pri rôznych 
tlakoch a ako ich používať s 
maximálnou účinnosťou.

DOBA UVEDENIA NA TRH SA 
SKRÁTILA Z 30 MESIACOV NA 
16 MESIACOV
Projekt Siemens v továrni Maserati, 
výrobcu špičkových automobilov, 
sa považuje za silný príklad 
digitalizácie. Po ukončení projektu 
digitálnej premeny v továrni, ktorá 
vyrába model Maserati Ghibli, sa 
obdobie vývoja nového produktu 
skrátilo o 30 percent a doba 
uvedenia na trh sa skrátila z 30 
mesiacov na 16 mesiacov. Vďaka 
tomuto projektu sa v tej istej továrni 
vyrába trikrát viac vozidiel. Okrem 
výhod v smere času a nákladov 
ponúka Digitálne dvojča aj vysoký 
objem personalizovanej (butikovej) 
výroby na tej istej výrobnej linke bez 
zvýšenia nákladov.

PREDPOVEDE
Očakáva sa, že koncepcia 
digitálneho twinningu, ktorá 
premosťuje fyzický a digitálny 
svet, bude počas nasledujúcich 
piatich a viac rokov vystupovať 
ako valcujúci trend, ktorý bude 
mať širší a hlbší dosah. Podľa 
odhadov nezávislej výskumnej 
spoločnosti Gartner do roku 2021, 
polovica veľkých priemyselných 
spoločností bude používať 
digitálne dvojčatá. Predpokladá 
sa, že ekonomická hodnota 
digitálnych dvojčiat sa bude 
značne meniť v závislosti od 
modelov speňaženia a výroby, 
ktoré ich usmerňujú. Zníženie 
celkových nákladov na údržbu, 
zlepšenie využitia a obmedzenie 
prestojov v komplexných 
alebo drahých priemyselných 
zariadeniach, pracovnom 
vybavení, službách alebo 
procesoch bude mimoriadne 
dôležité a cenné.

Okrem toho všetkého digitálne 
dvojčatá spolu s umelou 
inteligenciou poskytujú tiež 
možnosti pochopenia súčasných 
procesov, ako aj vytvorenia 
kritických odhadov a prognóz 
pre budúcnosť. Tieto možnosti 
sa dajú využiť na zabezpečenie 
prevádzkovej excelentnosti vo 
fyzickom svete, čím výrazne 
zlepšia  pracovné procesy.

Koncepciou „Digitálne dvojča“ 
pokračujeme tento mesiac 
v sérii, do ktorej v našich 
článkoch zaraďujeme 9 hlavných 
koncepcií Priemyslu 4.0 v 
nasledovnom poriadku: “Internet 
vecí“, „Veľké dáta“, „Cloud 
computing“, „Simulácia/Digitálne 
dvojča“, „Integrácia systému a 
procesu“, „Produkcia s pridanou 
hodnotou“, „Rozšírená realita“, 
„Inteligentné roboty a kybernetická 
bezpečnosť”.

ČO JE DİGİTÁLNE DVOJČA?
Digitálne dvojča výrobku môže 
byť definované ako virtuálna 
replika, ktorá vykazuje všetky 
fyzické správanie vyrábaného 
produktu. Technológia „Digitálne 
dvojča“, jedna z kľúčových 
koncepcií pilierov  Priemyslu 
4.0., predstavuje ideálny príklad 
digitalizácie veľkého množstva 
údajov nasnímaných z prevádzky. 
Digitálne dvojča navrhnuté v 
kontexte „výroby pred výrobou“ 
umožňuje identifikovať problémy 
výrobkov v predstihu, jednoducho 
otestovať nové nastavenia vo 
virtuálnom prostredí, analyzovať 
komponenty produktu, vyskúšať 
všetky rôzne scenáre bez 
fyzických nákladov, preskúšať na 
digitálnom dvojčati vo virtuálnom 
prostredí všetko potrebné pre 
fyzickú kópiu produktu. Digitálne 
dvojčatá sa používajú prevažne v 
odvetviach strojárstva a výroby. 
So zhromaždenými údajmi v tejto 
technológii je možné navrhnúť, 
vyrobiť a otestovať produkt 
vo virtuálnom prostredí pred 

zahájením jeho fyzickej výroby. 
Tak sa eliminujú problémy, 
náročné na náklady, čas a 
zložité procesy. S digitálnymi 
dvojčatami je možné oveľa 
jednoduchšie spravovať procesy 
vo výrobe zložitejších a vysoko 
technologických výrobkov, ako sú 
napríklad letecké motory alebo 
priemyselné roboty s Internetom 
vecí (IoT).

ZÁKLADNÉ PRVKY 
TECHNOLÓGİE DİGİTÁLNEHO 
DVOJČAŤA
Michael Grieves, jeden z prvých 
používateľov konceptu digitálneho 
dvojčaťa v roku 2001,  uvádza v 
svojej knihe „Riadenie životného 
cyklu produktu“ tri základné prvky 
pre budovanie výroby s digitálnym 
dvojčaťom:
1. Objekt alebo stroj, alebo 
továreň, ako aj výrobná budova, 
prototyp pre vytvorenie dvojčaťa v 
digitálnom prostredí.
2. Získanie údajov, ktoré umožnia 
presun objektu do digitálneho 
prostredia. Na premenu fyzického 

prostredia na digitálnu platformu 
je potrebná matematika a 
počítačový jazyk. Tu pomáha 
Internet vecí, čiže senzory. 
Keďže údaje zo senzorov sú už 
vygenerované a integrované s 
niektorými systémami, zlučujú 
sa už s digitalizovanými údajmi 
a sú pripravené na digitálne 
modelovanie. 

3. Vytvorenie dvojčaťa objektu v 
digitálnom prostredí.
V tejto fáze sa používajú 
metódy simulácie, odhadu a 
umelej inteligencie. Digitálne 
dvojča, ktoré je v neustálej 
komunikácii so svojim fyzickým 
dvojčaťom, spracováva údaje a 
prezentuje výsledky v rôznych 
scenároch, zároveň zohľadňuje 
aj všetky možné skutočné 
dáta, pochádzajúce z fyzického 
prostredia, a aktualizuje stav 
na základe nových okamžitých 
informácií.

VŠEOBECNÉ MYLNÉ 
PREDSTAVY A ŤAŽKOSTİ PRED 

İMPLEMENTÁCİOU
1. Predpokladať, že procesy 
digitálneho dvojčaťa sú 
zvládnuteľné pomocou 
dostupných zdrojov:
V tomto bode je potrebný 
zamestnanec s digitálnymi 
zručnosťami, znalosťou 
priemyselných technológií, 
s vedomosťami na úrovni 
implementácie a riadenia.

2. Obmedziť digitálne dvojčatá 
len na prevádzkový prínos: S 
digitálnym dvojčaťom, okrem 
aktuálnej operácie, by sa mali 
integrovať iné systémy s ohľadom 
na procesy vývoja produktu/
služieb s rôznymi scenármi, ktoré 
sa majú vykonať.
3. Dáta nepokrývajú celý cyklus: 
S cieľom využiť túto technológiu 
na najvyššej úrovni a zabezpečiť 
vysokú efektivitu, je potrebné 
poskytované procesy a zdroje 
Digitálneho dvojčaťa simulovať od 
začiatku až do konca.

PRÍKLADY ZO SVETA
Podľa Jeffa Immelta, predsedu 
predstavenstva a generálneho 
riaditeľa spoločnosti General 
Electric (GE), ktorá je jedným z 
najväčších hráčov v digitálnom 
svete, možno špeciálne digitálne 
modely, ktoré nazývame „digitálne 
dvojčatá“ považovať za jednu 
z výhod, ktorú nám vývoj v 
oblasti technológií ponúka.  Za 
bežných podmienok bola detekcia 
problémov, práce zamerané 
na efektívnosť, rozhodovacie 
mechanizmy založené na 

S TECHNOLÓGIOU DIGITÁLNEHO DVOJČAŤA VYTVÁRANIE TOVÁRNE, PRODUKTU ALEBO 
VÝROBNEJ LINKY VO VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ ŠETRÍ ČAS A PENIAZE A ZÁROVEŇ ZNIŽUJE 
RIZIKÁ. OKREM TÝCHTO VÝHOD OTVÁRA DVERE AJ PRE PERSONALIZOVANÚ VÝROBU.

STRATÉGİA DİGİTÁLNÝCH DVOJČİAT: 
Modelovania  digitálneho dvojčaťa prinášajú významné 
výhody pre kritické otázky, ako je identifikácia problémov skôr, 
ako sa vyskytnú, zvýšenie produktivity a plánovanie výroby 
najefektívnejším spôsobom. Ak sa však nepoužije v súlade s 
konkrétnym cieľom a stratégiou, môže sa premeniť v nerentabilnú 
investíciu. S cieľom získať najvyššiu hodnotu z digitálnych 
dvojčiat mali by výrobné spoločnosti poskytovať digitálne 
simulácie a integrácie nielen v rámci spoločnosti, ale aj s rôznymi 
zainteresovanými stranami prostredníctvom interakcie s dátami 
od dodávateľov, obchodných partnerov a zákazníkov.

DİGİTÁLNE DVOJČA

FYZİCKÝ OBJEKT

Analytický 
model

Informácie 
o systéme a 
komponente

3D 
modelovanie

Modelovanie 
času

Nasnímané a 
spracované údaje 

zo snímačov

Softvérové 
kontrolné 

mechanizmy 

Virtuálne 
komunikačné 

siete
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LITTLE X LITTLE
GLOBÁLNE HNUTIE NA ZÁCHRANU BUDÚCNOSTI POD VE-

DENÍM Z GENERÁCIE

Spracoval: Riaditeľstvo pre trvalú udržateľnosť

Hnutie je prístupné pre VŠETKÝCH: Nájdite ciele podporujúce záleži-
tosti, na ktorých vám záleží. KONAJT Urobte niečo - urobte fotku, 
nakrúcajte video, nakreslite plagát – po čomkoľvek vaše srdce túži. 
BUĎTE KREATÍVNY. ZDİEĽAJTE SVOJU PRÁCU. OZNAČTE SVOJU PRÁCU 
#LittlexLittle. ROBTE TO ZNOVA A ZNOVA A ZASE.

JILLIAN MERCADO: “LITTLE X LITTLE  ZACHRÁNI SVET, 
DEMONŠTRUJE SILU A POČET 2 MILIÁRD 

MLADÝCH ĽUDÍ“

„Little x Little“, globálne hnutie 
pre lepšiu budúcnosť pod 
vedením generácie Z, ktoré si 
kladie odvážny cieľ inšpirovať 
do roku 2030 2 miliardy 
dobrých skutkov na podporu 
cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených 
národov. Pre spustenie 
kampane, tím globálnych 
influencerov bude zdieľať 
svoje príbehy, obsah a svoje 
aktivity na YouTube a iných 
sociálnych platformách a 
povzbudzovať mladých ľudí na 
celom svete, aby zachraňovali 
svet, kúsok po kúsku (Little 
x Little). Keďže hnutie sa 
globalizuje, hlasy mládeže 
budú zosilnené tvorcami 
obsahu z USA, Veľkej Británie, 
Indie a Nigérie. Táto iniciatíva 
je podporovaná spoločnosťou 
Google a Common Ground, 
koalíciou šiestich najväčších 
reklamných skupín 
podporujúcich globálne ciele.

