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Slovenské víno má za sebou mimoriadne úspešný rok 2016. Naše vinárstva zbie-
rali jedno ocenenie za druhým nielen doma, ale aj na prestížnych zahraničných 
súťažiach. Vinárstvom roka sa napokon stalo Víno Matyšák. Toto ocenenie sa 
udeľovalo predovšetkým na základe úspechov dosiahnutých na medzinárod-
ných súťažiach, z ktorých si odniesli spolu 17 zlatých a 21 strieborných medailí, 
pričom osem ich vín sa dokonca stalo šampiónom vo svojej kategórii. Tento 
úspech teší aj TNT, ktorá bola zodpovedná za prepravu vzoriek na miesta konania 
súťaží. Popri štandardnom doručovaní vín zákazníkom sme tak spoločnosti 
Matyšák pomohli za uplynulý rok previezť na 16 medzinárodných súťaží po celej 
Európe viac ako 65 fliaš vína. 

VINÁRSTVO ROKA DÔVERUJE TNT

OBAL VYTVORENÝ NA 
PREPRAVU FLIAŠ

V nedeľu 9. apríla sa konal jubilejný, v poradí 
už 70. ročník Národného behu Devín – Bra-
tislava. Už niekoľko sezón sa na tejto be-
žeckej udalosti zúčastňuje aj oranžový tím 
TNT kolegov. Všetci 11 členovia tohtoročnej 
zostavy zvládli trať dlhú vyše 11 km s prehľa-
dom aj vďaka dôkladnej príprave. Okrem tej 
individuálnej absolvovali aj spoločné be-
žecké tréningy, ktoré môžu TNT zamestnan-
ci využívať bezplatne každý týždeň. Začina-
júcim aj pokročilým bežcom je tu k dispozícii 
profesionálny tréner, ktorý im pomáha zvlád-
nuť prípravu, vylepšiť techniku a získať lepšiu 
kondíciu. Tú si najbližšie spoločne overia na 
septembrovom Night run behu v Bratislave.

BEŽECKÁ TNT SEZÓNA 
ODŠTARTOVANÁ

Základom bezpečného posiela-
nia fliaš je použiť kvalitný obal. 
Dobrí prepravcovia vám na po-
žiadanie poskytnú značkový obal 
vytvorený špeciálne na posielanie 
fliaš. V prípade TNT ide o tzv. Bot-
tle Pack a k dispozícii ho máte vo 
verzii na 1, 2 alebo 3 fľaše. Ide 
o špeciálny obal, ktorý nemajú 
kuriéri bežne u seba, a preto je 
potrebné záujem oň nahlásiť vo-
pred, najmä ak potrebujete väčšie 
množstvo. 

TNT DRŽÍ KROK S MÓDOU 
Svetový biznis s módou napreduje veľmi rýchlo. Či už ide 
o začínajúcich návrhárov alebo svetové značky – TNT im 
poskytuje podporu, akú potrebujú, aby udržali krok s do-
bou. Maria Lucia Hohan je mladá rumunská dizajnérka, 
ktorá s pomocou TNT preniesla svoju značku z móla až 
na červený koberec. 
Návrhárka z Bukurešti urobila vo svete módy veľký roz-
ruch svojou kolekciou spoločenských večerných šiat 
„MLH Collection“. V jej jedinečných výtvoroch sa prešli po 
červenom koberci Halle Berry, Catherine Zeta-Jones 
a Eva Longoria-Parker. Christina Aguilera a Kardashianky 
sa v modeloch MLH fotili do najlepších časopisov. A prie-
svitné šaty, ktoré má Beyoncé vo videu „Freedom”? Tie sú 
tiež od MLH.

Dokonalé partnerstvo
Keď kamery čakajú, neexistuje žiadne ospravedlnenie. 
Aby všetci jej slávni klienti boli včas pripravení na svoju 
chvíľu v žiari reflektorov, MLH a TNT uzavreli dlhodobé 
partnerstvo pre časovo kritické doručenia. Z Paríža do 
Hollywoodu, a kdekoľvek medzi nimi, zaisťujeme kvalitu 
a rýchlosť, potrebnú pre úspešné zapísanie značky vo 
svete celebritnej módy. 
Objednávka na poslednú chvíľu? Vďaka našej dokona-
lej koordinácii s MLH to nie je žiadny problém. Od našich 
Express služieb s určeným dňom a časom doručenia až 
po osobného palubného kuriéra – ak je to potrebné, uro-
bíme všetko preto, aby sme dostali šaty včas tam, kde 
majú byť. 
Takže, ak chcete zapôsobiť na vašej párty alebo nejakej 
špeciálnej akcii, nikdy nie je neskoro vybrať si svoje vlastné 
MLH šaty. Naše špecializované tímy sú pripravené doručiť 
vám vybrané kúsky na váš veľký večer načas. 

Ľudia nechodia na internetovú stránku TNT iba objednať 
prepravu či sledovať svoje zásielky. Prichádzajú tiež hľadať 
odpovede na svoje otázky. Tie môžu byť jednoduché: Čo 
je obchodná faktúra? Ale aj trocha zložitejšie: Aké prí-
platky sa vzťahujú na moju zásielku? Nech už je otázka 
akákoľvek, poslaním TNT je poskytovať relevantné infor-
mácie čo najjednoduchšie a najvhodnejšie.

Zmätočné informácie môžu byť nebezpečné
Počuli sme, že okolo nebezpečných tovarov býva často 
zmätok. Nová informačná stránka s názvom Môžem 
ju bezpečne odoslať? vám poskytne prehľadné in-
formácie o klasifikácii, označovaní a preprave nebez-
pečných tovarov. 

Niečo málo o lítiu
Ak je reč o nebezpečnom tovare, určite treba spomenúť 
aj lítiové batérie, ktoré sú v súčasnosti bežnou súčasťou 
mnohých produktov. Preto sa tejto téme venujeme nielen 
v tomto vydaní časopisu, ale pridali sme na tnt.sk aj no-
vú podstránku, ktorá vysvetľuje, prečo sú lítiové batérie 
klasifikované ako nebezpečný tovar, v akých zariade-
niach sa nachádzajú a aké obmedzenia sa týkajú takých-
to zásielok.

Nebojte sa ísť do sveta
Chápeme, že medzinárodné zásielky sú ďalšia oblasť ne-
istoty, najmä pre menej skúsených prepravcov. Nie je to 
prekvapujúce. Pri zasielaní do zahraničia je totiž potrebné 
zvážiť veľa vecí. Naša nová stránka Medzinárodná prepra-
va ich zahŕňa do týchto piatich jednoduchých krokov:

Pozrieť si colné predpisy 
Vypočítať si poplatky a tarify
Zistiť, čo a kam môžete posielať
Tovar správne zabaliť
Objednať si kuriéra

Len ten správny obsah 
Tieto tri nové podstránky sú naj-
novšími v rámci našej kampa-
ne poskytovania jednoduchých 
a včasných odpovedí na vaše 
konkrétne otázky o zasielaní to-
varu. Objasnením a dostupnos-
ťou týchto informácií vám po-
môžeme ušetriť čas, aby ste 
sa zamerali na iné, vý-
nosnejšie aspekty vášho 
podnikania.

