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Výkonný ředitel PSG Construction a.s. Ing. Jaroslav Ševela v hodnotícím rozhovoru:

„Mám dobrý pocit a vnitřní radost z celkové
atmosféry ve firmě, kolegové nám důvěřují.“
Závěr roku je vždy dobou bilancování, jak byste tedy zhodnotil končící rok pohledem výkonného ředitele?
Rok 2018 byl z mého pohledu
atypickým rokem pro podnikání téměř ve všech sférách a ve
stavebnictví to platilo dvojnásob. Díky příznivým ekonomicko-hospodářským vlivům
investoři připravili velké množství zakázkových příležitostí,
jejichž charakteristickou podmínkou byla poměrně krátká
lhůta výstavby. Řada stavebních firem prováděla stavby
na hranici svých kapacitních
možností s tím, že při realizaci staveb se zejména ve druhé
polovině roku začal projevovat
nedostatek subdodavatelských
kapacit a v některých případech i nestandardně dlouhé
dodací lhůty stavebních materiálů, šlo například o zdící materiál, tepelné izolace a další.
Také my jsme u některých staveb museli řešit tyto komplikace a jen díky erudovanosti
našich zaměstnanců a znalosti
trhu jsme se s tímto problémem, až na drobné výjimky,
velmi dobře vyrovnali a dokázali jsme tak plnit závazky
vůči investorům. V roce 2018


pracovalo se
na hranici
možností

jsme měli možnost realizovat
zajímavé stavby pro významné
investory, jako například Fatra
Napajedla, Hirschmann Czech,
Kuraray, Suez, Globus, Emerson, Pegas, Olšanské papírny,
Mi-King a Synot či pro objednatele z veřejné a státní sféry, jako
třeba Statutární město Karlovy
Vary či Hasičský záchranný
sbor ČR. Již nyní můžu konstatovat, že rok 2018 byl pro společnost PSG Construction a.s.
rokem úspěšným.

Ochota investorů stavět, velké
množství zakázek v realizaci,
to vše předznamenává dobrý
rok pro společnost, ale také
zvýšené personální nároky.
V současné době není lehké se
s nimi vypořádat, jak se to povedlo vám?
Od počátku roku jsme cíleně
doplňovali jednotlivé pozice
v projektových týmech a usilovali jsme tak o maximální
personální stabilizaci. V průběhu roku jsme měli náborovou
kampaň s mottem „HLEDÁME
PRÁVĚ TEBE“ a s odstupem
času ji můžu vyhodnotit jako
velmi úspěšnou. Navíc se snažíme o dlouhodobou spolupráci
se studenty, pro které máme
vytvořen Projekt Trainee.
V rámci tohoto programu
s námi mohou spolupracovat
již při studiu a jsou začleněni
na odborných pozicích v projektových týmech.
Získali jsme tak za poslední dva
roky 5 mladých vysokoškolsky vzdělaných techniků, kteří
v budoucnu můžou patřit mezi
pilíře naší firmy. K dobré personální práci patří také průběžné
vzdělávání jak v oblasti odborné, tak v oblasti „měkkých“
dovedností, což podporujeme

a vytváříme tak prostor pro
profesní a osobnostní růst našich zaměstnanců.

Z čeho, či ze kterých projektů
jste měl největší radost?
Začnu
možná
netypicky
a může se to někomu zdát
málo, ale osobně mám dobrý
pocit a vnitřní radost z celkové atmosféry ve firmě. Cítím,
že změny, které letos proběhly
či probíhají, spolupracovníci
a kolegové vnímají pozitivně
a důvěřují nám, že víme, kam
směřujeme a kam chceme dojít. Dále jsem rád, že se nám
podařilo zřídit pobočku – závod Ostrava, včetně kvalitního
personálního obsazení. Jsem
spokojený, že projekty zdárně
dokončujeme, ale to beru při
reputaci PSG jako samozřejmost. Nicméně při realizaci
zakázek byly zjištěny i drobné
nedostatky, které v příštích
realizacích nesmíme opakovat
a musíme se z nich poučit.
Co naopak bylo nejtěžší, nejsložitější v posledních dvanácti měsících?
Co bylo nejtěžší? Nevím,
v uplynulém roce jsem nezaznamenal žádnou krizovou

