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ESTETIKA SKLA PRESTRETÁ INOVATÍVNYMI NÁVRHMI SPOLOČNOSTI PAŞABAHÇE

NOVÝMI VÝROBKAMI PRINÁŠA   
PAŞABAHÇE

POTEŠENIE

NADČASOVÉ LÍNİE 
V SÉRİİ

NOVÉ MİDİ 

VÝROBKY KOMBINUJÚCE 
ELEGANCIU S DIZAJNOM: 

NOVÉ

OD  SPOL. PAŞABAHÇE 

UĽAHČUJÚ ŽİVOT      TIMELESS        BORCAMY

      SÉRİE POHÁROV  
INOVATÍVNY DİZAJN SPOLOČNOSTİ PAŞABAHÇE OŽÍVA V 
POHÁROCH VELASCO, WAVY A MONTİS.

SVOJİMİ KOLEKCİAMİ BERET A WAYNE KOMBİ-NUJE 
SÉRİA NUDE ELEGANCİU S FUNKČNOSŤOU.  

Paşabahçe prináša svojimi novými miskami 
Marmelade jas skla na stoly. Misky Marmelade 
v dvoch odlišných prevedeniach s jemnými 
srdiečkami a rôznymi  nadpismi zaujali významné 
miesto na policiach. Misky Marmelade sú ideálnou 
voľbou na džemy a marmelády a nevyhnutné pri 
prestieraní na raňajky, pridávajú stolu na kráse.

      S MARMELADE

Paşabahçe naďalej rozširuje svoju 
sériu Timeless novými výrobkami. 
Nové poháre série Timeless, ktoré 
nadčasovým dizajnom a kvalitou 
dodávajú eleganciu rozhovorom, sa 
prezentujú na posúdenie nadšencom 
skla. Jemný jas a zlaté lemovanie 
pohárov poprednej série Timeless 
prináša svojou elegantnou líniou in-
tenzívne potešenie.

Novou sériou Midi Borcam ponúka 
Paşabahçe tri rôzne zapekacie misy 
s jednoduchým, štýlovým a ľahkým 
di-zajnom. Štvorcové, obdĺžnikové a 
okrúhle zapekacie misy Midi Borcam 
s pohodlnými úchytkami šetria čas 
v kuchyni. Vďaka svojej rozširujúcej 
sa forme je nová séria Midi Borcam, 
ktorá poskytuje zdravú prípravu 

domácich chlebov a koláčov, ideálnym pomocníkom v kuchyni.

S každým ďalším dňom pokračuje Paşabahçe a pridáva  k svojim atraktívnym 
sériám pohárov ďalšie nové. Svo-jou bohatou rozmanitosťou ponúka Paşabahçe 
široký výber vyhovujúci každému štýlu; aj nové série výrobkov Velasco, Wavy a 
Montis dodávajú ponukám  výnimočný nádych. Rada Velasco, pozostávajúca z 3 
pohárov na víno, ponúka štýlovú alternatívu pre každodenné po-užitie, ako aj pre 
špeciálne prestretie vďaka svojej kla-sickej oválnej forme. Séria Wavy so svojím 
vlnitým di-zajnom a rada Montis so špeciálnou líniou ponúka štýlové a elegantné 
alternatívy pre tých, ktorí chcú cítiť vôňu nápoja intenzívnejšie.

Kolekcie Beret a Wayne série 
Nude, prezentujúcej jemnú 
estetiku, vedia okúzliť svojimi 
elegantnými mo-delmi. Kolekcia 
Wayne, návrh Umuta Karacu, 
jedného z dizajnérov Nude, 
sa skladá z pohárov, ktoré 
zdôrazňujú estetický vzhľad a 
jasnosť skla. Jemné od-lišné 
horné a spodné časti pohárov 
obohacujú náhodné vzory a 
zvyšujú jas odrazov na skle. 
Horizontálne kanáliky pod sklom 
prehlbujú jas výrobku a dodávajú 
mu zvláštnu eleganciu.

KOLEKCİA BERET 
S ATRAKTÍVNYMİ FARBAMİ
Kolekcia Beret od slávneho 

       BERET A WAYNE 

Svojou kolekciou Jour ponúka séria Nude súčasne kom-fort, 
funkčnosť a estetiku. Kolekcia Jour na podávanie nápojov z dielne 
francúzskej dizajnérky Ingy Sempéovej pozostáva zo špeciálnych 
džbánov, karáf, pohárov na víno a vodu. Elegantná kolekcia pridáva 
podávaniu nápojov inú, zvláštnu energiu svojimi jemnými krivkami v 
kombinácii s okrúhlymi a štvorcovými tvarmi. Kolekcie série Nude sú 
k dispozícii  v obchodoch Paşabahçe a na webovej adrese 
www.nudeglass.com.

VĎAKA SVOJİM MİMORİADNYM VÝROBKOM PRİNÁŠA SÉRİA NUDE JEMNÚ 
ELEGANCİU DO OBYTNÝCH PRİESTOROV. 

JEDİNEČNÉ VÝROBKY OD
NUDE

nemeckého dizajnéra Se-bastiana 
Herknera navrhnutá pre Nude 
sa skladá z troch elegantných 
skladovacích misiek v rôznych 
veľkostiach a je inšpirovaná 
slávnou francúzskou baret-kou. 
Táto kolekcia je výnimočná svojimi 
atraktívnymi farbami. Po prvýkrát 
bola predstavená v Paríži na veľtr-
hu Maison & Object, ktorý určuje 
dekoratívne trendy vo svete. Séria 
Beret je vyjadrená v najmodernejších 
farbách sezóny, a to karamelovej, 
jantárovej, kobaltovej, olejovo zelenej, 
a je k dispozícii v troch veľkostiach. 
Spodná časť misiek série Beret v 
mäkkých farbách s mosadznými 
pokrývkami a dosahujú jednoduchý a 
ele-gantný vzhľad.

ZVÝŠTE POTEŠENIE Z 
POHOSTENIA KOLEKCIOU 
         JOUR   

PRÍJEMNÉ RAŇAJKY
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OBCHODY PAŞABAHÇE VÍTAJÚ NOVÚ SEZÓNU 

ÚPLNE NOVÝMİ VÝROBKAMİ
V OBCHODOCH PAŞABAHÇE 

SÚ K DİSPOZÍCİİ TİSÍCKY VÝROBKOV PRE TÝCH, 
KTORÍ Sİ CHCÚ VYCHUTNAŤ JESEŇ. 

NOVÉ PRODUKTY S 

V OBCHODOCH PAŞABAHÇE

ZAUJAL SVOJE MİESTO V RADE 
„SVETOVÉ DEDİČSTVO V SKLE” 

SA S NOVÝMİ MODELMİ NAĎALEJ ROZŠİRUJE. 

KOLEKCİA INŠPIROVANÁ VODOU 

TEMATİKOU „SVET“  

GÖBEKLİTEPE 

„OMNIA” 

Obchody Paşabahçe ponúkajú svojimi novými výrob-kami s 
tematikou „Svet“ štýlové kúsky. Nové produkty, v ktorých svetová 
mapa, paralely a meridiány sú esteticky interpretované, sklo a zlaté 
odtiene prezentujú nád-hernú harmóniu. Produkty, ktoré prinášajú 
krásu nášho sveta do domácností a kancelárií, ponúkajú tiež skvelú 
možnosť pre tých, ktorí hľadajú špeciálny darček pre svojich blízkych. 
Nové produkty s tematikou „Svet“ sú k dispozícii v obchodoch 
Paşabahçe a online na www.pasabahcemagazalari.com

Obchody Paşabahçe naďalej rastú. Otvorením nových obchodov v 
Akmerkez Istanbule a OC Antalya Agora vzrástol počet obchodov 
reťazca Paşabahçe na 52. Ob-chody  Paşabahçe sa stretávajú so svojimi 
zákazníkmi v Akmerkeze,  jednom z najobľúbenejších miest v Istanbule, 
a predstavujú svoj nový koncept a produkty, ktoré pridávajú hodnotu k 
životu. Obchody Paşabahçe spája v obchode Akmerkez značku Nude 
a špeciálne kúsky renomovaných dizajnérov so značne širokým sor-
timentom výrobkov. V obchode o rozlohe 350 metrov štvorcových, kde 
sa nachádzajú série ‘Yaşam’ a ‘Butik’, sú spotrebiteľom prezentované 
stovky pohárov, karáf, váz, misiek, šálok, rámov, stolového riadu a 
kuchynských doplnkov spou s mnoho ďalšími výrobka-mi, ktoré vyhovujú 
každému vkusu a rozpočtu. Spolu s obchodným centrom Agora obchody  
Paşabahçe otvorili dvere svojho druhého obchodu v Antalyi. V novom ob-
chode o rozlohe  406 štvorcových metrov sa nachádza približne 5 000 
produktov ako súčasť koncepcií „Yaşam“ a „Butik“.

Obchodné domy Paşabahçe svojou sériou „Svetové 
dedičstvo v skle“, ktorá je jedinečným príkladom 
unikát-nej koncepcie dizajnu, naďalej vytvára 
povedomie o spoločnom svetovom dedičstve, 
zachováva a propaguje širšej verejnosti rozmanité 
kultúrne a historické pa-miatky, ktoré boli zničené 
z rôznych dôvodov. Kolekcia „Svetové dedičstvo v 
skle“, ktorá sa skladá z limitovanej edície špeciálne 
vyrobených výrobkov, prezentuje ten-tokrát 
milovníkom dejín a umenia modely inšpirované 
vrchom Göbeklitepe, ktorý sa natrvalo zapísal 
do Zoz-namu svetového dedičstva UNESCO. 
Göbeklitepe obe-lisk a Göbeklitepe figúrka, ktoré sa 
zaradili do kolekcie, sú vyrobené v limitovanej edícii 
z ručne vyrábaného skla a tvarované technikou 
„pate de verre“.

Kolekcia Omnia, ktorú v roku 2015 spustili obchody Pa-şabahçe 
s víziou posunu do budúcnosti pôvodného tu-reckého sklárstva 
pestovaného kultúrou a tradíciou, sa naďalej rozširuje s jedinečnými 
dizajnmi. Svetovo uznávaní dizajnéri a mladé talenty, ktorí sa 
zameriavajú na tému „Voda“, svojimi návrhmi priťahujú pozornosť 

milovníkov dejín a umenia na dôležitosť životného 
prostredia a vody. „Miska Topografia”, ktorá je 
jedným z nových produktov kolekcie, bola navrhnutá 
mladou návrhárkou Bilge Nur Saltik, laureátkou 
množstva medzinárodných úspechov. Návrh 
sklenenej misy a korkového stola od Saltik oddeľuje 
vodu od zeme. Pohár „Balik“ (ryba) s estetickým 
dizajnom inšpirovaným tyrkysovým Egejským 
morom a rybami a navrhnutý štúdiom MU.CA 
ponúka alternatívne skladovanie pre úzke priestory 
vďaka možnosti vnoriť jeden pohár do druhého. 
Vzory vlny na povrchu pohára naznačujú úroveň 
nápoja.

7-DİELNE VÝROBKY S TEMATİKOU „SVET“ 
DODÁVAJÚ ELEGANCİU OBYTNÝM PRİESTOROM

GÖBEKLİTEPE, KTORÉ SA NATRVALO ZAPÍSALO DO 
ZOZNAMU SVETOVÉHO DEDİČSTVA UNESCO, JE VO 
FORME RUČNE VYROBENÝCH FİGÚROK V OBCHODOCH 
PAŞABAHÇE. 

OBCHODY  PAŞABAHÇE 
PRINÁŠAJÚ DO DOMOV ENERGIU 

JESENE  
Obchody  Paşabahçe pridávajú teplo obydliam najobľúbenejšími 
tónmi jesene. Ponúkajú desiatky rôznych váz, sviečok, svietidiel 
a doplnkov, ktoré odrážajú pohodu sezóny pre tých, ktorí chcú 
vniesť je-senný duch do domov. Olejovo zelené, jantárové, dy-
mové a škoricové doplnky inšpirované prírodou posky-tujú spolu 
so sušenými kvetmi a listami príjemný obraz. Aj sviečky a svietidlá 
prinášajú do prostredia teplejšiu a romantickú atmosféru. Taniere  
a ozdobné predmety v prírodných odtieňoch zelenej a so vzormi 
listov ponúkajú pestrofarebnú alternatívu pre tých, ktorí chcú 
oživiť svoje domovy.

OBCHODY 

OBCHODY  PAŞABAHÇE, KTORÉ OTVORILI DVERE SVOJICH 
NOVÝCH OBCHODOV V ISTANBULE A ANTALYI, PONÚKA 
SVOJIM ZÁKAZNÍKOM STOVKY VÝROBKOV. 

PAŞABAHÇE 

Obchody Paşabahçe-Akmerkez

NAĎALEJ RASTÚ
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Shanghai Trading Co. Ltd., dcérska spoločnosť spol. Şi-şecam 
Kimyasallar, sa zúčastnila na výstave All China Leather Exhibition, 
jednej z popredných veľtrhov v koži-arskom priemysle. Veľtrh, ktorý 
sa tento rok konal v Šanghaji 29. - 31. augusta, dal dokopy dôležitých 
hráčov kožiarskeho priemyslu. Okrem obchodného tímu spoločnosti 
Şişecam Shanghai sa na veľtrhu zúčastnil aj Fehmi Alanlı, viceprezident 
pre marketing a predaj Sku-piny Şişecam Kimyasallar, Gülen Turan, 
vedúca Odde-lenia pre zahraničný obchod,  ako aj  İlhan Aydan, zah-
raničný obchodný zástupca. V rámci veľtrhu získal po-zornosť produkt 
Tankrom spol. Şişecam Kimyasallar, ktorá je svetovým lídrom na trhu 
so základným síranom chromitým, zároveň sa uskutočnili rokovania s 
lídrami priemyslu, zákazníkmi a obchodnými partnermi v zah-raničí.

       SA STRETLİ S KOŽENÝM 
PRİEMYSLOM 

Veľtrh Intersolar, ktorý spája odvetvie slnečnej 
energie, sa konal tento rok 20. - 22. júna v 
Mníchove. Vo svojom špeciálnom stánku o rozlohe 
50 metrov štvorcových predstavila spoločnosť  
Şişecam Düzcam návštevníkom spolu so svojimi  
matnými vysoko priepustnými sklami s nízkym 
obsahom železa a maximálnou účinnosťou aj svoje 
novovyvinuté sklo s antireflexnou povrchovou 
úpravou určené pre solárne panely.

ŞİŞECAM DÜZCAM 

       NA VEĽTRHU INTERSOLAR
      PAŞABAHÇE 

Paşabahçe so svojím najnovším výrobkom 
a sériou sa zúčastnila veľtrhu Houshold 
Expo v Rusku. Houshold Expo, jeden z 
najväčších svetových veľtrhov suvenírov, 
sa uskutočnil v Moskve v termíne od 
11. - 13. septemb-ra v  centre Crocus 
Expo (v Medzinárodnom výstavnom 
centre). Celkovo 750 firiem a 17 500 
návštevníkov z 50 krajín sa zúčastnilo na 
22. ročníku veľtrhu Houshold. Spoločnosť 
Paşabahçe predstavila na veľtrhu svoje 
najnovšie produkty a série odborníkom v 
sektore a tisíc-kam návštevníkov. Stánok 
Paşabahçe, ktorý ponúka širokú škálu 
domácich potrieb, pritiahol veľkú pozornosť 
návštevníkov.

ŞİŞECAM KİMYASALLAR

NA VEĽTRHU HOUSEHOLD 

VEĽKÝ ZÁUJEM PRE 

V ČÍNE 



Tohtoročné prvé stretnutie Veľtrhu NY Now so sídlom v New Yorku, ktorý 
je platformou pre stretnutie skupín výrobkov pre domov a životný štýl 
so značkami ručne vyrábaných produktov, sa konalo v dňoch 12.- 15. 
Au-gusta. Séria Nude vzbudila veľký záujem návštevníkov veľtrhu vďaka 
svojim výrobkom vystavovaným vo svo-jom osobitnom stánku.

NA VEĽTRHU NY NOW SA PO PRVÝKRÁT PREZEN-TOVALA RADA 
CHEERS SETS 
Rada CHEERS SETS, jedna z najnovších návrhov Nu-de, bola po prvýkrát 
vystavená na veľtrhu NY NOW. Rada Cheers Sets sa skladá z troch 
samostatných ko-lekcií Aperative Set, Digestive Set a Festive Set. Obsa-
huje kúsky, ktoré návrhársky tím Nude starostlivo vybral pre priestory 
spomedzi výrobkov týchto kolekcií. Okrem rady Cheers Set boli v stánku 
Nude ocenené aj ďalšie vystavené kolekcie, ako Beret od nemeckého 
dizajnéra Sebastiana Herknera, inšpirovaná ikonickou francúzs-kou 
čiapkou, Big Top od Youmeus, lampa Blow a súprava džbánu a pohárov 
Parrot od Tomáša Kráľa a kolekcia Layers z dielne návrhárky Defne Koz.
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        NAJNOVŠİE 
NÁVRHY NUDE

      STEM ZERO 

Kolekcia Stem Zero, ktorá vyniká svojou 
ľahkosťou a jemnosťou, bola predstavená 
odborníkom priemyslu a britskej tlači na 
špeciálnej udalosti v Spojenom kráľovst-
ve. Degustácia s kolekciou Stem Zero sa 
uskutočnila 17. júla na veľtrhu Mews of 
Mayfair v Londýne. Po pre-zentácii o špeciálnej 
technológii „Ion Shielding“ spo-ločnosti 
Şişecam bola účastníkom ponúknutá de-
gustácia s výrobkami kolekcie Stem Zero. V 
rámci po-dujatia obdiv účastníkov získali aj 
iné kolekcie série Nu-de určene pre stravovací 
priemysel.

Svojou kolekciou inšpirovanou vodou OMNIA sa ob-
chody Paşabahçe zaviazali k špeciálnemu sponzorstvu 
projektu 4. Istanbulského bienále dizajnu, ktoré organi-
zovala Nadácia kultúry a umenia v Istanbule (İKSV). 4. 
Istanbulské bienále dizajnu sa stretne v spolupráci s 
obchodmi Paşabahçe s návštevníkmi v dňoch 22. sep-
tembra - 4. novembra 2018. Bienále sa hlavne zaoberá nasledujúcimi 
otázkami:  „Ako môže byť vyučovanie di-zajnu iné? Čo sa môžeme 
naučiť od starého a nového? Ako môžeme kombinovať tradičné s 
technológiou? Ako môžeme vyrábať inak a vytvárať alternatívy v rôznych 
sieťach?”

Na bienále sa realizoval projekt Laboratórium rias (Al-gae Lab), ktorý 
pre Istanbul prispôsobila Henriette Waa-lová, umelecká/výskumná 
riaditeľka Ateliéru Luma.

V rámci projektu boli objekty v projekte Erdema Akana Omnia „From 
İstanbul to Beijing With Love” (Z Istanbulu do Pekingu s láskou) 
vyrobené trojrozmerne pomocou rias 3D tlačiarňou. Tento projekt sa 

zameriava na morské riasy, ktoré sa považujú za burinu a sú 
zvyčajne nežiaduce, a zdôrazňuje, ako je dôležité nezabudnúť 
naše dohady o hodnote materiálov a životného prostre-dia. 
Výrobky z produkcie projektovej dielne sú vyrobené na základe 
inšpirácie kolekciou Sklenených diel, ktoré sa nachádzajú 
v novom sídle skupiny Şişecam. Táto ko-lekcia Şişecam 

sklenených artefaktov, ktoré boli zhro-maždené vďaka dlhej a dôkladnej 
práci s cieľom ochrániť kultúrne hodnoty, je naďalej chránená a vys-
tavovaná v špeciálnom salóniku v budove hlavného síd-la Şişecam.

ČAJOVÉ POHÁRE Z MİNULOSTİ DO SÚČASNOSTİ
V múzeu Pera - Škola mierok v rámci projektu „Ústav nejednoznačných 
noriem“ sa v expozícii „Nejednoz-načné normy porcie“ vystavujú čajové 
poháre, ktoré navrhli obchody Paşabahçe s renomovanými návrhármi z 
minulosti až po súčasnosť. Kolekcia čajových pohárov rôznych veľkostí 
a tvarov naznačuje, že veľkosť porcie je rovnako tekutá ako nápoj vo 
vnútri. Set „The Incebel-li”, ktorý navrhol Koray Özgen pre kolekciu 
Omnia, bol na Bienále vyrobený spoločnosťou Paşabahçe na základe 
priemernej krivky doposiaľ vyrobených čajových pohárov.

SVOJOU KOLEKCİOU INŠPIROVANOU 
VODOU „OMNIA” SA STALİ OBCHODY 
PAŞABAHÇE ŠPE-CİÁLNYM 
SPONZOROM PROJEKTU PRE 
4. BİENÁLE DİZAJNU, KTORÉ 
ORGANİZOVALA İKSV.