VŠETKO JE NA WEBE

OBR.
MOBILNA STRANKA 
ALEBO APP
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Ide o malé zväzky energie, ktoré udržiavajú moderný svet v spo-
jení. Delia sa na lítium-iónové batérie, ktoré sú súčasťou ener-
geticky náročnejších zariadení, ako mobily či laptopy a ich zá-
kladnou vlastnosťou je dobíjateľnosť. Litium-kovové batérie sú 
nedobíjateľné, používané v menej náročných zariadeniach, ako 
sú hodinky alebo meracie prístroje.

LÍTIUM - IÓNOVÉ BATÉRIE

Batéria musia byť vo vnútri zaraiadenia.

Batériové články v diaľkových ovládačoch alebo malých 
zariadeniach nesmú prekračovať 20 Wh.

Batérie vo väčších zariadeniach nesmú prekračovať          
100 Wh.

Batérie nesmú vážiť viac ako 5 kg.

Maximálne 2 batérie alebo 4 články na balík.

Maximálne 2 balíky na zásielku.

Mobilné telefóny a notebooky obsahujú jednu lítium-iónovú 
batériu, takže môžu byť poslané štandardne. Avšak väčšie 
zásielky alebo tovary, ako sú bicykle, budú prekračovať tieto 
usmernenia.

KTORÉ BATÉRIA SA NEMUSIA DEKLAROVAŤ?ČO SÚ LÍTIOVÉ BATÉRIE?
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Ak vaša zásielka vyhovuje týmto usmerneniam, môžete ju 
odoslať bez pripojenia akýchkoľvek štítkov o nebezpečnom 
tovare. Uistite sa však, že odosielaný tovar nevyžaduje žiadne 
značenie, vonkajší obal je schopný odolať pádu z výšky 1,2 m, 
zariadenie nie je schopné sa v balíku pohybovať či otáčať, od-
kryté kontakty sú chránené proti vodivým materiálom a popis 
zásielky je v plnom znení uvedený na prepravnom liste TNT.

Deklarovať sa nemusia len batérie nainštalované v zariadení spĺ-
ňajúce tieto podmienky:

Asociácia pre medzinárodnú leteckú prepravu – IATA (International Air Transport Association), prijala navyše od 1. januára 2017 do 
platnosti zmeny v pravidlách ich prepravy. Mení sa vzhľad nálepky umiestňovanej na balení aj etiketa triedy 9 nebezpečného tovaru – 
kam lítiové batérie spadajú. Od začiatku roka tiež nie je povinné prikladať k zásielke prehlásenie odosielateľa o lítiových batériách, 
je však nevyhnutné správne vyplniť prepravný list a zaškrtnúť kolonku LB (lítiové batérie). Sprísnila sa aj povinnosť v označovaní zásie-
lok nálepkou „lítiové batérie". Prechodné obdobie, počas ktorého platia staré aj nové pravidlá je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 
Viac o lítiových batériách nájdete na nasledujúcich stranách.

POZOR 
NA PREPRAVU

MOBILOV, TABLETOV, NOTEBOOKOV...

Náš život denne sprevádzajú prenosné elektronické zariadenia, ako notebooky, 
tablety, mobilné telefóny či GPS navigácie. Málokto si uvedomuje, že z hľadiska 
prepravy môžu byť títo pomocníci nebezpeční. Obsahujú totiž lítiové batérie, ktoré sa 
za určitých podmienok môžu prehriať i vznietiť. Preto je ich preprava kontrolovaná 
a podlieha prísnym predpisom.

Mobilné 
telefóny

Tablety Meracie
zariadenia

Zdravotnícke
prístroje

Elektrické 
náradie

Elektrické 
bicykle

Defibrilátory

Notebooky

KDE SA NACHÁDZAJÚ?

PREČO SÚ NEBEZPEČNÉ?
Pretože sú horľavé. Stále výkonnejšie batérie, určené na udržia-
vanie zariadení v nepretržitej prevádzke musia obsahovať vysoké 
množstvo elektrickej energie. V prípade nesprávneho balenia sa 
môžu vplyvom zmeny teplôt či tlaku počas prepravy prehriať, 
poškodiť či skratovať a tým spôsobiť požiar. Nekvalitné a falšo-
vané batérie predstavujú najväčšie riziko, pretože neprešli po-
žadovaným prísnym testovaním.

AKO ICH PREPRAVIŤ?
Keďže spadajú do kategórie nebezpečného tovaru, treba ich pri 
preprave deklarovať. Lítiové batérie sú na účely prepravy klasi-
fikované do 3 skupín:

VOĽNÉ BATÉRIE 
samostatne balené, tzn. nie sú zabalené so zariadením 
alebo netvoria jeho súčasť, napr. náhradné batérie do 
mobilných telefónov alebo hodiniek.

BATÉRIE BALENÉ SO ZARIADENÍM 
sú v jednom balení spolu so zariadením, ale nie sú k nemu 
pripojené ani v ňom zabudované.

BATÉRIE ZABUDOVANÉ V ZARIADENÍ 
sú neoddeliteľnou súčasťou zariadenia, napr. kalkulačka 
s integrovanou batériou alebo iPad.

LÍTIUM - KOVOVÉ BATÉRIE

Batéria musia byť vo vnútri zariadenia.

Obsah lítia nesmie prekročiť 1 gram.

Zariadenie obsahujúce lítiové batérie nesmie vážiť viac 
ako 2 kg.

Batérie nesmú vážiť viac ako 5 kg.

Maximálne 2 batérie alebo 4 články na balík.

Maximálne 2 balíky na zásielku.

Štandardne sú články do veľkosti dvojitých A považované za 
normálne. Avšak články C a D obvykle prekračujú vyššie uve-
dené usmernenia.

Obsahujú lítiové batérie!

rady a tipy
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značenie, vonkajší obal je schopný odolať pádu z výšky 1,2 m, 
zariadenie nie je schopné sa v balíku pohybovať či otáčať, od-
kryté kontakty sú chránené proti vodivým materiálom a popis 
zásielky je v plnom znení uvedený na prepravnom liste TNT.

Deklarovať sa nemusia len batérie nainštalované v zariadení spĺ-
ňajúce tieto podmienky:

Asociácia pre medzinárodnú leteckú prepravu – IATA (International Air Transport Association), prijala navyše od 1. januára 2017 do 
platnosti zmeny v pravidlách ich prepravy. Mení sa vzhľad nálepky umiestňovanej na balení aj etiketa triedy 9 nebezpečného tovaru – 
kam lítiové batérie spadajú. Od začiatku roka tiež nie je povinné prikladať k zásielke prehlásenie odosielateľa o lítiových batériách, 
je však nevyhnutné správne vyplniť prepravný list a zaškrtnúť kolonku LB (lítiové batérie). Sprísnila sa aj povinnosť v označovaní zásie-
lok nálepkou „lítiové batérie". Prechodné obdobie, počas ktorého platia staré aj nové pravidlá je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 
Viac o lítiových batériách nájdete na nasledujúcich stranách.