situaci. Ve stavařině musíme
umět plánovat, ale i jednat
operativně. Když se objevil nějaký problém, tak jsme
ho rozebrali a vyřešili. Jsem
zvyklý obtížné věci řešit hned
a stavět se jim čelem, a ne před
nimi utíkat nebo se schovávat.
I proto si nevybavuji nějakou
zásadní věc, kterou bych nazval nejtěžším úkolem roku...
Vedení firmy, to není jen práce, ale také lidské příběhy,
vaši kolegové, co pro vás bylo
z tohoto pohledu nejsilnějším
zážitkem poslední doby?
Den s PSG. Tuto akci jsme se rozhodli v letošním roce uspořádat
poprvé a smyslem bylo umožnit
setkání jak bývalých, tak současných zaměstnanců a rozvíjet
tak sounáležitost s firmou PSG.
Řada z nás se tak mohla setkat
s bývalými kolegy, o jejichž skutcích a dovednostech jen slýchávali.

S jakými hlavními cíli půjdete
do roku příštího?
Personálně stabilizovat spolupracovníky, rozvíjet závody
a jejich zodpovědnost a samostatnost. Rozšířit vlastní výrobní kapacity o středisko KOVO

a rozšířit středisko HSV o odborné profese na jednotlivých
závodech. Zajistit zajímavou
zakázkovou náplň s odpovídající rentabilitou. Dále maximálně uplatňovat vedení zakázek
v informačním systému RSV /
Helios a v neposlední řadě dále
posilovat značku PSG nejen
v České republice, ale i na Slovensku.

Na závěr vaše přání do roku
2019?
V první řadě bych chtěl poděkovat. Poděkovat jménem svým
i jménem akcionářů našim zaměstnancům a mým kolegům za
dobrou a kvalitní práci, kterou
odvádějí pro firmu. Poděkovat
investorům za důvěru a spolupráci, která je nezbytná pro realizaci stavebních záměrů, jež
v budoucnu budou sloužit objednatelům pro jejich podnikání
či jiné činnosti.
Jsem přesvědčen, že v řadě případů jsme schopni sami ovlivnit, jak se budeme mít a jak
se nám bude dařit. Proto do
nového roku 2019 bych chtěl
vám všem popřát hodně zdraví,
pevnou víru v sebe sama a velkou porci optimismu a dobré
nálady…

Dokončení deponovací haly pro společnost SUEZ
V úterý 9. října 2018 se v Ostravě uskutečnilo slavnostní otevření moderní deponovací haly pro skladování průmyslových odpadů před odstraněním, nejnovější stavby v areálu společnosti SUEZ, kterou společnost PSG
Construction realizovala od srpna roku 2017 do července letošního roku.
„Dokončená hala tak rozšiřuje
portfolio našich referencí v oblasti staveb s environmentálním využitím,“ uvedl Jaroslav
Ševela, výkonný ředitel společnosti.
V rámci otevření a uvedení do
provozu proběhla slavnostní
prohlídka celého areálu a nového objektu, kdy byly také slavnostně vysazeny stromy.

Předán byl nový objekt pro
deponování nebezpečných odpadů v areálu spalovny SUEZ
Ostrava. Sestává z kalové
jímky kapacity cca 5.000 m3,
dvou boxů pro kusový odpad
a velkým chlazeným prostorem pro zdravotnický odpad.
Spodní stavba je tvořena monolitickými konstrukcemi typu
„bílá vana“, skelet objektu tvo-