SPONZOR PROJEKTU  
4. ISTANBULSKÉHO 
BİENÁLE DİZAJNU

      OBCHODY
PAŞABAHÇE 

BOLA PREDSTAVENÁ  
V ANGLICKU

NA VEĽTRHU 
NEW YORK NOW 
UROBİLİ SILNÝ DOJEM



        PAŞABAHÇE, 
VŠETCİ SPOLOČNE 
VYŠLİ DO TERÉNU 

       VÝROBKY PAŞABAHÇE 
NA AMAZONE TURECKO 

N O V I N K Y12.13          

Zamestnanci spoločnosti Paşabahçe sa 
stretli v auguste so zákazníkmi na niektorých 
predajných miestach v Is-tanbule v rámci 
štúdie „Všetci spoločne“. 95 zamest-nancov 
pracujúcich na rôznych oddeleniach v rámci 
Pa-şabahçe vytvorilo 21 skupín a vykonalo v 
teréne 93 návštev. Na obchodných miestach 
v ázijskej a európskej časti Istanbulu, tímy 
vykonávajúce interné  obchodné analýzy 
uskutočnili individuálne rozhovory a vypočuli 
návrhy a vykonávali prieskumy, a to s cieľom 
lepšie porozumieť zákazníkom. Štúdia pomohla 
za-mestnancom spoločnosti Paşabahçe - 
vyslancom značky dobrovoľníkov, aby sa 
dozvedeli viac o očakávaniach zákazníkov a 
o miestach veľkých výpre-dajov. Dobrovoľní 
vyslanci spoločnosti Paşabahçe, ktorí hodnotili 
analýzy a názory zákazníkov, zistili, že spotre-
bitelia sú so značkou Paşabahçe spokojní a 
identifiko-vali oblasti, ktoré by sa dali zlepšiť. 
Pokračovanie štúdie „Všetci spoločne“ sa plánuje 
aj v nadchádzajúcom ob-dobí.

Paşabahçe predstavila spotrebiteľom svoje produkty v obchode, 
ktorý spustila pre zákazníkov giganta elekt-ronického obchodu 
Amazon Turecko. V obchode Paşa-bahçe na stránke Amazon 
Turecko sa spotrebiteľom ponúkajú štýlovo a originálne navrhnuté 
výrobky od ta-nierov až po misky, od skladovacích nádob až po 
vázy. Spolu s prvými recenziami na stránke Amazon Turecko 
získala Paşabahçe vďaka komentárom od spotrebiteľov aj veľmi 
pozitívnu spätnú väzbu o spolupráci medzi Amazon Turecko 
a Paşabahçe. Vy, ktorí si chcete zakúpiť produkty Paşabahçe 
prostredníctvom Amazonu, môžu nakupovať v obchode 
Paşabahçe na adrese www.amazon.com.tr.

PAŞABAHÇE SPUSTİLA OBCHOD NA NAJVÄČŠEJ 
SVETOVEJ MALOOBCHODNEJ E-PLATFORME 
AMAZON TURECKO A STALA SA TAK PRVOU RE-
CENZOVANOU FİRMOU V TURECKU.
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ŞİŞECAM DÜZCAM ZAŽİL VZRUŠENİE ZO

ŞİŞECAM DÜZCAM REALİZUJE 
VÝZNAMNÉ PROJEKTY

NOVÁ ÉRA V İNDİCKOM SKLÁRSKOM PRİEMYSLE  

PRİAMO NA MİESTE

SVETOVÉHO POHÁRA  

SOCİÁLNYCH MÉDİÍ 

     ŞİŞECAM FLAT GLASS 

VYTVORİL SA PANEL
„NOVÉ TECHNOLÓGİE 
       VO FASÁDNOM DİZAJNE” 

V termíne od 30. júna - 2. júla sa Şişecam 
Düzcam stre-tol v Moskve so zákazníkmi z Ruska, 
Talianska, Bul-harska a Rumunska. Vrcholový 
manažment Şişecam Düzcam, ktorý zdieľa vývoj 
a inovácie na trhu, a zákazníci tak mohli sledovať 
zápas Ruska a Španielska v dresoch Ruského 
národného tímu.

Şişecam Düzcam, ktorý pokračuje v tvorbe webových stránok 
v rôznych jazykoch v závislosti od svojich aktivít na svetových 
trhoch, sa dotýka stále viac ľudí svojimi mobilnými aplikáciami 
a projektmi sociálnych médií v kontexte digitálnej konverzie. 
Şişecam Düzcam, svojimi účtami Isıcam a Flotal, súťažami, 
súkromnými zdieľani-ami a komunikáciou s influencermi v 
sociálnych médiách prináša radosť do života používateľov.
 
OSLOVİLİ TİSÍCKY ĽUDÍ
Na Facebookovom účte Isıcamu sa konala súťaž „Natoč výhľad“ 
dostupná pre účasť všetkým užívateľom po ce-lom Turecku. 
V tejto súťaži, ktorá sa konala v júli a trva-la 15 dní, zdieľali 
účastníci výhľad, ktorý videli za oknom. V súťaži, ktorá prilákala 
veľký záujem, sa zúčastnilo 66 240 ľudí.

Na účte spoločnosti Flotal na Instagrame sa spustil v júni 
komunikačný projekt influencerov. V tomto projekte takí úspešní 
predstavitelia z oblasti líčenia, módy, he-rectva a umenia, ako 
Fezi Altun, Merve Oflaz, Melodi Elbirliler upozornili na vlastnosti 
Flotalu - zrkadla doko-nalosti.

Po akvizícii spoločnosti HNG Float Glass 
Limited, v kto-rej bola Şişecam Düzcam  od 
roku 2013 akcionárom, sa stretla Şişecam 
Düzcam v júli v rámci zahájenia činnosti 
so svojimi zákazníkmi a informoval ich o 
inováciách. Na akciách zahájenia činnosti 
realizovaných pod názvom „Building together 
a new era in the Indian Glass In-dustry” 
(Budovanie novej éry v indickom sklárskom 
priemysle) bolo oznámené, že závod vo 
svojej činnosti na indickom trhu bude 
pokračovať ako „Şişecam Flat Glass“.

INDİCKÝ TRH BOL VYHODNOTENÝ
Viac ako 400 zákazníkov z celej krajiny 
sa zúčastnilo na akciách zahájenia 
činnosti 25. júla v New Delhi a 26. júla 
v Ahmedabade. Na akciách uvedenia 
spoločností  Şişecam a skupiny Düzcam 

boli zákazníkom oznámené aj ciele na 
indickom trhu. Skupina sa vyjadrila, 
že svojich zákazníkov považuje za 
obchodných partnerov a že svoje ciele 
dokáže dosiahnuť spoločne s ob-
chodnými partnermi; tiež zákazníci 
vyjadrili spokojnosť s príchodom takej 
globálnej spoločnosti ako je Şişecam do 

Indie a oznámili dopyt po výrobkoch na  
uspokojenie potrieb rastúceho indického 
trhu. Po vystúpeniach vi-ceprezidentky 
pre marketingový predaj spoločnosti Şi-
şecam Düzcam Ebru Şapoğlu a prezidenta 
pre záležitosti v Indii Kailash Chandra Jain 
sa konal koktei-lový večierok, kde sa zišli 
účastníci a vymieňali si názory. 

V spolupráci s firmou Tremco illbruck, 
výrobcom sta-vebných tesniacich materiálov, 
a firmou Reynaers - fasádne systémy 
usporiadal Şişecam Düzcam panel s názvom 
„Nové technológie vo fasádnom dizajne“. Na 
podujatí, ktoré sa konalo v Námornom múzeu 
Beşiktaş, sa zúčastnili architekti, fasádny 
konzultant a sektoroví odborníci z fasádnych 
spoločností, akademici a študenti. Na podujatí 
boli prezentované nové produkty a mobilné 
aplikácie spoločnosti Şişecam Düzcam a 
zdôraznená dôležitosť výberu správneho 
skla. V prvej časti dvojdielneho panelu, ktorý 

organizovala spo-ločnosť „Yapı Medya İletişim“ 
sa diskutovalo o „Digita-lizácii vo fasáde“ a  v 
druhej časti o „Digitalizácii v dizajne“.

V paneli s názvom „Digitalizácia vo fasáde“ 
informovali spoluzakladatelia „Architektúry 
Tabanlıoğlu“  Murat Ta-banlıoğlu a Werner 
Sobek spolu s Yetkinom Bentürkom, 
generálnym riaditeľom, v Istanbule o 
fasáde a detailoch projektu AKM. V druhej 
časti panelu s názvom „Digita-lizácia v 
dizajne“ prezentoval spoluzakladateľ „Ta-
sarımATLAS / GarageATLAS“  Ahmet 

Burçin Gürbüz  štúdiu o VR a o dizajne 
digitálnej architektúry; zaklada-teľ „Salónu  
Architects“ Alper Derinboğaz informoval o 
priestorových projektoch spájajúcich nové 
mediálne technológie a digitálnu produkciu, 
a partner agentúry „GMW MİMARLIK“ 
Dicle Demircioğlu prezentovala BIM a 
technológie digitálneho dizajnu. Na podujatí 
sa tiež diskutovalo o využití BIM (Building 
Information Model-ling) v Turecku firmou 
Tremco, nástroj BIM a jeho využitie určený 
pre značku illbruck a medzinárodné VR 
projekty od Reynaers

SKUPİNA ŞİŞECAM, KTORÁ Sİ 
NEDÁVNO OBSTA-RALA SPOLOČNOSŤ 
HNG FLOAT GLASS LIMITED V INDİİ, SA 
STRETLA SO SVOJİMİ ZÁKAZNÍKMİ.

V RÁMCI PANELU S NÁZVOM „NOVÉ TECHNOLÓGIE VO FASÁD-NOM DIZAJNE”, 
KTORÝ SA KONAL S PODPOROU ŞİŞE-CAM DÜZCAM, BOLİ VYHODNOTENÉ 
VPLYVY TECHNOLÓGİE A DİGİTALİZÁCİE NA DİZAJN FASÁDY.
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Skupina Şişecam naďalej vytvára hodnotu pre 
Turecko, pokračuje v investíciách s cieľom 
udržateľného rastu. Şişecam Cam Ambalaj, ktorá 
so svojimi tromi závodmi v Burse, Eskişehire 
a Mersine je najväčším výrobcom sklenených 
obalov Turecka, investovala do nových pecí 
v továrni Eskişehir Cam Ambalaj a v továrni 
Mersin Cam Ambalaj. Výrobná kapacita skupiny 
Şişecam Cam Ambalaj vzrástla na približne 1,3 
milióna ton vďaka novým peciam vybavenými 
novou technológiou v súla-de s priemyslom 4.0.

VEĽKOKAPACİTNÉ PECE 
NA SKLENENÉ OBALY V TURECKU
Skupina Şişecam uviedla do prevádzky svoju 
štvrtú pec v továrni Eskişehir Cam Ambalaj, do 
ktorej investovala 66 miliónov dolárov. Nová 
pec s ročnou výrobnou kapa-citou 150 tisíc ton 
bola uvedená do prevádzky v augus-te. 4. pec na 
sklenené obaly uvedená do prevádzky vzávode 
Eskişehir má najväčšiu kapacitu v Turecku.

NOVÁ PEC S VÝROBNOU KAPACİTOU 80 TİSÍC 
TON PRE ZÁVOD V MERSİNE 
Štvrtá pec, ktorá bude realizovaná s investíciou 
prib-ližne 18,2 milióna dolárov v závode Mersin 
Cam Amba-laj, bude mať ročnú výrobnú kapacitu 
80 tisíc ton. Şişe-cam Cam Ambalaj realizovala v 
júni minulého roka in-vestíciu 33 miliónov dolárov 
v závode Mersin Cam Am-balaj, čím zvýšila svoju 
výrobnú kapacitu v Turecku na viac ako 1 milión 
ton.

INVESTÍCİE SÚ UKAZOVATEĽOM PREJAVENEJ 
DÔVERY TURECKU. 
Spoločnosť Şişecam Cam Ambalaj, ktorá je 
piatym najväčším výrobcom sklenených obalov 
s celkovou výrobnou kapacitou 2,5 milióna 
ton ročne v štyroch kra-jinách, zvyšuje vďaka 
novým investíciám svoj podiel na národnom 
hospodárstve a na produkcii. Prof. Dr. Ahmet 
Kırman, podpredseda predstavenstva a generálny 
riadi-teľ skupiny Şişecam, vo svojom vyhlásení o 
nových in-vestíciách povedal: „Už viac ako 80 rokov 

od svojho vzniku investuje naša skupina svoj zisk 
znovu do našej krajiny a stala sa svetovým lídrom 
vo svojej oblasti. Ako skupina Şişecam realizujeme 
naše aktivity s cieľom ud-ržateľného rastu. S 
touto investíciou budeme naďalej prispievať k 
národnému hospodárstvu a vytvárať hodno-tu pre 
všetky zainteresované strany.” Profesor Dr. Kırman 
ďalej v prejave uviedol, že ako Skupina nepres-
tajne pokračujú vo svojich investíciách a že nové 
in-vestície sú ukazovateľom dôvery v budúcnosť 
Turecka.

       SA ZVÝŠİLA NA 1,3 MİLİÓNA TON
V TOVÁRŇACH ŞİŞECAM CAM AMBALAJ (SKLE-NENÉ OBALY) V MESTE ESKİŞEHİR A MERSİN SA REALİZOVALİ 
İNVESTÍCİE DO NOVEJ PECE V OBJEME PRİBLİŽNE 85 MİLİÓNOV DOLÁROV.  

VÝROBNÁ KAPACİTA SKLENENÝCH OBALOV SKUPİNY ŞİŞECAM

Şişecam Cam Ambalaj 
Závod v Eskişehir  
Zapaľovanie pece

Şişecam Cam Ambalaj 
Závod v Mersine
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SKUPINA ŞIŞECAM SA STALA „ EXPORTNÝM LÍDROM“ V KATEGÓRII „CEMENT, SKLO, KERAMIKA A HLINENÉ 
VÝROBKY” PRIESKUMU „TOP 1000 VÝVOZCOV – 2017” V RÉŽII ZVÄZU VÝVOZCOV TU-RECKA 

Výsledky prieskumu „Top 1000 vývozcov“ za rok 2017, ktorý už po 16-krát 
organizuje  Zväz vývozcov Turecka (TIM) a ktorý pokrýva všetkých 26 
odvetví,  boli oznámené na tlačovej konferencii v júni. Podľa prie-skumu 
„Top 1000 vývozcov“ za  rok 2017 od Zväzu vývozcov Turecka získala 
Şişecam ocenenie „Spo-ločnosť vyvážajúca do mnohých krajín“ za vývoz 
do 148 krajín. Zároveň jej bola udelená cena „Exportný líder“ v kategórii 
„Cement, sklo, keramika a hlinené výrobky”. Na slávnostnom udeľovaní 
cien, ktoré sa konalo v Istanbulskom kongresovom centre Haliç,  prevzal 
Prof. Dr. Ahmet Kırman, podpredseda predstavenstva a ge-nerálny riaditeľ 
skupiny Şişecam, v mene skupiny Şişe-cam cenu „Exportný líder“.   

SKUPINA ŞIŞECAM 
POKRAČUJE VO SVOJICH ÚSPECHOCH
V prieskume TIM „Top 1000 vývozcov“ za rok 2016 sa 
Skupina Şişecam aj minulý rok  zaradila medzi 
najvýznamnejších exportérov. Skupina, ktorá v rovnakej 
kategórii je „Exportným lídrom“, získala aj  titul „Spo-ločnosť 
vyvážajúca do mnohých krajín“. Svojím expor-tom do 148 krajín 
obhájila Skupina Şişecam svoj titul „Spoločnosť vyvážajúca 
do mnohých krajín“ a opäť potvrdila hodnotu, ktorú vytvorila pre 
Turecko. 

Skupina Şişecam naďalej získava prestížne ocenenia v globálnom meradle 
vďaka svojej osobitnej práce. Vďaka svojmu finančnému riadeniu, vzťahom 
s investormi a úspešným štúdiám o riadení spoločnosti, bola Skupina  
zaradená do zoznamu „Najvýznamnejšie podniky“ podľa výsledku prieskumu 
Institutional Investor so sídlom v New Yorku. Institutional Investor, patriaci 
spoločnosti Euromoney, organizoval prieskum „Výkonný tím rozvo-jovej EMEA 
2018“ pri účasti 328 investorov a 189 analy-tikov, ktorí vyhodnotili spoločnosti 
v regióne EMEA. Podľa výsledku tohto prieskumu získala Şişecam naraz 3 
dôležité ocenenia.

OCENENİA PRE ŠİŞECAM V KATEGÓRİİ CFO A NAJLEPŠÍ PROGRAM PRE 
VZŤAHY S İNVESTOR-Mİ
V prieskume Institutional Investor bolo investormi a analytikmi 
vyhodnotených 473 organizácií. Výsledkom týchto hodnotení 

získala skupina Şişecam 3 ocenenia náraz a zaradila sa spomedzi 
„Najvýznamnejších pod-nikov“. Výsledkom tejto ankety získala Şişecam 
ocene-nia „Najlepší finančný riaditeľ“ a „Najlepší program pre vzťahy s 
investormi“ a v kategórii „Najlepšia správa a riadenie  spoločností (Best 
Corporate Governance)” získala ako priemyselná spoločnosť druhú 
cenu. Prof. Dr. Ahmet Kırman, podpredseda predstavenstva a ge-nerálny 
riaditeľ skupiny Şişecam, vyhlásil: „Tieto cenné ocenenia od medzinárodne 
prestížnych inštitúcií ako Euromoney, Institutional Investor sú konkrétnym 
ukazo-vateľom našich úspechov.“ Uviedol, že získané ocene-nia 
spoločnosti Şişecam sú výsledkom dlhodobého prístupu skupiny k trvalo 
udržateľnému rastu vytvárajúcich hodnotu a prác vykonaných v rámci 
tohto rozsahu. Skupina, ktorá vždy pristupuje k investorom transparentne 
a dostupne, pokračuje v raste riadiacim prístupom, ktorý vytvára hodnotu 
nielen pre seba, ale aj pre všetky zainteresované strany.

       SKUPINEQ ŞİŞECAM 
3 VÝZNAMNÉ OCENENİA

INSTITUTIONAL INVESTOR UDELİL 

„EXPORTNÝM LÍDROM”
SKUPINA ŞIŞECAM AJ TENTO ROK

Výročná správa skupiny Şişecam za rok 2017 dosiahla významný úspech 
získaním celkovo 5 ocenení na Vi-sion Awards a ARC na najprestížnejších 
svetových súťažiach výročnej správy na celom svete.

Výročná správa za rok 2017 získala celkovo štyri oce-nenia vrátane jednej 
zlatej ceny (Gold Award) na Vision Awards, ktorú zorganizovala Liga 
amerických komuni-kačných profesionálov (LACP), jedna z najprestížnejších 
firemných komunikačných platforiem na svete; zaroveň bola ocenená cenou 
„Bronze“ na ARC (Annual Report Competition), jednou z najprestížnejších 
súťaží výročnej správy na svete, ktorú tento rok už po 32-krát organizuje 
spoločnosť  MerComm.

4 OCENENİA NA VISION AWARDS 
V tomto roku v rámci súťaže Vision Awards, ktorú už od roku 2001 organizuje 

LACP, vyhodnotila porota prib-ližne 1000 výročných správ celého sveta. 
Správy, ktoré sa vyhodnocovali podľa hodnotiacich kritérií, ako sú prvý 
dojem, obal, strana akcionárov a investorov, jazykový index, finančné odseky, 
tvorivosť, zrozumi-teľnosť správ a prístup k informáciám boli bodované. V 
dôsledku tohto hodnotenia získala Výročná správa 2017 skupiny Şişecam 98 
bodov zo 100 v kategórii „Holdings“ a bola ocenená zlatou cenou. Výročná 
správa  skupiny Şişecam za rok 2017, ktorá  si zaslúžila cenu za tech-nický 
úspech (Technical Achievement Award) z hľadis-ka tvorivosti a spôsobu 
komunikácie, bola na základe hodnotenia regiónov EMEA (Európa, Stredný 
východ a Afrika) zaradená do zoznamu  „Top 80“  a v Turecku do „Top 20“.

ŞIŞECAM SA STALA VÍŤAZOM „BRONZE“ CENY ARC
Americké ocenenia ARC Awards sa konajú od roku 1987 a sú jedinou 
súťažou výročnej správy na svete, ktorá nesúvisí so žiadnou publikačnou 
alebo obchodnou organizáciou v súčasnosti. V súčasnosti sa realizuje 
súťaž, kde je možné uplatniť širokú škálu profilov účast-níkov, od veľkých 
organizácií až po stredné firmy, štátne inštitúcie, mimovládne organizácie a 
agentúry zaobe-rajúce sa výročnou správou, s cieľom odmeniť spo-ločnosti, 
ktoré pripravujú svoje správy o činnosti s poro-zumením, kreativitou a 
inováciou, a prezentovať ich ak-tivity na medzinárodnej úrovni. V rámci 32. 
ročníka súťaže sa v tomto roku vyhodnotilo 2194 výročných správ z 34 krajín. 
Výročná správa spoločnosti Şişecam za rok 2017 získala cenu „Bronze“ v 
kategórii „Tradičná výročná správa“ ako výsledok hodnotenia výrazového 
jazyka, tvorivosti, efektívneho vyjadrenia témy „Global Quartet - Excellence 
Performing” a koncepčných prvkov správy. 

VÝROČNÁ SPRÁVA SKUPİNY ŞİŞECAM ZA ROK 2017 ZÍSKALA CELKOM 5 OCENENÍ 
OD NAJPRESTÍŽNEJŠÍCH SÚŤAŽÍ VÝROČNEJ SPRÁVY VISION AWARDS A ARC NA 
CELOM SVETE.