POZOR 
NA PREPRAVU

MOBILOV, TABLETOV, NOTEBOOKOV...

Náš život denne sprevádzajú prenosné elektronické zariadenia, ako notebooky, 
tablety, mobilné telefóny či GPS navigácie. Málokto si uvedomuje, že z hľadiska 
prepravy môžu byť títo pomocníci nebezpeční. Obsahujú totiž lítiové batérie, ktoré sa 
za určitých podmienok môžu prehriať i vznietiť. Preto je ich preprava kontrolovaná 
a podlieha prísnym predpisom.

Mobilné 
telefóny

Tablety Meracie
zariadenia

Zdravotnícke
prístroje

Elektrické 
náradie

Elektrické 
bicykle

Defibrilátory

Notebooky

KDE SA NACHÁDZAJÚ?

PREČO SÚ NEBEZPEČNÉ?
Pretože sú horľavé. Stále výkonnejšie batérie, určené na udržia-
vanie zariadení v nepretržitej prevádzke musia obsahovať vysoké 
množstvo elektrickej energie. V prípade nesprávneho balenia sa 
môžu vplyvom zmeny teplôt či tlaku počas prepravy prehriať, 
poškodiť či skratovať a tým spôsobiť požiar. Nekvalitné a falšo-
vané batérie predstavujú najväčšie riziko, pretože neprešli po-
žadovaným prísnym testovaním.

AKO ICH PREPRAVIŤ?
Keďže spadajú do kategórie nebezpečného tovaru, treba ich pri 
preprave deklarovať. Lítiové batérie sú na účely prepravy klasi-
fikované do 3 skupín:

VOĽNÉ BATÉRIE 
samostatne balené, tzn. nie sú zabalené so zariadením 
alebo netvoria jeho súčasť, napr. náhradné batérie do 
mobilných telefónov alebo hodiniek.

BATÉRIE BALENÉ SO ZARIADENÍM 
sú v jednom balení spolu so zariadením, ale nie sú k nemu 
pripojené ani v ňom zabudované.

BATÉRIE ZABUDOVANÉ V ZARIADENÍ 
sú neoddeliteľnou súčasťou zariadenia, napr. kalkulačka 
s integrovanou batériou alebo iPad.

LÍTIUM - KOVOVÉ BATÉRIE

Batéria musia byť vo vnútri zariadenia.

Obsah lítia nesmie prekročiť 1 gram.

Zariadenie obsahujúce lítiové batérie nesmie vážiť viac 
ako 2 kg.

Batérie nesmú vážiť viac ako 5 kg.

Maximálne 2 batérie alebo 4 články na balík.

Maximálne 2 balíky na zásielku.

Štandardne sú články do veľkosti dvojitých A považované za 
normálne. Avšak články C a D obvykle prekračujú vyššie uve-
dené usmernenia.

Obsahujú lítiové batérie!

rady a tipy



Keď hovoríme o nebezpečnom tovare z hľadiska prepravy, nemáme na mysli nožničky alebo motorovú pílu. Ne-
bezpečný tovar alebo Dangerous Goods je špeciálne regulovanou kategóriou tovarov. Patria do nej aj niektoré 
veci, ktoré vás môžu poriadne prekvapiť, napr. parfum, lepidlo, farba, čistiaci prostriedok či už spomínaný mobilný 
telefón. Všetky tieto tovary totiž dokážu vystaviť ľudí alebo okolie riziku, pokiaľ sa s nimi počas prepravy nezaobchádza 
správne a s potrebnou opatrnosťou. Preto je nutné pri ich preprave dodržiavať všetky pokyny prepravcu, národnú 
aj medzinárodnú legislatívu. 

To, že ide o nebezpečný tovar, vám veľakrát napovedia štítky, ktoré nájdete na jeho obale (viď obrázok). Ľudia, žiaľ, často odstránia 
z obalu výrobku nálepky varujúce pred nebezpečenstvom bez toho, aby si overili ich opodstatnenosť. Každá látka, ktorá je 
nebezpečná pre životné prostredie, zdravie i prepravu, má aj tzv. kartu bezpečnostných údajov (KBU). Získať ju môžete od výrobcu 
alebo distribútora tovaru. Na základe KBÚ následne vyškolený zamestnanec TNT posúdi, či a ako je možné tovar uvedeného typu 
a množstva prepraviť cez našu sieť. 

VŠÍMAJTE SI NÁLEPKY NA OBALE VÝROBKU

1. Výbušné látky
     a predmety

2.1. Horľavý plyn

2.3. Jedovatý plyn

2.2. Nehorľavý plyn

3. Horľavé kvapaliny 

4.1. pevné látkyHorľavé 

4.2. Samozápalné látky

5.1. Okysličovacie látky

5.2. Organické peroxidy

6.1. Jedovaté látky

6.2. Infekčné látky

7. Rádioaktívny materiál

8. Žieravé látky

6.2. Iné nebezpečné 
        látky a predmety

TNT prijíma na prepravu len tie nebezpečné zásielky, ktoré boli vopred schválené jej vyškolenými odborníkmi. Je povinnosťou 
odosielateľa uviesť všetky informácie o povahe a množstve nebezpečnej látky, spôsobe balenia, požadovanom type prepravy 
a destinácii. V prípade zatajenia týchto informácií je podľa medzinárodných dohôd každý prepravca povinný oznámiť regulačným 
úradom meno spoločnosti porušujúcej platné predpisy.

Pre odoslanie nebezpečného tovaru neexistuje žiaden štandardný postup, lebo vždy záleží na tom, čo konkrétne posielate. Ak si 
neviete rady, TNT vám v tom pomôže. Vyškolený zamestnanec vám poradí, ako má byť vaša zásielka zabalená, ktorými štítkami ju 
treba označiť, akú dokumentáciu priložiť a odporučí tiež vhodný typ prepravy vzhľadom na povahu tovaru i destináciu. V niektorých 
prípadoch stačí len zmeniť veľkosť balenia a zásielka môže byť prijatá na prepravu. 

DEKLARUJTE OBSAH, ZÁKONY SÚ PRÍSNE

ZÁSIELKU SPRÁVNE OZNAČTE, ZABAĽTE A PRILOŽTE POŽADOVANÚ DOKUMENTÁCIU

rady a tipy

ČO EŠTE SPADÁ POD NEBEZPEČNÝ TOVAR?
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POTRAVINY A LIEKY
Príjemca musí ešte pred 
odoslaním zásielky 
získať súhlas Saudské-
ho úradu pre potraviny 
a liečivá. Pri príchode 
bude pravdepodobne 
vykonaná fyzická kon-
trola.