Približne 70% Z generácie 
(15-24) sa domnieva, 
že môžu niečo zmeniť 
prostredníctvom svojich 
rozhodnutí a skutkov, ktoré 
podniknú. „Little x Little“, 
ktoré majstrovsky využíva 
silu sociálnych a digitálnych 
platforiem, ponúka platformu, 
ktorá im umožňuje preukázať 
podstatný vplyv svojich akcií 
na globálne ciele, ktoré majú 
právomoc ukončiť chudobu, 
bojovať proti nerovnostiam, 
zastaviť klimatické zmeny a 
oveľa viac.

Jillian Mercado, model, 
aktivista a tvár videa 
kampane, hovorí, že „Little 
x Little ukazuje silu a 
počet 2 miliárd mladých 
ľudí, ktoré zachránia svet. 
Mladí ľudia už aj tak každý 
deň prispievajú k riešeniu 
najväčších problémov sveta 
a ponúkajú riešenia, nie sú 

si však toho vedomí. Táto 
iniciatíva spája tieto mnohé 
rozdielne skutky do jedného 
masívneho hnutia za dobro. 
Nazdávam sa, že všetci 
budeme ohromení vlnou 
zmien, ktorú vytvoríme z 
toho, že robíme malé veci, 
znova a znova.“

ZA 2 TÝŽDNE 15 MİLİÓNOV 
ZOBRAZENÍ
Len za dva týždne po 
spustení na YouTube, získalo 
video „Little x Little“ v marci 
2018 viac ako 15 miliónov 
zobrazení a inšpirovalo 
tvorcov na celom svete, aby 
sa podelili o svoje akcie 
pomocou tagu  #LittlexLittle. 
Na videu zdieľanom na 
YouTube zástupkyňa 
generálneho tajomníka 
Organizácie Spojených 
národov, Amina J. Mohamed, 
tiež priamo vyzvala na akciu 
podporujúcu „Little x Little“.

PARTNERSTVÁ 
ZA CIELE

MIER, 
SPRAVODLIVOSŤ 
A SILNÉ 

ŽIVOT NA 
PEVNINE

ŽIVOT POD 
VODOU

OCHRANA 
KLÍMY

ZODPOVEDNÁ 
SPOTREBA A 
VÝROBA

UDRŽATEĽNÉ 
MESTÁ A 
KOMUNITY

ZNÍZENIE 
NEROVNOSTÍ

PRIEMYSEL, 
INOVÁCIA A 
INFRAŠTRUKTÚRA

DÔSTOJNÁ 
PRÁCA A 
EKONOMICKÝ 
RAST

DOSTUPNÁ A 
ČISTÁ ENERGIA

ČISTÁ VODA 
A HYGIENA

RODOVÁ 
ROVNOSŤ

KVALITNÉ 
VZDELANIE

KVALITA 
ZDRAVIA A 
ŽIVOTA

ŽIADNY 
HLAD

ŽIADNA 
CHUDOBA 

„Generácia Z, ako najviac 
angažovaná do sociálnych 
a environmentálnych otázok 
ako ostatné generácie vôbec, 
sa nespráva ako pozorovateľ 
veľkých výziev, ktorým dnes 
svet čelí, ale kúsok po kúsku 
(„Little x Little“) pomáha 
vytvárať globálne ciele 
spôsobom, ktorý môže byť 
lokalizovaný, personalizovaný 
a čo je najdôležitejšie, 
realizovaný,“ uviedla 
Jayathma Wickramanayake, 
vyslankyňa OSN pre mládež, 
a vyzvala všetkých, aby 
prispeli k hnutiu. „Generácia 
Z predstavuje celosvetovú 
generáciu influencerov, 
novátorov a nezávislých 
mysliteľov a ak by každý z 
nich venoval čo len maličkú 
chvíľku, mohli by sme 
vytvoriť masívne hnutie.“

Toto je len prvá fáza 
iniciatívy „Little x Little“. 
Kampaň, založená na 
hodnotách OSN, Common 
Ground a Google, bude 
zapájať značky tretích 
strán, akademické kruhy a 
verejných partnerov, aby 
ďalej lokalizovali a aktivovali 
aktivity „Little x Little“ po 
celom svete. Ak sa chcete 
dozvedieť viac o globálnych 
cieľoch a sledovať, ako 
mladí ľudia na celom svete 
robia veľké zmeny s malými 
akciami, navštívte, prosím, 
www.littlexlittle.com.

GLOBÁLNE CİELE 
trvalo udržateľného rozvoja
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ŞIŞECAM 
VO SVETE:
RUSKÁ FEDERÁCIA

V RÁMCI ROZMACHU ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ, KTORÉ SA 
ZAČALI V  90. ROKOCH MINULÉHO STOROČIA, VYKONALA SKUPINA 
ŞIŞECAM SVOJU PRVÚ INVESTÍCIU V RUSKEJ FEDERÁCII V ROKU 
2002. SKUPINA, KTORÁ V NASLEDUJÚCICH ROKOCH POKRAČOVALA 
V INVESTÍCIÁCH V RUSKU, JE DNES LÍDROM V OBLASTI 
SKLENENÝCH VÝROBKOV PRE DOMÁCNOSŤ A SKLENENÝCH 
OBALOV V KRAJINE.

RUSKÁ FEDERÁCIA 

Skupina Şişecam, jedna z najznámejších 
spoločností Turecka, od roku 1982 vyvíja a 
ponúka najpokročilejšie riešenia vo všetkých 
kľúčových oblastiach sklárstva. Şişecam 
pokračuje v svojich aktivitách ako regionálny 
líder, zároveň však významne investuje ako 
jeden z najsilnejších globálnych aktérov 
priemyslu aj do rôznych častí sveta. Skupina 
Şişecam, ktorá je tretím najväčším výrobcom 
sklenených výrobkov pre domácnosť a piatym 
najväčším výrobcom sklenených obalov a 
plochého skla na svete, je v prvej desiatke na 
svete v produkcii sódy a svetovým lídrom vo 
výrobe chrómových chemikálií.

VÝROBA  NA 3 KONTINENTOCH  
Skupina Şişecam, cieľom ktorej je vytváranie 
hodnôt vo všetkých oblastiach svojej činnosti 
a dosiahnutie prevádzkovej excelentnosti, 
začala svoju cestu v roku 1935 v Turecku 
a expandovala na 3 kontinenty a 13 krajín 

továrňami v Nemecku, Taliansku, Bulharsku, 
Rumunsku, Slovensku, Maďarsku, Bosne a 
Hercegovine, Ruskej federácii, Gruzínsku, 
Ukrajine, Egypte a Indii. Şişecam pokračuje vo 
svojej výrobnej činnosti s 22 zamestnancami v 
42 závodoch  v týchto krajinách a uskutočňuje 
predaj do 150 krajín.

ŞİŞECAM JE V RUSKU LÍDROM NA TRHU
V rámci rozmachu zahraničných investícií, 
ktoré sa začali v  90. rokoch minulého 
storočia, vykonala Skupina Şişecam svoju 
prvú investíciu v Rusku v roku 2002. Skupina, 
ktorá v nasledujúcich rokoch pokračovala v 
investíciách v Rusku a dnes dosiahla celkovú 
výrobnú kapacitu vo výške 1,5 milióna ton 
vrátane plochého skla, sklenených obalov a 
sklenených výrobkov pre domácnosť.

V tomto vydaní nášho časopisu popisujeme 
prítomnosť Şişecam v Rusku.

Sofya Bağımsızlık Meydanı
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RUSKÁ FEDERÁCIA NA PRVÝ POHĽAD

História Ruska sa datuje od 3. 
storočia, v 9. storočí   vznikol 
stredoveký štát Kyjevská Rus. 
Ruská ríša, ktorá sa nakoniec 
stala jednou z najväčších impérií 
histórie, zaujala svoje miesto 
v Sovietskom zväze po Ruskej 
revolúcii v roku 1917. Ruská 
federácia vznikla v roku 1991 
po úplnom rozpade Sovietskeho 
zväzu. Rusko s územím, ktoré 
pokrýva jednu osminu sveta a 
sa rozprestiera po Ázii a Európe, 
je najväčšou krajinou na svete. 
Krajina so Severným ľadovým 
oceánom na severe a Tichým 

oceánom na východe hraničí 
celkovo so 14 krajinami vrátane 
Estónska, Litvy, Lotyšska, 
Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska, 
Gruzínska, Azerbajdžanu, 
Kazachstanu, Mongolska, Číny a 
Severnej Kórey.

GEOGRAFİA PRÍRODNÉ 
BOHATSTVA A PODNEBİE
Krajina s najväčšími lesnými 
rezervami na svete má viac ako 
40 národných parkov a viac 

ako 100 chránených prírodných 
oblastí. Uralské hory patria 
medzi najstaršie pohorie na 
svete, ktoré tvoria ľadovcové 
kopce, nie príliš vysoké a malé 
hrebene. Najvyšší bod Ruska 
je hora Elbrus, ktorá s výškou 
5 642 m je zároveň najvyššou 
horou Európy. Bajkalské jazero 

je najväčším sladkovodným 
jazerom spomedzi početných 
jazier Ruska a s hĺbkou 1 642 
m je tiež známe ako najhlbšie 
jazero na svete. Vasiuganské 
močariská, najväčšie močarisko 
na svete, je tiež v Rusku. Krajina, 
ktorá má bohatý zdroj zemného 
plynu a ropy, patrí medzi krajiny 
s najväčšou produkciou ropy 
a zemného plynu. V Rusku 
prevláda mierne kontinentálne 
podnebie. 4 ročné obdobia trvajú 
priemerne 3 mesiace. Teploty 
stúpajúce na +25 stupňov počas 

letných mesiacov, v zimnej 
sezóne môžu klesnúť na -15 
stupňov.

ZDROJE PRÍJMOV
Rusko má najväčšie nerastné 
a energetické zásoby na svete 
a jeho hlavnými vývoznými 
produktmi sú ropa a vedľajšie 
produkty, zemný plyn, drevárske 
výrobky, kovy, chemické výrobky 
a rôzne priemyselné výrobky. 
V krajine s približne 40% 
svetovými zásobami železa 
je poľnohospodárstvo veľmi 

obmedzené, pretože značná 
časť pôdy je nečinná. Avšak 
chov hospodárskych zvierat je 
dôležitým zdrojom obživy; chov 
hovädzieho dobytka, chov oviec 
a hydina sú bežné. Výroba mlieka 
a mliečnych výrobkov je obzvlášť 
vysoká na európskom území 
krajiny a v západnej Sibíri.

RUSKO-TURECKÉ VZŤAHY
Vzťahy medzi Tureckom a 
Ruskou federáciou sú založené 
na dlhej histórii. Po rýchlom 

ROZLOHA: 
17 miliónov 100 tisíc km2

POPULÁCİA: približne 
145 miliónov  

HLAVNÉ MESTO: Moskova 

ÚRADNY JAZYK: ruština

DÔLEŽİTÉ MESTÁ: 
Moskva, St. Petersburg, 
Krasnodar, Novosibirsk

rozvoji hospodárskej spolupráce 
v deväťdesiatych rokoch na 
začiatku roka 2000 nabrali 
bilaterálne vzťahy nový smer a 
získali inštitucionálnu štruktúru 
vďaka Rade pre spoluprácu 
na vysokej úrovni, zriadenej 
v roku 2010. Avšak hnacou 
silou vzťahov medzi Tureckom 
a Ruskom sú ekonomické a 
obchodné vzťahy. Vzájomné 
investície medzi oboma krajinami 
dosahujú 10 miliárd dolárov. 
Najväčší podiel týchto investícií 
majú odvetvia energetiky, 
stavebníctva a cestovného 
ruchu.