PÄŤ OCENENÍ ZA
       VÝROČNÚ SPRÁVU ŞİŞECAM

PODĽA PRİESKUMU INSTITUTIONAL 
INVESTOR BOL ŞİŞECAM ZAPÍSANÝ DO 
ZOZNAMU „NAJVÝZNAMNEJŠİE PODNİKY”.
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V súťaži zvíťazila Mariam Kasradze, dcéra 
Giorgiho Kasradze, ktorý pracuje v našej továrni 
JSC MINA. Ma-riam, ktorá sa súťaže zúčastnila 
prvýkrát, povedala: „Pri príprave som najprv 
nakreslila návrh obrázku. Potom sme pracovali s 
babičkou. Moja babička tiež pracuje v Şişecame. 
Vysvetlila mi pravidlá BOZP. Tak som nak-reslila, 
čo mi vysvetlila. Budúci rok sa chcem znovu 
zúčastniť na súťaži, pretože sa mi v Istanbule a 
na slávnostnom odovzdávaní cien páčilo. Som 
veľmi šťastná, že generálny riaditeľ mi potriasol 
ruku. Dospelí by mali nosiť rukavice a okuliare a 
rozhodne by nemali fajčiť, aby pracovali bez ujmy 
a bezpečne.” 

Mariam 
Kasradze

Başar a Barın, synovia nášho zamestnanca 
z továrne Anadolu Cam Mersin Ahmeta 
Özdoğana, sa zúčastnili súťaže každý so svojou 
kresbou, obaja získali prvú ce-nu a podelili sa 
o víťazstvo. Barın uviedol: „O súťaži som sa 
dozvedel 1-2 dni pred uzávierkou a rozprávajúc 
sa s matkou som pripravil obrázok. Chcem, aby 
všetci dodržiavali pravidlá na pracovisku. Keď 
vidím otca odchádzať do práce, varujem ho, 
aby sa riadil pravidla-mi.” Bašar povedal, že s 
radosťou zdieľa prvé miesto so svojím bratom. 
Ďalej dodal: „Aj v škole sme získali ceny za 
kresby. Milujem kreslenie. Aj v budúcom roku 
sa zúčastním súťaže. Na obrázku som nakreslil 
pracujúce-ho v tme a pracujúceho vo svetle, 
ktorý dodržuje pra-vidlá.” Bratia, ktorí tento rok 
získali doma 1. cenu, vyjad-rili svoju radosť z 
víťazstva a odhodlanie zúčastniť sa súťaže aj v 
budúcom roku.   

Başar a 
Barın 
Özdoğan 

Druhú cenu v súťaži vyhral Berkay, syn 
Süleymana Bo-za – našho zamestnanca z 
továrne Oxyvit Kimya. Svo-jou kresbou Berkay 
znázornil pravidlá bezpečnosti, ktorými by sa 
jeho otec mal riadiť pri práci. “V práci no-sia na 
nohách topánky a čiapky. Odchádzajúc z práce 
si ich vyzliekajú a idú domov k svojim rodinám. 
Pýtam sa otca, či telefonovanie niekedy počas 
dňa je v súlade s pravidlami. Budúci rok sa opäť 
zúčastním v súťaže, lebo získanie tabletu ma 
veľmi potešilo. Páči sa mi orga-nizácia podujatia. 
Ďakujem za všetko,” dodal. 

Diana Askarova, dcéra Zoyi Askarovej, našej 
zamest-nankyne pracujúcej v továrni Ruscam 
Glass Packaging Holding Ufa,  zaujala miesto 
medzi striebornými víťazmi súťaže. Diana, 
ktorá sa zúčastnila súťaže po prvýkrát, uviedla: 
„Nakreslila som loď. Ďalej som nakreslila na 
loď vlajky a na vlajky pravidlá, ktoré je treba 
dodržiavať. Mo-ja matka mi pomohla naučiť 
sa pravidlá. Na mojom obrázku som nakreslila 
zákaz fajčenia, nutnosť nosiť pevný klobúk 
a rukavice. Moja mama pracuje v továrni na 
oddelení účtovníctva. Chcem byť veterinárkou, 
keď vyrastiem. Milujem kreslenie. Najväčšiu 
radosť mi urobil let lietadlom do Istanbulu. Pri 
pristávaní som mala tro-chu strach, ale trávim 
tu pekný čas. Páči sa mi tu orga-nizácia aj 
všetko ostatné.”

Berkay Boz

Diana 
Askarova

VÍŤAZKA  NADNÁRODNEJ SÚŤAŽE
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DRUHÁ CENA NADNÁRODNEJ SÚŤAŽE

V TOMTO ROČNÍKU VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „OCHRA-
NA ZDRAVİA A BEZPEČNOSTİ PRİ PRÁCİ “, ORGA-
NİZOVANÚ SKUPİNOU ŞİŞECAM PRE DETİ ZA-
MESTNANCOV V 13 KRAJİNÁCH, V KTORÝCH 
PÔSOBÍ, BOLO VYHODNOTENÝCH 263 OBRÁZKOV. 

       RODINA ŞİŞECAM 
ODMENILA
SVOJE DETIČKY

Výtvarná súťaž, ktorú organizuje 
skupina Şişecam s cieľom zvýšiť 
povedomie o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci, sa tento rok 
konala po šiesty krát. 263 obrázkov 
sa prihlásilo na súťaž, ktorú 
organizuje skupina pre deti svojich 
zamestnancov v 13 krajinách, v 
ktorých pôsobí. Rodina Şişecam sa 
stretla na slávnost-nom udeľovaní 
cien organizovanom pre deti v soci-
álnych sieťach Şişecam Çayırova 
v Gebze. Vo svojom prejave na 
slávnostnom udeľovaní cien uviedol 
podp-redseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ skupiny Şi-şecam, 
Prof. Dr. Ahmet Kırman, že najvyššou 
prioritou Şişecam je človek a 
zdravé a bezpečné pracovné prost-
redie pre zamestnancov: „Už viac 
ako 80 rokov kráča naša Skupina 
k svojim cieľom vďaka úsiliu a 
odhodlaniu svojich zamestnancov 
a hodnotu, ktorú im pridáva, odráža 
vo všetkých svojich výrobných a 
rozhodovacích procesoch. Z tohto 
hľadiska pokračujeme v práci s 
prístupom „nulové nehody“. Na 
základe tohto cieľa, po-dobne ako 
pri všetkých výrobných zariadeniach 

a pra-coviskách, robíme potrebné 
investície na odstránenie všetkých 
druhov nebezpečenstiev aj v  
našich továrňach rozvíjajúcich sa s 
Priemyslom 4.0.”

Výkonná riaditeľka pre Ľudské zdroje 
a podnikovú ko-munikáciu Skupiny 
Şişecam Şengül Demircan (Šengül 
Demirdžan) vo svojom príhovore 
povedala: „Vďaka úsi-liu našich 
vyslancov na ochranu zdravia a 
bezpečnosti práce na všetkých 
našich pracoviskách sa stále viac 
približujeme k povedomiu, ktoré 
chceme dosiahnuť. Naše pracoviská 
vyhodnocujeme v spolupráci s 
rôznymi odborníkmi a podľa výsledku 
týchto inšpekcií urýchľu-jeme práce na 
ďalšie zníženie miery rizika. Prioritou 
skupiny Şişecam vždy bolo bezpečné 
a zdravé pra-covné prostredie pre 
našich zamestnancov”. Malí výt-
varníci sa zúčastnili workshopu na 
výrobu sklenených korálikov hneď po 
prevzatí svojich ocenení. Detí, ktoré po 
slávnostnom odovzdávaní cien spolu 
s rodinami išli do KidZanii v Istanbule, 
strávili príjemný deň skúšaním 
vysnívanej práce.

VEĽAVRAVNÉ ODKAZY OD 

MLADÝCH VÝTVARNÍKOV 
ŞİŞECAM

VYPOČULİ SME NÁZORY NAŠİCH DETÍ, KTORÉ BOLİ 
OCENENÉ V 6. ROČNÍKU VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
NA SÚŤAŽ A NA BEZPEČNOSŤ PRİ PRÁCİ. 
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Štvrtú cenu vyhrala Leyla, dcéra 
Deniza Gürbüza – nášho zamestnanca 
z továrne Posuda Limitet, ktorá sa 
súťaže zučastnila po prvykrát. Lejla 
uviedla, že pri príprave na súťaž vzala 
do úvahy BOZP tabuľky  v továrni: 
„ Nakreslila som upozornenia, ako 
napríklad „ Nedávaj ruku do zásuvky“, 
„Nedotýkaj sa plameňa“, „Obuj 
špeciálne topánky v továrni“, „Nedávaj 
ruky do stroja“. Navštevujem kurzy 
kreslenia. Možno v budúcnosti budem 
maliarkou. Možno otvorím aj galériu. 
V budúcom roku sa tiež zúčastním 
súťaže. Keď som prišla na slávnostné 
odovzdávanie cien, veľmi som sa 
potešila, že tu vidím svoj vlastný 
obrázok. Ďakujem za fotoaparát, ktorý 
som vyhrala ako odmenu.”

Leyla 
Gürbüz

Syn Alfiye Ulmaskulovej, našej 
zamestnankyne z továrne Ruscam 
Glass Packaging Holding UFA, Bulat 
vyjadril svoje potešenie z prvej 
návštevy Istanbulu. Po-vedal: „Vo 
svojom obrázku som upravil pravidlá 
pre se-ba, nesnažil som sa veľmi, 
zúčastnil som sa s prvou kresbou. 
Rozdelil som stránku na štyri časti a 
vysvetlil som pravidlá, ktoré musíme 
dodržiavať, keď sme doma samy. 
Znázornil som, že nesmiem otvárať 
dvere cudzím ľuďom, ísť do mora bez 
dospelého, hrať sa so zápalka-mi. 
Moja mama pracuje v učtárni a nemusí 
nosiť klobúk, okuliare, rukavice. Všetci 
zamestnanci však musia do-držiavať 
záväzné pravidlá. Som veľmi rád, že 
som tu. Bol som nadšený, keď som 
zistil, že som vyhral. Keďže som nebol 
v továrni, nepoznám pravidlá, avšak 
môj od-kaz starším: každý by mal 
dodržiavať zaväzné pravidlá, aby bol 
v bezpečí. Som veľmi rád, že som tu a 
pôjdem do KidZanii.”

Bulat 
Ulmaskulov

Dcéra Erola Çetinkayi – nášho 
zamestnanca z továrne Paşabahçe 
Eskişehir, Elif Çetinkaya povedala, 
že po-tom ako sa Elif Çetinkaya 
dozvedela o pravidlách, zača-
la otcovi pripomínať nutnosť 
dodžiavania týchto pravi-diel. 
Elif uviedla, že pravidlá BOZP sa 
naučila spolu so svojimi rodičmi 
doma, a dodala: „Nakreslili sme so 
súrodencom obrázok. Nakreslili 
sme náš dom a miesto práce môjho 
otca, závod Paşabahçe Eskişehir. 
Na obrázku čakáme na môjho 
otca a môj otec sa vracia domov. 
Môj otec musí v práci nosiť helmu 
a okuliare. Musí pracovať veľmi 
opatrne. Odteraz ho budeme varo-
vať. V súťaži som vyhrala Scooter. 
Budeme ho používať spolu so 
súrodencom.”

Elif 
Çetinkaya
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Ahmed, syn Almir Hodzic – nášho 
zamestnanca z prevádzky Rudnık Krecnjaka 
Vıjenac, sa zúčastnil súťaže aj vlani. Tento rok 
sa mu podarilo vyhrať  štvrtú cenu. Ahmed 
povedal, že je šťastný, že je v İstanbule na 
udeľovanie cien. „Pri príprave na kreslenie 
som zistil, čo robiť, aby sa zabránilo nehodám. 
Zamestnanec musí dodržiavať pravidlá 
a chrániť sa. A ja zas upozorňujem otca, 
keď odchádza do práce. Vyhral som tento 
rok, ale budúci rok sa kvôli vekovej hranici 
nezúčastním. Mal som sa tu dobre. Ďakujem,” 
povedal. 

Dcéra nášho zamestnanca Ventsislava Pencheva 
z továrne Paşabahçe Glass Bulgaristan EAD už 
dva roky za sebou vyhráva na Výtvarnej súťaži 
BOZP. De-nitsa uviedla, že s kresbami o BOZP 
získala vlani piatu a tento rok štvrtú cenu. „Keby 
som neprekročila vekovú hranicu, zúčastnila 
by som sa aj budúci rok. Všetko sa mi tu veľmi 
páči. Zamestnanci musia dodržiavať pra-vidlá 
stanovené na pracovisku, aby sa chránili pred 
ne-bezpečenstvom. Svoju rodinu upozorňujem, 
aby dodrži-avali záväzné pravidlá. Pripomínam 
tie pravidlá. Je pekné získavať ceny a byť na 
slávnostnom odovzdávaní cien. Som veľmi 
zvedavá na KidZaniu,”povedala.

Ahmed Hodzic 

Denitsa 
Rosenova  

Duru, dcéra našho zamestnanca 
z továrne Paşabahçe Kırklareli 
Mustafa Ciğercioğlu, povedala, 
že sa súťaže zúčastnila prvýkrát 
a že na obrázku obliekla továreň 
Paşabahçe do oblečenia a 
vybavenia BOZP. Ďalej uvi-
edla: „Na továreň som navliekla 
slúchadlá, rukavice, okuliare a 
helmu. Skôr ako som nakreslila 
svoj obrázok, urobila som 
internetový výskum a porozprávala 
sa s ot-com. Inak hrám na klavíri, 
o kreslenie som záujem ne-
mala. Avšak teraz už mám rada 
kreslenie. V budúcom roku sa tiež 
zúčastním súťaže. Všetko sa mi tu 
zapáčilo. Vyhrala som dron. Môj 
odkaz starším: prosím, dodržia-
vajte predpisy BOZP pre nás.”

Duru 
Ciğercioğlu

3. CENA NÁRODNEJ SÚŤAŽE

Anastasia 
İzotova
Anastasia, dcéra Ekateriny 
Izotovej, našej zamest-nankyne 
z továrne Ruscam Glass 
Packaging Holding Gorochovec, 
povedala, že toto bol jej najlepší 
deň, pre-tože prišla do Istanbulu 
a vyhrala cenu. „Súťaže som sa 
zúčastnila po prvýkrát. Mamka 
povedala, že sa ide o BOZP a 
vysvetlila mi existujúce pravidlá, 
ktoré je treba dodržiavať pri 
práci. Na obrázku som nakreslila 
aj pra-vidlá, ako neprechádzať 
na červené svetlo alebo sa 
nehrať na stavenisku, ktoré 
musím dodržiavať. Môj od-kaz 
starším: Každý musí dodržiavať 
bezpečnostné predpisy v práci.”

3. CENA NADNÁRODNEJ SÚŤAŽE 



Spracoval: Riaditeľstvo pre podnikovú komunikáciu

AKO INSTAGRAM 
FORMUJE NAŠ
ŽIVOT?

GOOGLE MAPY 
PONÚKAJÚ 2 NOVÉ AKTUALIZÁCIE , KTORÉ POTEŠIA POUŽÍVATEĽOV

NOVÉ FUNKCIE V 

SPRÁVACH 
SLUŽBY LINKEDIN.

INSTAGRAM 
VYSTUPUJE  V 
POSLEDNEJ DOBE 
DO POPREDİA AKO 
NAJDÔLEŽİTEJŠİA 
PLATFORMA 
FORMUJÚCA NAŠE 
ŽİVOTY.

Ráno sa prebúdzame s 
Instagramom a pred spaním 
kontrolujeme naše účty a až tak 
zaspávame. Teraz si je už každý 
vedomý hodnoty a sily fotografií a 
videí v soci-álnych marketingových 
stratégiách. Lenže ako to ovply-
vňuje naše životy?

Používatelia sa stotožňujú s 
inými používateľmi:
Používatelia s deťmi komunikujú 

s inými matkami. Mladí ľudia 
nemajú ťažkosti pri hľadaní 
priekopníckych používateľov medzi 
rovesníkmi. Keď sú problémy, po-
treby a emócie spoločné, vytvorí 
sa rýchlo emocionálne puto.

Môžem byť ako on: Používatelia 
premieňajú obrazovku na živý 
módny časopis, navzájom sa 
inšpirujú a pretekajú sa v ďalšom 
zdieľaní v davovej psychóze 
„Môžem byť ako on”.

Čo môžem urobiť inak?: Úsilie, 
požiadavky a odvaha používateľov 
vytvárať vlastnú agendu nútia 
ako jedno-tlivcov, tak i značky k 
väčšej snahe. Používatelia musia 
ponúkať viac inovácií a budovať 
svoju komunikáciu po-mocou 
spoľahlivých stratégií, aby napĺňali 
svoju cieľovú skupinu a reagovali 
na jej požiadavky.

ak-tuálne správy, 20 percent vaše 
vlastné nápady.

Váš zdieľaný obsah musí 
odrážať osobitosť plat-
formy: Podobne ľudom majú 
platformy sociálnych médií  tiež 
svoju vlastnú identitu. Môžete 
považovať LinkedIn za svojho 
kolegu, Twitter za svojho 
diskusného partne-ra, Instagram 
za priateľa, s ktorým môžete 
zdieľať inšpiráciu a zábavu, a 
Facebook za priateľa, ktorý vás 
vždy podporuje.

Vybudujte si vlastnú komunitu: 
Buďte v kontakte so svojimi 
stúpencami dôslednou, vytrvalou 
a vzájomnou komunikáciou. 
Rovnako ako v reálnom živote, 
keď bu-dete hovoriť iba vy, po 
chvíli vás nikto nebude počúvať.

Buďte si sebou istí: Myšlienky 
každého sú dôležité. Ešte 
dôležitejšie však je ich vysloviť. 
Ak si nebudete ve-riť vy, iní vám 
tiež neuveria. Umlčte váhavý 
hlas vo vnútri vás, postavte sa a 
vyjadrite sa.

Linkedin,  prepojenie podnikateľskej obce v sociálnych 
médiách, spustil pre svojich používateľov 4 nové 
aplikácie. Linkedin, ktorý nechce obmedzovať používa-
teľov počtom výrazov, ponúka teraz príležitosť opísať 
svoje myšlienky v dlhšom obsahu. Funkcia ponúkaná 
pre mobilné zariadenia bude čoskoro k dispozícii aj vo 
verzii pre pracovnú plochu. Ďalšej aktualizácii bolo po-
drobené použitie emoji. Používatelia, ktorí chcú vyja-
drovať svoje emócie s emodži, môžu používať archív 
emodži v Linkedin. Tretia aktualizácia vám umožňuje 
skopírovať vaše obľúbené obrázky na webe a pridať ich 
do správ. Napokon sa spustilo použitie symbolu „@“, čiže 
„mention“. Teraz môžu užívatelia pridaním zna-mienka 
„@“ pred ostatné používateľské mená na Linke-dine ich 
zapojiť do chatu.
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S dvoma novými aktualizáciami umožňujú 
Google Mapy jednoduchšiu a príjemnejšiu 
navigáciu.

Kde je môj autobus teraz? Vďaka 
aktualizácii služby Google vo viac ako 80 
regiónoch na celom svete budete môcť zistiť 
presne miesto, kde sa váš autobus alebo 
vlak nachádza ešte skôr, ako dorazí na vašu 
zastávku.

Pokračujte v počúvaní hudby, kým je 
aplikácia otvo-rená: Ďalšia pozoruhodná 
funkcia je zaujímavá najmä pre používateľov 
služieb Spotify, Apple Music a Google 
Play Music. Nutnosť ukončenia aplikácie 
navigácie pri synchrónnom použití týchto 
služieb a navigácie bola odstránená.

ČO MÔŽETE UROBİŤ, ABY STE VYNİKALİ 
V OB-ROVSKOM ZHLUKU SOCİÁLNYCH 
MÉDİÍ?

Sociálne médiá umožňujú 
vytvárať osobnú značky nie-len 
firmám, ale aj jedincom. Existuje 
však niekoľko dôležitých vecí, 
ktoré je potrebné zvážiť.

Propagujte svoju osobnú 
značku: Čo vás odlišuje od 
ostatných? Aké sú vaše koníčky 
a témy, ktoré vás bavia? Začnite 
hľadaním odpovedí na tieto 
otázky. Toto sa nazýva „sociálny 
dizajn“. Rovnako ako svoj život, 
pretvorte aj svoje sociálne 
kanály tak, aby vám vyho-vovali.
Váš  komunikačný jazyk vás 
musí odrážať: Je dôležité, aké 
výrazy si vyberiete v sociálnych 
médiách. Vaším cieľom nie je 
nútiť niekoho k niečomu, ale 
inšpi-rovať ho k zmene. Zároveň 
sa rozhodnite o hranici medzi 
tým, čo chcete o sebe zverejniť a 
čo si chcete nechať pre seba.
 