DIELY PRE 
AUTOMOBILOVÝ  
PRIEMYSEL; 

ODEVY, OBUV A LÁTKY;

ELEKTRONIKA
Príjemca musí získať cer-
tifikát o zhode uznáva-
ný Saudsko-arabskou 
organizáciou pre štan-
dardy, a ten musí byť 
doručený spolu so zá-
sielkou.

PUBLIKÁCIE
Všetky zásielky po 
príchode preskúma 
ministerstvo kultúry 
a informácií.

BEZDRÔTOVÉ
ZARIADENIA
Príjemca musí pred 
odoslaním zásielky 
získať povolenie od 
Komisie pre komu-
nikácie a IT.

ZABEZPEČOVACIE
ZARIADENIA
Príjemca musí pred odosla-
ním zásielky získať súhlas mi-
nisterstva vnútra a colným 
orgánom poskytnúť:

Originál obchodnej faktúry
Originál dodacieho listu 
Originál certifikátu o pô-
vode tovaru (vydaný Ob-
chodnou komorou v kraji-
ne pôvodu)
Doklad o nákupe pre tova-
ry nad 13 000 USD zasie-
lané službou Economy 
Express alebo nákladnou 
prepravou

NOVÉ COLNÉ POŽIADAVKY 
SAUDSKEJ ARÁBIE 
Obchodujete so Saudskou Arábiou? Ak áno, mali by ste vedieť, že colné orgány tejto krajiny vydali nové požiadavky 
týkajúce sa špecifickej dokumentácie. V závislosti od druhu tovaru a hodnoty zásielky budete pre hladký priebeh 
colného konania potrebovať nasledovné dokumenty:

AKO SA VYHNÚŤ COLNÝM PERIPETIÁM?
Pred odoslaním zahraničnej zásielky si overte požiadavky, ktoré vyžaduje konkrétna destinácia. Vyhnete sa tak často 
zbytočným zadržaniam na colnici. Viac informácií o aktuálnych colných požiadavkách krajín nájdete na www.tnt.sk 
alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom TNT.

       VŠETKY ZÁSIELKY VŠETKY ZÁSIELKY NAD 100 USD  VŠETKY ZÁSIELKY NAD 2 500 USD
Obchodná faktúra Originál obchodnej faktúry Originál obchodnej faktúry

Originál certifikátu o pôvode tovaru 
(vydaný Obchodnou komorou 
v krajine pôvodu)

1. 2. 3.
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Osobnosť a celkový pohľad na svet sú u všetkých ľudí formované Všetky spomínané vlastnosti dokážu byť pre firmu veľkým prí-
už od útleho detstva. A práve ľudia z generácie Z mali toto nosom. Samozrejme iba za predpokladu, že o nich manažéri 
obdobie poznačené mnohými globálnymi problémami – pády vedia a sú schopní týchto ľudí podporovať a usmerňovať. Gene-
viacerých kľúčových ekonomík, sociálne problémy, terorizmus rácia Z sa síce vyznačuje egoizmom a individualizmom, no práca 
či najrôznejšie epidémie. Práve preto sa u nich výrazne prejavuje v tímoch je pre nich prirodzená, rovnako tak aj dopyt po infor-
ich „JA“. Sú naučení robiť všetko tak, aby to čo najlepšie vyho- máciách. Tie chcú mať o všetkom, vždy a všade. Získať ich 
vovalo práve im, často ľahostajne voči okoliu. Riadia sa ideo- nebolo nikdy jednoduchšie, celý svet totiž majú pod končekmi 
lógiou: „Svet je predsa zlý a ja sám ho nezmením.“ Preto veľkú prstov. Pár kliknutiami získajú novinky z politiky, ekonomiky či 
časť svojho voľného času venujú smartfónu či počítaču. Na športu. Miléniové deti sú nerady viazané, preto sa odporúča 
sociálnych sieťach komunikujú so stovkami, niekedy až tisíckami ponúknuť im flexibilný pracovný čas či možnosť pracovať 
svojich priateľov zo všetkých kútov sveta. Ich vysoká znalosť z domu. Najviac ich v zamestnaní motivuje možnosť seba-
moderných technológií môže byť pre zamestnávateľa, za urči- realizácie, no dôležitý je aj úspech a s tým spojené bohatstvo. Sú 
tých okolností, obrovskou výhodou. veľmi ambiciózni a životnou prioritou je pre nich osobné šťastie. 

Sú vraj egoistickí, otvorení a bez akýchkoľvek predsudkov. Kriticky nazerajú na 
všetko, čo sa okolo nich deje a majú neustály kontakt s modernými technológiami. 
Hovoríme o mladých ľuďoch, ktorých mnohí psychológovia spoločne radia do tzv. 
generácie Z.  Je to naozaj tak? 

DO PRÁCE PRICHÁDZA 
NOVÁ GENERÁCIA  

ČÍM SÚ „ZETKÁ“ VÝNIMOČNÉ? PRÍNOS PRE FIRMY

nová generácia

Z
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Na rozdiel od generácie Y, ktorá do popredia stavia rodinu, pre 
„zetká“ sú dôležitejší priatelia. Od nadriadených a kolegov 
potrebujú počuť, čo urobili dobre, no kritizovať ich budete zby-
točne – na svojich chybách sa musia poučiť sami. Pamäť tejto 
novej generácie sa nachádza výlučne v telefóne či počítači, 
ktoré sú prirodzenou súčasťou ich životov. Vo virtuálnej realite 
by ste ich nemali obmedzovať, práve naopak. Schopnosti a zruč-
nosti, ktoré majú v oblasti informačných technológií, sú 
neoceniteľné. 

Je prirodzeným trendom, že generácia Z sa pomaličky 
dostáva už aj do pracovného kolektívu TNT. Najmä ak 
firma rastie a intenzívne naberá nových ľudí. Vladimíra 
Ilavská, personálna manažérka TNT, sa s nami podelila 
o svoje osobné skúsenosti a poznatky z praxe.

O aké pracovné pozície má táto generácia najväčší 
záujem?
Ide najmä o pracovné ponuky, ktoré zahŕňajú komuni-
káciu, používanie moderných technológií a kreativitu – 
čiže pozície na oddelení služieb zákazníkom, predaja, IT, 
marketingu a pod.

Akí sú títo dnešní mladí ľudia v porovnaní so staršími, 
napr. na pracovnom pohovore? Majú iné požiadavky, 
nároky?
Mladí ľudia majú na pohovore v porovnaní so staršími 
predovšetkým citeľne viac sebavedomia a vlastný názor 
na dianie okolo nich. Sú ambiciózni, chcú sa stále učiť 
nové veci a posúvať sa vpred, a to ideálne míľovými 
krokmi. Ak chceme získať mladého šikovného zamest-
nanca, musíme mu vedieť okrem platu ponúknuť aj 
zaujímavé benefity – možnosť športového vyžitia, zdra-
votnú starostlivosť, teambuildingy, nenútený „dressco-
de“, príjemné pracovné prostredie, flexibilnú pracovnú 
dobu a pod. Veľmi dôležitým kritériom je zachovanie si 
rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. 
Očakávajú, že budú mať k dispozícii moderné techno-
lógie a imponujú im aj aktivity TNT v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti.