ří prefabrikovaná konstrukce
a střecha ze zakřivené ocelové
příhradové konstrukce se skládaným střešním pláštěm. Prostor kalové jímky byl vybaven
speciálním vzduchotechnickým
systémem pro eliminaci emisí
výparů z uložených odpadů do
okolí. Dále byly kolem objektu
vybudovány nové komunikace
a nájezdové rampy.
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Stavíme Zlínu novou centrální požární stanici
Tým pod vedením Adama Michalce realizuje v plném nasazení pro HZS Zlín novou centrální požární stanici.
Podrobně nám zakázku přiblížil
sám projektový manažer: „Dostavba Hasičské zbrojnice – tato
významná zakázka v našem
domácím regionu, kterou jsme
získali letos v létě, je v plném stavebním proudu. Realizace spodní
části stavby – zemní práce, piloty,
základy a monolit 1PP garáží jsou
hotovy a dostáváme se ze země.
Finišujeme se zásypy a sítěmi
kolem objektu, abychom dokázali
ještě letos odstranit štětové stěny
a tím získat náskok v plánovaném
harmonogramu prací. To by nám
mohlo pomoci ve slibu, který jsme

dali investorovi, že celý termín
díla zkrátíme. Tato časová úspora
v „našem stavebním boji“ přinese
Zlínskému hasičskému sboru dřívější „Zvýšení odolnosti stanice
HZS“, jak se samotný projekt nazývá. I když práce stále probíhají,
máme více před sebou a jdeme do
zimy. Monolity, vyzdívky, střecha
z lepených vazníků, to jsou teď
naše nejbližší cíle. Na jaře objekt
zavřít a plně nasadit profese. Samozřejmě nám musí sekundovat
skvělá příprava a podpora při větší administrativní zátěži, kterou s
sebou nese zakázka z evropských

peněz Fondu pro regionální rozvoj. Po dokončení celé přístavby
na podzim 2019 se přesouváme
na část rekonstrukce stávající
hasičské zbrojnice, jež spočívá
v nových instalacích TZB, úpravách prostor a navazujícího okolí
na dostavbu. Celá zakázka tohoto
důležitého objektu občanské vybavenosti v hodnotě přesahující
122 mil. Kč je pro náš tým dlouhodobou výzvou, především pro
její technickou rozmanitost a náročnost,“ uvedl k probíhajícímu
stavu prací Adam Michalec, šéf
projektu.

„Je třeba opustit dobré, když chcete vybudovat lepší.
PSG bylo velkou motivací,“ říká ředitel závodu Ostrava Vladimír Žůrek
Co bylo hlavní motivací příchodu do PSG?
Jsem patriot a ctím tradice,
historii a své kořeny. I když
mě osud zavál na Ostravsko,
firmu PSG jsem po očku neustále sledoval, minimálně
z cesty, po které jezdím za
svou rodinou. Je to ryze česká
stavební firma s baťovskou
historií. Z tohoto období si
beru příklad a i nyní stále
čerpám inspiraci a motivaci.
Je pravda, že každé opuštění
starého znamená nejistotu-skok do tmy. Avšak kdo chce
pomoci sobě a jiným, musí
opustit to své dobré, aby
mohl vybudovat lepší. Nesmí
držet pevně vrabce v hrsti jen
proto, že je lepší než holub na
střeše. Bez odvahy ke změně
není zlepšení a růstu.
Budování závodu od nuly
byla nepochybně výzva,
v čem největší?
Každá stavba, na které jsem
se podílel, pro mě byla výzva a ještě větší výzvou byla

šance vytvořit závod Ostrava a tím rozšířit působnost
značky PSG do Moravskoslezského kraje. Vím, že PSG
v tomto regionu již nemálo
staveb postavilo, ale něco jiného je mít v tomto specifickém a semknutém kraji zastoupení. To má určitou váhu
a dodává vážnost a stabilitu.
Již nyní mohu konstatovat, že
spousta potenciálních investorů či projektantů přivítala
možnost mít silného partnera
v dosahu s již známou a prověřenou osobou.

