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Vážení obchodní partneri, milí čitatelia, 

svet technológií napreduje mimoriadne vysokou 
rýchlosťou a my sa snažíme udržiavať tempo svetovej 
úrovne. Preto sme sa aj v uplynulých mesiacoch 
opäť zúčastňovali výstav a veľtrhov, aby nič dôležité 
neuniklo našej pozornosti. Chceme Vám totiž prinášať 
len to najlepšie a v čo najvyššej kvalite, preto neustále 
rozširujeme naše produktové portfólio, aby sme Vám 
dokázali poskytovať komplexné riešenia.

Na nasledujúcich stránkach bulletinu sme pre Vás zhrnuli 
dôležité highlighty a aké novinky si pre Vás pripravili naše 
jednotlivé divízie. V rozhovoroch sme vyspovedali nášho 
kreatívneho grafika, ktorý sa s nami podelil o to, odkiaľ 
čerpá potrebnú inšpiráciu, ale aj šikovného technika, 
ktorý nám prezradil, čo ho priviedlo k svojej práci, či 
systémového administrátora, ktorý nám povedal, že IT 
oblasť je hotová veda. Dozviete sa, aký tajomný hosť 
nás sprevádzal našim tradičným Vianočným večierkom 
a pochválime sa Vám významným ocenením, ktoré TSS 
Group získalo.

Nové číslo nášho firemného časopisu je ešte „teplé“, 
tak sa poďte spolu s nami zahryznúť do jeho čítania! 

Redakčný tím  zabezpeč.to

zabezpeč.to, bulletin spoločnosti TSS Group a. s., nielen 
o zabezpečení. Vydáva TSS Group a. s., Továrenská 

4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 32 744 59 21, 
e-mail: marketing@tssgroup.sk, www.tssgroup.sk. 

Grafická úprava: Hana Križková. Pavol Oslej, Andrej Gudiak. 
Vlastný náklad.
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SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR

Na pozícii systémového administrátora v TSS 
Group pracuješ 9 rokov. Môžeš nám ju viac 
priblížiť?
Starám sa o chod všetkých IT systémov tak, 
aby bolo zabezpečené plynulé fungovanie 
firmy. Zahŕňa to výber, inštaláciu a konfiguráciu 
serverov, počítačov, telefónnej ústredne 
a sieťovej infraštruktúry. Následne riešim 
pravidelnú údržbu, zálohovanie a v prípade 
potreby servis. Ide o technológie, ktoré 
si vyžadujú pravidelne testovať, aktualizovať, 
monitorovať a modernizovať. Uvedené veci 
neriešim iba pre Dubnicu nad Váhom, ale aj 
všetky naše pobočky na Slovensku a v Česku. 
Okrem toho sa starám o IT bezpečnosť všetkých 
systémov. V neposlednom rade pomáham riešiť 
tie najzložitejšie problémy našich zákazníkov.

Čo Ťa k tomuto typu práce priviedlo? 
Na gymnázium som nastúpil s cieľom 
pokračovať na pedagogickej fakulte. Keďže 
som si celkom obľúbil matematiku či fyziku, 
chcel som sa živiť ako pedagóg. No hneď 
v prvom roku na gymnáziu sa tento môj cieľ 
zmenil. Ako chlapec som vyrastal na dedine, 
čiže mi boli blízke všetky technické profesie. 
Možno aj tieto moje skúsenosti z raného 
detstva u mňa rozvinuli celkom slušné logické 
myslenie, ktoré je pri tejto práci nevyhnutné. 
Vo štvrtom ročníku som dal jednoznačne 
prednosť IT pred učiteľským smerom, keďže 
som v ňom videl veľký potenciál. Už počas 

vysokej školy som pracoval v oblasti sietí, čiže 
často som mal väčšinu nového učiva zvládnutú 
z pracovných skúseností. Už od mojich 
dvadsiatich rokov som spravoval siete veľkého 
rozsahu na Horehroní pre veľké množstvo 
domácností. Ďalšia výzva prišla po ukončení 
štúdia, kedy som hľadal do života novú výzvu 
– prišla v roku 2013, kedy som sa stal prvým 
interným IT zamestnancom TSS Group. 