Sú iné aj ich schopnosti a zručnosti, ktoré uvádzajú 
v životopisoch?
Schopnosti mladej generácie jednoznačne začínajú ich 
technologickou vyspelosťou, schopnosťou nadväzovať 
a udržiavať kontakty a vzťahy. Veľa z nich bloguje, a teda 
vyjadruje svoj názor verejne. Komunikujú s kamarátmi 
a známymi po celom svete a veľa cestujú, takže znalosť 
anglického jazyka je pre nich samozrejmosťou. Majú veľa 
koníčkov, ktorým sa venujú vo voľnom čase. Zvyčajným 
javom je aj častejšie striedanie zamestnaní. 

V čom vidíš ich prínos pre firmu?
Ak spoločnosť práve zavádza nové postupy, systémy či 
aplikácie, je to práve mladý človek z generácie Z, ktorý 
svojimi vedomosťami a prístupom vie v obdobiach zmien 
pomôcť aj starším kolegom. Nesmieme opomenúť ani 
ich svieže nápady a entuziazmus, ktorý prinášajú do kaž-
dodennej pracovnej rutiny a schopnosť rýchlo sa dostať 
k informáciám, ktoré potrebujú.

Dajte im cieľ, cestu si nájdu sami. 
Nenúťte ich vykonávať prácu podľa presne stanove-
ného postupu.

Dávajte konštruktívnu spätnú väzbu. 
Kritika a obviňovanie z nedbanlivosti je pre nich len 
signál, že im šéf nerozumie.

Nevyhrocujte situáciu. 
Konfliktov sa stránia, prinášajú im zbytočné podráž-
denie.

Chváľte ich a robte to pravidelne. 
Ide o generáciu zvyknutú na „lajkovanie“.

Nedávajte im úlohy, kde je potrebná pamäť. 
Spoliehajú sa na pamäť počítača, vlastnú nerozvíjajú.

Vyhľadávajú rovnováhu medzi prácou a osobným 
životom.

Potrebujú pocit profesijného rastu. 
Ich záujem udržíte cez nové projekty, školenia, team-
buildingy a pod.

Komunikujte s nimi cez informačné technológie,   
napr. zadávajte úlohy elektronicky.

AKO NA NICH V PRÁCI?

MILÉNIOVÉ DETI V TNT 
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technológie 

Vložíte bielizeň, nasypete prací prostriedok, vlejete vodu 
a šliapete. Stlačením tlačidla zase jednoducho vypustíte 
vodu. Do tejto miniatúrnej, 56 centimetrov vysokej práčky 

zmestíte vyše 2 kilogramov bielizne, 
čo je približne 5 až 6 kusov 

odevu alebo jedny rifle. Vhod-
ná je aj na jemné či detské 
oblečenie. Drumi pritom 
spotrebuje iba 5 litrov vo-
dy, takže oproti bežnej 
práčke ušetríte až 80 %. 
Ideálna je na kempovanie, 
pre študentov alebo jedno-
ducho pre tých, ktorí miesto 
elektriny spália radšej pár 
kalórií navyše.

Každý z nás sa už určite stre-
tol s problémom nie práve 
najvoňavejších topánok. Ak 
aj vy patríte medzi tých, kto-
rí otvárajú skrinku na topán-
ky na jeden nádych, potom 
je táto šikovná vecička me-
nom Pedic pre vás ako stvo-
rená. Je kompaktná, tichá 
a hlavne dezinfekčná. Už za 10 minút odstráni všetky 
pachy a poradí si aj s baktériami a plesňami. Vložiť ju 
môžete do topánok, športovej tašky či motorkárskej 
helmy.

O váš pitný režim sa postará táto kompaktná „fľaša“ 
s vodou, ktorá svojim vzhľadom pripomína skôr silikónový 
implantát, no v podstate ide o jedlú bublinu. Ooho! je úplne 
biologická a zdraviu neškodná pitná voda, obalená prie-
svitnou membránou. A na rozdiel od PET fliaš neobsahuje 

žiaden plast. Takže, ak ste smädný, jednodu-
cho prepichnete membránu a môžete 

usrkávať. Navyše si ju môžete 
vyrobiť aj sami, v pohodlí 

domova. 

A to doslovne! Jeho pravé meno je totiž FoldiMate a ide 
o robota, ktorý za vás poskladá všetku vašu bielizeň, od 
tričiek cez nohavice až po 
uteráky. Jednoducho 
to všetko zavesíte za 
klipy a za pár sekúnd 
to máte dokonale zlo-
žené. Naraz vie tento 
úžasný pomocník po-
skladať až 20 kusov ob-
lečenia. Navyše vám ho 
zmäkčí, dezinfikuje, navo-
nia a vystrie, takže nebude 
pokrčené.

PRÁČKA, KTORÁ VÁS UDRŽÍ V KONDIČKE

DEZODORANT DO 
TOPÁNOK

VODA V BUBLINKE VECI VÁM POSKLADÁ SKLADACÍ KAMARÁT 

2 čajové lyžičky soli, 1 polievkovú lyžicu oleja, 2 šálky mú-
ky, 1/2 litra vody... Určite to všetci veľmi dobre poznáte. 
Takmer žiadne varenie či pečenie podľa receptu sa bez 
týchto inštrukcií nezaobíde. Čo by ste ale povedali na to, 
keby ste mali iba jednu odmerku? Polygon je univerzálna 
lyžica, ktorá sa vám prispôsobí podľa toho, akú veľkosť 
práve potrebujete. Jednoducho si ju ako origami poskla-
dáte do tvaru, aký chcete alebo ju môžete použiť aj nezlo-
ženú, napríklad na natieranie masla. Dostupná je v dvoch 
veľkostiach.

Chalkeeper je dômyselná mašinka vy-
tvárajúca recyklované kriedy. Pri stiera-
ní tabule sa cez špeciálny otvor zbiera 
kriedový prach, z ktorého sa následne 
pomocou vody a horúceho vzduchu 
vytvaruje nová plne funkčná krieda. 
Tento prístroj je navyše veľmi bez-
pečný, vhodný aj pre alergikov a je 
šetrný k životnému prostrediu. Ide 
zatiaľ síce iba o koncept, no už te-
raz sa majú učitelia a deti v školách na 
čo tešiť.