Jak složité bylo najít nové
spolupracovníky?
Nacházíme se v době s nejnižší nezaměstnaností za posledních 21 let. Je hrozně těžké
najít kvalitní a profesionální
zaměstnance a ještě těžší je
udržet. Personalistika je každodenní součást práce dobrého manažera. Vždy jsem si
zakládal na tom, abych kolem
sebe vytvořil tým profesionálů, kterým mohu věřit, spoleh-

nout se na ně a obrátit se na ně,
ať již spolu pracujeme, nebo se
naše pracovní cesty rozešly. To
stejné samozřejmě čekají ode
mě. Za ty roky praxe jsem si
kolem sebe vytvořil „portfolio
výborných kolegů“, navzájem
se známe a motivujeme se. Touto motivací se stalo v tuto chvíli
i PSG.
Co vás nejvíce v chodu ostravského závodu potěšilo?

Pokračujeme ve spolupráci s firmou
EMERSON Climate Technologies
V říjnu letošního roku proběhlo za účasti zástupců investora společnosti Emerson Climate Technologies s. r. o. a generálního dodavatele PSG
Construction a. s. slavnostní zahájení výstavby nového objektu laboratoří pro testování výrobků společnosti EMERSON.
PSG Construction a. s. tak navazuje na úspěšnou
spolupráci s tímto investorem, kdy budova nových
laboratoří bude již čtvrtým projektem pro společnost EMERSON, realizovaná v jeho areálu v Mikulově. Jedná se o výstavbu první části samostatně
stojícího objektu pro provádění zkoušek výrobků objednatele (vývoj a testování kompresorů)
v rámci areálu společnosti Emerson. Jde o dvoupodlažní objekt s ŽB skeletem opláštěný sendvičo-

vými panely. „Při výstavbě budou kladeny specifické nároky na vzduchotechniku i MaR, protože se
v laboratořích bude pracovat s výbušnými látkami.
Nový objekt sloužící k provádění zkoušek a testování kompresorů bude dokončen v červnu příštího
roku,” uvedl Miroslav Konečný, obchodní ředitel
společnosti. Aktuálně byla provedena přeložka
plynu; probíhají zemní práce a zajištění stavební
jámy monolitickou opěrnou stěnou.

Potěšila mě zejména již zmíněná kladná odezva od investorů,
subdodavatelů, projektantů. Potvrzuje to také naše první realizační zakázka pro soukromého
investora. Dále také to, že se nám
podařilo najít opravdu kvalitní
zázemí, které jako by na nás čekalo. Zázemí, které má potenciál
růstu, je na strategickém místě
v dosahu dálnice, a ze kterého
jsme vytvořili reprezentativní
prostor hodný značky PSG.

Je v ostravském závodě něco
speciálního, co ho třeba odlišuje od zbývajících tří?
Závod Ostrava má stavební
dvůr s vlastním zázemím pro
sklady, dílny a šatnou pro
dělnické profese. To beru jako
obrovskou výhodu.
Dnes jsou velkým nedostatkem, takovou „dírou na trhu“,
firmy pro monolitické konstrukce. Jedním z mých cílů
bylo vytvořit středisko monolitických konstrukcí, to se
povedlo rozjet a již realizuje
nemalou zakázku pro závod
Otrokovice.
Co vás za tu krátkou dobu,
co u PSG jste, nejvíce překvapilo, až už pozitivně či
negativně?
U PSG je dobrý systém řízení,
každý závod je svou samostatnou jednotkou. To vnímám
velmi pozitivně. Vyčlenění
závodu znamená možnost samostatného hospodaření, zároveň interní důvěru a dobré
vnímání navenek.

Jak vnímáte spolupráci
s kolegy v celé firmě?
Spolupráce je bezproblémová. Samozřejmě pro každého
z nás je tu spousta novinek
a zavedených zvyklostí. Každý je z minulého zaměstnání
zvyklý na určitý režim a bere
ho za samozřejmost, protože
to fungovalo.
A  pokud chceme firmu posunout dál, pak je to otázka určitých kompromisů.