Ako vyzerá Tvoj týždenný pracovný 
harmonogram?
Môj harmonogram je naozaj týždenný. Pri 
práci IT-čkára je odpracovaných kopec hodín 
práve v čase, keď ho nikto nevidí, keďže 
väčšina, zdôrazňujem väčšina, kolegov práve 
spí. V bežnom živote si vieme predstaviť, 
že by nebolo fér, ak by sme si o 8-mej ráno 
zapli PC a neotvorí sa nám obľúbený web, 
lebo nejaký administrátor v METE alebo 
v Google práve aktualizuje webový server. 
Aby sme sa v čo najväčšej miere vyhli 
podobným nepríjemnostiam, je dôležité, aby 
sa o každé, nie len TSS IT, staral administrátor 
hlavne v čase, kedy prípadné neočakávané 
výpadky nespôsobili žiadne škody. Takže moje 
najnáročnejšie či najstresovejšie pracovné 
hodiny sú paradoxne práve keď som doma.  
Viackrát sa mi stalo, že som do práce prišiel 
po 2-3 hodinách spánku, keďže ostatnú časť 
noci som „preflámoval“ nad klávesnicou 
s myškou v ruke. Takže v skratke: Je to „absolútna 

Branislav
BERÁK
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isté. Najskôr v noci aktualizuješ a potom cez 
deň opravuješ „vydarenú“ aktualizáciu. 

Čo máš na svojej práci najradšej?
Najradšej mam výzvy, niečo celkom nové, pre 
mňa nepoznané. Verím, že ten pocit z dobre 
vyriešeného zadania uspokojí a nakopne 
každého do veci zapáleného nadšenca. Myslím, 
že práve spojenie mojej trpezlivosti s logickým 
myslením ma posúvajú vpred a dávajú 
mi možnosť získavať ďalšie skúsenosti.

Aké trendy v IT oblasti v posledných rokoch 
zaznamenávaš?
Ja ani neviem či má zmysel rozprávať o trendoch. 
Keďže ak tu niečo poviem v čase čítania tohto 
článku to už vôbec nemusí platiť. V podstate 
som si všimol veľmi veľa prelomových trendov, 
na ktoré si po roku či dvoch nespomenul nikto. 
Určite nemám prehľad vo všetkých odboroch, 
ale podľa mňa IT je dnes tak široké a neustále 
rozvíjajúce sa odvetvie, že sa len ťažko dá 
dlhodobejšie sledovať vývoj. Popri bežnom 
živote tá niť trendov utečie každému. Ale ak by 
som len predsa mal niečo povedať, tak podľa 
mňa cloud je nesmrteľný, ten tak skoro nič 
nenahradí. A samozrejme AI – umelá inteligencia 
v spojení s cloud-om nám dnes dáva možnosti, 
ktoré budeme najbližšie roky ešte len spoznávať 
a využívať každý deň aj pri rutinnej práci.

Aké predpoklady musí mať podľa Teba dobrý 
systémový administrátor?
Všetky, ktoré má môj kolega junior.  Ak 
má niekto pozitívny vzťah k IT, má logické 
či technické myslenie a plus má zvládnutý 
anglicky jazyk, má veľké možnosti stať sa 
odborníkom v niektorej oblasti z IT. Môj mladší 
kolega neabsolvoval žiadnu vysokú IT školu 
a napriek tomu sa za pár mesiacov posunul 
nie o kroky, ale o olympijské trojskoky. Po 
pár mesiacoch v TSS sa vedel pousmiať nad 
väčšinou neprekonateľných problémov. 

S akou najväčšou pracovnou výzvou si sa 
stretol za posledné obdobie?
Tie výzvy prichádzajú pravidelne. Sme firma, 
ktorá popri predaji nakúpeného tovaru robí 
aj vývoj. Z času na čas mi pripadne úloha, 
ktorá je výzvou nielen pre mňa, ale pre celú 
zapojenú skupinu. Moje výzvy sú napr. všetky 
migrácie serverov. Vtedy sa pustím do niečoho 
bez predchádzajúcich skúsenosti a dúfam, 
že sa všetko podarí bez komplikácií. 

Čo považuješ za svoj najväčší pracovný 
úspech?
Určite mám dobrý pocit, keď sa mi podarí 
niečo zhavarované opraviť. Ale vnútorne som 
pyšný vždy, keď si spomeniem do akého IT 
v TSS som prišiel pred deviatimi rokmi a čo 

som s podporou vedenia vybudoval doteraz. 
Ak by som to mal laicky porovnať, bol tu 
nejaký 2-taktný trabant a teraz nemáme ferrari, 
ale sme konkurencie schopní. V čase môjho 
nástupu malo TSS 3 servery. Dnes mame okolo 
70 virtuálnych serverov.   Takže za úspech 
považujem to, že všetko funguje a môžem 
sa venovať rozvoju a rozširovaniu portfólia TSS 
služieb, ktoré vieme ponúknuť kolegom alebo 
aj zákazníkom. 