POZÍCİA RUSKA V 
GLOBÁLNYCH İNVESTÍCİÁCH
Medzi hlavné faktory, ktoré 
podporili rozhodnutie  skupiny 
Şişecam pre Ruskú federáciu 
s cieľom investovať do 
sklenených obalov, plochého 
skla a sklenených výrobkov 
pre domácnosť, boli vysoký 
potenciál, silná pozícia a 
ekonomická veľkosť krajiny 
vďaka jej populácie, ktorá 
dosahuje 145 miliónov ľudí. 
Významné príležitosti ponúkajú 
vládne programy na uspokojenie 
potrieb v oblasti bývania, 
investície do automobilového 
priemyslu a, najmä v súvislosti 
s úsporou energie, rozvoj 
trhu s vrstveným sklom, ktoré 
zabezpečuje energetickú 
účinnosť v budovách.

Hora Elbrus

Matriošky

Jazero Bajkal

Moskva

Cherepishki Manastir 

RUSKO

•Otvorenie 
zastupiteľstva 
sklenených 
výrobkov pre 
domácnosť v 
Moskve.

2000 2002

•Bola uvedená 
do prevádzky 
druhá pec 
továrne Ruscam 
Gorokhovets 
•Zakúpená 
Posuda, s.r.o. 
– výrobca 
sklenených 
výrobkov pre 
domácnosť.

2003

•Anadolu Cam sa stala partnerom závodu 
Balkum na na zásobovanie piesku.
•Bola uvedená do prevádzky tretia pec 
továrne Ruscam Gorokhovets.
•Továreň Paşabahçe Posuda bola uvedená 
do prevádzky po dokončení investícií do 
rastu a modernizácie.
•Založená spoločnosť Format Investment. 
•Akvizícia Pokrovského závodu s čistou 
výrobnou kapacitou 80 tisíc ton ročne v 
okrese Čagoda Vologodského kraja. 

2004

•Gorokhovetská 
továreň začala 
vyrábať fľaše.

2005

•Bola uvedená 
do prevádzky 
druhá pec na 
závode Ruscam 
Pokrovskij.
•Bola uvedená do 
prevádzky prvá 
pec na Ruscam 
UFA.

•Bola uvedená 
do prevádzky 
druhá pec 
Ruscam Ufa. 
• Závod 
Ruscam UFA 
sa oficiálne 
uviedol do 
prevádzky.

CESTA ŞİŞECAM DO RUSKA
2006 2009

St. Petersburg

•Bola uvedená do 
prevádzky tretia 
pec v závode 
Ruscam UFA.
•Založenie závodu 
Ruscam Kuban v 
Krasnodarskom 
kraji.

2007

• Akvizícia 
závodu Kirishsky 
Stekolny v 
Leningradskej 
oblasti 
spoločnosťou 
Cam Ambalaj.

•Boli uve-
dené do 
prevádzky 
dve pece 
závodu 
Ruscam 
Kuban.

2008

•Založenie 
závodu 
Trakya Cam 
v Kazan-
Alabugskej 
oblasti.

2010
•Druhá pec s 
čistou výrobnou 
kapacitou 90 
000 ton ročne 
bola uvedená 
do prevádzky v 
závode Kirishsky 
Stekolny v 
Leningradskej 
oblasti, 
zakúpená v 
2008. 

2012 2015

•V Tatarstane bol uvedený 
do prevádzky závod 
Automotive Glass Alliance 
Rus a.s. na výrobu 
automobilového skla.
•Bola uvedená do 
prevádzky tretia pec v 
továrni Rusya Posuda 
na sklenené výrobky pre 
domácnosť.
•V Tatarstane bol uvedený 
do prevádzky závod TR 
Glass Rus Düzcam.

• V Trakya 
Glass Rus, 
a.s. bola 
spustená 
zrkadlová 
linka.

2014

• 

RUSKÁ FEDERÁCIA 
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PRESIAHLI 1,25 MILIARDY DOLÁROV

SKUPINA ŞİŞECAM JE LÍDROM S 30% 
PODİELOM NA TRHU V RUSKU. 

V 90. rokoch minulého storočia 
začala Şişecam investovať 
v zahraničí v smere svojej 
investičnej politiky založenej 
na udržateľnom raste a vysokej 
výkonnosti. V rámci týchto 
aktivít svoju prvú investíciu v 
Rusku smerovala do oblasti 
sklenených obalov v roku 2002 
a dnes je lídrom s ročnou 
výrobnou kapacitou 1,2 milióna 
ton sklenených obalov s približne 
30% podielom na trhu.
Ďalšiu investíciu Şişecam 
realizovala s Pašabahçe. Vďaka 
zrealizovanému vývozu z Turecka 
získala Skupina významný 
podiel na ruskom trhu. V záujme 
ďalšieho zvyšovania svojho 
podielu na trhu zintenzívnila 
skupina svoje investície, a tak 
uviedla do prevádzky v roku 2004 
prvú pec a v roku 2008 druhú 
pec. Skupina Şişecam, ktorá 
investíciou 86 miliónov dolárov 
spustila v roku 2014 svoju tretiu 
pec v Rusku, zvýšila svoj podiel 
na trhu so sklenenými výrobkami 
pre domácnosť na 30 percent 
vďaka realizovaným investíciám 
a vývozu na ruskom trhu a so 
značkou Paşabahçe sa stala 
lídrom na trhu v Rusku. Skupina 
Şişecam bez váhania pokračuje v 
investíciách do Ruskej federácie. 
Tak k investíciám do sklenených 
obalov a do sklenených výrobkov 

pre domácnosť pridala ešte 
investície do plochého skla; s 
investíciou 210 miliónov dolárov 
v roku 2014 začala prevádzku 
float sklárne. V partnerstve 
so spol. Saint-Gobain bola v 
Tatárskej republike Ruskej 
federácie vybudovaná továreň na 
ploché sklo s ročnou kapacitou 
230 tisíc ton. Opäť v Tatárskej 
republike s investíciou 100 
miliónov dolárov výlučne od 
skupiny Şişecam bol uvedený 
do prevádzky závod na výrobu 
skla pre automobily  s ročnou 
výrobnou kapacitou 3,2 milióna 
štvorcových metrov. Realizáciou 
investícií do závodov na výrobu 
plochého skla a automobilového 
skla preukázala Skupina veľký 
úspech. Sklárne na výrobu 
automobilového skla dokázali 
čoskoro vyrábať pre celkom 
osem rôznych modelov 
automobilov, z ktorých sedem 
sa vyrába v Rusku a jeden je 
mimo Ruska. Skupina Şişecam 
s trhovým podielom plochého 
skla (architektonické sklo) 10,2 
percent, dosiahla 13,5 percentný 
trhový podiel v automobilovom 
skle a stala sa tak významným 
hráčom na ruskom trhu. Dnes 
popredné podniky na svete, 
vyrábajúce pomocou špičkovej 
technológie, pôsobia v Rusku ako 
Şişecam.

INVESTÍCIE SKUPINY ŞIŞECAM 
V RUSKEJ FEDERÁCII

Skupina Şişecam zaraďuje medzi svoje priority 
spolu s ekonomickou hodnotou, ktorú vytvára, aj 
iniciatívy v oblasti udržateľnosti, a to vo všetkých 
regiónoch, kde pôsobí.

ZAMESTNANOSŤ
Skupina Şişecam zamestnáva 3 414 ľudí v celkovo 
8 závodoch pôsobiacich v Ruskej federácii.

HOSPODÁRSTVO
Skupina Şişecam pripisuje veľkú hodnotu 
hospodárstvu Ruska, kde v 2002 roku začala 
investovať. Ako najväčší ruský vývozca vo svojom 
odvetví každodenne v tomto smere zvyšuje svoje 
úsilie. Skupina, ktorá už nie je cudzincom, ale 
domorodým kapitálom v Rusku, sa pripravuje na 
zabezpečenie oveľa vyššieho prínosu pre krajinu 
prostredníctvom svojich aktivít, potenciálnych 
podpor a stimulov.

VZDELANIE
Školenie „Škola vodcovstva“, ktoré organizuje 
Akadémia Şişecam, bolo tiež realizované aj v 
podnikoch divízie Cam Ambalaj skupiny Şişecam v 
Rusku. V tomto kontexte sa ročné školenie v ruštine 
začalo v septembri 2016 a skončilo v októbri 2017. 
21 účastníkov sa zúčastnilo predprogramových 
a postprogramových inventárnych postupov a 
zároveň absolvovalo školenia: „Multidimenzionálne 
vedenie“, „Efektívne prezentačné techniky“, 
„Budovanie vízie líderstva“, „Riadenie vzťahov vo 
vedení“, „ Som lídrom svojej práce“, „Som vodca 
môjho tímu“. Účastníci, ktorí mali možnosť získať 
individuálny výklad a spätnú väzbu na prestávkach 
medzi školeniami v triede, absolvovali tréning na 
konci programu svojimi inovačnými projektmi a 
prezentáciami svojich projektov.

SKUPINA 
ŞİŞECAM 
NAĎALEJ 
VYTVÁRA 
HODNOTU PRE 
RUSKÚ FEDERÁCIU

SKLÁRNE RUSCAM GLASS PACKAGİNG HOLDİNG 
UFA
Bola založená v roku 2004 v regióne Bashkortostan. S  3 
pecami na sklenené obaly má ročnú výrobnú kapacitu 438 
000 ton/rok.

ZÁVOD RUSCAM 
GLASS PACKAGİNG 
HOLDİNG POKROVSKY

Závod bol investíciou 25 miliónov 
dolárov uvedený do prevádzky v 
oblasti Vologda v roku 2004. Má 
výrobnú kapacitu 200 000 ton 
ročne. 

AUTOMOTIVE GLASS 
ALLİANCE RUS, A.S.
Závod, postavený v roku 2004, 

bol uvedený do prevádzky investíciou 
100 miliónov dolárov. Automotive Glass 
Alliance Rus, a.s., závod na výrobu skla pre 
automobily v Tatársku, má ročnú výrobnú 
kapacitu 3,2 milióna štvorcových metrov.

ZÁVOD RUSCAM GLASS 
PACKAGİNG HOLDİNG 

GOROKHOVETS

Závod na sklenené obaly, ktorý postavili 
vo Vladimirskej oblasti investíciou 140 
miliónov dolárov, začal svoju činnosť v 
roku 2002. 3 pece majú ročnú výrobnú 

kapacitu 350 000 ton/rok.

ZÁVOD RUSCAM 
GLASS PACKAGİNG 
HOLDİNG  
KUBAN 

Závod, postavený v Krasnodarskom 
kraji v roku 2009, bol uvedený do 
prevádzky investíciou 115 miliónov 
dolárov.

POSUDA LİMİTED
Závod bol zakúpený 
v Nižnom Novgorode; 
výroba sa začala v roku 

2004. Začal svoju činnosť investíciou 
200 miliónov dolárov, výrobnú kapacitu 
má 80 tisíc ton ročne.

TRAKYA GLASS 
RUS, A.S.
Táto továreň na 
výrobu plochého skla 

začala svoju činnosť s investíciou 
210 miliónov dolárov v roku 2004. 
Ročná produkcia zrkadiel má 
výrobnú kapacitu 6 miliónov m2 a 
výroba plochého skla má výrobnú 
kapacitu 230 tisíc ton ročne.

ZÁVOD 
RUSCAM GLASS 
PACKAGİNG 
HOLDİNG 

KİRİSHİ
V roku 2008 bola v 
Leningradskej oblasti 
zakúpená jediná pec. S 
druhou pecou, uvedenou do 
prevádzky v roku 2012, má 
celkovú výrobnú kapacitu 
204 000 ton ročne.