Jeden z ďalších konceptov je Inteligentná chladnička od 
LG s 29-palcovým dotykovým displejom umiestneným na 
dvierkach. Ak chcete vedieť, čo ukrýva vaša chladnička, 
stačí poklepať po displeji a ten sa okamžite spriehľadní. Má 
množstvo aplikácií, vďaka ktorým môžete spravovať 
zoznamy potravín, ktoré treba kúpiť, vytvárať rôzne pri-
pomienky, poznám-
kové bločky, ozna-
čovať potraviny či 
nastavovať dátum, 
čas a teplotu. Po-
mocou prehliadača 
môžete dokonca 
surfovať po interne-
te, kresliť si, pre-
hrávať videá a hudbu. 
A nechýba ani šar-
mantná hlasová asis-
tentka Cortana. 

Počuli ste už o práčke, ktorú poháňate vlastnými nohami, o nádobe s vodou, ktorú 

môžete aj zjesť, domácom pivovare, ktorý vám vyrobí toľko piva ako v krčme či robotovi, 

ktorý za vás poskladá bielizeň? Nie, ale znie vám to dobre? Predstavujeme vám týchto 

osem skvelých pomocníkov, ktorých si obľúbia obe pohlavia.  

Tak po tomto vynáleze túži určite mnoho pánov. PicoBrew 
je nerezová škatuľa, ktorá vám vyprodukuje až 9 litrov piva za 
približne 4 hodiny. Stačí do nádoby „nahádzať“ všetky ingre-
diencie a všetko ostatné už za vás spraví robot. Dokonca si 
sám stiahne aj 
recept z inter-
netu. Navyše je 
veľmi ľahko čis-
titeľný a môže-
te si k nemu do-
kúpiť aj vlastné 
fľaše, sudy, eti-
kety a vrchnáky. 

DOMÁCI PIVOVAR

UNIVERZÁLNA ODMERKA

Z PRACHU KRIEDA

CHLADNIČKA S OBRAZOVKOU
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Vyrástol som v takom duševnom prostredí, kde sa zdvorilá ko-
munikácia medzi ľuďmi začínala otázkami: Aká je úroda? Aké sú 
vína? Až po týchto vážnych otázkach nasledovali tie menej 
dôležité, okrajové záležitosti života. V Strekove sa ešte pred trid-
siatimi rokmi dalo s istotou povedať – čo muž, to vinár. Každá 
rodina mala vlastné víno. Počítalo sa 365 litrov vína na hlavu, 
samozrejme aj na detskú, aby bola rezerva. Vinohrad o rozlo-
he 10 – 20 árov bol samozrejmosťou i nutnosťou, zároveň úto-
čišťom pred komunistickým zriadením niečo vlastniť. 

Hrozno, ktoré sme pestovali, sa odovzdávalo a strácalo v ma-
sovej produkcii. V roku 2002 sme s mojím bývalým partnerom, 
s cieľom vyrábať naozajstné strekovské vína, založili firmu  
Strekov 1075. Zámerne sme v jej názve použili názov obce a rok 
prvej písomnej zmienky o nej, aby sme vyjadrili vernosť tra-
díciám a akceptovali súčasnosť. Na týchto základoch vznikala
a prehlbovala sa naša filozofia vína. Teraz už aj slovo výroba znie 
pre mňa cudzo, lebo si myslím, že víno treba hlavne pestovať, 
a to vo vinohrade. Vo svete je už zaužívaný výraz wine grower 
na miesto winemaker. Pre tak málo významnú vinársku krajinu, 
ako sme my, je oddelené pestovanie hrozna od výroby veľkou 
prekážkou ďalšieho rozvoja.  

Začnime pekne od začiatku. Ako ste sa dostali 
k vinárstvu?  

Kedy prišla tá myšlienka začať vyrábať vlastné 
víno?

Tak, ako chce fotograf zvečniť krajinu na 
fotke, tak ju chce aj on zachytiť vo svojom 
víne. Víno sa stalo pre neho médiom, 
prostredníctvom ktorého posiela do 
sveta informácie o sebe, o svojom ro-
disku, a tie musia byť čo najpravdivejšie. 
Miluje všetko živé, čo je v symbióze 
s prírodou (napríklad kvasinky) a jeho 
„nahé“ vína dobyli už nejednu micheli-
novskú reštauráciu vo svete. O nich, 
o živote a o hodnotách, ktoré vyznáva, 
bude náš rozhovor so Zsoltom Sütőm – 
úspešným podnikateľom, majiteľom fir-
my Strekov 1075, ale hlavne lokálpa-
triotom  a  vinárom.

ROZHOVOR 
PRI VÍNE
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Sú Slováci pripravení na takéto tzv. naturálne 
či nahé vína?

Áno, všimla som si, že vaša webová stránka je 
i v japončine. Ako ste sa dostali na tento trh?

Vráťme sa ale domov. Hodnoty tradičného 
vinárstva sa snažíte presadiť aj cez združenie 
Autentista.

Prečo je dôležité vedieť, odkiaľ víno je, kto ho 
vyrobil a ako?

Strekov nie je až tak známy v porovnaní na-
príklad s Tokajom, a pritom je to nádherný 
kraj.

Čo by ste na záver odkázali dnešnej mladej 
generácii?

Filozofia vína je jedna vec, ale čo to znamená 
v praxi?
Tak naozaj len v skratke: od roku 2005 nepoužívame Aby ste mali neskreslené, pravdivé informácie o víne. Stanete sa 
selektované kvasinky a nedávame žiadne látky do vína, až na súčasťou tej kultúry, budete v symbióze s tou prírodou, s tou 
malú dávku síry, ktorú stále minimalizujeme. Červené vína pôdou, s tým človekom a podporíte celý ten kolobeh starostli-
nefiltrujeme a nečírime tiež od roku 2005, biele od roku 2011. vosti o vinohrady aj pre budúce generácie. Kultúra pitia vína nie 
Kvasenie prebieha spontánne v drevených sudoch a otvore- je o zahnaní smädu, o pití neznámej chemicky vyrobenej teku-
ných kadiach. Vína vyzrievajú dlho na sedimente v sudoch, nie tiny podporenej masovým marketingom, ale o fantázii. O tom, 
sú čerpadlom prečerpávané a sú plnené samospádom do fliaš. že vám víno pripomenie niečo z vašej minulosti, niečo chuťo-
Sú to minimálne zásahy do vína, ako voľakedy. Víno sa takto vé, zmyslové, citové. O tom, že sa pri poháriku odbremeníte od 
samo profiluje a nájde svoju tvár. Základom týchto postupov je každodenného života, aby ste ho videli čistejšie.
biologicky čisto dopestované hrozno bez reziduí chemických  
postrekov. Takéto víno je pre mňa tá pravdivá informácia, ktorú 
s čistým svedomím posielam do sveta. 