Vieme o Tebe, že sa rád vyberáš na potulky na 
dvoch kolesách. Ako inak si okrem cyklistiky 
vypĺňaš svoj voľný čas?
Po svojej práci nutne potrebujem nejaký reset, 
či chvíľkové vypnutie hlavy. Tento stav mi dáva 
napríklad aj ten spomínaný bicykel. Ale mám 
rád aj akúkoľvek fyzickú prácu. Veľmi rád sa 
viem prehodiť do akéhokoľvek pracovného 
odevu a dokonale vypnúť.

Máš svoju vlastnú životnú filozofiu?
Mám dobrý pocit, keď môžem pomôcť 
mladším kolegom. Úplne super je, keď vidím 
ich zápal a pomôžem im daný problém 
objasniť. Rád sa delím o svoje skúsenosti. 
A som ešte radšej, keď vidím, že to má zmysel 
a človeka viditeľne posúvam.

Čo je pre Teba životnou motiváciou?
Už takmer polovicu môjho života ma motivuje 
moja manželka. Ona je veľká perfekcionistka. 
Neustále na mňa dozerá, na moju kvalitu práce 
a motivuje ma zvládnuť úlohu do najväčšej 
možnej dokonalosti. Túto motiváciu si potom 
prenášam aj do práce IT-čkára.
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Doma by malo byť bezpečne, žiaľ, nie vždy je 
to tak. Túto nepríjemnú skutočnosť nám občas 
pripomínajú správy o vlámaniach do príbytkov. 
Vtedy si kladieme otázku – dalo sa tomu zabrániť? 
Poplachové systémy sú dôležitou súčasťou našich 
domov a nehnuteľností v čoraz väčšej miere, preto 
je nesmierne dôležité zabezpečiť sa s kvalitným 
systémom. 
Bezdrôtové poplašné systémy Dahua ponúkajú 
kompletné riešenie ochrany nielen pred vlámaním, 
ale aj doplnkovou ochranou pred požiarom či 
zatopením.

Mozog celého systému 
spočíva v rozbočovači, do 
ktorého je možné pripojiť až 
150 bezdrôtových zariadení. 
Zariadenie má vstavaný 
GSM/GPRS komunikátor 
a taktiež pripojenie do 
internetovej siete pomocou 
Wi-Fi alebo pevného 

internetu. Informovanie o narušení objektu prebehne 
v tomto prípade okamžite prostredníctvom mobilnej 
aplikácie DMSS ako push notifikácia, pomocou SMS 
alebo zavolaním na zvolené telefónne číslo. 

Ak už predsa len dôjde 
k narušeniu súkromia, 
o znepríjemnenie pobytu 
narušiteľa v našom príbytku 
sa starajú sirény, ktorých 
sila je až 110 dB. Pomocou 
mobilnej aplikácie je možné 
ovládať systém ako napr. 

zapnutie / vypnutie stráženia, prípadne ovládanie 
výstupov.

Ochranu pred vlámaním zabezpečuje dvojica 
detektorov pohybu, pričom jeden ma vstavanú 
kameru, ktorá môže slúžiť na verifikáciu poplachu. 

V mobilnej aplikácii si jednodu-
chým spôsobom overíme, či 
sa jedná o oprávnený poplach 
a záznam z kamery môžeme 
použiť pri identifikácii páchateľa. 

Ochranu dverí a okien 
zabezpečujú magnetické kontakty. 

O ochranu pred požiarom 
sa postará optický detektor 
požiaru, ktorý zareaguje 
skôr, ako váš príbytok pohltia 
plamene. 

Panikové tlačidlá môžu byť použité 
na ochranu pred napadnutím alebo ako 
tlačidlo pomoci pre seniorov na privolanie 
pomoci.

Bezdrôtový reléový výstup 
môže byť použitý napríklad na 

ovládanie vonkajšieho osvetlenia, kde 
si užívateľ zvolí vlastný scenár zapnutia 
a vypnutia výstupu.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE STRÁŽENIA JE 
MOŽNÉ VYKONAŤ VIACERÝMI SPÔSOBMI:

1. Diaľkovým ovládačom – jednoduchý 
spôsob ovládania vhodný pre deti či 
seniorov, kde nemusia zadávať užívateľský 
kód na klávesnici.
 
2. Dotykovou klávesnicou – najčastejší 
spôsob ovládania poplachových systémov. 
Zadaním užívateľského kódu alebo 
priložením RFID karty. 

3. Mobilnou aplikáciou – vhodný spôsob 
na vzdialené ovládanie systému, nech sa nachádzate 
kdekoľvek.

DAHUA ZABEZPEČOVACÍ 
SYSTÉM PRE KAŽDÉHO



PRIBUDLA NOVINKA V NAŠOM 
PORTFÓLIU ZVUKOVÝCH SYSTÉMOV

DSPPA Audio Co., Ltd. je profesionálny výrobca 
zvukových systémov už od roku 1988. S viac ako 
30 ročnou históriou navrhovania a výroby audio 
produktov sa DSPPA teší veľmi dobrej povesti 
v Číne, ale aj mimo nej.