V RUSKEJ FEDERÁCII
ZÁVODY ŞİŞECAM

RUSKÁ FEDERÁCIA 
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PLNOHODNOTNÉ AKTIVITY 
Koniec písania! Porozprávajte sa očami: Na seminári 25. apríla 
Mehmet Gözetlik venoval pozornosť dôležitosti efektívnej komunikácie 
prostredníctvom očí v predvečer novej éry, v ktorej sa naše komunikačné 
návyky stále viac vyvíjajú do obrazu. Gözetlik uviedol príklady analýzou 
vplyvu spoločností, ktoré v poslednom období realizujú špičkové inovačné 
iniciatívy súčasnosti, na svetovú verejnú mienku.

Tvorivé deti, kreatívni pracovníci: 15. mája na seminári Şermin Yaşar 
zdôraznila dôležitosť hrania hier s deťmi s cieľom zachovať detské 
kreatívne myslenie, ktoré sa vekom oslabuje, taktiež aj v dospelosti.

Poďme nakresliť karikatúru! 
Akadémia Şişecam organizovala workshop „Poďme nakresliť karikatúru!“, 
aby účastníci rozvíjali svoj zmysel pre humor. V máji v štyroch reláciách 
sa uskutočnil workshop, v ktorom sa Ergün Gündüz podelil návrhmi 
techniky kreslenia. V rámci workshopu, kde základne techniky kreslenia 
karikatúr boli prezentované kresbou vtipov a témy boli spracované 
humornou prezentáciou, transformovali účastníci svojimi kresbami 
tematické nápady do karikatúr.

OD AKADÉMIE  ŞIŞECAM
AKADÉMIA ŞIŞECAM ZORGANIZOVALA STRETNUTIE ZAMESTNANCOV ŞIŞECAM S ODBORNÍKMI V 
TEJTO OBLASTI V RÁMCI SEMINÁROV A WORKSHOPOV, KTORÉ REALIZOVALA V APRÍLI A MÁJI.  

Skončil  sa prvý program Školy marketingu, 
ktorý spoločne pripravili a spustili v apríli 
2017 Akadémia Şişecam, Univerzita 
Özyeğin a riaditelia Oddelenia marketingu. 
Na Slávnostnom udeľovaní 18. mája boli 
odovzdané Osvedčenia 30 ľuďom, ktorí získali 
nárok na certifikát splnením podmienok 
programu. Účastníci, ktorí absolvovali školenie 

ŞIŞECAM  

JE EKOLOGICKOU SPOLOČNOSŤOU ROKA

PREDSTAVILI SVOJE PROJEKTY

PROMUJÚCI NA INŽINIEROV NA 

ŞIŞECAMU

SPOLOČNE S 
MLÁDEŽOU
SKUPINA ŞIŞECAM POKRAČUJE V 
STRETÁVANÍ SA SO ŠTUDENTMI NA 
UNIVERZITÁCH PO CELOM TURECKU. 

Skupina Şişecam realizovala 14 
podujatí na 14 rôznych univerzitách 
v rámci vysokoškolských programov 
„Zamestnávajúca značka“. V rámci podujatí 
v apríli, máji a júni sa konali odborné 
cesty,  návšteva Generálneho riaditeľstva, 
zasadnutia a diskusie na rôzne témy a 
Dni kariéry. Podujatia sa konali na takych 

vyznamných univerzitách Turecka, ako sú 
ODTÜ (Technická univerzita na Blízkom 
východe), Marmarská Univerzita, univerzity 
v mestách Bosporus, Kırıkkale, Erciyes, 
Pamukkale. Na týchto podujatiách sa stretli 
vedúci zamestnanci zo skupiny Şişecam 
so študentmi a viedli inšpiratívne diskusie o 
kariére, budúcich plánoch a vzdelávaní. 

Proces intenzívneho vyhodnotenia 
a pohovorov, počas ktorého bolo 
prijatých 10 209 žiadostí na program 
letnej stáže Şişecam „First Step“, má 
veľký ohlas u vysokoškolákov a dospel 
do konca. Na konci tohto procesu 
začalo 422 stážistov svoju stáž v 
Şişecame, následne 90 v Generálnom 
riaditeľstve Şişecam a 332 v závodoch 
Şişecam.

Výsledky prieskumu „Najvýznamnejšie 
spoločnosti“, ktorý každoročne realizujú Realta 
Consulting Company a časopis Bloomberg 
Businessweek medzi vysokoškolskými 
študentmi, sú zverejnené. V prieskume, na 
ktorom sa zúčastnilo 20 tisíc študentov z 113 
vysokých škôl, sa Şişecam umiestnila na 19. 
mieste a v porovnaní s minulým rokom stúpla 
o 12 miest. 

Ceny Obchodných ocenení „Krištáľový golier“, 
ktoré v tomto roku po 4-krát organizuje 
Podnikateľská komunita Univerzity Ege, našli 
svojich majiteľov. Na Slávnostnom udeľovaní 19 
ocenení v rôznych kategóriách zvolili študenti 
spoločnosť Şişecam za „Ekologickú spoločnosť 
roka“. Ocenenie  v mene spoločnosti Şişecam 
prebrali odborníčka značky „Zamestnávateľ“,  
Ebru Kahraman, a expertka Ochrany životného 
prostredia, Aslı Fırat.

Uskutočnili sa finálne prezentácie 
záverečných projektov kladených na 
študentov posledného ročníka Katedry 
priemyselného inžinierstva ODTÜ. „Projekt 
renovácie skladu závodu Polatlı“ a projekty 
Divízie pre obstarávanie „Spoločný materiál 
a skladovanie“, do ktorých sa svojimi 
projektmi zapojili skupiny po dobu jedného 
roka, dostali uznanie.

      14 UNIVERZÍT 14 PODUJATÍ     

      PRVÝ KROK  DO  
NAĎALEJ STÚPA V REBRÍČKU 
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH 
SPOLOČNOSTÍ

      ŞIŞECAM 

      ŞIŞECAM 

      ODTÜ

2. časť Školenia o aplikáciách skla, ktorá 
bola realizovaná s cieľom rozvíjať odborné 
vedomosti a zručnosti v oblasti aplikácií skla 
a zvýšiť počet zamestnancov v tejto oblasti, 
bola dokončená. Školenie sa uskutočnilo 
v priestoroch Körfez Campus Univerzity 
Balıkesir 5.-13. mája. Absolventom, ktorí 
úspešne absolvujú hodnotiaci test na konci 
2. časti „Školenia o aplikáciách skla“ za účasti 
52 študentov, poskytnú pracovné príležitosti v 
Závode na výrobu sklenených vlákien, ktorý sa 
buduje v Balıkesire.

ŠKOLY MARKETINGU 

2. ČASŤ
ŠKOLENIA 
O APLIKÁCIÁCH SKLA 

ÚČASTNÍCI

DOSTALI SVOJE PRVÉ 
CERTIFIKÁTY

BOLA DOKONČENÁ

v rôznych oblastiach marketingu po 
dobu približne 1 roka v rámci programu, 
prezentovali svoju 3-mesačnú projektovú 
prácu, ktorú pripravovali v skupinách. 
Akademickí poradcovia Univerzity 
Özyeğin poskytli mentorskú podporu v 
týchto projektoch, ktoré sú zamerané na 
zvýšenie podnikovej výkonnosti. 
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JE STREDOMORIE NENAHRADITEĽNÉ 
PRE SVOJ NÁDHERNÝ VZDUCH, 
AZÚROVÚ VODU ČI PRE ÚPRIMNOSŤ, 
KTORÚ NIKDE INDE NEVIETE NÁJSŤ? 
NECH UŽ JE ODPOVEĎ AKÁKOĽVEK, 
TU JE 10 DESTINÁCIÍ OD OSTROVOV 
AŽ PO OBĽÚBENÉ MESTÁ PRE 
TÝCH, KTORÍ CHCÚ STRÁVIŤ LETO V 
STREDOMORÍ.

OKÚZĽUJÚCA
Kréta
Lákavými piesočnými plážami s archeologickými osadami z dávnych 
civilizácií, štýlovými ubytovacími zariadeniami, svetoznámou 
kulinárskou kultúrou s olivovým olejom a morskými plodmi a pestrým 
nočným životom je Kréta dokonalou destináciou pre letné úniky v 
plnej miere. Kréta, piaty najväčší ostrov Stredozemného mora, sa 
skladá zo štyroch provincií. Najobľúbenejšia provincia na ostrove z 
hľadiska turizmu  je Chania a hlavné mesto Heraklion. Potulkám od 
ažúrového mora a piesočných pláží po staré kláštory z minulých čias, 
od starých miest až po vinice na západe ostrova sa musí jednoducho 
ukrojiť čas. Na vyskúšanie legendárnych chutí Kréty, určite zájdite do 
Lasithi. V tavernách najobľúbenejších dovolenkových stredísk Lasithi, 
Eloundy a Plaky môžete ochutnať všetky príchute stredomorskej 
kuchyne.

NA MALTU
Najvhodnejší čas 
Malta prežíva najpopulárnejšie leto zo všetkých čias, 
keďže jej hlavné mesto Valetta je európskym hlavným 
mestom kultúry 2018. V prestížnych cestovných 
časopisoch sa Malta uvádza v tomto roku ako 
jedna z najobľúbenejších destinácií a je rušnejšia 
ako kedykoľvek predtým vďaka svojim podujatiam 
v programe hlavného mesta kultúry. Malta sa pre  
svoju výhodnú polohu po celú dobu svojej histórie 
dostávala pod fenickú, rímsku, byzantskú, arabskú, 
španielsku a francúzsku nadvládu a dnes odráža 
svoju farebnú minulosť. Megalitické chrámy v Gozo, 
palác veľmajstra Grand Master’s Palace, barokové 
architektonické majstrovské dielo vo Vallette sú dary 
dlhej histórie Malty pre súčasnosť. Stretnúť sa s 
morom na plážach Mellieha a Ghajn Tuffieha po celej 
Malte, vydať sa na výlet loďou na ostrov Cominotto, 
navečerať sa v Mdine, historickom centre mesta 
obohnanom hradbami, nesmú chýbať v zozname 
aktivít.

CASSIS

Francúzska 
krása  

Cassis je prímorské mesto, ktoré dostalo 
väčší podiel z krásy južného Francúzska. Tu 

vám vánok ako zo Stredozemného mora, tak 
aj z Provence,  prenikne až do kostí. Prístav 

plný rybárskych člnov, štýlové kaviarne vo 
francúzskom štýle lemujúce na každom kroku 

úzke a vlnité uličky, vinice, čisté pieskové 
pláže mesta Cassis zabránia sa turistom 

nudiť čo i len na okamih. V prístavných 
rybárskych reštauráciách je možné ochutnať 

tie najchutnejšie a najčerstvejšie morské plody 
všetkého druhu.

Mesto Cagliari na ostrove Sardínia v Taliansku je rozdelené na dve 
časti. Nová štvrť mesta sa nachádza pri mori, avšak historické 
centrum Castello Quarter stoji na kopci. Dostanete sa tu len strmými 
schodmi alebo zdolaním zvlnených kopcov. Moderné Cagliari je stále 
rušné svojim prístavom, kaviarňami - reštauráciami, štýlovými butikmi 
a galériami. Castello Quarter, založená pred 800 rokmi, je celkom 
odlišnou tvárou mesta. Je inšpiratívny zážitok navštíviť antikvariáty 
v uzučkých uličkách v pokojných námestiach v Castello Quarter, kde 
panuje stredoveká atmosféra.