Jaké jsou vaše hlavní cíle
pro příští rok?
Je to zejména pokračování
ve stabilizaci závodu Ostrava a s tím spojená zakázková
naplněnost. Rozšíření střediska monolitických konstrukcí
a také doplnění závodu o dělnické profese HSV.
V Moravskoslezském regionu
bude v příštím roce mnoho
krásných nových stavebních
zakázek, mým cílem je vyhrát
spoustu z nich a tím upevnit
pozici PSG na stavebním trhu
v kraji.
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Na „zelené louce“ vyroste nová výrobní linka
pro KURARAY Holešov
Od konce roku 2017 do současnosti probíhají práce na skladových halách
a výrobních objektech v Holešově. Společnost KURARAY EUROPE MORAVIA S.R.O. bude stavbu využívat jak pro výrobu speciální fólie SentryGlas,
tak pro formátování přířezů této fólie a skladování finálních výrobků.

V rámci zakázky je vybudován
nový výrobní celek, jehož součástí jsou veškeré inženýrské sítě,
sklady vstupních surovin a polotovarů, sklady finálních výrobků, výrobní objekty, energetické
objekty a také sociální a správní

objekt. Stavba je realizována tzv.
na zelené louce, tj. na novém
pozemku, který je ve vlastnictví
firmy Kuraray. Situování objektu
vychází z urbanistického záměru
jako druhá etapa zastavění daného pozemku. Nyní probíhá mon-

táž technologického zařízení pro
výrobu, práce na vnějších stavebních objektech a finální stavební
úpravy uvnitř objektu. Všechny
činnosti směřují ke spuštění zkušebního provozu plánovaného na
začátek roku 2019.

Optimální tempo výstavby
haly Mi-King v Kolíně
Na okraji Kolína pokračují kolegové z pražského závodu na stavbě jednopodlažní prefabrikované skladové haly hutního materiálu s vestavkem strojovny VZT a technické místnosti, opláštěné sendvičovými panely a s plochou střechou, umístěné v průmyslové zóně při východním
okraji města.

Celková zastavěná plocha
haly je 2.425 m2. V hale investor, společnost Mi-King
s.r.o., výrobce drobných ocelových a plechových výrobků, uvažuje o třísměnném
provozu s devíti zaměstnanci a příslušném zázemí.
Nová hala o rozměrech 81,1
x 21,6 m a výšky přibližně 12
metrů je umístěna kolmo ke
stávající hale investora propojená krytým koridorem
délky 51 metrů opláštěným
trapézovým plechem, u něhož bude v jihozápadní části
pozemku realizována travnatá plocha. Na novou halu
navazuje venkovní zastřešený nakládací prostor pro
nákladní automobily z cementového betonu a nekryté parkoviště s manipulační
plochou z vláknobetonu.
U pochozích ploch je navr-

žena šedá zámková dlažba.
Pod přístřeškem bude pod
zemí osazena betonová prefabrikovaná jímka sloužící
jako retence dešťové vody,
která bude postupně přečerpávána do sousedního
potoka.
V současné době se dokončuje opláštění haly sendvičovými panely Arpanel,
probíhá montáž souvrství
střechy a příprava pro betonáž podlah v drátkobetonu.

Přestože smlouva byla podepsána o měsíc později, než
jsme předpokládali, tak do
konce roku bychom měli mít
hotové betonové podlahy,
což je důležitý milník v postupu výstavby. Plynulý postup prací je možný i vzhledem k příkladné spolupráci
ze strany projektanta stavby
(Sater – Projekt s.r.o.) a ze
strany objednatele (Mi-King
s.r.o., jmenovitě Ing. Pipas
a p. Konývka).

Dokončena restaurace
v hypermarketu GLOBUS Olomouc
Dokončenou a předanou vestavbou restaurace
v nákupním centru GLOBUS v Olomouci navazujeme na úspěšnou letitou spolupráci s tímto
investorem. Práce na stavbě probíhaly za plného provozu hypermarketu.
Veřejná část pro výběr jídla je tvořena dvoupodlažní ocelovou konstrukcí se skleněným
zábradlím, vnitřní část zázemí je vyzděna zdícím systémem Betong. Vnitřní příčky 2NP jsou
provedeny jako SDK. Nová restaurace vznikla
přestavěním části prodejní plochy hypermarketu, kde tak vzniklo zázemí jak pro přípravu
pokrmů a mytí nádobí, tak standardní veřejný
prostor sloužící ke konzumaci jídel.