 

Medzi turistami možno nie je známy, ale vo vinárskej komunite 
áno. Strekov má svoju intimitu a ja to vnímam ako požehnanie, 

Už aj na Slovensku existuje komunita, ktorá to vníma a prijíma že sa práve tu koncentrovali ľudia verní tradičnému vinárstvu. 
a čoraz viac vinárov k tomu inklinuje. Ľudia začínajú objavovať Čoraz viac ľudí sem chodí práve kvôli tejto autenticite, aby sa 
pridanú hodnotu týchto vín. Sú však iné ako to, čo poznajú, vymanili z rachotu. Všetci sa tu poznáme, sme kolegovia, 
a preto ich vie pochopiť len človek s otvorenou dušou a zmys- spolupracujeme. Ak má niekto záujem o degustáciu, stačí 
lami, ktorý je ochotný vyskúšať niečo nové. Na Slovensku na zavolať hociktorému vinárovi, a my mu už poradíme, kde sa dá 
boom týchto vín len čakáme, v zahraničí sú však populárne už prenocovať a aké vinárstva môže navštíviť.
15 – 20 rokov. Aj preto 50 – 60 % mojej produkcie ide do za-
hraničia. Vyvážame najmä do severských krajín, Japonska, USA, 
Maďarska, Česka, Poľska, trošku do Francúzska a teraz mám 
nového distribútora vo Veľkej Británii.

Že je dôležité prijať to, čo máme, na tom budovať, to zveľaďovať 
a neskresľovať. Byť spätý s prírodou a uvedomiť si jej skutočné 
hodnoty. Ja som mal šťastie vyrastať v čare starých pivníc, ich 
vôní a tá atmosféra mi ostala navždy v pamäti. Bojím sa len, že 

Bol to môj prvý exkluzívny zahraničný trh. Doma na Slovensku mladšie generácie, generácie našich detí a vnukov už túto 
ma na začiatku s mojimi vínami považovali za blázna. Potre- „špongiu“ vo svojom živote nemajú. Postupne strácajú kontakt 
boval som si overiť, či to robím dobre a napadlo mi Japonsko. s prírodou a je to škoda. Mám však stále nádej. Možno práve cez 
Japonci sú gurmánsky veľmi vyspelí, so zvláštnym citom pre neskreslené víno sa nám podarí myšlienku spätosti s prírodou, 
veci spojené s energiou a, mimochodom, je to najväčší trh s na- dôležitosť prepojenia generácií a zachovania tradícií lepšie 
turálnymi vínami. Ministerstvo pôdohospodárstva ponúkalo komunikovať a dostať do hodnotového systému našich detí.
práve grant na podporu vývozu do Japonska a ten sa mi po-
darilo získať. Nevykrylo to všetky výdavky na vycestovanie 
a účasť na festivale degustácie, ale veľmi pomohlo, lebo od-
vtedy tam vyvážam. Sekundárnym prínosom výroby vína je, že 
chodíme po výstavách, spoznávame svet, nových ľudí a zaují-
mavé kultúry. 

Združenie Autentista Slovakia som založil spolu s dvoma ďal-
šími rovnako zmýšľajúcimi vinármi a všetci nám podobní tam 
majú dvere otvorené. Máme však prísne podmienky členstva, 
či už ide o pridávanie enzýmov, síry, kvasiniek, o bio ochra-
nu alebo údaje na etiketách. Mnohým sa to nepáči, ale bez 
prísnych pravidiel to nejde. Je ťažké získať si dnes dôveru ľudí. 
Môže za to informačná vojna, samé negatívne správy odvšadiaľ, 
ľudia sú zmätení, pýtajú sa: „Naozaj? Nie je v tom švindeľ?“ 
Odporúčam každému ísť za svojím vinárom, pozrieť sa mu 
do očí, pýtať sa a vytvoriť si vlastný názor. Osobný zážitok je 
najdôležitejší. 

KTO JE  ZSOLT  SÜTŐ
Na Fakulte telekomunikácií vyštudoval 
diaľkový prenos dát a prvé praktické 
skúsenosti nadobudol na miestnom 
družstve. Vyskúšal si aj rok pôsobenia 
v miestnej politike, avšak rýchlo zistil, 
že na to nemá povahu a rozhodol sa 
ísť vlastnou cestou. Podnikanie s tek-
vicovými semiačkami síce uživilo jeho 
mladú rodinu, ale skutočné životné 
poslanie našiel až vo víne. Jeho vi-
nárstvo Strekov 1075 dnes hospodári na 
12-tich hektároch vinohradov v eko-
logickom režime s ročnou produkciou 
okolo 30 000 fliaš. 
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cestujeme

 
Na hraniciach Maďarska a Slovenska, na južnom Zemplíne sa Pri potulkách touto oblasťou sa určite nevyhnete degustácii to-
rozprestiera malá oblasť posiata vinicami. Tokaj je síce kajského vína priamo v klasických tufových pivniciach, ktoré sú 
najmenšou vinohradníckou oblasťou, ale to mu neuberá na ukryté 13 metrov pod zemou, čo celoročne zaručuje vínu stálu 
atraktivite. Z hrozna, ktoré je tu vypestované sa vyrába výni- teplotu 11 stupňov. Prvé písomné zmienky o pivniciach vy-
močne sladké víno, ktoré môžete ochutnať len na niekoľkých hĺbených do sopečnej horniny – tufy, pochádzajú už z roku 
miestach sveta. Oblasť sa okrem vína môže pochváliť aj 1241, kedy ich ľudia využívali ako úkryty pred Tatármi. Až 
bohatou históriou a tradíciami. Tokaj však robia Tokajom najmä v polovici 16. storočia začali slúžiť na skladovanie a spracova-
miestni obyvatelia, pestovatelia a vinári svojou tvrdou a sve- nie vína. 
domitou prácou. Romantické prechádzky vinohradmi alebo 
okolitou prírodou, delikátne jedlo a tradičné ubytovanie očarí 
každého návštevníka.

Pivnica patrí k piatim tokajským P (pôda, podnebie, putňa, piv-
nica, pleseň). Steny chodieb, schodiská vedúce do podzemia aj 
sudy sú tu pokryté plesňou. Je to ušľachtilá pleseň, ktorá žije 
a vegetuje z výparov vína.  Niektorí vinári ju volajú pleseň „pijan”, 
keďže ročne dokáže týmto spôsobom vypiť aj 800 litrov vína. 
Biela pleseň je mladá – čerstvá a čierna je staršia. Každý miestny 
vám potvrdí, že kde sa drží krásna pleseň, tam bude aj zdravé 
víno.

V tomto čísle precestujeme hneď dve zaujímavé oblasti. Strekov nám už predstavil pán 
Sütő. A keďže krásnych kútov Slovenska nie je nikdy dosť, pozývame vás spoznať 

ďalší – vinársku oblasť Tokaj.