CAGLIARI
Farebné 

VDUCH 
STREDOMORIA
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Prístavné mesto Valencia na juhozápade Španielska je ideálnym 
mestom pre pokojnú dovolenku pri mori. Jej dlhé piesočné pláže 
plne svedčia o tom, že je typickým Stredomorím. Jednou z najlepších 
vecí, ktoré môžete urobiť vo Valencii, je dať sa na cestu gurmánskeho 
objavovania a vychutnať si vynikajúce jedlá, ponoriť sa na plážach do 
mora a nechať sa nasiaknuť slnkom, navštíviť na historickom námestí 
mesta predajné stánky s ručne vyrábanými čipkami a keramikou, 
prechádzať sa alebo jazdiť na bicykli v sviežich a kolosálnych 
záhradách Turia. Španielske hlavné mesto gastronómie, Valencia, 
je známe svojimi Michelinskymi reštauráciami. Reštaurácia Richard 
Camarena, Riff, Sucede a El Poblet sú hviezdy mesta. Pre autentické 
chute môžete tiež navštíviť Mercado Central.

Hlavné mestom Tuniska, ktoré má rovnaký názov ako krajina, je 
púštnou bránou Sahary do Stredomoria a fascinuje v každom 
ohľade. Tunis s tradičnými bazármi pripomínajúcimi labyrint, so 
starobylými ruinami a mystickou atmosférou východu dopĺňa 
pohostinnosť Stredozemného mora. Na zlatých piesočných plážach 
Hammametu na prahu hlavného mesta predvádza Stredozemné 
more svoju nekonečnú krásu. Jedným z najväčších klenotov mesta 
sú zrúcaniny Kartága. Verí sa, že Kartágo bolo postavené v 9. storočí 
p. n. l. a bolo vymazané z histórie, lebo vzdorovalo Rímu. Na severe 
mesta sú  ruiny rezidencie, kúpeľov, hrobiek a trhoviska z obdobia 
Kartága a Ríma. Tuniská autentická kuchyňa, známa pre šafránové 
cícerky, kuskus, “Tajine” a iné pokrmy v miskách, vyvoláva úsmev 
na tvári gurmánov. Keď sa zvýši čas po Tunise, Sidi Bou Said, 
malá prímorská dedina známa svojimi bielymi domami s modrým 
lemovaním východne od mesta, by mala byť ďalšou zastávkou.

VALENCIA TUNISKO

DUBROVNIKNAZARÉ

KOTOR 

MARBELLA mesto chutí

Jadranská perla
raj surfovania 

klenot 
Čiernej Hory

Španielsky sen 

Dubrovník je najznámejšie mesto pri Jadranskom 
mori, časti  Stredozemného mora medzi 
Apeninským polostrovom a Balkánskym 
polostrovom. Dubrovník sa po celú dobu svojej 
histórie dostával pod nadvládu rôznych civilizácií; 
túto diverzitu možno vidieť v centre mesta, ktoré 
vzniklo v 14.-15. storočí. Je veľmi ťažké odolať 
nutkaniu robiť fotografie na každom kroku, keď sa 
prechádzate cez malinké staromestské centrum 
prepletené uzučkými uličkami a kamennými 
schodmi. Historická zvonica, Palác Sponza, Palác 
Rectore sú najobľúbenejšie budovy staromestského 
centra. 300 metrov dlhá ulica Stradun, pokrytá 
vápencom, je lemovaná bok po boku štýlovými 
umeleckými galériami, reštauráciami, kaviarňami a 
obchodmi. Ide o najznámejšiu a najrušnejšiu ulicu 
Dubrovníka. Na námestí na konci tejto ulice sa 
nachádza socha francúzskeho rytiera Orlanda, ktorý 
predstavuje slobodu.

Pre tých, ktorí vidia zmysel letnej dovolenky na pláži počas dňa 
a bláznivé zábavy v noci, je Nazaré tou správnou voľbou. Toto 
prímorské mesto Portugalska s úzkymi dláždenými uličkami a 
pobrežím, opretým o strmé útesy, je autenticky stredomorské. 
More, kde vlny z času na čas dosahujú 24 metrov, sa stalo 
tajným rajom pre nadšencov surfovania. Centrum mesta je plné 
reštaurácií a barov, ktoré ponúkajú najčerstvejšie morské plody. 
Promontório do Sítio, prístupné lanovkou, sa týči 110 metrov nad 
plážou. Prirodzene, najkrajšie prírodné scenérie mesta môžete 
vidieť odtiaľto. 

Kotor obklopený strmými lesmi sa nachádza v jednej z 
najodľahlejších oblastí zálivu Kotorska Bota na severe Čiernej 
Hory, známeho ako najhlbší prírodný fjord Stredomoria. 
Cestujúci sú okúzlení nádhernou prírodou a architektúrou 
Kotoru. V Kotore, pobrežnom meste 80 km vzdialenom od 
hlavného mesta Podgorica, je veľa čo podniknúť. Tie najkrajšie 
panorámy zálivu z pevnosti sv. Jána, jedného z mnohých v 
okolí a na ktorý sa dostanete po 1350 krokovom stúpaní, výlety 
na lodi, paragliding, pochutnanie si zo stola plného čerstvých 
morských plodov a zoznámenie sa s rušným nočným životom 
mesta sú len niektoré z možností.

Marbella, jedna z najpopulárnejších dovolenkových destinácií 
Španielska, môže byť vašou dokonalou destináciou, ak snívate o typicky 
stredomorskom meste so všetkým od vzduchu až po vodu. Marbella, vedľa 
Malagy, spája krásy andalúzskeho polostrova so stredomorským teplom. 
Marbella s farebnými kvetmi visiacimi z balkónov bielych domov, úzkymi 
uličkami, ktoré lemujú štýlové butiky a reštaurácie s najlepšími príkladmi 
andalúzskej kuchyne, s krásnymi fontánkami, je čistokrvná stredomorská. 
Staromestské centrum mesta Marbelly vonia históriou. Na každom rohu je 
možné nájsť umelecké dielo, malý kostolík z obdobia okolo roku 1600. Keď 
pôjdete do Marbelly, musíte vidieť slávne námestie  pomarančov La Plaza 
de los Naranjos a hrad Magri.

Mystické a autentické 



LETO BEZ ZMRZLINY? 
AK PATRÍTE MEDZI 
TÝCH, KTO SA NEVIE 
NABAŽIŤ KRÁSOU LETA, 
ZVÝŠTE SI DÁVKU CHUTI 
RÔZNYMI RECEPTAMI OD 
MRAZENÝCH TORT PO 
VYPRÁŽANÚ ZMRZLINU.

INGREDİENCİE
1 šálka espresso
1 kopček vanilkovej zmrzliny

HAZIRLANIŞI
•Kopček vanilkovej zmrzliny dajte do 
šalky, nalejte na ňu čerstvo pripravené 
horúce espreso a podávajte.
•Môžete si vybrať čokoládovú zmrzlinu 
namiesto vanilkovej a namiesto 
espressa môžete uprednostniť silnú 
filtrovanú kávu.

INGREDİENCİE
2 banány
6 kopčeky vanilkovej zmrzliny
100 ml šľahačky
60 ml čokoládovej polevy
Kandizované čerešne

POSTUP
•Očistite banány a  rozkrojte ich 
pozdĺžne napoly.
•Na dezertnom tanieri natrite 
šľahačku ako dve lode.
•Na každý tanier položte dva 
kusy banánu. Zoraďte  vedľa 
seba tri kopčeky zmrzliny na 
stred plátkov banánu.
•Zvyšnú šľahačku rozdelíme 
na oba taniere a ozdobíme 
zmrzlinové kopčeky. Polejeme 
čokoládovou polevou a 
ozdobíme čerešničkou.   

Affogato
KÁVA ČI DEZERT? AFFOGATO 
JE JEDNODUCHÝ RECEPT, 
KTORÝ POTEŠÍ MILOVNÍKOV AJ 
KÁVY, AJ DEZERTU V JEDNOM 
OKAMIHU.

KLASIKA ZMRZLINOVÝCH 
DEZERTOV, BANANA 
SPLIT, OSLOVÍ CHUŤ DETÍ I 
DOSPELÝCH.

AK IDE O ZMRZLINU A COOKIES 
S ČOKOLÁDOVÝMI KÚSKAMI, 
VIEME LAHODNÚ CHUŤ 
RECEPTU POCHOPIŤ AJ BEZ 
OCHUTNANIA.

ZABUDNITE NA VANILKOVO-
JAHODOVÝ MILKSHAKE, 
VYSKÚŠAJTE TÚTO LAHÔDKU, 
KTORÁ OSVIEŽI A OSLADÍ 
CHUŤOVÉ POHÁRIKY AJ V 
TOMTO VARIANTE.

AJ KEĎ TO ZNIE NA PRVÝKRÁT 
ZVLÁŠTNE, TENTO NEOBVYKLÝ DEZERT 
Z KUCHYNE ĎALEKÉHO VÝCHODU 
ODSTRÁNI VŠETKY PREDSUDKY 
SVOJOU LAHODNOU CHUŤOU. 

ČO BY STE POVEDALI NA TO, KEBY 
SME MÄKUČKÉ PROFITEROLES 
NAPLNILI TENTORAZ 
SMOTANOVOU ZMRZLINOU 
NAMIESTO KRÉMU?

INGREDİENCİE
1 vajíčko
150 g masla izbovej teploty
1 šálka hnedého cukru
300 g múky
1 balenie prášku do pečiva
250 g tekutej čokolády
500 g vanilkovej zmrzliny

POSTUP
•Rozmixujte čerstvé maslo dohladka. 
Pridajte vajce a hnedý cukor a dôkladne 
premiešajte.
•Pridajte múku a prášok do pečiva, 
premiešajte lyžičkou na vláčne cesto.
•Pridajte tekutú čokoládu a premiešajte 
ešte raz.
•Cesto cookie, rozdelené na 12 rovnakých 
častí, rovnomerne umiestnite na olejový 
papier na plech. Cesto vytvarujte na ploché, 
ale nie príliš tenké cookies.
•Pečieme 12 minút v predhriatej rúre na 
180 stupňov a necháme vychladnúť v 
miestnosti.
•Po vychladnutí vložte medzi dve sušienky 
vanilkovú zmrzlinu. Podávame sendvič 
zdobený tekutou čokoládou.

INGREDİENCİE
500 ml čokoládovej zmrzliny
1 pohár mrazených čerešní
1 pohár mlieka
1/2 pohára tekutej čokolády

POSTUP
•Vyberte z mrazničky čokoládovú 
zmrzlinu a nechajte približne 10 minút 
na izbovej teplote.
•Vložte všetky ingrediencie do mixéra 
a rozmixujte pri vysokej rýchlosti 
dohladka. Podávajte vo vyšších 
pohároch.

INGREDİENCİE
500 g tuhej zmrzliny
3 vaječné bielky
3 pohára kukuričných lupienok
1 čajová lyžička škorice
2 poháre slnečnicového oleja 

POSTUP
•Vyberte tuhú zmrzlinu z mrazničky, 
nechajte trošku zmäknúť a rozdeľte ju na 10 
rovnakých častí. Častí sformujte na guľôčky. 
Dajte na tácku na hodinu do mrazničky.
•V hlbokej miske zmiešajte kukuričné 
vločky a škoricu, v ďalšej miske dôkladne 
vyšľahajte vaječné bielky.
•Najprv obaľte zmrzlinové guľôčky vo 
vaječnom bielku a potom v kukuričných 
lupienkoch. Mraziť ďalšie tri hodiny.
•Dôkladne zohrejte slnečnicový olej v hlbokej 
fritovacej panvici. Obracajúc smažte 15-20 
sekúnd jednu alebo dve zmrzlinové guľôčky 
naraz.
•Vyberte chrumkavé zmrzlinové guľôčky 
kovovým sitkom a podavajte ich ihneď po 
odkvapkaní oleja na papierovú utierku. 