Buďte dôslední a vytrvalí: 
Na každej platforme prefe-rujte 
použitie rovnakej profilovej 
fotografie a biografiu. Takto sa 
dostanete aj do vizuálnej pamäti 
ľudí. Obsah musíte nepretržite 
zdieľať. Zdieľaný obsah 
môžete roz-deliť na 40 percent 
inšpiratívny obsah, 40 percent 

VYTVORTE SVOJU 
OSOBNÚ ZNAČKU 
V SOCİÁLNYCH 
MÉDİÁCH 
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2. Sledujte a zmerajte cestu
Ako poskytovateľ služieb musíme 
sledovať skúsenosti našich 
zákazníkov v čase kontaktu, keď 
zažívajú kon-takt so všetkými 
našimi kanálmi služieb „momentál-
ne“.Zákaznícke správanie sa môže 
okamžite monitoro-vať, napríklad 
prostredníctvom portálu predajcu, 
portálu dodávateľa, mobilnej 
aplikácie alebo stránky e-obchodu; 
Digitálne sa dajú merať rôzne dáta, 
ako sú čas spra-covania, spätná 
väzba zákazníkov, nákupné vzorce, 
spokojnosť zákazníckych služieb a 
bodov podpory, ten-denciu vzdať sa 
výrobku alebo firmy.

3. Uistite sa, aby doba skúšania sa 
dala modifikovať
Po zistení problematických 
bodov, ktorým čelia dodáva-telia, 
predajcovia alebo zákazníci, je 
potrebné nájsť riešenie, a síce po 
podrobnej analýze požadovaných 
zlepšení procesu a systému. 
Skrátenie a urýchlenie procesov 
použitím technológií je mimoriadne 
dôležité pre splnenie očakávaní v 
digitálnom svete.

4. Vytvorte skúsenosť pre jedného 
zákazníka
Ak budeme slúžiť iným 
alternatívnym alebo digitálnym 
kanálom, je potrebné vytvoriť 
systematickú štruktúru, spoločné 
politiky, procesy a jedinečnú 
skúsenosť, ktorá dokáže analyzovať 

všetky údaje zákazníkov naraz. To je 
možné prostredníctvom vytvorenia 
architektúry firem-ných údajov 
a holistickej analýzy hlavných 
údajov. Tu je nutné preskúmať 
rôzne kontaktné miesta (kanály, 
zaria-denia) a rôzne interakcie 
našich zákazníkov medzi tými-to 
kontaktnými bodmi.

5. Používajte užitočný softvér 
poskytujúci rýchlosť, účinnosť
Po poskytnutí potrebných údajov 
prostredníctvom kon-taktných miest 
zákazníkov musí byť použitý softvér 
na správu zákazníckych skúseností 
na meranie skúseností a rozsah 
práce. Meraním výstupov procesu 
kritickými ukazovateľmi výkonnosti 
(KPI) je potrebné nájsť rozho-dujúce 
príčiny pre situácie, v ktorej klesá 
spokojnosť alebo sa zvyšuje dĺžka 
procesu, a neustále zlepšovať 
životný cyklus cesty zážitkov 
zákazníka. Ďalšou dôležitou 
výhodou v tejto fáze je využitie 
algoritmov umelej inteligencie, ktoré 
vytvárajú hodnoty a prospech, a to 
analýzou údajov o zákazníkoch.

UŽÍVATEĽSKÁ SKÚSENOSŤ A 
ROZHRANİE (UX- UI)
Užívateľská skúsenosť zahŕňa 
zjednodušenie úloh a procesov 
skúmaním celkovej skúsenosti 
používateľa, ktorá sa týka 
komunikácie používateľa so 
službou, pro-duktom alebo 
digitálnym prostredím; Užívateľské 

roz-hrania zahŕňajú možnosť 
jednoduchého a príjemného 
použitia tejto aplikácie na jednom 
vizuálne navrhnutom výstupnom 
prostredí. Poskytuje výhody, ktoré 
zlepšujú užívateľskú skúsenosť, 
zvyšujú udržateľnosť, šetria čas, 
vytvárajú prívetivé rozhrania na 
poznávanie užívateľa, prinášajú 
značnú produktivitu a zvyšujú 
lojalitu a spokojnosť užívateľov. 
Cieľom je ponúknuť príjemcovi 
služieb optimálny dizajn a 
poskytnúť interakcie di-gitálnymi 
aplikáciami. Rozptýlenosť a 
chaotickosť ap-likácie, dlhé trvanie 
prechodov a procesov medzi 
menu, zložitosť operácií znižujú 
užívateľskú spokojnosť a po-
užívatelia začínajú vytvárať vlastné 
alternatívy. Aby sa tomu zabránilo, 
je potrebné zvážiť tri kritické body:

1. Použiteľnosť umožňuje 
schopnosť služby alebo pro-
duktu uspokojiť potreby trvalo 
udržateľným a vysoko výkonným 
spôsobom. S týmto cieľom je 
potrebné up-latňovať obchodné 
procesy, analyzovať údaje o 
zákazníckom používaní a rozvíjať 
grafické rozhrania podľa očakávaní 
zistených prostredníctvom 
osobných rozhovorov. Čisté, 
jednoduché a ľahko použiteľné 
služby optimalizujú servisný čas 
potrebných služieb a poskytujú 
majiteľom služieb veľkú efektivitu, 
spokojnosť a zisk.

1. Kullanılabilirlik, bir servisin veya 
ürünün, sürdürülebilir ve yüksek 
performanslı bir şekilde ihtiyacı 
karşılayabilmesini sağlar. Bunun için 
yüz yüze görüşmeler ile beklentileri 
anlayarak iş süreçlerine uygulamak, 
müşteri kullanım verilerini analiz 
etmek ve grafik ara yüzleri 
geliştirmek gerekiyor. Temiz, basit, 
kullanımı kolay hizmetler, ihtiyaç 
duyulan hizmetin süresini optimize 
ederek servis sahiplerine büyük 
ölçüde verimlilik, memnuniyet ve kar 
sağlıyor. 

2. Návrh a softvér sú teraz úplne 
založené na skúse-nostiach 
používateľov. Je dôležité, aby 
využitie a prístup k produktom a 
službám boli lákavé, ľahko po-
užiteľné bez potreby školenia a aby 
sa poskytli projek-tové aplikácie a 
služby orientované na dizajn a aby 
sa stanovila táto perspektíva.

3. Integrita skúseností: Služby 
sú zvyčajne navrhnuté v rôznych 
časových obdobiach pre potreby 
obchodu a zameriavajú sa na 
poskytovanie okamžitej práce 
bez zohľadnenia skúseností 
užívateľov. V strednodobom a 
dlhodobom horizonte vedie táto 
situácia k rozdielom v dizajne a 
prerušeniu užívateľských zážitkov 
v prepojeniach medzi rôznymi 
aplikáciami a systémami. Aby 
sme tomu zabránili, je potrebné 
venovať pozornosť skúsenostiam, 
vizuálnym informáciám, integrite 
znakov písma a riadeniu značky na 
rôznych kontaktných mies-tach pre 
zákazníkov.

ZDROJE:
Customer Experience Strategy Scenario: 
Roadmap to Differentiation, Ed 
Thompson, Gartner 2017
Customer Journey Mapping Yaparken 
Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey, 
http://www.responsedga.com/customer-
journey-mapping-yaparken-dikkat-
etmeniz-gereken-10-sey/  
(zverejnené: 17 . augusta 2018).
Müşteri Yolculuğu Nedir? (čo 
je uživateľská cesta?) https://
tr.surveymonkey.com/mp/customer-
journey/    (zverejnené: 16 . augusta 
2018).
Obrazok 1: The Customer Journey 
Today https://cinchdigital.com.au/best-
customer-communications-strategy/  
(zverejnené: 15 . augusta 2018).
Obrázok 2: What’s the difference 
between UX and UI design? https://
medium.freecodecamp.org/whats-the-
difference-between-ux-and-ui-design-
2ca8d107de14
(zverejnené: 18 . augusta 2018)

Koncepciou „ Zákaznícka cesta a 
zákaznícke zážitky“ pokračujeme 
v tomto čísle v serii, do ktorej v 
našich článkoch zaraďujeme 9 
hlavných koncepcií Priemyslu 
4.0 nasledovne: „Internet vecí“, 
„Veľké dáta“, „Cloud computing“,  
„Simulácia/Digitálne dvojča“, 
„Integrácia systému a procesu“, 
„Produkcia s pridanou hodnotou“, 
„Rozšírená realita“, „Inteligentné 
roboty a kybernetická bezpečnosť”.

MAPA CESTY ZÁKAZNÍKA (CX)
V poslednej dobe často počujeme 
preložený do nášho jazyka anglicky 
výraz Customer Journey Map, t. 
j. Mapa zákazníckych ciest, ktorý 
vo svojej najjednoduchšej de-
finícii vyjadruje skúsenosti získané 
počas používania produktov alebo 
služieb, ktoré ponúkame našim in-
terným a externým zákazníkom. 
Mapa cesty zákazníka sa môže 
v širšom kontexte definovať ako 
vizuálna pre-zentácia každej 
skúsenosti a podniknutých 
krokov zákazníka ako podrobná 
analýza skúsenosti očami 
zákazníka, stručne povedané, je 
to mapovanie procesu interakcie 
zákazníka so spoločnosťou. Takto 
ponúka príležitosť dozvedieť 
sa o skúsenostiach a pocitoch 
zákazníka, počnúc objednávkou 
po doručenie produktu, ukončenie 
životnosti, ba dokonca až po 
expiračné účinky výrobku. 

Odhalenie okamihov interakcie s 
produktom cestou umiestnenia 
služieb (môžu byť aj oblasti 
služieb, firem-né dodávatelia alebo 

predajcovia), myšlienok a pocitov 
do určitej časovej roviny, robí Mapy 
zákazníckej cesty užitočnými. 
Vidieť proces, očakávania a 
skúsenosti prostredníctvom týchto 
máp pomáha odhaliť problém, ak 
sa taký vyskytne, a prínos produktu 
alebo služby, pochopiť ich a 
stanoviť prioritu. Na druhej strane 
cesty alebo kroky, ktoré podniknú 
rôzne segmenty zákazníkov, 
sa môžu líšiť. V takom prípade 
najefektívnejším spôsobom 
merania skúsenosti zákazníkov 
je isť do terénu, robiť rozhovory 
a mať indi-viduálnu komunikáciu 
s cieľovou skupinou. Čelia 
osoby alebo spoločnosti, ktorým 
poskytujeme služby, v tomto 

procese nejakým prekážkam? 
Čakáme na našich zákazníkov 
na kontaktných miestach s 
jedinečným zážitkom? Existujú 
nejaké chýbajúce alebo zbytočné 
alebo časovo náročné procesy? 
Čaká zákazník v rade pri pokladni 
alebo pri balení? Sú naše kategórie 
nep-riehľadné a naše obstarávacie 
procesy dlhé? Sú naše pripomienky 
k akciám v súlade s cieľmi? Je 
naša zákaznícka služba efektívna? 
Je spôsob riešenia po-tenciálnych 
problémov počas procesu jasne 
zreteľný? Odpovede na podobné 
možné otázky sa dajú jasnejšie 
definovať ich vizualizáciou 
prostredníctvom mapy zákazníckej 
cesty, ktorú je potrebné vytvoriť.

5 BODOV, KTORÉ JE 
POTREBNÉ VZIAŤ DO 
ÚVAHY PRI NAVRHOVANÍ 
MAPY CESTY ZÁKAZNÍKOV
1. Správajte sa ako poskytovateľ 
služieb a zamerajte sa na 
pochopenie správania zákazníka
Potrebujeme veľmi dobre 
pochopiť, kto sú naši zákazníci, 
aké majú potreby, ciele a 
očakávania, a to z pohľadu 
osoby, ktorá službu prijíma. 
Cesta zážitkov zákazníka nie sú 
statickou cestou, aj prijímatelia 
služieb môžu byť súčasne vo 
viacerých procesoch alebo 
prechádzať medzi týmito procesmi. 
Prechody a skúse-nosti majú veľký 
význam.

ZISŤOVANIE TOHO, AKÉ SKÚSENOSTI V AKÝCH PROCESOCH KLIENT NADOBUDOL POČAS 
SVOJEJ INTERAKCIE SO SPOLOČNOSŤOU, POSKYTUJE SPOLOČNOSTI NEOCENITEĽNÚ 
PRÍLEŽITOSŤ ZLEPŠIŤ SVOJU ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU A SCHOPNOSŤ RIEŠIŤ PROBLÉMY.

Spracoval: Riaditeľstvo pre informačné technológie

THE CUSTOMER JOURNEY TODAY???

POVEDOMİE AKVIZÍCIA   VERNOSŤ

PREHODNOTENİE SLUŽBA PRİATEĽSTVO

sociálne/online reklamy

priama pošta

radio, TV, tlačené reklamy, 
brožúry

webové 
stránky

rezervácia

ponuky

blog

e-pošta

Interaktívny dizajn Vizuálny dizajn

Farby 

Grafický dizajn

Výstupy 

Znaky písma

Prototypy 

Obchodná a 
technologická 
architektúra

Užívateľský 
prieskum

Obchodný proces 
& tok 

obchod

anketa

sociálne médiá

Recenzia/
komentáre

infografiky

médiá

recenzie/
komentáre

pripojenie

İnformačná 
databáza 

help desk / hovor

aplikácia

blog

video

emaily

sociálne médiá

zdieľať

zdieľať

ROZDİELYV V UŽÍVATEĽSKÝCH ZÁŽİTKOCH A  ROZHRANİACH
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Spracoval: Riaditeľstvo pre trvalú udržateľnosť

Správa Združenia GSM 
(Global System for Mobile 
Communications Association - 
Globálne systémové združenie 
pre mobilnú komunikáciu) o 
„Pripojených ženách“ a „Rodovej 
diskriminácii pri používaní mo-
bilného internetu a mobilnému 
telefónu“ za rok 2018 zdôrazňuje, 
že na celom svete existuje viac 
ako 5 mi-liárd odberateľov a že 
mobilné telefóny sú jednou z 
naj-komplexnejších technológií 

v histórii. Mobilné telefóny majú 
kapacitu poskytovať svojim 
užívateľom konverzné služby a 
príležitosti, a to najmä prístup na 
internet. V skutočnosti, pre veľkú 
časť svetovej populácie, sú mo-
bilné telefóny hlavným spôsobom 
prístupu k internetu, približne 3,3 
miliardám ľudí sú odberateľmi 
interne-tových služieb. Mobilné 
telefóny zároveň majú moc aj 
životy premeniť. Dokážu posilniť 
postavenie žien tým, že zabezpečia 

pocit bezpečia a väčšie pripojenie 
žien, a často po prvýkrát poskytnú 
prístup k službám, príležitos-tiam 
a  informáciám zlepšujúcim kvalitu 
života, ako sú zdravotné informácie, 
finančné služby a obchodné 
príležitosti. Avšak v dobe, keď 
sme pripojení k stále rýchlejšiemu 
internetu, sú ženy v tomto kontexte 
za-nedbávané. Spojenie cez 
mobilný telefón sa šíri veľmi rýchlo,  
avšak o rovnomernosti tohto šírenia 
sa rozprávať nedá. V krajinách s 

nízkou a strednou úrovňou príjmov 
majú ženy nižší prístup k technológii 
ako muži. Nerovný prístup k 
mobilným technológiám má hrozbu 
zvýšenia nerovnosti, ktorej ženy 
čelia už v súčasnosti. Táto správa 
vychádza z predchádzajúcej práce 
GSMA a iných organizácií4 s cieľom 
upozorniť na nerovnocenný prístup 
žien k mobilným technológiám 
a prijať opatrenia v tejto dôležitej 
otázke. Analýza tiež využíva zistenia 
z priamych prieskumov so ženami 

RODOVÁ 
ROVNOSŤ

Rodová 
diskriminácia 

PRİPOJENÉ ŽENY

HROZÍ, ŽE RODOVÁ 
DİSKRİMİNÁCİA V 
PRÍSTUPE K MOBİLNEJ 
TECHNOLÓGİİ ZVÝŠİ 
NEROVNOSŤ, KTOREJ 
ŽENY ČELİA UŽ TERAZ 

PRI POUŽÍVANÍ MOBILNÉHO INTERNETU A MOBILNÉMU TELEFÓNU

a mužmi v 23 krajinách s nízkymi a 
priemernými príjmami v Ázii, Afrike 
a Latinskej Amerike.

DÔLEŽITÉ ZISTENIA
1. Pri skúmaní údajov o 
vlastníctve mobilných telefónov 
v krajinách s nízkym a 
priemerným príjmom 
zisťujeme, že  v porovnaní 
s mužmi zaostávajú5 ženy 
percentuálne o  10%  
a v číslach to činí 184 miliónov 
žien.
2. Aj keď ženy majú svoje 
vlastné mobilné telefóny, 
existuje výrazný rodový rozdiel 
v používaní, pokiaľ ide o viac 
transformačných služieb, ako 
napríklad mobilný in-ternet.

3. Viac ako 1,2 miliardy žien 
v krajinách s nízkymi a pri-
emernými príjmami nepoužíva 
mobilný internet.
4. Ženy využívajú mobilný 
internet v priemere o 26% menej 
ako muži. Dokonca aj spomedzi 
používateľov mobilných 
telefónov je pravdepodobnosť 
použitia mo-bilného internetu 
ženami v porovnaní s mužmi 
menej ako 18%.
5. V niektorých častiach sveta je 
rodový rozdiel väčší. Napríklad 
v južnej Ázii je percento žien 
vlastniacich mo-bilný telefón o 
26% a používajúcich mobilný 
internet o 70% nižší ako u mužov.
6. Náklady vlastniť mobilný 
telefón sú najväčšou prekážkou 

ako pre ženy, tak i pre mužov.
7. Okrem nákladov môžu ženy v 
lokálnom kontexte viac pociťovať 
také prekážky, aby vlastnili 
mobilný telefón, ako sú nízka 
digitálna gramotnosť7, ako aj 
rovnako nízka gramotnosť na 
rôznych trhoch8 a v Latinskej 
Ame-rike aj obavy o bezpečnosť 
a ochranu.
8. Ženy si v porovnaní s mužmi 
menej uvedomujú mo-bilný 
internet a tým sa výrazne znižuje 
ich využívanie v najmä Afrike a 
Ázii. 
9. Pre ženy aj pre mužov 
spomedzi používateľov mobil-
ného internetu sú najväčšie 
prekážky v používaní spo-jené 
s nákladmi. Ďalšie dôležité 

prekážky často silnejšie citeľné 
pre ženy je ich zmýšľanie, 
že mobilný internet nie je v 
ich živote taký dôležitý, nízka 
digitálna gramot-nosť9 a otázky 
bezpečnosti a ochrany.
10. Uzavretie rodovej 
diskriminácie predstavuje 
dôležitú obchodnú príležitosť pre 
priemysel.
11. Ak by mohli mobilní 
operátori v krajinách s nízkym 
a priemerným príjmom 
odstrániť rodovú nerovnosť v 
oblasti vlastníctva mobilných 
telefónov a používania 
mobilného internetu, prinieslo 
by to v nasledujúcom ro-ku 
predpokladané zvýšenie príjmov 
na 15 miliárd dolárov.

ODKAZY
1. GSMA Intelligence, Q4 2017.
2. Podľa tejto správy je mobilný 
telefón hlavným spôso-
bom prístupu na internet pre 
väčšinu ľudí z krajín s nízkymi 
a priemernými príjmami. Pozri 
napríklad údaje ITU, 2017.
3. GSMA Intelligence, Q4 2017.
4. Pozri napríklad štúdie takých 
organizácií, ako GSMA, 2015, 
„Odstránenie rodovej nerovnosti: 
Mobilný prístup a používanie v 
krajinách s nízkym a priemerným 
príjmom“; GSMA, 2010, „Ženy, 
mobilný internet a mo-bilné 
telefóny: globálna príležitosť”; 

APC, 2015, „Ako ovplyvňujú 
technológické problemy práva 
žien?: častť J, článok 10”; Komisia 
pre trvalo udržateľný rozvoj 
v oblas-ti širokopásmového 
pripojenia (2017), Digitálná 
rodová jednotka, odporúčania pre 
opatrenia: Odstránenie rodo-vej 
nerovnosti v používaní internetu 
a širokopásmového prístupu”; 
UNESCO, 2015, „Mobilné telefóny 
a gramot-nosť: posilnenie 
postavenia v rukách žien - krížová 
analýza deviatich skúseností”; a 
Research ICT Afrika a Alliance for 
Affordable Internet. 
5. Pojmy „mobil” alebo „mobilný 

telefón” uvedené v tejto správe sa 
týkajú používania osobnej karty 
SIM alebo mobilného telefónu, 
ktorý nevyžaduje SIM kartu a po-
užíva sa aspoň raz za mesiac. 
6. V porovnaní s 850 miliónmi 
mužov. Vyjadruje použitie 
internetu na mobilnom telefóne za 
posledné tri mesiace. Používatelia 
mobilného internetu nemusia mať 
osobné mobilné telefóny. 
7. Vyjadruje nedostatok 
vedomostí o tom, ako používať 
mobilný telefón.
8. Vyjadruje ťažkosti čítania a 
písania.
9. Vyjadruje nedostatok 

vedomostí o tom, ako používať 
mobilný telefón a ako získať 
prístup na internet z mo-bilného 
telefónu.
10. Odhad v 15 miliárd dolárov 
predpokladá, že sa ro-dová 
nerovnosť vo vlastníctve 
mobilného telefónu a po-užívaní 
mobilného internetu odstráni v 
roku 2018, a predstavuje ďalšiu 
príležitosť na zvýšenie príjmov 
počas ďalších 12 mesiacov.
* https://www.gsma.com/
mobilefordevelopment/wp-
con-tent/uploads/2018/03/
GSMA_The_Mobile_Gender_Gap_
Report_2018_Final_210218.pdf 

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 

GLOBÁLNE CİELE 
trvalo udržateľného rozvoja
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ŞİŞECAM 
VO SVETE: 

TALIANSKO
V RÁMCİ ROZMACHU ZAHRANİČNÝCH İNVESTÍCİÍ, KTORÉ SA 
ZAČALİ V  90. ROKOCH MİNULÉHO STOROČİA, VYKONALA SKUPİNA 
ŞİŞECAM SVOJU PRVÚ İNVESTÍCİU V TALİANSKU V ROKU 2005. 
SKUPINA, KTORÁ V NASLEDUJÚCICH ROKOCH POKRAČOVALA V 
INVESTÍCIÁCH V KRAJINE, PÔSOBÍ DNES V OBLASTI CHRÓMOVÝCH 
CHE-MIKÁLIÍ, SKLENENÝCH VÝROBKOV PRE DOMÁC-NOSŤ A 
PLOCHÉHO SKLA V TALIANSKU. 