Technologické inovácie, prísna kontrola kvality 
a životného prostredia (ISO 9001 a ISO 14000) 
a trhovo orientované produkty urobili z DSPPA 
vedúcu značku v oblasti systémov verejného 
rozhlasu a konferenčných systémov. DSPPA 
je v Číne všeobecne uznávaný ako najväčší 
a najprofesionálnejší dodávateľ audio zariadení.

Z portfólia DSPPA si predstavíme výkonové 
zosilňovače, a to dvojkanálovú a štvorkanálovú 
verziu o výkone 2x 250 W / 100 V a 4x 250 W / 
100 V. Tieto digitálne zosilňovače triedy D sú veľmi 
dobre hodnotené v pomere cena/výkon.

DA2250
Dvojkanálový digitálny zosilňovač DA2250 je 
navrhnutý pre komerčné, ale aj priemyselné 
aplikácie verejného ozvučenia. Zosilňovač je v 19“ 
prevedení o výške 1 U s menovitým výkonom 2x 
250 W. Pre každý kanál sú k dispozícii symetrické 
aj nesymetrické linkové vstupy. Vyvážený linkový 
výstup je možné preniesť na ďalší výkonový 
zosilňovač pomocou audio OUT konektora. 100 V 
reproduktorové linky je vhodné použiť všade tam, 
kde sa predpokladá dlhá trasa k reproduktorom. 

Zosilňovače obsahujú kompletné ochrany proti 
prebudeniu na vstupe, skratu na výstupe, vysokej 
teplote a preťaženiu. Okrem regulácie hlasitosti 
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pre každý kanál sú na prednom paneli aj indikačné 
LED diódy pre zobrazenie stavov zosilňovača. 
LED zobrazujú nasledovné: 70 V / 100 V, zapnutie 
zariadenia, prítomnosť vstupného signálu (SIG), 
prebudenie (CLIP), limit výstupu (LIM) a aktivácia 
ochrany (PRO).

DA4250
DA4250 je štvorkanálové prevedenie. Pre tento 
zosilňovač platia rovnaké informácie, s jedným 
zásadným rozdielom. Má dvojnásobný počet 
vstupov a výstupov a v neposlednom rade dvoj-
násobný výkon.

Tieto zosilňovače použijeme najmä pri projektoch 
obnovy alebo výstavby športových areálov, ihrísk 
alebo v divadlách, kinosálach a podobne, jedno-
ducho všade tam, kde vyžadujeme prenášanie 
vysokého výkonu na väčšie vzdialenosti.

 
HLAVNÉ VLASTNOSTI ZOSILŇOVAČOV

•  vysoká účinnosť (85 %) a „stand by“ režim 
    pre úsporu energie
•  2-kanálové a 4-kanálové prevedenie v 1 U   
   výške a 19“ prevedenie
•  prepínanie 70 V / 100 V výstup
•  priemyselný dizajn pre audio projekty
•  určené pre dlhodobé používanie
•  možnosť zálohovaného napájania 24 V DC.

NIE JE DETEKTOR AKO DETEKTOR
KOMERČNÉ AUDIO 
AKO SA PATRÍ
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Pandémia covid-19, ale aj kritická situácia na trhu 
s polovodičovými súčiastkami. To všetko bez 
varovania zmenilo nielen naše súkromné, ale aj 
pracovné životy a boli sme nútení týmto zmenám  
čeliť.

V zmysle hesla „Čo ťa nezabije, to ťa posilní“, sme 
sa v TSS pustili do tvrdej práce a týmto prekážkam 
statočne čelili. Nebola to ľahká úloha, avšak jej 
výsledkom je fakt, že ako jediný z výrobcov auto-
alarmov v Európe, sme schopní predstaviť úplne 
nový autoalarm, ktorý spĺňa všetky požiadavky 
moderného trhu.

Medzi najdôležitejšie veci pri vývoji dobrého 
autoalarmu rozhodne patrí:

• Intenzívne načúvanie požiadavkám profesio-
nálnych montážnikov.

• Neustále sledovanie trendov výrobcov vozidiel 
a samotných zákazníkov.

• Starostlivým zvážením všetkých požiada-
viek a ich následným aplikovaním do nového 
systému vyvinúť zariadenia pre zabezpečenie 
vozidiel a zároveň zefektívniť proces montáže.