Zbrusu nová, větší a modernější restaurace
byla úspěšně dokončena a předána investorovi
v požadovaném termínu a kvalitě v polovině
listopadu.
V letošním roce byla velmi cítit absence výrobních kapacit jak v dělnických profesích, tak v dodávkách stavebních materiálů, nejinak tomu bylo
i na této zakázce. „V průběhu výstavby nás tato
současná situace dostihla dvakrát, kdy jsme nastřádali třítýdenní skluz a nezbylo nám nic jiného, než vše dohnat přes víkendy a noční směny.
Vše se nám podařilo narovnat a splnit tak požadavky investora beze ztráty kytičky…," zhodnotil
Rostislav Čutek, manažer projektu.

PSG a.s. – Monolitické konstrukce, ukázka realizace střediska

Nová firma ve skupině – PSG Direction s.r.o.
Skupinu společností PSG rozšířila v březnu tohoto
roku nově založená společnost PSG Direction s.r.o.
Záměrem pro její vznik bylo rozhodnutí vedení
PSG vytvořit společnostem PSG a.s. a PSG Construction a.s. takové podmínky pro činnost, aby
se mohly účinněji a efektivněji soustředit na svůj
primární předmět podnikání. Obslužné a servisní
činnosti, které jsou pro provoz obou těchto společností shodné, by pak měla zabezpečit samostatná společnost a touto se stala PSG Direction.
Jedním z prvních úkolů nově vzniklé společnosti

bylo pořízení nového informačního systému a zajištění jeho implementace v celé skupině PSG.
Další již realizovanou náplní společnosti je správa
vozového parku osobních vozidel PSG.
K optimalizaci správy a využití majetku tak budou od ledna 2019 v PSG Direction s. r. o. zřízeny
útvary IT, dopravy a servisu, správy majetku a koordinátora BOZP. Tyto aktivity dosud vykonávala
společnost PSG Služby a.s., ale do budoucna se
předpokládá, že jejich komplexní zajištění převezme PSG Direction.
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Závodník Aleš Loprais se připravuje na
DAKAR 2019 i s naší účastí
Se sedmičkou a potřinácté. Aleš Loprais vyráží vstříc dunovému Dakaru. V kategorii kamionů je Aleš
Loprais nejzkušenějším a zatím i nejlepším českým jezdcem současnosti. V roce 2007 vybojoval při
svém debutu třetí místo.

To bylo ještě v Africe. Od té
doby si ve dvanácti Dakarech
připsal na své konto celkem devět dílčích etapových vítězství,
pět umístění v TOP 10 celkového hodnocení, čtvrté místo
celkově v roce 2015 a poslední
etapové vítězství pak získal při
letošním americkém dobrodružství. Od roku 2006 nevy-

nechal Aleš Loprais jediný Dakar a na start slavné soutěže se
postavil již dvanáctkrát. „Každý Dakar vám dá mnoho nových zkušeností, vlastně každá
písečná soutěž. Proto jsme také
letos startovali v Maroku. Jako
tým a posádka jsme fungovali
skvěle a dokázali celou soutěž
vyhrát i proti velkým dravcům

nejen v kamionech, ale také
osobních autech. Ve stejném
složení míříme do Peru,” poukazuje Aleš Loprais na Morocco Desert Challeng. V půli
listopadu odjel Aleš trénovat
do Dubaje, aby mu to v dunách
dobře „šlapalo“. Pořadatelé závodu totiž slibují sedmdesát
procent písku, vzkázal Loprais.