TALIANSKO

Skupina Şişecam, jedna z najznámejších 
spoločností Turecka, vyvíja a ponúka 
najpokročilejšie riešenia vo všetkých kľúčových 
oblastiach sklárstva po dobu 83 ro-kov. Şişecam 
pokračuje v svojich aktivitách ako re-gionálny 
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 KONTİNENTOCH  
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, Ru-munsku, Slovensku, 

Maďarsku, Bosne a Hercegovine, Ruskej 
federácii, Gruzínsku, Ukrajine, Egypte a Indii. 
Şişecam pokračuje vo svojej výrobnej činnosti s 
22 000 zamestnancami v 42 závodoch  v týchto 
krajinách a uskutočňuje predaj do 150 krajín.

ŞİŞECAM POSILŇUJE SVOJU 
PRÍTOMNOSŤ V TA-LIANSKU
V rámci rozmachu  zahraničných investícií, 
ktoré sa začali v  90. rokoch minulého storočia, 
vykonala Skupi-na Şişecam svoju prvú 
investíciu v Taliansku v roku 2005. Skupina, 
ktorá v nasledujúcich rokoch pokračova-la 
v investíciách v Taliansku, dosiahla na trhu 
značný podiel v oblasti chrómových chemikálií, 
sklenených výrobkov pre domácnosť a plochého 
skla. Taliansko má tiež miesto na popredných 
exportných trhoch spo-ločnosti Şişecam a jeho 
ročný vyvoz sklenených a che-mických výrobkov 
z Turecka dosahuje 90 miliónov dolárov.
V tomto vydaní nášho časopisu opisujeme 
prítomnosť Şişecam v Taliansku.
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TALIANSKO NA PRVÝ POHĽAD

Aj keď nie je možné stručne 
zhrnúť celu históriu Tali-anska, 
ktorá je pomerne rozsiahla, je 
možné spomenúť jej hlavné 
míľniky. Taliansko, ktoré 
zanechalo významné stopy 
v dejinách ľudstva, sa stalo 
hostiteľom mnoho civilizácií v 
celej histórii. Podľa legiend bolo 
mes-to Rím založené v roku 
753 pred naším letopočtom 
a vojnami rýchlo posunulo 
svoje hranice. Počas vlády 
Júlia Caesara rástla Rímska 
ríša naďalej. Rímska ríša, ktorá 
vládla nad rozsiahlymi krajinami, 

zohrávala dôležitú úlohu pri 
formovaní západného sveta 
ako jedno z najväčších impérií v 
svetových dejinách. V roku 395 
nášho letopočtu sa rozdelila na 
východné a západné impérium. 
Potom zostávajúca západná ríša 
bola zničená na území Talianska 
a región bol rozdelený na malé 
kráľovstvo. Taliansko, ktoré bolo 
domovom rene-sancie, jedného 
zo základov európskej kultúrnej 
histórie, bolo mnoho rokov 

prevládajúcou mocou Európy. 
Výsledkom početných vojen, ku 
ktorým došlo v 19. storočí pod 
vplyvom rastúceho nacionalizmu 
v Európe, bola v Taliansku v 
1871 roku dosiahnutá národná 
jednota a v roku 1948 vyhlásená 
republika.

GEOGRAFİA, PRÍRODNÉ 
BOHATSTVO A PODNEBİE
Taliansko, ktoré sa kvôli 
svojmu tvaru na svetovej mape 

prirovnáva k čižme, je jednou 
z najobľúbenejších turis-
tických destinácií na svete s 
prírodnými krásami, ako aj 
s historickým bohatstvom. 
Krajina má 51 lokalít sve-
tového dedičstva UNESCO a s 
touto vlastnosťou drží svetový 
rekord. Dve najväčšie ostrovy 
v Stredozemnom mori Sicília 
a Sardínia patria Taliansku. 
Hory a kopce, ktoré tvoria 
veľkú časť územia v Taliansku, 
zohrávajú dôležitú úlohu pri 
vytváraní klímy. Zatiaľ čo na 
polostro-ve všeobecne prevláda 
stredomorské podnebie, V 
Alpách na severnej hranici je toto 
podnebie nahradené alpskou 

klímou, kde dominuje chladné 
počasie. Tali-ansko hraničí na 
severozápade s Francúzskom, 
na se-vere s Rakúskom a 
Švajčiarskom, na severovýchode 
s Juhosláviou.

ZDROJE PRÍJMOV
Hlavnými priemyselnými 
odvetviami Talianska sú ces-
tovný ruch, komunikácia, 
farmaceutika, strojárstvo, 
oceliarstvo, chemický priemysel, 
potravinárstvo, moto-rové 
vozidlá, biela technika a 
oblečenie. Významné  mi-esto v 
krajine má okrem obmedzeného 
poľnohospo-dárstva aj chov 
hospodárskych zvierat. 

TURECKO-TALİANSKE 
VZŤAHY
Vzťahy medzi Tureckom 
a Talianskom, dvoma re-
gionálnymi mocnosťami so 
spoločnými záujmami v ob-
lasti Stredozemného mora 
a spoločnou históriou, sú 
dlhoročné a  prítomné v 
mnohých rôznych oblastiach. 
Osmanská ríša mala úzke 
vzťahy s republikami, ako sú 
Janov a Benátky na talianskom 
polostrove, najmä počas obdobia 
vzostupu. Diplomatické vzťahy 
medzi Tureckom a Talianskom 
začali v roku 1856 ; v tejto 
súvislosti v roku 2006 oslávili 
150. výročie nadviazania 

ROZLOHA: 
301 tisíc 338 km²

POPULÁCİA: 59 miliónov 
300 tisíc 

HLAVNÉ MESTO: Rím

ÚRADNY JAZYK: Taliančina

DÔLEŽİTÉ MESTÁ: Roma, 
Venedik, Florencia, Miláno, 
Neapol, Bologna, Vatikán, 
Toskana  

diplomatických vzťahov medzi 
Tureckom a Talianskom. 
V bilaterálnych vzťahoch 
sa inicioval trojaký proces 
vďaka Turecko-talianskym 
medzivládnym summitom, 
Turecko- talianskeho fóra 
a Turecko-talianskeho me-
diálneho fóra, ktoré poskytujú 
priestor na výmenu názo-rov vo 
všetkých oblastiach a na rôznych 
úrovniach. Spolupráca takto 
postupuje k inštitucionalizácii. 
Objem obchodu medzi týmito 
dvoma strategickými partnermi 
sa neustále zvyšuje.

POZÍCİA TALİANSKA V 
GLOBÁLNYCH İN-VESTÍCİÁCH
Taliansko je krajinou s takmer 60 
miliónmi obyvateľov, ekonomikou 
2 bilióny dolárov,  s 32 000 
dolárovým príjmom na obyvateľa 
a dlhou históriou priemyslu je 
osobitnou krajinou pre skupinu 
Şişecam. Z hľadiska in-vestícií 
je Taliansko pre Şişecam nielen 
dôležitým trhom sám o sebe, 
má zároveň dôležitú pozíciu 
pre prístup na západoeurópsky 
trh. Taliansko je tiež jedným z 
popred-ných exportných trhov 
skupiny. Talianski výrobcovia 
strojov a zariadení sa tiež 
zaraďujú medzi významných 
dodávateľov pri realizácii 
investícií skupiny Şişecam. V 
tejto súvislosti v rámci svojich 
plánov anorganického rastu 
uskutočnila skupina najnovšie 
investície práve v Taliansku.

Galleria Vittorio Emanuele II

Piazza NavonaKoloseum, Rím

Katedrála sv. Petra 

Toskánsko

Lucca

Benátky

TALIANSKO

CESTA ŞİŞECAM DO TALİANSKA

Veža v Pise

2005 2015
2011

2016
2018

Sa stala 50% 
partnerom Cromital 
S.p.A.

• Prvý obchodný 
dom Paşabahçe 
Mağazaları v zahra-
ničí bol otvorený 
v Miláne – v srdci 
dizajnu
• bola založená 
spoločnosť 
Paşabahçe SRL 

Akvizícia Sangalli-
Porto Nogaro

Celá spoločnosť 
Cromital S.p.A 
bola zaradená do 
štruktúry skupiny.

Akvizícia Sangalli Vetro 
Manfredonia

TALIANSKO
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PRESİAHLİ 
120 MİLİÓNOV EUR 

S CİEĽOM POSİLNİŤ SVOJU PRÍTOMNOSŤ 
V TALİ-ANSKU A ZVÝŠİŤ SVOJ VPLYV NA 
TRHU, POK-RAČUJE SKUPİNA ŞİŞECAM S 
İNVESTÍCİAMİ V KRAJİNE.

V 90. rokoch minulého storočia začala 
Şişecam inves-tovať v zahraničí v 
smere svojej investičnej politiky za-
loženej na udržateľnom raste a vysokej 
výkonnosti. Svoju prvú investíciu 
v Taliansku, v rámci týchto aktivít, 
realizovala v roku 2005 do 50% podielu 
v spol. Cromital S.p.A. , ktorá pôsobí 
v oblasti chrómových chemikálií. 
O 6 rokov neskôr v roku 2011 bola 
do štruktúry skupiny zaradená 
celá táto spoločnosť. Spoločnosť 
Cromital S.p.A., ktorá pôsobí v oblasti 
chrómových chemikálií, vstúpila do 
mnohých odvetví v Európe, najmä 
do kožiarskeho priemyslu a odvetvia 
pokovovania v Ta-liansku. Dnes 
má vedúcu pozíciu v Taliansku, 
v  najväčšom centre spracovania 
koží v Európe, v oblasti výroby a 
predaja tekutého a práškového 
základného sulfátu chrómu. Zároveň 
má dôležitú pozíciu, pokiaľ ide o 
výrobky chrómu III pre odvetvie 
kvapalného dvojchrómanu sodného 

a pokovovania kovov, ako v Ta-
lianskom, tak i v Európskom trhu. 
Podiel Şişecamu vďaka Cromital 
S.p.A. na trhu so základným sulfátom 
chrómu a kyselinou chrómovou 
dosahuje v Taliansku 55%. Táto 
prvá investícia v Taliansku zohráva 
dôležitú úlohu v tom, že dnes je 
skupina Şişecam  svetovým lídrom 
v oblasti výroby základného sulfátu 
chrómu a európskym lídrom v 
produkcii kyseliny chrómovej. 
Svoju druhú investíciu v Taliansku 
realizovala Şişecam do sekcie 
sklenených výrobkov pre domácnosť:  
otvorila prvý obchod v zahraničí od 
Paşabahçe Mağazaları v Miláne - srdci 
dizajnu a módy. Obchodné domy 
Paşa-bahçe v Miláne, dnes jednej 
z najdôležitejších a naj-rýchlejšie 
rastúcich turistických destinácii 
Európy, sa nachádzajú vo štvrti 
najznámejších svetových značiek a 
tešia sa veľkej obľube nielen Talianov, 
ale aj turistov. Skupina Şişecam má 

INVESTÍCIE SKUPINY 
ŞİŞECAM V TALİANSKU 

Skupina Şişecam zaraduje 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 400 
ľudí  v celkovo 
3 závodoch a 1 obchode pôsobiacich 
v Taliansku.

RECYKLÁCIA
Cromital S.P.A., prvá investícia 
skupiny Şişecam v Taliansku, pôsobí 
v Taliansku ako jediný držiteľ licen-cie 
na úpravu a regeneráciu odpadových 
vôd s chrómom z odvetvia 
pokovovania. Tento závod recyklu-je 
chróm získaný z odpadu na opätovne 
použiteľný, čím prispieva k ochrane 
životného prostredia.

HOSPODÁRSTVO
Skupina Şişecam, ktorá v Taliansku 
dosiahla investície vo výške 120 
miliónov eur, posilňuje svoje vedenie 
v ob-lasti plochého skla v Európe a 
výrazne prispieva k hospodárstvu 
krajiny.

SKUPİNA 
ŞİŞECAM 
NAĎALEJ 
VYTVÁRA 
HODNOTU PRE 
TALIANSKO 

CROMİTAL S.P.A.
V roku 2005 získala spoločnosť 
Soda Sanayii a.s., dcérska 
spoločnosť Şişecam Kimyasallar, 

50% spo-ločnosti Cromital. Akvizíciou 
zvyšných akcií v roku 2011 sa stala 
spoločnosť Soda Sanayii a.s. 100% ak-
cionárom spoločnosti Cromital S.P.A.. 
Závod, ktorý bol zakúpený celkovou 
investíciou 10 miliónov EUR, má výrobnú 
kapacitu 8800 ton/rok BCS (základný sulfát 
chrómu). 

 

ŞİŞECAM FLAT GLASS 
SOUTH ITALY SRL 
V júni 2018 bol do skupiny  

Şişecam zaradený výrobný závod 
Manfredonia s výrobnou kapacitou 
plochého skla 190 tisíc ton ročne, ktorý 
okrem linky na ploché sklo disponuje aj 
laminovacou, lakovacou a satínovacou 
lin-kou.

ŞİŞECAM FLAT GLASS 
ITALY SRL
V roku 2016 sa skupina Şişecam 
stala najväčším európskym 

výrobcom plochého skla vďaka akvizícii závodu 
Sangalli Vetro Porto Nogaro, výrobcu plochého 
skla za približne 85 miliónov eur. Tento závod, 
pokiaľ ide o výrobnú kapacitu a logistiku, 
výrazne prispieva ku konkurencieschopnosti 
skupiny, najmä na západoeu-rópskom trhu 
s plochým sklom. Porto Nogaro má ročnú 
výrobnú kapacitu 220 tisíc ton.

ZÁVODY 
ŞİŞECAM
V TALİANSKU

PAŞABAHÇE 
MAĞAZALARI 
V TALIANSKU

İTALYA’DAKİ 

PAŞABAHÇE 

v Taliansku významné investície 
do logistiky a distribučnej siete, 
najmä v oblasti skle-nených 
výrobkov pre domácnosť. Vďaka 
širokému sor-timentu výrobkov 
a rozšírenej distribučnej sieti má 
sku-pina dôležitú pozíciu ako 
v maloobchodnej sieti, tak aj v 
sektore stravovania a dosahuje z 
Talianska na trhy v USA, Európe, 
na Strednom východe a v Afrike.

Tretí veľký krok v smere investícií 
v Taliansku urobila Şişecam v 
odvetví plochého skla. V roku 
2016 skupina Şişecam kúpila 
spoločnosť Sangalli Vetro Porto 
Nogaro, výrobcu plochého skla, za 
približne 85 miliónov eur a stala 
sa najväčším výrobcom plochého 
skla v Európe. Toto zariadenie 
výrazne prispieva ku konkurenci-
eschopnosti skupiny, najmä na 
západoeurópskom trhu s plochým 
sklom, pokiaľ ide o výrobnú 

kapacitu a logis-tiku. Po tejto 
investícii nasledovala v júni 2018 
nová in-vestícia do plochého skla 
a závod na ploche sklo San-galli 
Vetro Manfredonia v Taliansku 
bol zaradený do skupiny za 15,7 
milióna eur. Závod Manfredonia 
poskytuje strategickú podporu 
skupine v jej pôsobnosti v oblasti 
plochého skla v Európe vďaka 
svojej geogra-fickej polohe a 
ročnej výrobnej kapacite 190 tisíc 
ton. Vďaka závodu Manfredonia 
zdvojnásobila skupina Şi-
şecam svoju výrobnú kapacitu v 
Taliansku a posilnila svoje vedúce 
postavenie v odvetví plochého skla 
v Európe. Skupina Şişecam je dnes 
najväčším európskym výrobcom 
plochého skla s ročnou výrobnou 
kapacitou viac ako 2,8 milióna ton. 
V dôsledku významných investícií 
v Taliansku vyniká skupina s 
30-percentným podielom na trhu s 
plochým sklom.

PAŞABAHÇE MAĞAZALARI MİLANO 
V roku 2015 otvorili Paşabahçe 
Mağazaları (Obchodné domy) svoj prvý 
obchod v zahraničí  v talianskom Miláne, 

známom ako mesto dizajnu a módy. Obchod v 
Miláne má rozlohu približne 500 metrov štvorcových 
a viac ako 2 tisíc výrobkov v konceptoch „Yaşam“ a 
„Bu-tik“. Paşabahçe Mağazaları, ktoré sa nachádza 
v meste najznámejších svetových značiek, priťahuje 
veľký záu-jem nielen Talianov, ale aj turistov.

PAŞABAHÇE SRL İTALYA
Spoločnosť Paşabahçe SRL bola založená v 
roku 2015. Vďaka širokej ponuke výrobkov a 
rozšírenej distribučnej sieti má Paşabahçe 
dôležitú pozíciu v odvetví skle-nených 
výrobkov pre domácnosť ako v maloobchodnej 
sieti, tak aj v sektore stravovania v Taliansku. 
Navyše distribúcia domácich potrieb globálnej 
návrhárskej značky Nude skupiny Şişecam v 
odvetví sklenených výrobkov pre domácnosť v 
celej Európe sa uskutočňuje prostredníctvom 
logistického centra v Taliansku.

TALIANSKO
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AKADÉMİA ŞİŞECAM 
Akadémia Şişecam spolu s časopisom Yuva 
usporiada-la v kontexte trvalej udržateľnosti 
seminár s názvom „My, život a svet“. V  
kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja 
zameraných na klímu a životné prostredie 
boli počas seminára vysvetlené riešenia, 
ktoré možno uplat-niť v každodennom živote, 
pričom sa hovorilo o tom, čo možno urobiť 
na ochranu našej planéty v rámci trvalej 
udržateľnosti. V septembri sa diskutovalo 
spolu s Judy Malikou Libermanovou o 
„Rozprávaní príbehu“, a s Ajšou Bravovou o 
„Mimoriadnych štýloch“.

POKRAČUJÚ SEMİNÁRE 

SKUPINY ŞİŞECAM

UNİVERZİTNÉ KAMPUSOVÉ PROGRAMY 
PRE NOVÚ FÁZU

STÁŽİSTİ BOLİ İNFORMOVANÍ O 
UDRŽATEĽNOSTİ

CESTA DO SRDCA İNOVÁCİE

SKONČILA JEDNA 
FÁZA LETNEJ STÁŽE
STÁŽISTI NA LETNEJ STÁŽI 
V RÁMCI SKUPINY ŞIŞECAM
ZAŽILI EFEKTÍVNY A PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK.

Skupina Şişecam si váži názory mladých 
talentov a umožňuje mladým ľuďom 
získať reálne pracovné skúsenosti 
začlenením ich do obchodných procesov 
pri každej príležitosti.  Vysokoškolskí 
študenti, ktorí boli výsledkom 
vyhodnotenia prihlášok kvalifikovaní 
ako stážisti, aj v tomto roku absolvovali 
prvé kroky v profe-sionálnom živote s 
programom letnej stáže First Step v 
rámci skupiny Şişecam. Stážisti letného 
semestra vy-pracovali prípadové štúdie 
o rôznych témach počas 3 semestrov 
a predstavili riešenia skutočných 
problémov a projektov. Účastníci, ktorí 
pracujú v skupinách na konkrétnych 
témach, sa podelili o svoje názory vypra-
covanými prezentáciami.

Študenti absolvujúci letnú stáž v 
Şişecame majú možnosť získať 
rozsiahlejšie skúsenosti prostredníct-
vom Business School. Stretnutia 
Business School sa konali s cieľom 
umožniť stážistom letného semestra 
vyskúšať si aj funkcie a povinnosti 
útvarov mimo odde-lenia, kde svoju 

stáž vykonávajú. Počas stretnutí 
dostali stážisti odpovede na svoje 
otázky prostredníctvom poskytnutých 
podrobných informácií o oddeleniach, 
ako sú Ľudské zdroje, Marketing, 
Financie, Strategické plánovanie, 
Výroba a vývoj, Nákup a dodávateľský 
reťazec.

Letní stážisti skupiny Şişecam navštívili Centrum vedy a technológie 
Şişecam. Po tom, čo odborníci zo Şişecamu vysvetlili činnosti vykonávané 
v Centre, sa riaditeľ pre výskum a technologický rozvoj skupiny Şişecam 
Dr. Şener Oktik stretol so študentmi s prejavom „Celoživotné tradície a 
porušenie tradícií”.