Výsledkom týchto činností je zariadenie pre 
pokročilú úroveň zabezpečenia, ktoré je zároveň 
jednoduché na montáž a obsluhu.
Časy kedy „obyčajný“ autoalarm dokázal spoľah-
livo ochrániť auto pred krádežou, či vlámaním sa, 
sú už dávno preč. Najmä vozidlá, s tzv. „bezkľú-
čovým“ ovládaním, trpia veľmi nízkou úrovňou 
ochrany. Riešením je dodatočná autorizácia maji-
teľa pri odomknutí, alebo naštartovaní vozidla.

Autoalarm Keetec BLADE so sebou prináša 
aj voliteľnú funkciu, pri ktorej je odomknutie 

vozidla, či naštartovanie, podmienené zadaním 
unikátneho PIN kódu, prostredníctvom tlačidiel 
na multifunkčnom volante. V blízkej budúcnosti 
bude možné systém Keetec BLADE doplniť 
o elegantné autorizačné prívesky, ktoré rovnako 
dokážu plniť spomínanú funkciu, a to dokonca 
v „bezobslužnom“ režime „Hands-free“.

Výbava dnešných moderných vozidiel v sebe  
zahŕňa množstvo technológií, a tak nájsť priestor 
pre umiestnenie ďalšieho zariadenia, ktoré bude 
ukryté hlboko v útrobách palubnej dosky, sa stáva 
čoraz zložitejšou úlohou. Tím našich vývojárov sa 
preto zameral práve na minimalizáciu rozmerov 
samotnej riadiacej jednotky. Výsledkom je jeden 
z najmenších autoalarmov vo svojej triede na trhu.

Proces montáže zabezpečovacieho systému pre 
vozidlá je zložený z dvoch častí, a to z pripojenia 
zariadenia k vozidlu a nastavenia zariadenia pre 
komunikáciu s konkrétnym vozidlom. Rýchlosť 
procesu pripojenia zariadenia k vozidlu je možné 
ovplyvniť výlučne zručnosťami samotného 
montážnika, naopak rýchlosť samotného nasta-
venia je priamo úmerná kvalite a prehľadnosti 
nastavovacieho rozhrania.

Jednoduchosť, prehľadnosť a intuitívne ovlá-
danie boli našimi hlavnými cieľmi pre vývoj 
softvérovej aplikácie pre nastavenie Keetec 
BLADE. Výsledkom je intuitívna aplikácia pre 
zariadenia s operačným systémom Windows, 
bez nutnosti prídavných programovacích zaria-
dení, inštalácie, softvéru, či „driverov“. Takto 
je možné kompletne nastaviť všetky potrebné 
funkcie, aktualizovať softvér, či otvoriť schému 
zapojenia pre konkrétne vozidlo. 
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VÝVOJ NEZASTAVÍŠ!
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PPF FÓLIE 
NA OCHRANU LAKU

Nová rada fólií PROTECTOR v našej ponuke, 
vyrábaná spoločnosťou Solar Screen Interna-
tional S.A. z Luxemburska, vyhovuje najnovším 
vysokým požiadavkám na kvalitu a zároveň spĺňa 
potreby najnáročnejších klientov. Ďalšiu výhodu 
poskytne pri následnom predaji auta, keď sa fólia 
jednoducho odstráni z vozidla a originálny lak 
vyzerá ako nový.

SAMOREGENERAČNÁ
Vrchná vrstva fólie má výnimočnú schopnosť 
obnovy, takže škrabance na laku či malé poškodenia 
od nárazov  kamienkov, získané počas zimných 
mesiacov, pre Vás nebudú žiaden problém. Tieto 
malé nedostatky sa „samozregenerujú“, takže PPF 
fólia vyzerá dlhé roky stále rovnako.

HYDROFÓBNA
Pri každodennom používaní vozidla vodiči určite 
ocenia vysokú hydrofóbnosť fólie, vďaka ktorej 
sa nečistoty na laku neudržia a vozidlo vyzerá 
čistejšie. Jednoducho ho postačí opláchnuť 
a vyzerá ako nové.

GENIÁLNE LESKLÁ
Vďaka dlhoročným skúsenostiam, testovaniam 
a vylepšeniam je PPF fólia dokonale lesklá a na 
nerozoznanie od pôvodného laku. 

UŠITÁ NA MIERU VÁŠHO VOZIDLA
PPF fólie sú ušité na mieru každého vozidla, 
nakoľko pred samotným lepením sa fólia vyreže 
plotrom na dané vozidlo. Ak sa fólia na niektorom 
dieli úplne znehodnotí, napríklad na parkovisku 
silnejším nárazom, jednoducho sa fólia odlepí 
bez zanechania lepidla na laku a následne sa  
nalepí osobitne len daný diel. 

ZÁRUKA 
Na našu fóliu platí dlhoročná záruka, ktorá sa 
vzťahuje na hydrofóbnosť, regeneračnú schop-
nosť a zaručujeme aj to, že sa po celý čas záruky 
fólia neodlepí.