INGREDİENCİE
2 šálky vody
100 g čerstvého masla
Štipka soli
1,5 šálky múky
4 vajcia
500 ml smotanovej zmrzliny
Čokoládová alebo karamelová poleva

POSTUP
•Na prípravu cesta na profiteroles nalejte vodu do 
malej panvice a dajte na oheň. Pridajte maslo a 
soľ a miešajte, kým sa nerozpustí.  
•Pridávajte múku po lyžici a miešajte drevenou 
lyžicou, kým sa cesto nebude odlepovať z 
panvice.
•Keď cesto stuhne, dajte ho nabok a nechajte 
vychladnúť pri izbovej teplote. 
•Do vychladnutého cesta pridávajte vajcia 
jedno po druhom a miešajte mixérom vysokou 
rýchlosťou.
•Mäkké a lisovateľné cesto naplňte do 
cukrárenského vrecka a rovnomerne od seba  
nastriekajte kopčeky vo veľkosti vlašských 
orechov na plech vystlaný papierom na pečenie. 
Pečte v predhriatej rúre na 180° asi 30 minút, 
neotvárajte dvierka a nechajte vychladnúť pri 
izbovej teplote.
•Vychladnuté kopčeky profiteroles prekrojte 
nožom na dve polky a naplňte kopčekom 
zmrzliny.
•Ozdobené čokoládovou alebo karamelovou 
polevou podávajte ihneď.

Zmrzlinový 
sendvič

Čokoládovo – 
višňový 
milkshakeVyprážaná 

zmrzlina

Profiteroles so 
zmzlinouČAS SO 

ZMRZLINOU Banana 
Split

G A S T R O N Ó M İ A44.45       
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RON ARAD APLIKOVAL TRADIČNÉ FÚKACIE TECHNIKY 
TURECKÉHO SKLÁRSKEHO UMENIA NA SVOJU SKLENENÚ VÁZU, 
NAJNOVŠIU Z JEHO NÁVRHOV. SO SOCHOU VYROBENOU Z 
JEDINÉHO KUSU SKLA SPÔSOBILO ŠPANIELSKE DIZAJNÉRSKE 
ŠTÚDIO MAYICE STUDIO ZNAČNÝ ROZRUCH POČAS TÝŽDŇA 
DIZAJNU V MILÁNE. NAĎALEJ INŠPIRUJE A DÁVA ŽIVOT 
MODERNÝM DIZAJNOM SKLA.

DIVY  ZO SKLA

‘Alcova’ 

POCTA 
MORANDIMU
Parížski dizajnéri, bratia Ronan a Erwan Bourroullec, pripravili 
pre značku Wonderglass kolekciu sklenených predmetov 
pripomínajúcich umelecké diela. Na kolekcii, ktorú pomenovali 
„Alcova“, pracovali bratia Bouroullec s talianskymi sklárskymi 
remeselníkmi. Vázy a iné dekoratívne predmety v kolekcii uzreli 
svetlo sveta technikou odlievania roztaveného skla v drevených 
formách. Kolekcia je vyrobená pôvodnou technológiou, a pretože 
každý kus sa vyrobil kompletne ručne, líši sa jeden od druhého. 
Inšpiráciou pre súrodencov Bourroullec sú zátišia talianskeho 
umelca Giorgia Morandiho z váz, fliaš, kvetov a keramiky. Výrazným 
rysom Morandiho zátiší je jednoduchá farebná paleta, ktorá do 
kolekcie Alcova prešla v priehľadných tónoch od oranžovej po 
zelenú.

‘Alcova’ 
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OSVETLENIE 
SOCHÁRSKYM SPÔSOBOM UMENIE INŠPIROVANÉ

 ARCHITEKTÚROU

MODERNÝ DIZAJN, 
TRADIČNÁ VÝROBA

SKLÁRSKY 
FESTIVAL V MILÁNE

Madridské dizajnérske štúdio Mayice Studio vyrobilo sochárske 
osvetlenie „Filamento“ z jedného kusu zakriveného skla. Filament 
(Vlákno), prechádzajúce stredom sklenenej trubice s dĺžkou 1,26 
metra, udáva názov experimentálneho dizajnu, ktorý odráža  pohyb 
lúča na konkávnych a konvexných plochách. Filamento, ktoré 
funguje so špeciálne navrhnutou LED žiarovkou, zapálené  v tmavej 
miestnosti vytvára laserový efekt. Používatelia môžu nastaviť výkon 
svetla Filamento zo svojich smartfónov. Zároveň rúrky, navrhnuté 
ako modulárny systém, sa dajú spojiť a poskytnúť osvetlenie v 
rôznych veľkostiach.

Jednou z nekonečných inšpirácií umenia je architektúra. 
Argentínska dizajnérka Agustina Bottoniová sa inšpirovala v 
kolekcii „Calici Milanesi“ vilou postavenou v 30. storočí v Miláne. 
Inšpiráciou pre kolekciu troch koktailových pohárov sa stala Villa 
Necchi Campiglio, dielo talianskeho moderného architekta Piera 
Portaluppiho. Vila svojím geometrickým tvarom zanecháva stopu 
v architektonickej histórii Milána a má jednoduchý, avšak pôsobivý 
vzhľad. Bottiniová chcela, aby jej kolekcia odrážala milánske 
„aperitivo“, tradíciu privítania hostí koktailami. Takže jedna z 
kultových budov mesta sa zmysluplne spojila s tradíciou, ktorá tu 
bola už celé stáročia.

Ruský dizajnér Dima Loginoff  vytvoril pre českú svetelnú značku 
Preciosa dizajn s názvom „Sireň“. Sireň pozostáva z troch 

závesných svietidiel v podobe zvončeka. Každá z polopriehľadných 
krištáľových lámp je navrhnutá v inej veľkosti a farbe. Paleta farieb 

sa pohybuje od tmavo šedej po staroružovú. „Sireň“ je súčasťou 
kolekcie Solitaires, ktorú tvoria moderné svietidlá Preciosa. Svoj 
nezvyčajný a minimalisticky štýl dosiahla tradičnými postupmi. 
Lampy „Sireň“ ručne vyrobili uznávané sklárski majstri z Čiech.

Moderné značka spoločnosti 
Şişecam Nude, ktorá 
spolupracuje s renomovanými 
dizajnérmi z Turecka a celého 
sveta, naďalej posúva sklo 
na úroveň umenia. Posledná 
kolekcia „Concentrics“ 
hviezdneho dizajnéra Rona 
Arada pre Nude spôsobila 
značný rozruch v týždni dizajnu 
v Miláne. Concentrics je 

súprava štyroch do seba zapadajúcich váz. Vlnité vázy, navrhnuté 
a vyvinuté po dobu siedmich mesiacov, sú vyrobené technikou 
„çeşm-i bülbül“ („oko slávika“), jednou z techník tureckého 
sklárskeho umenia. Keď Arad navrhoval kolekciu, považoval za 
dobrý nápad, aby sa dalo vázy vkladať jednu do druhej a používať 
ich v súprave alebo samostatne. Vďaka špirálovým čiaram techniky 
Cesme-i na skle máte pocit, že objekty kolekcie Concentrics kolíšu, 
keď sa poskladajú do seba.  
Nové kolekcie Nude, Ecrin a Beret, ktoré priťahujú záujem, boli 
po veľtrhu Maison & Objet v Paríži vystavené aj v týždni dizajnu 
v Miláne. Ecrin, jedna z dvoch kolekcií s podpisom nemeckého 
dizajnéra Sebastiana Herknera, je inšpirovaná okrúhlymi kameňmi 
zemských pyramíd v Rittene. Sklenené dózy s hrubým dnom so 
zaoblenými a pestrofarebnými vrchnákmi priťahujú pozornosť. 
Séria Beret, inšpirovaná slávnou francúzskou čiapkou „Beret” 
(baretkou), pozostáva z farebných nádob s mosadznými viečkami.
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SKLO OPÄŤ SKLOM
NA ENVIRONMENTÁLNOM FESTIVALE V KADIKÖYE UPOZORNIL NA 
VÝZNAM RECYKLÁCIE SKLA

Pre trvalo udržateľný život pokračuje 
skupina Şişecam v realizácii 
projektov, ktoré zvyšujú povedomie o 
recyklačných postupoch. „Sklo opäť 
sklom“, jeden z najrozsiahlejších 
projektov Turecka v trvalej oblasti 
udržateľnosti, sa podieľal na 
Festivale životného prostredia v 
rámci environmentálneho týždňa. 
Na podujatí za účasti 10 tisíc ľudí v 
parku Slobody v Göztepe od 31. mája 
po 3. jún boli účastníci informovaní 
o procese recyklácie sklenených 
fliaš. Počas štyroch dní podujatia 
sa vrátilo 3 700 fliaš, čím sa získalo 
500 kg sklenených črepín pre ďalšiu 
recykláciu.

UPOZORNILO SA NA VÝZNAM 
RECYKLÁCIE SKLA
V rámci podujatia „Sklo opäť sklom“ 

sa mali návštevnici tiež možnosť 
zúčastniť workshopu Ateliér skla, 
ktorý vysvetľuje dobrodružstvo 
recyklácie skla. Účastníci všetkých 
vekových kategórií, najmä deti, 
vyskúšali na workshope výrobu 
sklenených guľôčok. Návštevníci 
festivalu tiež napísali svoje nápady 
na recykláciu skla a otázky životného 
prostredia na múrik „Mám nápad“, 
ktorý „Sklo opäť sklom“ vytvoril na 
mieste podujatia.

Známy Youtuber Uras Benlioglu, 
ktorý bol hosťom v  stánku „Sklo 
opäť sklom“ v rámci festivalu, 
diskutoval s návštevníkmi o 
dôležitosti recyklácie skla. V 
informačnej súťaži o recyklácii skla, 
ktorá nasledovala po rozhovore, boli 
víťazi súťaže odmenení darčekmi zo 
sklenených výrobkov.

PROJEKT „SKLO OPÄŤ SKLOM” ZDÔRAZNİL  DÔLEŽİTOSŤ 
RECYKLÁCİE SKLA ZÁBAVNÝMİ AKTİVİTAMİ. V RÁMCI 
ENVIRONMENTÁLNEHO TÝŽDŇA BOLI ÚČASTNÍCI INFORMOVANÍ 
O RECYKLÁCII SKLA NA FESTIVALE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V 
PARKU SLOBODY V GÖZTEPE.

1  S K L E N E N Á  F Ľ A Š A  P O S K Y T U J E 
2 0  M I N Ú T  P R Á C E  T E L E V Í Z O R U

Na výrobu 1 sklenenej  fľaše zo skla, čo je 100% 
recyklovateľný obalový materiál bez straty na kvalite, je 
postačujúce použiť odpad z jednej sklenenej fľaše.

Recykláciou jednej sklenenej fľaše sa získa úspora 
elektrickej energie v objeme dostačujúcom na prácu 
počítača po dobu 25 minút a televízie - 20 minút.
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Projekt „Sklo opäť sklom“ so svojimi 
podujatiami, zvyšujúcimi povedomie 
o recyklácii skla, sa šíri do všetkých 
kútov Turecka, zorganizovala dve 
podujatia v spolupráci s mestom 
Bursa Yenişehir. Súčasťou podujatí, 
na ktorých sa zúčastnil aj starosta 
mestskej časti Yenişehir, pán 
Süleyman Çelik , boli aktivity s 
dôrazom na význam recyklácie skla.