V septembri sa v skupine Şişecam začali kampusové programy pre 
akademický rok 2018-2019. V spolupráci s Inžinierskym klubom 
Univerzity Boğaziçi sa v tejto súvislosti uskutočnilo podujatie 
BEST za účasti približne 30 študentov z Európy. Študentov 
informovali o investíciách a aktivitách Şişecamu v Európe, zároveň 
im predstavili program pre mladé talenty „Together“. Pri ďalšom 
veľkom podujatí organizovanom v rámci kampusových programov 
sa stretli zástupcovia 80 študentských klubov zo 44 univerzít so 
zamestnancami Şişecamu. Podujatie s úvodnou prezentáciou Ebru 
Kahramanovej, odborníčky značky „Zamestnávateľ“ skupiny Şişecam, 
pokračovalo workshopom Ardıça Yılmaza, riaditeľa pre strategické 
plánovanie. 

Trvalá udržateľnosť, ktorá je jednou z hlavných tém Şişecamu, 
zohráva významnú úlohu v podnikových pro-cesoch skupiny. Skupina 
Şişecam si kladie za cieľ vy-tvoriť  spoločenské povedomie o tejto 
otázke a v tejto súvislosti považuje zavedenie tejto koncepcie pre 
budúcich odborníkov za svoju zodpovednosť. V tomto smere sa v 
tomto roku usporiadali stretnutia o udrža-teľnosti, aby sa letní stážisti 
oboznámili o koncepte trva-lej udržateľnosti a prístupe Şişecam k tejto 
téme. Po stretnutiach, ktoré moderoval Efe İzmirli - jeden zo stážistov, 
sa uskutočnila prehliadka showroomu.

      SLOVO STÁŽİSTOV 

      BUSINESS SCHOOL    
STRETNUTİA VO VECİ 

WE FORSUCCESS 
FACTORS 
UVEDENIE NA TRH 
SA USKUTOČNILO

Bol obnovený systém zlepšovania výkonnosti, v ktorom 
sú zamestnanci skupiny Şişecam hodnotení v súlade s 
firemnými a osobnymi pracovnymi cieľmi a kompetenci-
ami. Nový       systém bol prezentovaný zamestnancom, ktorí 
pracujú v podnikoch Şişecam v Turecku, Rusku, Bosne a 
Bulharsku na uvádzajúcej akcii. Zamestnanci boli informovaní 
o realizovaných inováciách vo video prejavoch podpredsedu 
predstavenstva a generálneho riaditeľa skupiny Şişecam Prof.  
Dr. Ahmeta Kırmana, výkonnej riaditeľky pre Ľudské zdroje a 
podnikovú ko-munikáciu Skupiny  Şengül Demircan (Šengül 
De-mirdžanovej) a vedúcej stratégie Özlem Vergonovej. V 
tureckých podnikoch Şişecam prezentovali zamest-nancom 
animovaný film obsahujúci zmeny v obnove-nom Systéme 
zlepšenia výkonnosti. V tejto súvislosti, s cieľom poskytnúť 
pridanú hodnotu kultúre spätnej väzby medzi zamestnancami 
okamžite a vývojovo orientova-ne, dostali zamestnanci karty 
spätnej väzby,  ktoré by zamestnanci mohli navzájom zdieľať. 
Navyše boli prip-ravené e-vzdelávacie moduly s vysvetľujúcim 
displejom SuccessFactors v štyroch jazykoch vrátane 
turečtiny, bosniančiny, bulharčiny a ruštiny.

MLADÉ TALENTY 
NA STRETNUTİ S CEO...
Mladé talenty, ktoré vstúpili do štruktúry Şişecam po dlhodobom 
programe stáže skupiny Şişecam, sa stretli s Prof.  Dr. Ahmetom 
Kırmanom, podpredsedom predstavenstva a generálnym 
riaditeľom skupiny Şişecam. 

Zamestnanci, ktorí sa počas stretnutia s CEO podelili o svoje 
postrehy a stáž v Şişecame, mali možnosť vypočuť si skúsenosti a 
odporúčania váženého Prof. Dr. Kırmana.

Nová fáza globálneho 
programu pre mladé talenty 
„To-gether“ sa začal. Čoskoro 
začne nová fáza programu, 
ktorý získal v minulom roku 
63 dlhodobých stážistov 
v tureckých a 9 stážistov 
v zahraničných oblastiach  
pôsobnosti Şişecam.

PROGRAMU 
PRE MLADÉ TALENTY 
„TOGETHER“

NOVÁ FÁZA 
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SUNAY AKIN’LA 
O MÚZEJNİCTVE

Vznikom Múzea hračiek v roku 
2005 ste si pridali aj „múzejníka“ k 
svojím titulom: básnik, spisovateľ, 
novinár a divadelný herec. Kde je 
priesečník týchto rôznych ciest?”
Brankár. Vlastne som chcel byť 
brankár. Pretože brankár je jediným 
hráčom, ktorý sa za 90 minút na 
ihrisku ani raz neotočí chrbtom k 
priateľom. Je osamelým mužom 
a jeho úspech je neviditeľný. 
Rázovitú melanchóliu má brankár. 
Je osamelý v dave. Má na sebe 
dres - hovorí sa tomu dres 
brankára – aj tak sa chveje od 
osamelosti. V uvedených tituloch je 
v skutočnosti veľmi odlišný Sunay 
Akın. Chcem založiť múzeum 
brankárov, preto už roky zbieram 
predmety, dokumenty a informácie. 
Myslím, že presnú odpoveď na 
túto otázku vám poskytnem, keď 
založím toto múzeum. Hovorím o 
tom aj v mojej novej knihe. Názov 
mojej novej knihy od İşbank je 
„ Sám v bránke“ a v tejto knihe 
hovorím o obrane bránky. Avšak 
čitateľ sa nestretne s knihou o 
futbale, rozprávam tu o brankárovi 
mimo futbal, čiže o tých, ktorí sa 
neotáčajú chrbtom. Je v nej veľa 
zaujímavých príbehov o brankároch; 
navyše predstavím čitateľom ľudí, 
o ktorých sa nevie, že sú „brankári“. 
V prvej časti knihy rozprávam svoj 
príbeh o tom, ako som začínal 
ako brankár; osoba, vďaka ktorej 
som začal ako brankár, bol Lefter 
z Fenerbahce (Küçükandonyadis); 
vychytávajúc strely Leftera som 
sa stal brankárom. Časom som to 
dobrovoľne zanechal. Áno, toto je 
možno všestrannosť. Ani ja neviem, 
ako sa prejavuje. Iba ponúkam 
to, čo som nahromadil v zásuvke 
môjho mozgu. Je tu svetlo, ktoré sa 
po celé stáročia odovzdáva z rúk 
do rúk; aké veľké mám šťastie, že 
môžem lúč toho svetla vziať do tmy. 

Toto je moje jediné úsilie a snaha.

Zriadením múzea hračiek ste 
získali prvenstvo  v Turecku. 
Dokonca ste prispeli k zriadeniu 
Európskej únie detských múzeí 
a múzeí hračiek. Ako začal tento 
príbeh?
Prvýkrát som sa stretol s múzeom 
hračiek v Norimbergu začiatkom 
deväťdesiatych rokov a bol som 
veľmi prekvapený. Žiadne múzeum 
nemôže zhromaždiť ľudstvo a 
civilizáciu pod jednu strechu, ako 
to dokáže múzeum hračiek. Múzeá 
hračiek hovoria o budúcnosti. To, 
čo sa ponúkalo deťom ako hry a 
hračky, bolo vždy budúcnosťou 
ľudstva. Ak by sme hľadali 
odpoveď na otázku „Čo bude o 
40-50 rokoch?“, mali by sme si 
všimnúť hračky, s ktorými sa deti 

hrajú. Pretože to bolo vždy tak a 
múzeá hračiek o tom svedčia. Po   
Norimberskom múzeu hračiek som 
začal navštevovať všetky múzeá 
hračiek v Európe, preskúmal som 
históriu hračiek a napísal som 
knihu „Hračky, ktoré sme rozbili“. 
Múzeá sú predovšetkým pamäťou 
spoločností. Demokraticky a 
ekonomicky vyspelé krajiny 
nezaložili múzeá po tom, čo 
dosiahli tieto hodnoty; najprv založili 
svoje múzeá, prešli koridormi 
a dosiahli hodnoty, ktoré sme 
spomenuli. Počas návštevy tých 
múzeí, som si povedal, že Turecko 
musí mať tiež múzeum hračiek, 
ktoré by rozprávalo skutočnú 
históriu hračiek. Na vybudovanie 
Istanbulského múzea hračiek 
som použil všetko, čo som mal, 
počnúc rodinným sídlom vrátane 

mojich kníh, honorár za herectvo a 
odmeny za autorské práva. Neskôr 
som založil Múzeum hračiek v 
Gaziantepe, v Antalye a Samsune, 
ďalej múzeum Barış Manço v 
Kadıköye, Múzeum hier v Atašehire 
a Múzeum rozprávok v Kartale. V 
čase, keď sa to všetko dialo, začalo 
múzejníctvo v Turecku vystupovať 
do popredia. Múzeá sú informačné 
svätyne. Vždy sa zhromažďujeme 
v nákupných centrách, čo nie je 
správne. V múzeách nie sú iba 
expozície artefaktov, konajú sa 
tam podujatia; tam by sme sa 
mali stretávať. To je dôvod, prečo 
potrebujeme viac múzeí. Múzeá sú 
neodmysliteľným miestom pravidiel 
demokracie o spolužití. Pretože 
ľudia by sa mali zhromažďovať 
okolo svetla informácií vysielaných 
z týchto múzeí. Turecko, bohužiaľ, 

si ešte toho nie je vedomé. Mojím 
cieľom je to Turecku vysvetliť. 
Existuje dekrét, ktorý podpísal 
Atatürk pred odchodom na 
front Sakarya; dekrét obsahuje 
článok stanovujúci „vytvorenie 
Etnografického múzea” v Ankare. 
Myslel na založenie múzea, aj keď 
ešte nič nebolo zriadené. Pretože 
jedine, ak budeme informačnou 
spoločnosťou, môžeme mať kultúru 
demokracie a spolužitia.

Často hovoríte, že vaša rodina má 
dôležitý podiel na vašej vášni pre 
učenie a zdieľanie poznatkov? 
Ako si myslíte, že rodičia môžu 
pomôcť svojim deťom realizovať 
ich potenciál?
Atalay Yörükoğlu, detský psychiater, 
na prednáške na lekárskej fakulte 
Hacettepe povedal študentom: 
„Doteraz otcovia a matky po celom 
Turecku ku mne privádzali svoje 
deti. „Pán doktor, toto dieťa je 
podivné, treba ho liečiť“, hovorili. 
Povedal som tým matkám a otcom, 
že si nemusia robiť starosti. Chytil 
som deti za ruky, vzal som ich do 
hracej miestnosti, stal som sa 
ich kamarátom, spoločne sme sa 
hrali hry. Ošetril som ich rodičov 
a poslal som ich späť.” Myslím, že 
toto vypovedá o všetkom. Musíme 
sa opýtať na toto; deti vidia svojich 
rodičov sledovať televíziu, háďat 
sa. Avšak v koľkých domoch v tejto 
krajine vidia detí svojich rodičov, aby 
sedeli spolu doma a čítali knihu? To 
je všetko. Matky a otcovia by mali 
zničiť predsudky najprv vo svojich 
hlavách. Zdieľajte svet dieťaťa, 
buďte vždy s ním, aby malo dieťa 
prístup k informáciám, aby sa 
stalo spravodlivým a svedomitým 
človekom.

Váš kanál Cube na YouTube 
nasleduje tisícky odberateľov v 
krátkom časovom období napriek 
mediálnemu davu. Aký je začiatok 
príbehu; Odkiaľ dostal názov Cube 
(kocka)?
Moje účty na sociálnych médiách 
spravuje môj syn Ali Ozan a Cube 
je tiež jeho projekt. Veď hovorí 
sa „Informačná kocka”, názov 
pochádza odtiaľto. Už sama ikona je 
kocka so svetlom vo vnútri. Pretože 
je zároveň ako kocka cukru, užiješ 
si ho len ten okamih, rozplynie sa a 
zmizne, avšak osladí život. Každý 

„SKLO JE PİESOK. 
JE TO KREMÍK 
PREMENENÝ 

NA VÍLU.“

týždeň sa publikujú nové príbehy. 
Je tu viac divadelného prejavu 
a divadelnej úpravy. Vyrozpráva 
príbeh, nie históriu, pretože nie 
som historik, som literát, som za 
príbeh. Čoskoro budú na kanáli 
CUBE prezentované príbehy 
o top prvenstvách v Turecku, 
spracované v nových štýloch 
a natáčané úplné odlišnými 
technikami. Tieto videá budú 
uverejnené pri príležitosti Dňa 
republiky 29. októbra. Myslím, 
že jednotlivé médiá sú jednou z 
najkrajších slobôd, ktoré tento 
vek komunikácie ponúka, pretože 
každý si môže vytvoriť svoje 
vlastné médiá a publikum si môže 
vybrať. Osvietená osoba má teraz 
príležitosť vytvoriť svoj vlastný 
svet.

Aký máte vzťah k umeniu 
sklárstva?
Oheň, keď sa povie sklo, príde mi 
na myseľ oheň. Spravovať oheň 
je obrovské umenie. Práca s 
ohňom je najväčšou prácou. Toto 
je umenie sklárstva a vôbec nie je 
jednoduché. Vlastné schopnosti v 
tejto oblasti nemám a rád by som 
ich mal. Naháňali sme džina vo 
fľaši, ten džin vo fľaše narodený 
zo skla ako oheň. Sklo je skvelá 
inovácia, ktorú prírode dodáva 
oheň. Sklo ako predmet mám 
veľmi rád. Sklo je piesok, vždy keď 
vidím piesok príde mi na myseľ 
sklo. Je to kremík premenený na 
vílu.

Ako by ste prezentovali 
Şişecam?
Şişecam, v prvom rade, a čo je 
najdôležitejšie, je našou vlastnou 
výrobou, vlastným dovozom, 
našou domácou hodnotou. Túto 
hodnotu doceňujeme v dnešnej 
dobe oveľa lepšie. Celé naše 
bohatstvo sú naše hodnoty. 
Bohužiaľ, neostalo veľa z týchto 

hodnôt a zostávajúce si zaslúžia 
byť na oveľa lepších miestach. Sú 
však našou kultúrnou identitou, 
našou skutočnou identitou. Ako 
aj Atatürk povedal: „Základom 
Tureckej republiky je kultúra.“ Práve 
Şişecam je tou kultúrou. Keď sa 
povie Şişecam, príde mi na myseľ 
výrobná politika a priemyselné 
hnutie v rokoch založenia republiky. 
Vyrábali sme dokonca domáce 
turecké lietadlá, Turecká republika 
bola piatou krajinou schopnou 
vyrábať  vlastné lietadlá. Takže, 
čo zostalo v našich rukách? Práve 
Şişecam je jedna zo zostávajúcich 
hodnôt. A preto je našou pýchou, 
cťou, zároveň však je naším veľkým 
zármutkom...

Aké spomienky vyvoláva vaše 
priateľstvo s velikánmi tureckej 
literatúry?
Mám naozaj veľké šťastie. Od 
začiatku 80. rokov som mal 
príležitosť sa s týmito velikánmi 
rozprávať a učiť sa od nich. Obávam 
sa, že keby som mal niekoho 
pomenovať, mohol by som na 
niekoho zabudnúť; veľmi by som sa 
hanbil. Nech mi to odpustia. Poznal 
som mnoho veľmi hodnotných ľudí, 
ako sú Yaşar Kemal, Can Yücel, 
Melih Cevdet Anday, Cemal Süreya, 
Ahmet Arif, Vedat Günyol, Salah 
Birsel, Mücap Ofluoğlu. Spomínam 
na desiatky spomienok: jedli sme 
raz Cemal Süreya, jeho priateľ a 
ja v reštaurácii Haydarpaşa Gar. 
Odišli sme od stola a odprevadili 
toho priateľa na vlak. Presne ako vo 
filmoch, zamával na nás z okna a už 
som ho  nikdy nevidel. Ahmet Arif 
bol ten človek, ktorého sme v tú noc 
odprevádzali, a bolo to naposledy, 
keď som videl Ahmeta Arifa. Keď 

Cemal Süreya zomrel, vyzdvihol som 
jeho telo z márnice Haydarpaşa, 
pohrebný namaz (zádušná modlitba) 
sa mal uskutočniť nasledujúci deň v 
mešite Šišli. Keď vodič pohrebného 
vozidla smeroval k mostu, spomenul 
som si na nasledujúcu strofu od 
Süreyi: „Skôr než ma pochováte, 
vezmite ma na malú prechádzku.“ 
Povedal som vodičovi, aby išiel po 
ceste na promenádu. V Kuzguncuku 
sme zastali na červenú, zrazu som 
zazrel na svahu v uličke Cana Yücela, 
ako kráča s rukami za chrbtom. 
Zavolal som na neho, ale nepočul  
ma. Ostal vo mne pocit ľútosti, že 
som mu nemohol povedať: „Pozri 
sa, sme na prechádzke s Cemalom 
Süreyom“. Na moje 50. narodeniny 
pripravila pre mňa moja manželka 
Belgin  prekvapivú oslavu niekde na 
Bosfore. Všetci moji priatelia boli už 
spolu a mňa, nevediacom o tom, 
dostavili na miesto. Vlastne, keďže  
som sa narodil 12. septembra, 
neoslavoval som svoje narodeniny 
kvôli prevratu od 1980 roku. Ale moji 
priatelia si povedali – oslavujeme, 
a urobili také prekvapenie. Ako sme 
tam sedeli, povedali, že prišiel aj 
Yašar Kemal. Keďže Yaşar Kemal 
bol nemocný, mal zakázané kráčať 
po schodoch. Tak sedel dole na 
stoličke. Zišiel som k nemu a hovorí 
mi Yaşar Kemal: „Povedali mi, že tam 
nemôžeš ísť, sú tam schody. Tak 
som povedal, či nemôžem sedieť ani 
pri dverách Sunaya?“ Vidíte tú pokoru 
a veľkosť? Toto je Yaşar Kemal, to 
je láskavosť İnce Memeda. Posedeli 
sme tam, porozprávali sa. Povedzte 
mi, ktorá literárna cena má väčšiu 
hodnotu, ako toto. Môže básnik, 
spisovateľ získať väčšiu odmenu? 
Získal som mnoho podobných 
umeleckých zážitkov.

„JE TU SVETLO, KTORÉ SA PO CELÉ STÁROČIA ODOVZDÁVA Z RÚK DO RÚK; AKÉ VEĽKÉ MÁM 
ŠŤASTIE, ŽE MÔŽEM LÚČ TOHO SVETLA VZIAŤ DO TMY. TOTO JE MOJE JEDINÉ ÚSILIE A SNAHA.“
REPORTÁŽ:  MERVE YILMAZ 
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TOSKÁNSKO, TALİANSKO
Destinácia, ktorá je splnením 
sna každého turistu, milujúceho 
gastronomický zážitok - 
Toskánska oblasť Talianska. 
Najlepší spôsob ako objavovať 
bohatstvo chutí v Toskánsku 
je prenajať si auto a vyraziť na 
cestu. Najlepšou sezónou je 
nesporne jeseň vďaka teplému 
počasiu a spleťou farieb stromov. 
V Toskánsku sa od polovice 
septembra oslavuje zber úrody 
veľmi lahodných plodín, od 
hľuzoviek po tekvice, od hrozna 
až po gaštany v rámci festivalov 
„sagre“.
 
TOKİO, JAPONSKO
Japonské „momijigari“ znamená 
návštevu miest, kde na jeseň 
opadli lístie. Miesta v krajine, kde 
môžete žažiť najkrajšiu jeseň, sú 
Kjóto a Tokio. Tokio, ktoré rozkvitá 
s čerešňovými kvetmi v máji, sa 
zahalí do úplne inej krásy  vďaka 

OSVİEŽUJÚCE POČASİE, LÍSTİE TİSÍC FARİEB, KRAJİNKY PRİPOMÍNAJÚCE 
OLEJOMAĽBY… ZORADİLİ SME NAJKRAJŠİE TRASY, KAM ĽUDİA PRİCHÁDZAJÚ Z 
CELÉHO SVETA, ABY NAPLNO ZAŽILI MAGICKÚ ATMOSFÉRU JESENE.

NAJKRAJŠİE
TURİSTİCKÉ 

TRASY JESENE 
meniacim sa jesenným farbám 
lístia stromov javora a gingka. 
Najlepšie miesta v Tokiu, kde je 
možné obdivovať spleť farieb, 
ktorá ožíva spolu s jeseňou, sú 
záhrady Rikugien, hora Takao, 
hora Mitaka a park Showa Kinen.

BAVORSKO, NEMECKO
Jeseň je skvelou sezónou na 
objavovanie štátu Bavorsko na 
juhu Nemecka. Lesy alpských 
hôr sa ponárajú na jeseň do 
septembrových farieb. Počas 
cesty 360-kilometrovou trasou, 
ktorá sa volá „Romantická 
cesta“, získavate pocit, ako 
keby ste boli v olejovej maľbe. 
Krása stredovekých miest, ako 
Rothenburg ob der Tauber a 
Dinkelsbühl pozdĺž cesty na 
jeseň sa znásobuje. Jedným z 
najkrajších momentov jesene v 
Bavorsku je Oktoberfest, slávny 
festival jedál a nápojov.