MALÁ, ALE NEZVYČAJNÁ

TAM, KDE SA Z PLESNE TEŠIA

DNES PIVNICE, PÔVODNE ÚKRYTY PRED TATÁRMI

TOKAJ 
ZO SEDLA BICYKLA 

Do vinohradníckej oblasti Tokaj patria 
obce Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, 

Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky. 
Víno s označením Tokaj musí pochádzať 

výlučne z registrovaných vinohradov 
v týchto obciach. 
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Pod pojmom vínna cesta si mnohí predstavia hlavne degustáciu 
vína, výklad o jeho pestovaní, spracovaní a technológii výroby či 
ochutnávku miestnych gurmánskych špecialít. Tokaj však po-
núka viac – zažiť môžete tiež folklórne a kultúrno-historické 
tradície či vzácne prírodné rezervácie a chránené územia. A ak si 
chcete popri tom aj zašportovať, pribaľte si bicykel – nájdete tu 
totiž 22,5 km dlhý značený cyklochodník.

Nad vinohradmi obce Malá Tŕňa sa týči 12 metrov vysoká 
rozhľadňa v tvare dreveného suda, ktorá ponúka panoramatický 
výhľad na kilometre ďaleko. Prezrieť si môžete aj Dom ľudových 
tradícií v Čerhove, previezť sa loďou po Bodrogu, navštíviť 
rodisko Franiška II. Rákocziho, prezrieť si kaštieľ rodiny András-
syovcov či zrúcaninu hra-
du Parič. V oblasti sa na-
chádza aj najnižšie polo-
žené miesto na Slovensku 
– 94,3 m n.m., prírodná 
rezervácia Tarbucka v obci 
Viničky či Lesík pri Borši, 
ktorého vzácna fauna a fló-
ra ho zaraďuje medzi chrá-
nené miesta európskeho 
významu.

Tokajské víno pili a degustovali mnohé 
slávne osobnosti ako Voltaire, Cromwell, Napoleon 

a nesmelo chýbať ani na stole ruských cárov či 
v pivniciach kniežat a monarchov. Víno tak 

dostalo prezývku „Víno kráľov”. 

VÍNNA CESTA – NIELEN PRE VINÁROV

Prvý tokajský výber vyrobil v roku 1650 kalvínsky kňaz Ladislav Matej z Moldavy nad Bodvou. Prekvapil ním manželku svojho zemepána (vdovu po kniežati Jurajovi Rákoczim). Tej víno tak zachutilo, že ho prikázala vyrábať v čo najväčších množstvách a už v roku 1655 bol vydaný prvý zákon o tokajskej oblasti. 

Tokajskú oblasť sa v marci 
minulého roka vybral nav-
štíviť aj náš kolega a vášnivý 
vinár Martin Gažo, manažér 
predaja kľúčovým zákazní-
kom. Prvým lákadlom bolo 
miestne vinárske umenie, 
ďalším nové – nepoznané 
miesto. A keďže Martin nie je 
len vinár, ale aj srdcom špor-
tovec, pribalili si s partiou do 
Tokaja aj bicykle. 
„V centre Tokaja – Veľkej Tŕni, 

bolo našim dočasným domovom vinárstvo Ostrožovič, 
ktoré má v tejto oblasti najdlhšiu históriu. Večer v deň prí-
chodu nás čakala hneď prvá ochutnávka, spojená s pred-
náškou pôvodu, histórie aj zloženia tohto vína. Pri klesaní 
do podzemia stredovekých pivníc si treba dávať pozor, 
pretože pleseň je tu doslova všade. Nad drevenými sudmi 
svietia iba sviečky a atmosféra pripomína dávne časy. 
Posilnení raňajkami, sme sa ďalšie ráno vybrali spoznávať 
okolie na dvoch kolesách. Vyrážali sme z Veľkej Tŕne cez 
Čejkov, Zemplínske Jastrabie, Brekov a naspäť. Počasie 
bolo ako na objednávku a tak sme si mohli naplno užiť 
cestu cez lesík a vychutnať výhľady na úbočia posiate 
vinohradmi. Dedinky, cez ktoré sme prechádzali sú sku-
točne maličké a tak ihneď medzi miestnymi vzbudíte 
pozornosť. Prihovoria sa, v prípade potreby poradia, po-
môžu. Pri rýchlom obede v zložení treska, rožky a pivo na 
stojáka pred miestnymi potravinami sme si zaspomínali na 
staré školské časy :). Tokaj ako oblasť na výlet či dlhšiu do-
volenku vrelo odporúčam každému, či už ide o rodinu 
s deťmi alebo partiu priateľov, ako sme boli my. Nás si at-
mosféra tohto kraja získala. Radi spoznávame nové oblasti 
Slovenska a už teraz máme naplánovaný spoločný výlet do 
ďalšej veľmi zaujímavej, no málo známej vinárskej oblasti – 
Strekov pri Nových Zámkoch,“ hovorí o svojich ďalších plá-
noch Martin, inšpirovaný nedávnym osobným stretnutím 
s majstrom vinárom zo Strekova – pánom Zsoltom Sütőm.

BICYKLOM CEZ TOKAJ
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TOKAJ 
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SPOĽAHLIVOSŤKONTROLA A PREHĽADPOHODLIEVÝBER ODBORNÉ ZNALOSTI

Sledovanie pohybu zásielky pomocou prepravného 
čísla, referencie alebo zoskenovania jej čiarového 
kódu. 

Možnosť aktivovať si notifikácie upozorňujúce na 
zmenu stavu vašich zásielok. 

Okamžité zistenie orientačnej ceny a prepravných 
časov. 

Možnosť zdieľať kalkulácie prostredníctvom e-
mailu, sms alebo cez WhatsApp. 

Formulár spätnej väzby dostupný priamo v aplikácii. 

Vylepšená funkcia vyhľadávania. 

Funkcia „Easy Loader“, ktorá ponúka užívateľské tipy 
a triky už počas načítavania aplikácie.

Jednoduchý prístup z akéhokoľvek zariadenia 24/7.

Možnosť sledovať viacero zásielok naraz.

Filtrovanie výsledkov podľa destinácie. 

Rýchly prístup k menu osoby, ktorá prevzala 
zásielku, vrátane jej podpisu. 

Funkcia „Uložiť zásielku“, aby ste ju viac nemuseli 
vyhľadávať. 

Možnosť zdieľať výsledky vyhľadávania so 
zákazníkmi a kolegami. 

Jednoduchá tlač aktuálneho stavu vašich zásielok.  

Možnosť sledovať predchádzajúce zásielky až 
90 dní spätne. 

Väčšia kontrola nad zásielkami, vďaka okamžitému 
prístupu k informáciám o ich stave.

VYSKÚŠAJTE 

NOVÉ SLEDOVANIE ZÁSIELOK
na tnt.sk

VYSKÚŠAJTE ZLEPŠENIA, 
KTORÉ VÁM PRINÁŠAME 

SPOĽAHLIVOSŤKONTROLA A PREHĽADPOHODLIEVÝBER ODBORNÉ ZNALOSTI

STIAHNITE SI 

MOBILNÚ APLIKÁCIU TNT
pre iOS aj Android