Úspěšný závodník odstartuje
6. ledna 2019 do jedenačtyřicátého ročníku Rally Dakar
se španělským navigátorem
Ferranem Marco Alcaynou a palubním mechanikem Petrem
Pokorou. Na posádku Tatry se
startovním číslem 507 čeká celkem deset etap a jak vidíte na
snímku, bude u toho i PSG.

Implementace nového informačního
systému je v závěrečné fázi

V dubnu rozhodlo vedení společností PSG o nákupu nového informačního systému, který by
měl zajistit sjednocení a optimalizaci řídících
a rozhodovacích procesů v rámci skupiny PSG.

II. Výrobní závod Hirschmann Vsetín

Založili jsme novou tradici
– Den s PSG
12. října 2018 se uskutečnil první ročník nové akce „Den s PSG“, která
byla uspořádána jako příležitost pro setkání bývalých zaměstnanců
v důchodovém věku, letitých zaměstnanců a současných kolegů.

Ve spolupráci se společností First
information systems, s.r.o. byly
zahájeny práce na implementaci
systému RSV, který je využíván
pro obchod, evidenci a řízení stavební výroby a systému Helios
Orange zahrnujícího oblast účetnictví, dopravy, půjčovny a výroby Prefa. Byl stanoven ambiciózní
cíl, uvést tento rozsáhlý projekt
do plného používání již počátkem
roku 2019. Neprodleně po podpisu smluv byly zahájeny intenzivní práce na analýze požadavků
a cílů fungování systému. Na ně
pak bezprostředně navázala in-

stalace a konfigurace nezbytného HW a SW. Paralelně s těmito
činnostmi byli školeni uživatelé
systému. A  již v průběhu listopadu byl zahájen zkušební provoz, při kterém se na testovacích
databázích ověřovala správnost
nastavení systému. Tato fáze implementace potvrdila připravenost systému, a od 1. ledna 2019
bude spuštěn tzv. pilotní provoz,
rovnající se plnohodnotnému
používání systému. V tomto období nám bude společností First
informations systems poskytován nadstandardní nepřetržitý

PSG Direction s.r.o.
útvar autoservis
Nabízí:
 s ervis nákladních a osobních
vozidel
p
 neuservis nákladních
Odpoledne plné zábavy, hudby, setkávání
a vzpomínání proběhlo v administrativní
budově a v přilehlém venkovním prostoru areálu PSG v Otrokovicích. Setkání se
zúčastnila spousta příznivců PSG a rádi se
zúčastní i v dalších letech. Jak shrnul Jaroslav Ševela, výkonný ředitel PSG Construction: „Dobrých lidí si musíme vážit. Je jedno,
zdali jsou již v důchodovém věku či na vrcholu sil. A v duchu rčení, že …nejen prací je
člověk živ… je potřeba se občas sejít, zastavit se, probrat se svými kolegy věci současné nebo zavzpomínat na společné pracovní
a jiné zážitky. První ročník se vydařil a chtěli
bychom z této akce udělat novou tradici.“

PSGreport 2018

a osobních vozidel
 kontrola a doplnění klimatizací
 příprava a provádění me a stk
m
 ěření a seřízení geometrie
osobních vozidel
 a další servisní práce
kontakt: +420 733 594 519
adresa: Otrokovice,
Napajedelská 1552
gps: 49.1978683n, 17.5327458e
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servis a odborný dohled, který by
měl zabezpečit plnou funkčnost
systému a jeho maximální využití.
Tato závěrečná fáze „odlaďování“
bude probíhat do 1. dubna 2019,
kdy dojde k vyhodnocení úspěšnosti celého projektu. Díky maximálnímu nasazení a součinnosti
uživatelů se splnění náročného
úkolu, tedy zprovoznit nový systém od ledna 2019, resp. od 1. 4.
2019, ukazuje reálným. Nicméně
počátek roku 2019 bude jistě velmi náročný. Ale již nyní se zdá, že
vložená energie a investice se po
počátečních těžkostech mnohonásobně vrátí v kvalitním informačním zázemí, které usnadní
a zefektivní práci jak při organizaci a řízení zakázek, tak při zabezpečování ekonomických činností.