TRANSYLVÁNİA, RUMUNSKO
Transylvánia, rodné mesto grófa 
Draculu, je svojou prírodou, 
hmlistým počasím, majestátnymi 
horami, stredovekými pevnosťami 
mystickou destináciou. Keď sa 
do tejto scenérie pridajú ešte 

aj farby jesene, nie je možné 
nepodľahnúť kúzlu Transylvánie. 
Transfagaraşan, ktorý sa 
preháňa 90 kilometrov kľukatými 
serpentínami cez pohorie 
Fagaras, aj keď je motoristickou 
trasou pre odvážlivcov, svedčí 
jesennej sezóne svojimi 
mýtickými jesennými scenériami. 
Dom grófa Draculy, hrad Bran, 
vyvoláva zachvenie už len svojím 
zjavom uprostred jedinečnej 
scenérie.

MOSKVA, RUSKO
Tí, ktorí si myslia, že Moskva 
je chladná a šedá metropola, 
by ju mali vidieť na jeseň. Aj 
keď architektonické stavby 
sovietskej éry dodávajú mestu 
strohý vzhľad, jej rozľahlé parky 
vyfarbené do tisíc tónov jesene, 
dekorujú Moskvu. Park Gorkého, 
Izmailovský park, Caricyno, 
nádherné parky mesta ponúkajú 
neopakovateľnú scenériu s 
veľkými farebnými pasážami. 
Kolomenskoje, bývalé kráľovské 
panstvo na ploche 359 hektárov 
na rieke Moskva, je nanajvýš 
fotogenické mesto vďaka svojim 
bielym palácom a kostolom s 
modrými kupolami.

QUEBEC, KANADA
Listy javora, symbol Kanady, sa 
na jeseň prefarbia na červenú 
a žltú. Francúzsky hovoriaca 
provincia Quebec sa rozprestiera 
na brehu rieky St. Lawrence. 
Príroda národných parkov v 
tesnej blízkosti centra mesta je 
nesmierne bohatá. Po kratučkej 
ceste sa ocitnete uprostred hôr, 
údolí a vodopádov a môžete si 
naplno vychutnať farby jesene. 
Charlevoix, 125 kilometrov 
železničnej trate z Quebeku do La 
Malbaie so siedmimi vidieckymi 
mestami a malými a očarujúcimi 
dedinami pozdĺž cesty, prináša 
vrcholnú krásu jesene.

COTSWOLDS, ANGLİCKO
Cotswolds, do ktorého sa 
dostanete autobusom alebo 
vlakom z Londýna, je rajom 
na juhu Anglicka s pôvabnými 
dedinami, záhradami, 
románskymi ruinami, obrovskými 
sídlami a majestátnymi hradmi. 
Cotswolds, zahalený v lete 
sviežou zelenou prikrývkou, 
sa stáva na jeseň javiskom 
tanca farieb. Bourton on Water, 
pripomínajúci Benátky, Burford, 
známy svojimi obchodmi so 

starožitnosťami, Bibury ako keby 
vystúpil z rozprávkových kníh, sú 
jedny z najkrajších dedín v oblasti 
Cotswolds. Jedným z miest, ktoré 
je potrebné vidieť v Cotswoldse, 
je historické opátstvo Lacock 
Abbey v obci Lacock.

ŽENEVA, ŠVAJČİARSKO
Ženeva, ktorá je jedným z 
najzelenejších európskych 
miest, sa ponára na jeseň do 
červeno-žltých farieb. Jeseň je 
najfotogenickejšou sezónou 
mesta medzi francúzskymi 
Alpami a Ženevským jazerom. 
Pre plný zážitok jesene v Ženeve 
je Jardin Botanique jedno z 
najkrajších miest. Ak sa chcete 
viac ponoriť do prírody, prejdite 
32-kilometrov turistických 
chodníkov Grande Traversee 
alebo sa vydajte na výlet loďou 
po Ženevskom jazere, aby ste 
preskúmali prírodu mesta a 
nádherné domy na brehu rieky.

VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR, ČÍNA
Jeden zo Siedmych divov sveta, 
úžasný turisticky zážitok, ktorý 
je snom cestovateľov - Veľká 
čínsky múr. Je to zároveň jedna 
z najkrajších trás pre pôžitok 

Toskánsko Japonsko

Moskva

Transylvánia

Bavaria

Quebec

Ženeva

Cotswolds
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z jesene. Mutianyu, ktorý 
sa nachádza 70 kilometrov 
od centra mesta Peking, je 
domovom jedným z najkrajších 
chodníkov vo Veľkom čínskom 
múre so svojimi obnovenými 
chodníkmi a mnohými vežičkami. 
Mutianyu je oveľa pokojnejšia 
trasa v porovnaní s turisticky 
preplneným Badalingom a s 
dlžkou 2,3-kilometra je vhodná aj 
pre rodiny.

NEW YORK, USA
New York je prvé spomedzi 
miest na celom svete, ktoré 
jeseň prežíva najkrajšie. Preto 
od druhej polovice septembra sú 
organizované aj špeciálne zájazdy 
pre cestujúcich, ktorí chcú iba 
prechádzku medzi opadanými 
listami. Je neoceniteľným 
zážitkom vidieť dub, brest, červený 

javor, čierne čerešne, najznámejší 
park mesta Central Park prežívať 
jeseň. Ďalšie parky v New Yorku, 
kde je možné vysledovať stopy 
jesene, Fort Tryon Park pri rieke 
Hudson, Prospekt Park, Alley 
Pond Park a Bloomingdale Park... 
Na jeseň výletné spoločnosti tiež 
organizujú súkromné výlety loďou.

BLED, SLOVİNSKO
Kúpeľné mesto Bled, ktoré je 
vzdialené 45 minút diaľnicou 
od Ľubľany, hlavného mesta 
Slovinska, je krajinou rozprávok. 
Slávne jazero Bled, pomenované 
po meste, je jedným z najkrajších 
jazier na svete. Kostol sv. 
Martina, postavený na malom 
ostrove uprostred jazera, je 
jednoducho očarujúci. Jazero 
Bled zažíva vrchol jesennej krásy 
svojimi labuťami, vysokými 

horami a okolitými lesmi. Počas 
prechádzok okolo jazera sa 
nemôžete nezamilovať po tisíci 
krát do romantiky, ktorú jeseň 
pridáva prírode. Bohinjské jazero, 
vzdialené približne 30 kilometrov 
od jazera Bled, je ďalším 
prírodným zázrakom Slovinska.

BOZCAADA, TURECKO
Pravidelní návštevníci veľmi dobre 
poznajú, že najlepšou sezónou v 
Bozcaade je jeseň. Ruch ustupuje, 
ostrov je trochu unavený, avšak 
prežíva v pokoji najkrajšie dni. 
Ayazma, Sulubahçe, Habbele 
a Tuzburnu sú najkrajšími 
piesočnými plazmi Bozcaady, 
ktoré si podmaňujú srdcia 
kamennými domami, vetrom, 
studeným, ale čistým morom. 
Festival lokálnych chutí 21.- 23. 
septembra je jedným z najkrajších 

udalostí ostrova. Festival, 
organizovaný od roku 2010,  sa 
stal tradíciou a vynikajúcou 
zámienkou na cestu do Bozcaady 
na jeseň.

ABANT-YEDİGÖLLER, TURECKO
Ak chcete nájsť kombináciu 
všetkých farieb jesene, smerujte 
do Abant-Yedigöller. Abanta 
a Yedigöller fascinujú ľudí 
svojou prírodou vo všetkých 
štyroch ročných obdobiach 
a ich objavovanie na jeseň je 
impozantný zážitok. Farby jazier 
a lesov, do ktorých sa ponárajú 
na jeseň, sa nedajú vymazať z 
pamäti. Každé miesto z vášho 
pohľadu na lístie, ktoré  bledne, 
žltne, vzdoruje a naďalej ostáva 
zelené, nakoniec sa vzdáva ezóne 
a padá na zem, je takmer ako 
záber z pohľadnice.

New York

Veľký čínsky múr Bled

Yedigöller

Bozcaada



INGREDIENCIE 
5 p/l hustého bieleho jogurtu
10 ks čučoriedok
6 ks jahôd
1 č/l medu
1 p/l chia semien

NA OZDOBU
10 ks čučoriedok
6 ks maliny
1p/l granoly
5-6 listov čerstvej mäty

POSTUP
• Do  mixéru pridajte biely 
jogurt, jahody, čučoriedky, 
med a chia semená a 
dôkladne premixujte, 
kým nebude homogénny.

• Zmes naberte do misky. 
Ozdobte granolou, čerstvými 
čučoriedkami, malinami a 
listami mäty a možete 
podávať.

INGREDIENCIE 
1 šálka baby špenátu
1 šálka kefíru
1 banán
1/2 avokáda
1 čajová lyžička medu

NA OZDOBU
4-5 ks maliny
7-8 ks čučoriedok
1 kiwi
1 č/l chia semien
1 č/l slnečnicových semien

POSTUP
• V mixéri zmiešajte baby 
špenát, kefír, banán, avokádo, 
ľad a med do hladkej krémovej 
textúry.

• Posypte maliny, kiwi, chia 
semená a med na povrch a 
podávajte. Podusíte červenú 
kapustu alebo použite mladú 
červenú kapustu. Takto 
bude ľahšie získať hladkú 
konzistenciu.

Raňajková
Smoothie miska 

Detox Smoothie
miska

AK NEMÁTE VEĽA ČASU NA RAŇAJKY, ALE AJ NAPRIEK 
TOMU SA NECHCETE VZDAŤ ZDRAVEJ VÝŽIVY A 
VLASTNÝCH CHUŤOVÝCH ZVYKOV, JE TÁTO MISKA 
URČENÁ LEN PRE VÁS.

JE ČAS, ABY SME NAŠE TELO PO LETE ZBAVILI 
OXIDANTU. CHUŤ TEJTO LAHODNEJ 
A ZDRAVEJ DETOXIKÁCIE SPOČÍVA V JEJ 
OZDOBNOM PREVEDENÍ.

JEDEN Z NAJOBĽÚBENEJŠÍCH 
GASTRONOMICKÝCH TRENDOV 
POSLEDNEJ DOBY JE PRAKTICKÉ 
A ZDRAVÉ LAHÔDKY PRIPRAVENÉ 
V MISKÁCH. OD DEZERTU PO 
VEČERU BUDETE PRI KONZUMÁCII 
MAŤ AJ PASTVU PRE OČI. MÔŽETE 
PRISPÔSOBIŤ RECEPTY V 
MISKÁCH PODĽA VÁŠHO VKUSU A 
PREDSTAVIVOSTI A NAVRHNÚŤ SI 
VLASTNÉ RECEPTY.

MİSKA 
PLNÁ 

CHUTİ
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BUDHOVÉ MİSKY SÚ V POSLEDNÝCH ROKOCH 
JEDNÝM Z NAJDÔLEŽİTEJŠÍCH TRENDOV V OBLASTİ 
STRAVOVANİA. MİSKY BUDHU SÚ  POPULÁRNE 
TÝM, ŽE SÚ ZDRAVÉ A ZÁROVEŇ  JEDNODUCHÉ 
NA PRÍPRAVU A KOMBİNUJÚ RÔZNE SKUPİNY 
POTRAVÍN V JEDNEJ MİSKE.

AK HĽADÁTE VÝDATNÝ A VÝŽİVNÝ 
RECEPT NA OBED ALEBO ĽAHKÚ 
VEČERU, MOŽNO BUDETE CHCİEŤ 
OCHUTNAŤ TÚTO MİSKU, V 
KTOREJ SA GRİLOVANÁ ZELENİNA 
KOMBİNUJE S KUSKUSOM.

NOODLE, CESTOVINY ŠPECIFICKÉ PRE ÁZIJSKÚ 
KUCHYŇU, JE IDEÁLNYM MATERIÁLOM NA 
POUŽITIE V RÔZNYCH RECEPTOCH PRE MISKY. 
HUBA JE NEODMYSLITEĽNOU SÚČASŤOU 
RECEPTOV NOODLE.

INGREDIENCIE 
1 sladký zemiak
1 šálka baby špenátu
5 ks cherry paradajok
1/2 avokáda
1 šálka uvarenej quinoy
1 šálka uvareného cíceru
1 č/l kurkumy
1 č/l černušky
1 p/l extra panenského olivového oleja

POSTUP
• Rozložte sladké zemiaky očistené od šupiek a nakrájané na kocky 
na plech na pečenie, ktorý je vystlaný mastným papierom. Upečte v 
predhriatej rúre na 200 stupňov 30 minút.

• Po uvarení zemiakov umiestnite do veľkej misky cícer vopred 
uvarený a ochutený kurkumou, varenú quinou, polovicu avokáda 
nakrájaného na dlhé plátky, cherry paradajky rozdelené na štvrtiny a 
napokon baby špenát.

• Podávajte posypanú černuškou a poliatu olivovým olejom.

INGREDIENCIE 
1 malá tekvica
1 malý baklažán
1 paradajka
1 šalka kuskusu
2 p/l extra panenského olivového oleja
1 vetva čerstvého tymiánu
soľ

POSTUP
• Očistite tekvicu a baklažán a nakrájajte na 
kocky. Rozložte zeleninu na plech na pečenie 
vystlaný mastným papierom a nakvapkajte 
extra panenský olivový olej a posypte soľou. 
Upečte v predhriatej rúre na 200 stupňov 30 
minút.

• Nakrájajte paradajky a odstráňte ich jadierka.

• Uvarte kuskus.

• Do veľkej misy vložte predvarený kuskus ešte 
teplý. Uložte grilovanú zeleninu a paradajky na 
kuskus. Podávajte ozdobený listami čerstvého 
tymiánu.

INGREDIENCIE 
1 balenie nudlí
10 ks húb
2 strúčiky cesnaku
2 p/l sójovej omáčky
3 vetvičky čerstvej cibule
Polovica šálky očistených arašidov
Olivový olej

POSTUP
• Uvarte noodle cestoviny podľa návodu a sceďte 
ich.

• Nakrájajte huby na plátky. Do olivového oleja a 
sójovej omáčky pridajte aj nastrúhaný cesnak a 
speňte do zlatohnedej. 

• Na panvici bez tuku opečte arašidy dohneda.

• Rozložte noodle cestoviny do širokých misiek. 
Podávajte ich posypané teplými hubami, jemne 
nasekanou cibuľou a arašidmi.

Veganská 
Budha miska

Miska kuskusu 
s grilovanou 
zeleninou

Hubová 
Noodle miska
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VYDAJTE SA NA CESTU UMENİA SÚČASNÝMİ VÝSTAVAMİ, KTORÉ SVİETİA NA 
STOROČNÚ HİSTÓRİU SKLÁRSTVA Z CELÉHO SVETA A SPÁJAJÚ İMPOZANTNÉ 
SKLÁRSKE DİELA MODERNÝCH UMELCOV

VÝSTAVY 
VENOVANÉ SKLU

MARIO BELLINI FOR MURANO

SPLENDOR AND BLISS

Sklárske diela svetovo presláveného talianskeho architekta 
a dizajnéra Maria Belliniho, ktorý sa držal tradície Murana, sa 
prezentoval milovníkom umenia na vystave: Mario Bellini For 
Milano. Bellini je známy predovšetkým svojimi inovatívnymi 
návrhmi a architektonickými prácami v oblasti áut až po 
elektroniku. Belliniho diela, ktoré prispievajú k umeniu sklárstva 
tradičným technickým spracovaním z pôvodného hľadiska v 
sklárskych peciach Seguso a Venini na ostrove Murano, sú 
vystavované na tejto špeciálnej výstave. Výstavu, ktorá bola 
otvorená v rámci Týždňa benátskeho skla v septembri, je možné 
vidieť až do marca 2019. museovetro.visitmuve.it 

Gementeemuseum v Den Haagu spája v expozíciách Splendor 
a Bliss najkrajšie diela z bohatej zbierky islamského umenia. 
Kobaltové modré dlaždice vyrábané v rokoch 900 -1900, koberce 
v orientálnych ornamentoch a drevené dvere, ako aj príklady 
sklárskeho umenia patria medzi najvýznamnejšie diela výstavy. Na 
výstave našli svoje miesto veľmi špeciálne diela, ktoré odrážajú 
technickú a estetickú minulosť sklárskeho umenia. Výstava tiež 
zahŕňa okrem umeleckých diel, ako sú dekoratívne lampy, vázy, 
kaligrafické diela, aj iné predmety vyrobené zo skla: nádobky na 
oleje a balzamy používané v kúpeľoch, parfumové fľaštičky, vonné 
nádobky, čaše, olejové lampy, atramentové kalamáre... 
www.gemeentemuseum.nl

Fondazione Musei Civici di Venezia
Do 3. marca

Gementeemuseum, Den Haag, Hollanda
Do 3. marca
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TOYAMA INTERNATIONAL 
GLASS EXHIBITION 2018

Toyama International Glass Exhibition (Medzinárodná výstava skla 
Toyama) je udalosť, ktorá udeľuje v súťaži ceny mladým talentom 
sklárskeho umenia z celého sveta a spája ich na medzinárodnej 
výstave. Výstava a súťaž organizovaná každé tri roky si kladie 
za cieľ odhaliť súčasný stav moderného sklárskeho umenia a 
povzbudiť mladých umelcov, aby si vybrali sklo ako materiál. 
Najväčšiu cenu „Grand Prize“ tohtoročnej súťaže získal nórsky 
vizuálny umelec Æsa Björk svojím ohromujúcim prevedením Shield 
II. Medzinárodná výstava skla Toyama 2018  vystavuje diela, ktoré 
boli ocenené aj inými cenami a odlišujú sa jednak z hľadiska formy 
vyjadrenia, jednak z technického využitia skla, je prelomovou 
udalosťou pre mimoriadne nápady a inovatívne využitie skla.  
www.toyama-glass.jp

Toyama Glass Art Museum
Do 25. novembra

GLASS OF THE ARCHITECTS: 
VIENNA, 1900-1937 

V 20. storočí skupina európskych a amerických 
architektov posunula architektonickú rutinu 
navrhovania skeletu budov o krok ďalej a zapojila do 
návrhov všetký aspekty architektúry. Títo architekti 
verili, že ich úlohou je integrácia moderného 
estetického do všetkých aspektov každodenného 
života a zapojili svoje umelecké vízie v rôznych 
oblastiach, počnúc nábytkom po keramiku, textil 
a sklo. Viedenská výstava Glass of the Architects: 
Vienna, 1900-1937 sa zameriava na dizajnérsky aspekt 
architektov, ktorí pôsobili v danom období v Rakúsku 
a nevideli architektúru iba ako navrhovanie budov. 
Jednou z najdôležitejších prác spomedzi 150 objektov 
výstavy je oživená verzia inštalácie „Dressing Room 
for a Star (Šatňa pre hviezdu)“ od Josefa Hoffmanna. 
www.cmog.org

Corning Museum of Glass
Do 7. januára
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PRVOU ZASTÁVKOU DOBROVOĽNÍKOV 
ŞİŞECAM V ZAHRANİČÍ JE 

DOBROVOĽNÍCİ ŞİŞECAMU 
NÁVŠTÍVİLİ DÔCHODCOV A 
SOCİÁLNE SLABÉ RODİNY V 
REGİÓNE.

Dobrovoľníci Şişecam, ktroí sú 
zamestnancami skupiny Şişecam, 
pokračujú v aktivitách v oblasti sociálnej 
zodpovednosti. Prvou zastávkou aktivít 
dobrovoľne organizovaných 
zamestnancami skupiny Şişecam, 
ktorá sa podpísala pod mnoho projektov 
v oblasti sociálnej zodpovednosti v 
Turecku, sa stala Bosna a Hercegovina. 
18. - 19. septembra navštívili 
dobrovoľníci Şişecam 
seniorov zo Şişecamu a 
sociálne slabé rodiny regiónu. 

BOLO NAVŠTÍVENÝCH 60 DOMÁCNOSTÍ
Dobrovoľníci Şişecam, ktorí realizovali 
doteraz veľa projektov v Turecku, aj dnes 
vykonávajú širokú škálu aktivít v oblasti 
sociálnej zodpovednosti, ako je kampaň 
na darovanie krvi, Festival detských práv, 
podujatie „Sklo opäť sklom“ a návštevy DSS 
Darülaceze. Dobrovoľníci Şişecam, ktorí sa 
rozhodli urobiť niečo odlišné v spoločnosti, 
navštívili 60 domácností. Návštevy začali 
zdravotnými kontrolami. Počas návštev 
sa rozdali podporné balíčky, pripravené 
dobrovoľníkmi Şişecam, tým, ktorí to 

O  T O V Á R N I  S O D A  L U K A V A C
Továreň Soda Lukavac, založená v roku 1893 v Tuzle Lukavac, 
priemyselnej a ťažobnej oblasti Bosny a Hercegoviny, je najrýchlejšie 
rastúcou továrňou syntetickej sódy v Európe. Továreň Soda Lukavac 
vyrába tri hlavné produkty: ťažkú sódu, ľahkú sódu a hydrogenuhličitan 
sodný, ktoré  sa používajú ako surovina najmä pre sklárske odvetvie a 
priemysel detergentov, ďalej pre výrobu chemikálií, textílií, v systémoch 
na úpravu vody a spalín, v potravinárskom priemysle a v sektore krmiva 
pre zvieratá. Továreň, ktorá v roku 2006 vstúpila s výrobnou kapacitou 
120 tisíc ton ročne do skupiny Şişecam, má dnes vďaka realizovaným 
investíciám výrobnú kapacitu 585 tisíc ton. Ako jedna z najdôležitejších 
exportných podnikov Bosny a Hercegoviny  dodáva továreň suroviny 
hlavným európskym výrobcom skla a čistiacich prostriedkov a vyváža 
svoje výrobky do viac ako 50 krajín a na všetky európske trhy, najmä do 
strednej a juhovýchodnej Európy.

potrebovali. V tejto súvislosti bolo navštívených 45 osamelých 
dôchodcov závodu Soda Lukavac nad 80 rokov a 15 rodín s 
nepriaznivým finančným stavom, ktoré navrhol Červený kríž. 
Keď navštívenéosoby a rodiny ďakovali tímom za ich pomoc, 
pracovníci závodu Şişecam Soda Lukavac vyjadrili svoju 
hrdosť, že sú zamestnancami Şişecamu.