Autorizovaných partnerov nájdete na našom 
webe www.keetecfol.sk za
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Pri zmenách ročného obdobia a poveternostných vplyvoch je lak vášho vozidla 
neustále zaťažovaný teplotnými výkyvmi. Práve preto by ste mali dopriať svojmu 
vozidlu PPF ochranu laku, aby lesk vozidla vydržal čo najdlhšie.

PROTECTOR ULTRA TOP

Poskytuje účinnú ochranu karo-
série pred ľahkými nárazmi, 
poškriabaním, hmyzom alebo 
dokonca soľou z posypaných 
ciest v zime a zároveň dodáva 
karosérii matný vzhľad. Tu je 
naša najpriehľadnejšia verzia!

PROTECTOR GLOSS

Okrem obvyklej ochrany 
poskytovanej PPF tu naša 
verzia doplní extrémnu hydro-
fóbnu reakciu, ktorá pomôže 
vášmu vozidlu vydržať každo-
denné používanie.

PROTECTOR MAT

Matné karosérie sú v dnešnej 
dobe veľmi módne, takže ak 
váhate, naša PPF sa vďaka 
svojej povrchovej ochrane javí 
ako dokonalá alternatíva.
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NEUSTÁLY VÝVOJ TSS MONITORINGU PRINÁŠA 
KOMPLEXNÉ RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU PRE 
ZÁKAZNÍKA. JEDNOU Z NOVINIEK V SYSTÉME 
JE PLÁNOVAČ PRÁC, KTORÝ JE VÝBORNÝM 
POMOCNÍKOM PRE SPRÁVY CIEST A SPRÁVY 
MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ.

Cieľom implementácie „plánovača prác“ bolo 
zjednodušenie procesných úkonov, dohľad nad 
jednotlivými sezónnymi údržbami a eliminovanie 
„papierovej administratívy“. Na základe požiada-
viek tím vývojárov prišiel s unikátnym riešením 
v spojitosti s online monitorovacím systémom 
GPS. Zákazník má nielen dohľad nad plánovanou 
prácou, ale taktiež systém ponúka všetky dôle-
žité atribúty pri sledovaní stavu vozidla, polohe 
vozidla, servisných úkonov realizovaných na 
vozidle, aktuálneho stavu paliva a mnoho ďalších 
užitočných funkcií. Všetky monitorované dáta 
je možné sledovať a kontrolovať za pomoci 
veľkého množstva reportov. Ďalšou výhodou 
systému sú rôznorodé správy jázd, kde je možné 
určiť účel jazdy, prípadne sledovať štatistické dáta 
prejazdených kilometrov, spotrieb alebo aj iných 
zadefinovaných veličín monitoringu.

Pridaním časti plánovania práce má užívateľ 
komplexný balík služieb potrebných pre efektívne 
riadenie vozového parku. Základom plánovania 
je elektronická verzia  „Príkazu o prevádzke 
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PLÁNOVANIE PRÁCE PRE 
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

vozidla“. Tá musí byť súčasťou každého výjazdu 
zamestnanca na výkon práce. Zadávateľ tohto 
príkazu vie v danom elektronickom formulári 
vyplniť všetky údaje (vodič, vozidlo, príslušen-
stvo, druh práce, miesto výkonu, čas práce atď.), 
ktoré sú pre neho potrebné. Zaevidovanie daného 
príkazu je graficky dostupné v prehľadnom kalen-
dári. Všetky vyplnené formuláre sa evidujú a sú 
výstupným údajom pri štatistických zobrazeniach. 
Tento druh evidencie a kontroly je veľmi nápo-
mocný aj pri rôznych fakturačných činnostiach. 
Ďalším krokom vývoja je aj aplikačná forma kde 
sú preddefinované postupy plánovania postupne 
zapracovávané.

FUNKCIONALITA 
PLÁNOVANIA

 spresňuje,  urýchľuje  a zjednodušuje spra-
covanie výkonov

 minimalizácia „papierovej administratívy“

 presné výstupné dáta dôležité pre faktu-
ráciu prác a činností

 efektívne riadenie vozového parku 

 komplexná evidencia

 zníženie nákladov na administratívnu 
činnosť.



MONITORING
ELEKTROMOBILOV
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Elektromobilita a vozidlá s alternatívnym zdrojom 
energie sú budúcnosťou dopravy, a to nielen 
osobnej, ale aj nákladnej. Monitoring spotreby či 
využívania hybridného alebo elektrického vozidla 
kladie úplne nové požiadavky na systém merania 
a vyhodnocovania spotreby. Špeciálne riešenie 
TSS Monitoring elektromobilov Vám, ako jediné 
riešenie na trhu, ponúka sledovanie všetkých 
detailov monitoringu dobíjania, spotreby 
či využívania spaľovacieho motora u hybridov.