„AKTIVITY PRE RECYKLÁCIU 
SKLA“ NA TRHOVISKU  SALI
V rámci podujatí v Burse sa 15. 
mája konala „Aktivita na trhu pre 
recykláciu skla“ na trhu Sali v 
mestskej časti Yenişehir. Na podujatí 
sa vyhodilo 3 000 sklenených fliaš 
do kontajnerov, čím sa premenili 

na sklenené úlomky. Tieto úlomky 
sa získali z ponuky nápojov, ktoré 
sa podávali návštevníkom stánku 
„Sklo opäť sklom“ postavenom 
na trhu Sali. 500 kg odpadu zo 
skleneného obalu sa získalo počas 
podujatia, na ktorom sa poskytli 
informácie o procese recyklácie 
skla a venovali pozornosť významu 
recyklácie skla, ktoré je najzdravším 
a najekologickejším obalovým 
materiálom.

ŽIACI YENİŞEHİR NA PODUJATÍ 
„MAĽOVANIE KONTAJNEROV NA 
SKLO“
Ďalšia recyklačná aktivita v meste 
Bursa Yenişehir sa uskutočnila 
podujatím „Maľovanie kontajnerov“. 

ŠPORTOVÝ KLUB 
ÇAYIROVA ÚSPEŠNE 
UKONČIL PRETEKY 
ŠPORTOVÝ KLUB ÇAYIROVA SA 
VRÁTIL S VÝZNAMNÝMI ÚSPECHMI Z 
APRÍLOVÝCH PRETEKOV

POHÁR 23. APRÍLA NA DEŇ NEZÁVISLOSTI A 
DEŇ DETÍ
Pre preteky plachetníc v rámci Pohára 23. apríla 
na Deň nezávislosti a Deň detí bola závodná dráha 
Gölcük javiskom vzrušujúcej udalosti. 21. - 22. apríla 
vyhrali športovci športového klubu Çayırova dve prvé 
miesta, tri druhé miesta, dve tretie miesta v pretekoch, 
na ktorých sa zúčastnilo 56 športovcov. V kategórii 
Optimist Classik obsadil Yağız Aşçıoğlu 1. miesto, 
zatiaľ čo v kategórii Optimist Junior a Optimist Junior 
dievčatá Merve Esma Özen obsadila 2. miesto  a 
Defne Uçal 3. miesto.

ŠERMIARSKÉ PRETEKY JARNÉHO POHÁRU V 
SAKARYA / SAPANCA - KıRKPıNAR MEVKII 
V šermiarskych pretekoch Jarného poháru v Sakarya 
/ Sapanca - Kırkpınar Mevkii, ktorý sa konal 27. - 29. 
apríla 2018, obsadil Športový klub Çayırova 4. miesto 
v kategóriách Dievčatá, Dievčatá Senior a Chlapci 
Senior 2. miesto v kategóriách Chlapci, Dievčatá 
Hviezdy a Chlapci Hviezdy.

V RÁMCI PROJEKTU SOCIÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI SKUPINY ŞİŞECAM „SKLO OPÄŤ SKLOM” SA NA TRHU V MESTKEJ 
ČASTI YENIŞEHİR V BURSE KONALO PODUJATIE „MAĽOVANIE KONTAJNEROV“.

50 študentov z 5 škôl v Yenişehir 
sa zúčastnilo na podujatí, ktoré sa 
konalo 5. júna. Cieľom podujatia 
„Maľovanie kontajnerov“ je šíriť 
povedomie o recyklácii príjemnou a 
tvorivou akciou. Kontajnermi, ktoré 
maľovali žiaci, chcú organizátori v 
mestskej časti Yenişehir upútať ešte 
väčšiu pozornosť na recykláciu skla. 

FAREBNÉ RECYKLÁCIE SO

„SKLO OPÄŤ SKLOM”
V YENIŞEHIRE 
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Zamestnanci továrne v Kırklareli sa stretli na Prechádzke 
prírodou. Prechádzky sa zúčastnili zamestnanci závodov 
Paşabahçe, Trakya Cam a Şişecam Otomotiv. Podujatie, ktoré 
v sebe spojilo šport, zdravie a zábavu, sa konalo v oblasti 
Dereköy-Çağlayık.

PRECHÁDZKA V PRÍRODE  
KIRKLARELI

VÝLETE DO ANKARY
SPOLOČNOSŤ DENIZLI CAM NA

Spol. Denizli Cam a tím časopisu Şimdi! sa zišli v Ankare. V rámci 
výletu celkovo 54 ľudí vrátane zamestnancov Sklárni Denizli a ich 
rodín navštívili Anitkabir, Múzeum vojny za nezávislosť, Múzeum 
republiky a Prírodovedné múzeum.

Športová udalosť s účasťou Tureckej obchodnej banky (TOB) a jej 
dcérskych spoločností sa skončila súťažami turnaja TOB. V tomto 
roku družstva Şişecam reprezentovalo 5 futbalových, 1 volejbalový a 1 
basketbalový tím. Výsledky zápasov: víťazom 2. pohára sa stal futbalový 
tím Camiş Ambalaj, zatiaľ čo volejbalový tím Şişecam skončil v turnaji 
na štvrtom mieste. Cenu Fair Play Turnaja TOB získal tím Paşabahçe 
Mağazaları (OD Paşabahçe).

V TOB 
SA SKONČIL TURNAJ 

PRINÁŠA RADOSŤ 
DO LETNEJ SEZÓNY

SKUPİNA ŞİŞECAM, KTORÁ PRUDKO ROZBEHLA JARNÚ SEZONU, POKRAČUJE V ZÁBAVNÝCH PODUJATİACH SO 
ŞİMDİ! (TERAZ!) - KLUBOM SOCİÁLNYCH AKTİVÍT.

Meno
Ahmet OZDOĞAN
Bucke MENTESE
Cenk MEŞELİ
Ferda ERTÜRK
Korhan YAPICI
Ömer AKMAN
Öner AÇIKEL
Mustafa AKAY
Nilay CELİK
Evrim YEŞİLKAYA
Murat VARLI
Seyhan TORUN
Sinan ÇAĞLAR
Altan ÖZYİĞİT
Ender HARMAN
Murat VARLI
Mutlu YASLAŞ
Nuzhet ONAÇ
Seyhan TORUN
Sinan ÇAĞLAR
Ahmet OZDOĞAN
Hüsna YANPAR
İpek GILIK
İpek GILIK
Mustafa YALGIN
Mutlu YASLAŞ
Nejmettin ÖZDEMİR
Özkan ÇAPRAZLI
Şenol ARISOY
Taner YAMAN

Disciplína
PLÁVANİE
TENİS
JACHTİNG
JACHTİNG
JACHTİNG
JACHTİNG
JACHTİNG
JACHTİNG
PLÁVANİE
PLÁVANİE
STOLNÝ TENİS
STOLNÝ TENİS
PLÁVANİE
PLÁVANİE
STOLNÝ TENİS 
STOLNÝ TENİS 
STOLNÝ TENİS
STOLNÝ TENİS
STOLNÝ TENİS
PLÁVANİE
PLÁVANİE
PLÁVANİE
PLÁVANİE
PLÁVANİE
STOLNÝ TENİS
STOLNÝ TENİS
STOLNÝ TENİS
STOLNÝ TENİS
STOLNÝ TENİS
TENİS

Kategória
40+ muži 200 m voľný štýl
Vonku/ ženy
Platu 25
Platu 25
Platu 25
Platu 25
Platu 25
Platu 25
30-39 Ženy / 50 m Voľný štýl
Vonku/ Muži / 200 m voľný štýl
Vonku/zmiešaná štvorhra
Vonku/ zmiešaná štvorhra
30-39 Muži / 50 m Voľný štýl
Muži 40+ / 50 m Voľný štýl
Vonku/ mužská štvorhra
40-49 muži Singles
Vonku/ mužská štvorhra
30-39 muži Singles
30-39 ženy Singles
30-39 muži /200 m voľný štýl
40+ muži 100 m voľný štýl
Vonku/ ženy/50 m voľný štýl
Vonku/ ženy/100 m voľný štýl
Vonku/ ženy/200 m voľný štýl
Vonku/ mužská štvorhra
Vonku/ muži Singles
30-39 muži Singles
Vonku/ mužská štvorhra
50+ muži Singles
30-39 muži

Miesto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Miesto
Mersin
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Eskişehir
Mersin
Mersin
Mersin
İstanbul
Eskişehir
Mersin
Eskişehir
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Eskişehir
Mersin
Mersin
Denizli
Kırklareli

C O R P O R A T E  G A M E S  2 0 1 8  -  H O D N O T E N I A  Ş İ Ş E C A M

VO FIREMNÝCH HRÁCH

Najobsiahlejšie medzipodnikové športové 
podujatie Turecka, Firemné hry (Corporate 
Games İstanbul 2018), sa konalo v 5.- 6. 
mája. Skupinu Şişecam v pretekoch úspešne 
zastupovalo 94 športovcov v bowlingu, 
kartingu, stolnom tenise, šachu, tenise, 
jachtingu a plávaní. 
Jachtársky tím Yel Ata 
vyhral pre Şişecam 
šampionát, ďalej skupina 
získala 2 medaily v 

tenise, 10 v plávaní a 12 v stolnom tenise.
Tak v 20 rôznych kategóriách sa reprezentanti 
Şişecam stali majiteľmi celkovo 30 medailí: 
13 medailí za prvé miesto, 8 medailí za druhé 
miesto a 9 medailí za tretie miesto. Tak v 
klasifikovaní firiem získala Şişecam ocenenie 

„Madalist Award“ za najväčší 
počet medailí, zároveň aj Cenu 
za účasť s najvyšším počtom 
športovcov  v pretekoch.