BOSNA A HERCEGOVİNA
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„SKLO OPÄŤ SKLOM“
SÚ PESTROFAREBNÉ

PROJEKT „SKLO OPÄŤ 
SKLOM“, JEDEN Z 
NAJROZSİAHLEJŠÍCH 
PROJEKTOV TURECKA 
V TRVALEJ OBLASTİ 
UDRŽATEĽNOSTİ 
A SOCİÁLNEJ 
ZODPOVEDNOSTİ, 
NAĎALEJ DOSAHUJE  
MNOHO PROVİNCİÍ 
TURECKA.

v mestách a prispejú k úsiliu 
samospráv o recykláciu.

V 4 MESTÁCH 
PESTROFAREBNÉ 
KONTAJNERY NA SKLO
Mesto Kırklareli sa stalo prvou 
zastávkou podujatí „Skla opäť 
sklom“. V továrňach Paşabahçe 
Cam, Şişecam Düzcam a 
Şişecam Otomotiv v Kırklareli 
boli organizované podujatia 
maľovania kontajnerov na sklo za 
účasti približne 200 účastníkov. 
Druhej zástavky podujatí „Skla 
opäť sklom“ v továrni Denizli 
Cam sa podujatia zúčastnila 
skupina 100 ľudí, ktorú tvorili 
zamestnanci skupiny s rodinami. 
V továrňach Şişecam Düzcam 
(továreň na ploche sklo) ve 
Şişecam Cam Ambalaj (tovareň 
na sklenené obaly) skupiny 

Şişecam v Burse Yenişehir 
sa podujatia konali za účasti 
približne 100 ľudí. Štvrtou 
zastávkou podujatí „Skla opäť 
sklom“, ďalšou po  Kırklareli, 
Denizli a Bursa, sa stalo mesto 
Mersin. Na organizovaných 
podujatiach maľovania 
kontajnerov na sklo v továrňach 
Şişecam Kimyasallar(chemický 
závod) a Şişecam Düzcam 
(továreň na ploche sklo) 
sa zúčastnilo približne 200 
zamestnancov s rodinami. 
Počas podujatí „Sklo opäť sklom“ 
organizovaných v 4 mestách, 
takmer 600 dobrovoľníkov z 
radov zamestnancov v Şişecam 
a ich rodiny ozdobili kontajnery 
na sklo novými farebnými 
maľbami. S novým vzhľadom 
budú kontajnery na sklo 
prispievať k recyklácii skla.

Kedže sklo je najudržateľnejším 
obalovým materiálom, 
realizovala skupina Şişecam 
v roku 2011 projekt „Sklo opäť 
sklom“, jeden z najrozsiahlejších 
projektov v Turecku v oblasti 
trvalej udržateľnosti a sociálnej 
zodpovednosti. Projekt zase raz 
vyrazil na cestu, aby zafarbil 
mestá.

V rámci projektu boli v Kırklareli, 
Denizli, Burse a Mersine 
organizované podujatia 
maľovania kontajnerov na sklo 
s cieľom podporiť recykláciu, 
na ktorých sa zúčastnili 
zamestnanci skupiny Şişecam 
a ich rodiny. Recyklačné 
kontajnery na sklo, ktoré vďaka 
maľovaniu dobrovoľníkov 
Şişecam získali nový vzhľad, 
sa umiestnia na určené body 

Bursa

Kırklareli

Denizli

Mersin

MESTÁ S PROJEKTOM 
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ŠPORTOVÝ KLUB 
ŞİŞECAM ÇAYIROVA 
SA VRÁTİL ZO SÚŤAŽE S ÚSPECHMİ

VÝSLEDKY VESLÁRSKYCH PRETEKOV 
MAJSTROVSTVÁ TURECKA MLÁDEŽE
Veslárske preteky Majstrovstvá Turecka 
mládeže sa konali 14. - 15. júla 2018 na 
veslárskej trati Sapanca/Sakarya Kırkpınar. 
Športový klub Çayırova získal v rebríčku 
družstiev jedno 2. miesto, jedno 3. miesto a 
dvakrát  5. miesto. Skóre a poradie družstiev 
sú nasledovné:

TURECKÝ POHÁR  
KANOE 2018 NA TİCHEJ VODE
Preteky Tureckého poháru Kanoe 2018 
na tichej vode sa konali 6. - 8. júla 2018  
za účasti 30 provincií, 17 klubov a 252 
športovcov; Športový klub Çayırova sa 

JACHTÁRSKE PRETEKY DAMYO 
Jachtárska federácia Turecka,
Jachtárske zastupenie provincie 
Yalova, Provinčné riaditeľstvo pre 
služby mládeže v športe  a Veliteľstvo 
Akadémie námornej prípravy 
Karamürselbey organizovali jachtárske 
preteky DAMYO, na ktorých sa športovci 

športového klubu Çayırova zúčastnili 
celkom v piatich kategóriách, a to 
Optimist Spoločne, Junior a Dievčatá, 
Laser Spoločne a Laser Junior. 
Športovci svojimi výsledkami vyhrali ako 
družstvo prvé miesto a získali pre klub 
Pohár Akadémie námornej prípravy 
Karamürselbey.

zúčastnil s 12 športovcami a získal 
celkom 11 zlatých, 1 striebornú, 6 
bronzových medailí a dve trofeje 
Tureckého pohára, a to 1. miesto v 
kategórii Senior ženy a 2. miesto v 
Junior ženy.

BALKÁNSKE VESLÁRSKE MAJSTROVSTVÁ
Na Balkánskych veslárskych majstrovstvách, ktoré sa 
konali v bulharskom Plovdive 25. - 26. augusta 2018, 
získali športovci Športového klubu Çayırova celkom 12 
medailí vrátane 6 zlatých, 3 strieborných, 3 bronzových 
medailí. Zároveň športovci vyhrali majstrovstvo v 
klasifikácii Muži a tretie miesto v klasifikácii Ženy a 
Spoločne.

U M İ E S T N E N İ E :

Optimist Spoločne – 
1. Yağız Aşçıoğlu

Optimist Dievčatá - 
1. Merve Esma Özen, 

2. Defne Uçal

Laser 4.7 Spoločne - 
1. Uğurkan Yılmaz, 
3. Berkant Sarıçam

Laser 4.7 Juniori - 
1. Uğurkan Yılmaz

DORAST MUŽİ :
S 128 bodmi vybojovali 2. miesto

HVIEZDNI MUŽI: 
S 218 bodmi obsadili 3. miesto

JUNIOR ŽENY:
S 50 bodmi získali 5. miesto

JUNIOR MUŽI:
S 10 bodmi získali 5. miesto

ŠPORTOVÝ KLUB ŞİŞECAM ÇAYIROVA SA ZÚČASTNİL PRETEKOV V JÚLİ A AUGUSTE A SO ZÍSKANÝMİ VÝSLEDKAMİ 
ÚSPEŠNE REPREZENTOVAL SKUPİNU ŞİŞECAM.
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Turnaje v hre Tavla organizované v továrňach Şişecam Denizli, 
Mersin a Kırklareli boli javiskom zábavných a ťažkých zápasov. 
Víťazi hier v továrňach neskôr bojovali o dosiahnutie majstrovstva v 
regionálnom finále. Víťazmi turnaja v hre Tavla sa stali tieto mená:

SKONČILİ  SA

TURNAJE V HRE TAVLA

ČAS NA PODUJATİA!
ŞİMDİ! VÍTA JESEŇ PRÍJEMNÝMİ PODUJATİAMİ..

 ODHADY SVETOVÉHO   
 POHÁRA 
PRİNİESLO PREKVAPUJÚCE DARY
Svetový pohár FIFA, jedno z najzaujímavejších 
športových podujatí, stal sa v tomto roku 
javiskom neočakávaných prekvapení. V rámci 
Skupiny bola organizovaná súťaž tipovania na 
dych vyrážajúce finále. Medzi tipujúcimi, ktorí 
správne predpovedali víťaza zápasu Francúzska 
proti Chorvátsku, „ Şimdi!“ vyžreboval 15 
výhercov nostalgických darčekových krabíc.

Továreň Şişecam 
Trakya Cam  

Víťaz Ümit Akyıldız 
2. Emre Arabacı 

3. Volkan Türkoğlu

Továreň Şişecam Otomotiv 
Fabrikası

Víťaz Turhan Durmaz, 
2. Birtan Demir 

3. Türker Türkmen

V Ý S L E D K Y 
T U R N A J O V  V 
H R E  T A V L A  V 
K I R K L A R E L İ :

Skláreň Trakya 
Cam Sanayii 

a.s. v Mersine: 
Víťaz Mete 

Kıray
2. Yücel Yalın

3. Murat Gence

Skláreň 
Anadolu Cam 
Sanayii a.s. v 

Mersine: 
Víťaz Ahmet 

Güç 
2. Yalçın 
Taşkın

3. Murat Gence

V Ý S L E D K Y 
T U R N A J O V  V 
H R E  T A V L A  V 

M E R S İ N E :

Skláreň Denizli Cam 
Sanayii a.s.: 

Víťaz Hasan Akyüz
2. Umut Talih

3. İsmail Durmaz

V Ý S L E D K Y 
T U R N A J O V  V 
H R E  T A V L A  V 

D E N İ Z L İ :

V turnaji, na ktorom sa zúčastnili 
všetky továrne Soda-Krom-

Oxyvit spoločne, sa víťazom 
stal Ali Tanrıverdi, na druhom 

mieste sa umiestnil Tamer Taner 
a na treťom Gökhan Aksan.

Víťazom v Regionálnom finále sa 
stal Mete Kıray, mersinský víťaz a 

reprezentant Sklárne 
Trakya Cam  
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CHCELİ BY STE
 SA PRİPOJİŤ K TÍMU

 „ ŞİMDİ!“

Şimdi! hľadá nových dobrovoľníkov! Ako člen tímu „ Şimdi!“ by ste mohli 
realizovať svoje návrhy na aktivity, ktoré by ste radi zažili v rámci skupiny 
Şişecam, a tým prispieť k spríjemneniu pracovného života. Uchádzači môžu 
svoje žiadosti postúpiť na Personálne oddelenie, pod ktoré patria, zástupcom 
časopisu „ Şimdi!“  vo svojich podnikoch alebo prostredníctvom webovej 
adresy simdi_destek@sisecam.com. 

Skláreň Paşabahçe 
Cam Sanayii ve 

Ticaret a.s. v 
Kırklareli: 

Víťaz Bülent Güngör
2. Erhan Keser

3. Cumhur Yılmaz 

Turhan Durmaz 
sa stal víťazom v 

regionálnom finále, 
ktoré sa hralo medzi 
víťazmi podnikového 

kola.

Mersin

Mersin Denizli

Denizli

Kırklareli

V turnaji, na ktorom sa zúčastnili všetky 
továrne Soda-Krom-Oxyvit spoločne, 

sa víťazom stal Ali Tanrıverdi, na druhom 
mieste sa umiestnil Tamer Taner a na 

treťom Gökhan Aksan.
Víťazom v Regionálnom finále sa stal 

Mete Kıray, mersinský víťaz a reprezentant 
Sklárne Trakya Cam  
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1. MEXİCKÁ VLNA
   VATAN - 04.07.2018 
2 BUDE NAKUPOVAŤ STARTUP SPOLOČNOSTİ 
    V ZAHRANİČÍ  SÖZCÜ - 04.07.2018
3. ŞİŞECAM HĽADÁ NOVÉ İNVESTÍCİE
   MİLLİYET - 04.07.2018 
4. TURKISH GLASSMAKER HAS INDIAN 
     AUTOS IN ITS SIGHTS
   HÜRRİYET DAILY NEWS - 04.07.2018  
5. YENİ İŞ KOLLARINA ODAKLANDI
   DÜNYA - 04.07.2018 
6. ŞİŞECAM’DAN MERSİNDE YENİ 
     YATIRIM YAPILACAK   
   CUMHURİYET - 04.07.2018
7. NOVÁ İNVESTÍCİA ŞİŞECAMU V MERSİNE 
   DÜNYA - 07.09.2018
8. NOVÁ İNVESTÍCİA ŞİŞECAMU V MERSİNE
   DÜNYA - 07.09.2018
9. ROZHODNUTİE TURECKÉHO SKLÁRSKEHO OBRA 
     PRE NOVÚ İNVESTÍCİU 
   AKŞAM - 06.09.2018
10. ČİSTÝ ZİSK 1,6 MİLİARDY TL ZA 6 MESİACOV 
       OD ŞİŞECAMU   AKŞAM - 29.07.2018 
11. ZİSK ŞİŞECAMU DOSİAHOL 1,6 MİLİARDY
      STAR - 29.07.2018
12. V PRVEJ POLOVICI ROKA EXPORTOVAL 
        NA 400 MILIÓNOV DOLÁROV
       TÜRKİYE - 29.07.2018 
13. ČİSTÝ ZİSK OD ŞİŞECAMU 1,6 MİLİARDY TL 
     ZA 6   MESİACOV  VATAN - 29.07.2018
14. SPUSTİL NOVÚ PEC 
        ZA 66 MİLİÓNOV DOLÁROV
      AKŞAM - 27.07.2018 
15. ZVYŠİL KAPACİTU 
      ZA 66 MİLİÓNOV DOLÁROV
   HÜRRİYET - 27.07.2018
16. TOVÁREŇ PRE ESKİŞEHİR  
   POSTA - 27.07.2018 
17. İNVESTÍCİA 66 MİLİÓNOV DOLÁROV
        OD ŞİŞECAM PRE ESKİŞEHİR   
       STAR - 27.07.2018
18. SPUSTİL PEC TOVÁRNE
        V ESKİSEHİR 
   VATAN - 27.07.2018 
19. FITCH OSVEDČENİE PRE ŞİŞECAM
   VATAN - 22.07.2018 
20. ZAPÍSAL SA DO ZOZNAMU 

NAJDÔVERYHODNEJŠÍCH   
       SPOLOČNOSTÍ 
   SÖZCÜ - 21.07.2018
21. SİSECAM ZİSKALA SVETOVÚ DÔVERU
   STAR - 20.07.2018 
22. ŞİŞECAM NA ZOZNAME NAJDÔVERYHODNEJŠÍCH   
       SPOLOČNOSTÍ 
   VATAN - 20.07.2018
23. DENİZLİ, DRUHA ZASTÁVKA 
       PROJEKTU „SKLO OPÄŤ SKLOM“
   DÜNYA - 20.08.2018
24. PROJEKTOM „SKLO OPÄŤ SKLOM“ PRIDALA 

KOMUNITA    
        ŞİŞECAM RECYKLÁCII NA VÝZNAME V 

KıRKLARELI 
   YAPI MALZEME - 01.09.2018 
25. DETİ MAĽUJÚ PRE SKLO
   CUMHURİYET - 05.08.2018 
26. JEDNA SKLENENÁ FĽAŠA UMOŽŇUJE PRÁCU 

JEDNÉHO 
      POČÍTAČA 25 MİNÚT  
    -05.08.2018
27. Obchod PAŞABAHÇE sa otvoril v OC 
   AGORA ANTALYI
   DÜNYA - 02.07.2018
28. S OBCHODMİ PAŞABAHÇE 
        DONESTE DO VÁŠHO DOMOVA      
       JESENNÉ FARBY 
   PEOPLE MAG - 01.09.2018
29. OBJAVTE SVET S PAŞABAHÇE
   ALEM - 29.08.2018 - 
30. S PAŞABAHÇE JE VÁŠ DOM FAREBNÝ
   ALEM - 01.08.2018 
31. FĽAŠA NAVRHNUTÁ ŞIŞECAM CAM AMBALAJ 
        ZÍSKALA OCENENIE 
         „DISIGN GOLD AWARD“
   PAUSE CITYS - 01.08.2018 
32. VÁZA CHETITSKÉ PIESNE 
       Z KOLEKCIE 
      „SVETOVÉ DEDIČSTVO V SKLE“ 
   PEOPLE MAG - 01.08.2018
33. VARTE BEZ TUKU, ČİSTÍTE ĽAHKO
   ANNE BEBEK - 01.07.2018
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POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŞİŞECAM

ROKOVANİA 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 riziká 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 zlepšenie 
pracovných postupov v oblasti ochrany zdravia a 

bezpečnosti práce,
• Vytvoriť kultúru ochrany zdravia a bezpečnosti pri 
práci a prevziať 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 CAMİŞ 
AMBALAJ SAN. a.s. BOL UZAVRETÝ 
DOHODOU
Rokovania o 15. kolektívnej pracovnej 
zmluve sa začali na stretnutí s 
odborovým zväzom Selüloz dňa 18. 
01. 2018 a boli uzavreté dohodou 
dňa 09.07.2018. Kolektívna pracovná 
zmluva bude v platnosti 2 roky  od 
01.01.2018 do 31.12.2019.

VYJEDNÁVANIA 
KOLEKTÍVNYCH 

PRACOVNÝCH 
ZMLÚV, KTORÉ 

SA REALIZOVALI 
ZA JÚL-AUGUST-

SEPTEMBER 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.
Továrne v zahraničí, frekvencie nehôd

Január - Február - Marec 2018

Každý živý tvor má systémy sebaobrany 
proti všetkým látkam, či už cudzím 
alebo vlastným degradovaným, živým 

alebo neživým látkam. Imunitný systém je 
komplexný systém, ktorý umožňuje prežitie 
organizmu rozpoznaním a zneškodnením 
živých alebo neživých látok (vírusy, baktérie, 
huby, ťažké kovy, chemikálie, prach atď.) 
vstupujúcich do tela alebo patogénneho 
prostredia (rakovina, alergia atď.) v tele. 
Vrodená forma ochrany, ktorú poskytujú 
niektoré bunky a látky v krvi, sa nazýva 
„prirodzená imunita (nešpecifická imunita)“ 
a imunita nadobudnutá po chorobe  alebo 
očkovaním je „získaná (špecifická) imunita.

PRÍČINY OSLABUJÚCE IMUNITNÝ SYSTÉM
Oslabenie imunitného systému uľahčuje vývoj 
chorôb, urý- chľuje starnutie a opotrebovanie 
celého tela. Osobné správanie a zvyky majú 
významný podiel na silnom alebo slabom 
imunitnom systéme. Imunitný systém 
oslabujú také príčiny, ako znečistenie ovzdušia, 
nevyvážená výživa a podvýživa, intenzívny 
stres, sezónne zmeny, nedodržiavanie 
všeobecných hygienických pravidiel, nadmerná 
hmotnosť, nekvalitný spánok.

IMUNİTNÝ SYSTÉM 
JE PRİRODZENÝM 

OCHRANCOM TELA PROTİ 
İNFEKCİÁM A CHOROBÁM 
SPÔSOBENÝM VÍRUSMİ A 

ŠKODLİVÝMİ BAKTÉRİAMİ. 
ABY SME BOLİ ZDRAVÍ, 

MUSÍ İMUNİTNÝ SYSTÉM 
NÁŠHO TELA BYŤ SİLNÝ.

NA POSILNENIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU JE 
POTREBNÉ :
• Vyhnúť sa jednotvárnej strave.
• Zabezpečiť prísun vitamínov (A, B12, C, B6, 
E, kyselina listová) a minerálov (zinok, železo), 
ktoré zvyšujú odolnosť organizmu, konzumáciou 
dostatočného množstva mlieka, vajec, rýb, červeného 
mäsa, zeleniny a ovocia. 
• Keď naše telo vytvára látky pre svoje vlastné potreby, 
vznikáju aj odpadové latky. Pre vylúčenie tohto odpadu 
z tela by sa malo spotrebovať dostatočné množstvo 
vody v priemere 2,5 litra za deň. 
• Zabezpečiť primeraný denný nerušený odpočinok po 
dobu 6-7 hodín zdravého spánku v tichom a tmavom 
prostredí. 
• Prísne sa vyhýbať ťažkým stravám.
• Cvičenie zvyšuje odolnosť tela tým, že vedie k 
zvýšeniu hladiny kyslíka v tele a zníženiu stresu. 
Urýchliť vylučovanie toxínov nahromadených v tele 
cvičením primeraným veku.
• Zabezpečiť tvorbu vitamínu D neprehnaným 
vystavovaním sa dennému svetlu.
• Tráviť čas v prírode. 
• Podporovať dosiahnutie optimálneho pohodového 
zdravotného stavu tela voľbou prostredia s 
dostatkom kyslíka, pôdnych podláh a s nízkym 
elektromagnetickým vplyvom pre trávenie voľného 
času.

SPRACOVAL:
DR. FATİH HAMŞİOĞLU 

Riaditeľstvo pre priemyselné 
vzťahy skupiny Poradca pre 

choroby z povolania

ČO JE 

İMUNİTNÝ 
SYSTÉM 

A AKO SA POSİLŇUJE?