Nezáleží na tom, či vozidlo dobíjate v práci, 
na čerpacej stanici alebo z domácej zásuvky, 
každé dobíjanie či tankovanie môže byť autori-
zované a zaznamenané pre spätné vyhodno-
tenie v prehľadnom reporte. Pre užívateľa TSS 
Monitoring ponúka inteligentné riešenie, jedno-
duchú obsluhu, prístup k dátam cez prehľadné 
webové alebo aplikačné rozhranie. Neoddeli-
teľnou súčasťou systému sú transparentné dáta 
všetkých nákladov (nabíjaní, resp. tankovania), 
ktoré sú potrebné pri riešení administratívnych 
úkonov. Monitoring ponúka aj kompletný repor-
ting jednotlivých nabíjaní, ktorý môže byť nápo-
mocným ukazovateľom pri analýze korektnosti 
nabíjania. Súčasťou systému sú sofistikované 
správy, ktoré ponúkajú užívateľovi komplexný 
dohľad naprieč celým vozovým parkom bez 
ohľadu na typ pohonu.

TSS RIEŠENIE MONITORINGU 
ELEKTROMOBILOV

 zobrazenie aktuálneho stavu batérie

 grafické zobrazenie zdetegovaných nabíjaní 
batérie

 rôzne typy notifikácií, ako napríklad kritický 
pokles batérie

 import nákladov z nabíjacích staníc

 rôzne typy reportov s detailným zobrazením 
spotreby konkrétnych palív

 kompletný reporting a štatistiky pre maxi-
málne využite vozového parku (plug-in 
hybridov, hybridov, elektromobilov)

 jednoduchá obsluha cez web rozhranie alebo 
mobilnú aplikáciu

 možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, jeho 
smer a rýchlosť

 zobrazenie histórie jázd vrátane trasy 
s presnou dĺžkou státia

 neobmedzená archivácia dát počas doby 
platnosti služby

 zníženie administratívneho zaťaženia auto-
matickým generovaním knihy jázd
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NA POZÍCII GRAFICKÉHO A DTP PRACOVNÍKA 
V TSS GROUP PRACUJEŠ 7 ROKOV. MÔŽEŠ NÁM 
JU VIAC PRIBLÍŽIŤ?
Veru ten čas ale beží. Ako celkom prvá výzva bola 
pre mňa vypracovať produktový katalóg pre našu 
GPS divíziu. Pribudli webstránky, návrhy užívateľ-
ských rozhraní rôznych aplikácií, letáky, billboardy, 
newslettre a sem-tam nejaké to logo. Ak príde niečo 
nové, som len rád, je to pre mňa výzva.   

ČO MÁŠ NA SVOJEJ PRÁCI NAJRADŠEJ?
Najradšej mám kreatívnu prácu, keď je potrebné 
niečo nové vytvoriť. Taktiež mám rád aj prácu na 
väčších projektoch, kedy sa ráno teším, že zapnem 
počítač a budem pokračovať na rozpracovanom 
projekte. 

AKO VYZERÁ TVOJ BEŽNÝ PRACOVNÝ DEŇ?
Moja práca je rôznorodá a s kolegami grafikmi 
častokrát riešime zadania od grafického návrhu 
až po tlač, našťastie môj deň teda nevyzerá ako 
vo „fabrike za pásom“. Cez týždeň som aj v Dubnici 
n.V., ale pracujem z domu. Veľa vecí riešim teda cez 
telefón a maily. Snažím sa, aby môj deň vyzeral čo 
najmenej stereotypne a každý deň sa teším novým 
výzvam. 

AKÉ TRENDY V OBLASTI GRAFIKY V POSLED-
NÝCH ROKOCH ZAZNAMENÁVAŠ?
Je to podobne ako v móde, stále sa to akosi mení. 
Momentálne mám pocit akoby sa kreatívci nostal-
gicky vracali k 80. a 90. rokom. Ja osobne sa naj-
viac prikláňam k minimalizmu. Predstavuje návrat 
grafického trendu založeného na princípe „menej 
je viac“. Minimalistický dizajn obsahuje viac ako sa 
na prvý pohľad zdá. Vytvoriť jednoduchý minima-
listický dizajn sa zdá byť jednoduché, ale často-
krát je to proces, ktorý si vyžaduje veľa skúmania 
a praxe.