VÁNOK 
 ŞIŞECAM 
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1. ŞİŞECAM KÚPİLA DRUHÚ TOVÁREŇ V 
TALİANSKU
 HÜRRİYET - 19.06.2018 - Strana 10
2.  ŞİŞECAM KÚPİLA SVOJU DRUHÚ TOVÁREŇ V 
TALİANSKU
 VATAN - 19.06.2018 - Strana 8
3.  KÚPİLA DRUHÚ SVOJU TOVÁREŇ NA 
PLOCHÉ SKLO V TALİANSKU 
SÖZCÜ - 20.06.2018 - Strana 9
4. UROBILA DVE ŤAHY A STALA SA 2. 
NAJVÄČŠOU V TALIANSKU
HABER TÜRK - 19.06.2018 - Strana 9
5. ŞİŞECAM KÚPİLA DRUHÚ TOVÁREŇ V 
TALİANSKU
AKŞAM - 19.06.2018 - Strana 8
6. ŞİŞECAM KÚPİLA NOVÚ TOVÁREŇ V 
TALİANSKU
MİLLİYET - 19.06.2018 - Strana 9
7. AJ V INDII BUDE ŞİŞECAM HLAVNÝM 
AKTÉROM V OBLASTI SKLA  
HÜRRİYET - 15.06.2018 - Strana 10
8.TURKİSH GLASS MAKER BUYS OUT INDİAN 
FİRM
HÜRRİYET DAİLY NEWS - 15.06.2018 - Strana 11
9.  KÚPIL PODIEL SVOJHO PARTNERA, ABY 
ZRÝCHLIL POKROK
HABER TÜRK - 15.06.2018 - Strana 9
10. ŞİŞECAM, UROBİL NOVÝ INESTIČNÝ ŤAH V 
INDİİ
MİLLİYET - 15.06.2018 - Strana 10
11. UTOK NA INDİU
POSTA - 15.06.2018 - Strana 11
12. BUDE NAĎALEJ RÁSŤ NA İNDİCKOM TRHU
SÖZCÜ - 15.06.2018 - Strana 8
13. AKVIZIČNÝ ŤAH ŞIŞECAM V INDII
STAR - 15.06.2018 - Strana 7
14. KÚPİLA İNDİCKÝ HNGFL 
TÜRKİYE - 15.06.2018 - Strana 7
15.  INVESTÍCIA DO NAJRÝCHLEJŠIE 
RASTÚCEHO TRHU NA SVETE
VATAN - 15.06.2018 - Strana 8
16. ERTUĞRUL ÖZKÖK
HÜRRİYET - 06.06.2018 - Strana 17
[ ERTUĞRUL ÖZKÖK ]
17.  HINCAL ULUÇ
SABAH - 09.05.2018 - Strana 15 [ HINCAL ULUÇ ]
18. UŽ AJ VAŠE DIEŤA MÁ SVOJE PAŞABAHÇE
ANNE BEBEK - 01.05.2018 - Strana 75
19. ZİSKOVÝ ŠTVRŤROK V ŞİŞECAM 
MİLLİYET - 30.04.2018 - Strana 9
20. CENA ZA DİZAJN PRE PAŞABAHÇE 
GASTRONOMI - 01.04.2018 - Strana 40
21.SVETOVÉ DEDİČSTVO V SKLE
POSTA - 17.05.2018 - Strana 7
22.  EURÓPANİA CHCÚ SKLENENÉ OBALY
SÖZCÜ - 01.06.2018 - Strana 9
23. ŞIŞECAM ZABRÁNILA TOMU, ABY 
MNOŽSTVO SKLA EKVIVALENTNÉ 6 MILIARDÁM 
SKLENENÝCH FLIAŠ NESKONČILO NA SKLÁDKE
DÜNYA MERCEK - 28.05.2018 - Strana 26
24. EPD CERTİFİKÁT PRE VÝROBKY ŞİŞECAM 
DÜZCAM 
DÜNYA İNŞAAT - 01.05.2018 - Strana 90
25.  ŞİŞECAM DÜZCAM PREDSTAVİL NA 
VEĽTRHU EURASIA GLASS 2018 SVOJE 
VÝROBKY VÝROBENÉ NAJNOVŠÍMİ 
TECHNOLÓGİAMİ
ALU&ART - 01.04.2018 - Strana 28
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POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŞIŞECAM

ROKOVANIA O KOLEKTÍVNYCH PRACOVNÝCH ZMLUVÁCH

Snažíme sa realizovať všetky fázy našej výrobnej 
činnosti v zdravom a bezpečnom pracovnom prostredí. 
V súlade s týmto cieľom na vytvorenie zdravých 
jedincov a pracovných síl naša zodpovednosť pokrýva 
požiadavky:
• Stanoviť, uplatňovať a presadzovať nevyhnutné 
opatrenia na prevenciu chorôb z povolania a 
pracovných úrazov,
• Za účasti zamestnancov zhodnotiť rizika a dosiahnuť 
prijateľnú úroveň rizika,
• Pre zdravé a bezpečné pracovné prostredie používať 
bezpečné zariadenia a príslušnú technológiu,
• Zabezpečiť účasť všetkých úrovní organizácie a 
našich zainteresovaných strán na zlepšení pracovných 
postupov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri 

práci,
• Vytvoriť kultúru ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci a prevzať ju za životný štýl.
V tomto smere vyhlasujeme a zaväzujeme sa:
• Spĺňať právne záväzky, príslušné normy a požiadavky 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• Neustále zlepšovať naše procesy a zvyšovať našu 
výkonnosť proaktívnym prístupom k bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci,
• Pokračovať v rozvíjaní školení a aktivít na prijatie 
našich zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 
pre našich zamestnancov, návštevníkov, stážistov a pre 
zamestnancov dodávateľských / sub-dodávateľských 
spoločností, ktorých kontrahujeme na služby.

PROCES ROKOVANÍ O KOLEKTÍVNEJ PRACOVNEJ ZMLUVE 
V ŞİŞECAM SODA LUKAVAC D.O.O BOL UZAVRETÝ 
DOHODOU
Rokovania s odborovým zväzom Non-Metal o Kolektívnej 
zmluve v našej továrni Soda Lukavac v Bosne a Hercegovine - 
jednej z pridružených spoločností skupiny Şişecam Kimyasallar, 
boli uzavreté dohodou dňa 29.03.2018. Kolektívna pracovná 
zmluva bude v platnosti dva roky od 01.01.2018 do 31.12.2019.

PROCES ROKOVANÍ O KOLEKTÍVNEJ PRACOVNEJ 
ZMLUVE V ŞİŞECAM OTOMOTİV a.s. VO FRİTZ ASZOD BOL 
UZAVRETÝ DOHODOU
Rokovania s odborovým zväzom Aszod o Kolektívnej zmluve, 
ktoré začali 14. februára 2018 v našej továrni Fritz Aszod 
v Maďarsku - jednej z pridružených spoločností skupiny 
Düzcam, boli uzavreté dohodou dňa 10.04.2018. Kolektívna 
pracovná zmluva bude v platnosti jeden rok od 01.03.2018 do 
28.02.2019.

PROCES ROKOVANÍ O 18. KOLEKTÍVNEJ PRACOVNEJ 
ZMLUVE V SODA SAN. a.s. BOL UZAVRETÝ DOHODOU
Rokovania s odborovým zväzom Petrol o 
18. Kolektívnej zmluve v Závodoch Soda a Kromsan skupiny 
Soda San. a.s., boli uzavreté dohodou dňa 04.06.2018. 
Kolektívna pracovná zmluva bude v platnosti dva roky od 
01.01.2018 do 31.12.2019.

PROCES ROKOVANÍ O KOLEKTÍVNEJ PRACOVNEJ 
ZMLUVE V OOO POSUDA, s.r.o. V RUSKU BOL UZAVRETÝ 
DOHODOU
Platnosť Kolektívnej pracovnej zmluvy v spoločnosti OOO 
POSUDA, s.r.o. v Rusku - jednej z pridružených spoločností 
v zahraničí skupiny Cam Ev Eşyası (sklenené výrobky pre 
domácnosť), uplynula k 31.12.2017. Rokovania o Kolektívnej 
zmluve s odborovým zväzom Profkom boli uzavreté dohodou 
dňa 26.06.2018. Kolektívna pracovná zmluva bude v platnosti 
jeden rok od 01.01.2018 do 31.12.2018. 

PROCES ROKOVANÍ O KOLEKTÍVNEJ PRACOVNEJ 
ZMLUVE V CAMIŞ AMBALAJ SAN. A.S. POKRAČUJE
Platnosť 14. Kolektívnej pracovnej zmluvy v Závodoch Camiş 
Ambalaj San. a.s. uplynula k 31. decembru 2017. Rokovanie 
o novej Kolektívnej pracovnej zmluve sa začalo na stretnutí s 
odborovým zväzom Selüloz dňa 18.01.2018. Dňa 25.06.2018 
sa konala deviata schôdza, po ktorej Rokovania o novej 
Kolektívnej pracovnej zmluve stále pokračujú.

POKRAČUJE PROCES ROKOVANÍ O KOLEKTÍVNEJ 
PRACOVNEJ ZMLUVE V ŞİŞECAM FLAT GLASS ITALY
Pokračujú rokovania s odborovým zväzom USI o Kolektívnej 
pracovnej zmluve v našej továrni Şişecam Flat Glass Italy v 
Udine - jednej z pridružených spoločností skupiny Düzcam.

VYJEDNÁVANIA 
KOLEKTÍVNYCH 

PRACOVNÝCH 
ZMLÚV, KTORÉ SA 

REALIZOVALI ZA 
APRÍL-MÁJ-JÚN 

2018;

TOVÁRNE T. Şişe ve Cam Fabrikaları, A.S.
Domáce továrne, frekvencie nehôd 

Január - Február - Marec 2018

TOVÁRNE T. Şişe ve Cam Fabrikaları, A.S.
Domáce továrne, frekvencie nehôd 

Január - Február - Marec 2018

Gastritída sa definuje ako zápal 
vnútornej steny žalúdka (sliznice). 
Hoci prevalencia gastritídy, 

jednej z najzanedbávanejších ochorení, v 
spoločnosti nie je presne známa, odhaduje 
sa na 5 až 25 percent.

PRÍZNAKY:
Medzi najčastejšie príznaky, ktoré sa od 
človeka k človeku líšia, patrí bolesť alebo 
pálenie v oblasti žalúdka, zažívacie ťažkosti 
a pocit plnosti. V niektorých prípadoch je to 
nadúvanie, strata chuti do jedla, nevoľnosť 
a vracanie.

FORMY GASTRİTÍDY:
Akútna gastritída: prejaví sa náhle a 
bolestivo. Príčinou zvyčajne môžu byť látky, 
ktoré zvyšujú žalúdočnú kyselinu, napríklad 
aspirín či analgetiká.

Chronická gastritída: oveľa miernejšie v 
porovnaní s akútnou gastritídou. Môže to 
byť spôsobené aj druhom baktérií, ktoré sa 
nazývajú Helicobacter pylori, avšak môžu 
ju vyvolať aj chronický stres, nesprávne 
stravovacie návyky a vystavenie sa určitým 
toxickým látkam.

SYMPTÓMY GASTRITÍDY
A VÝSKYT TÝCHTO 

SYMPTÓMOV SA LÍŠIA 
OD ČLOVEKA K ČLOVEKU. 

PRI SLABOM 
IMUNITNOM SYSTÉME 

SA MÔŽE ČASTO 
ZANEDBÁVANÁ 

GASTRITÍDA 
STAŤ CHRONICKOU.

LİEČBA A PREVENCİA
•Nemalo by sa zabúdať, že ak nebude liečená, 
môže spôsobiť aj ďalšie zdravotné problémy.
•Určite by mala byť liečená pod lekárskym 
dohľadom, konkrétne gastroenterológom, v 
smere odstránenia príčiny.
•Menší príjem stravy v častých intervaloch.
•Živiny sa majú  dobre prežuť.
•Nápoje obsahujúce kofeín, ako je káva či 
kola, by sa mali prijímať v minimálnej miere.
• Obmedziť potraviny zvyšujúce žalúdočnú 
kyselinu, ako je smažená strava, čokoláda 
alebo cibuľa.
•Nefajčiť.
•Konzumovať čerstvú zelenina a ovocie, 
pretože dokážu znížiť možné poškodenia 
spôsobené gastritídou.

Nezabúdajme, že dobrá výživa je veľmi 
dôležitá pre zdravie nášho tela. A prvým 
krokom k dobrej a dostatočnej výžive je mať 
zdravý žalúdok. Namiesto snahy prekonať 
problémy so žalúdkom jednoduchými 
opatreniami, by sme sa mali podrobiť liečbe 
včasnou diagnostikou a pod dohľadom lekára 
a urobiť potrebné zmeny v našom životnom 
štýle. 

GASTRITÍDA
POZOR, 

SPRACOVAL:
DR. FATİH HAMŞİOĞLU 

Riaditeľstvo pre priemyselné 
vzťahy skupiny

Poradca pre choroby z povolania

SA MÔŽE STAŤ 
CHRONICKOU 