AKO POSUDZUJEŠ SÚČASNÚ ÚROVEŇ GRAFIKY 
NA SLOVENSKU?
Myslím si, že je to čím ďalej, tým lepšie. Aj keď bohu-
žiaľ sa ešte stále stane, že si niekto pomýli billboard 
s reklamným letákom  a je preplnený informá-
ciami. To je ale častokrát chyba zadávateľa. Dobrý 
vizuál by podľa mňa mal byť jednoduchý a ľahko 
pochopiteľný aj pri letmom pohľade z diaľky. 

ČO POVAŽUJEŠ ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ ÚSPECH?
Vždy ma tešilo a teší, keď som mohol pracovať pre 
veľké a úspešné spoločnosti a boli s mojou prácou 
spokojní. Na môj najväčší úspech však ešte stále 
čakám, on určite príde...   

AKÉ PREDPOKLADY MUSÍ MAŤ PODĽA TEBA 
DOBRÝ GRAFICKÝ PRACOVNÍK?
On sám musí vedieť, že ho baví táto práca. Mal by 
mať estetické cítenie (možno aj trochu talentu  ), 
sledovať trendy a chuť sa neustále niečo nové učiť. 
Tiež by to mal byť veľmi všímavý človek s citom pre 
detail.

JE DÔLEŽITÉ MAŤ K TEJTO PRÁCI AJ PRÍSLUŠNÉ 
VZDELANIE?
Nie, myslím si, ak má človek cit, vkus a chuť, 
nepotrebuje vyštudovať za „Grafika“. Paradoxne 
ja mám vyštudovanú mechatroniku so zameraním 
na riadenie mechatronických systémov. Už počas 
štúdia na vysokej škole som vedel, že moja cesta sa 
bude uberať iným smerom. Privyrábal som si popri 
štúdiu návrhom webových stránok. Čo je ale veľmi 
dôležité je prax. Ja som mal to šťastie, že hneď po 
škole som sa zamestnal v reklamnej agentúre na 
pozícii grafik a fotograf, veľa som sa tu naučil. Ako 
má vyzerať billboard, aby ho každý pochopil, ako 
pripraviť tlačové dáta, ako odfotiť peknú „lesklú“ 
reklamnú fotografiu... Odvtedy sa venujem tejto 
práci a teším sa, že ma to stále baví.    

TVOJA PRÁCA SI VYŽADUJE MIMORIADNU 
KREATIVITU. ODKIAĽ ČERPÁŠ INŠPIRÁCIU?
Všímam si všetko okolo seba a keď niečo zaují-
mavé zbadám, akosi podvedome si to zapamätám. 
Ani nemusím vravieť, že nekonečné množstvo inšpi-
rácie je na internete. Či už sú to rôzne weby venujúce 
sa grafike, sociálne siete, alebo konkrétne spoloč-
nosti, ktoré udávajú trendy v dizajne ako takom
a samozrejme tvoria aj veľmi kvalitný grafický dizajn. 
Pre mňa je veľkou inšpiráciou hlavne firma Apple. 

SLEDUJEŠ AJ NEJAKÉ BLOGY ALEBO ČÍTAŠ 
KNIHY O GRAFIKE?
Rád si prečítam nejaký dobrý blog o grafike, občas 
sa mrknem na weby kreatívnych agentúr. Máme 
prístup k fotobankám, hlavne online je toho kopec. 
Priznám sa, že tlačené knihy už moc nečítam, je to 
asi spôsobené rýchlou dobou, v ktorej žijeme

AKO NAJRADŠEJ TRÁVIŠ SVOJ VOĽNÝ ČAS?
Mám rád cyklistiku, turistiku, plávanie. Spolu s man-
želkou takmer každý deň radi chodíme na dlhé 
prechádzky, len tak sa prechádzame po meste 
a často prejdeme aj viac ako 10 km, baví nás to.  
Teším sa, keď sa ako rodina spolu vyberieme niekam 
na výlet. Vo voľnom čase si tiež rád pozriem dobrý 
film alebo seriál.

MÁŠ NEJAKÚ OBĽÚBENÚ MYŠLIENKU ALEBO 
MOTTO, KTORÝM SA RIADIŠ?
V jednoduchosti je krása.

ANDREJ
GUDIAK

zo
zn

ám
te

 s
a GRAFICKÝ

A DTP PRACOVNÍK,
DIVÍZIA GPS
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V TSS GROUP SI DÁ SA POVEDAŤ TZV. 
STÁLICA. PRACUJEŠ U NÁS DLHÝCH 15 ROKOV. 
MÔŽEŠ NÁM PREZRADIŤ, ČO ŤA PRIVIEDLO 
K TEJTO PRÁCI?
Áno, už je to dlhých 15 rokov. Do firmy som sa 
dostal v podstate náhodou, pretože som mal blízko 
k autoelektrike a k tomuto remeslu.
 
AKO VYZERÁ TVOJ BEŽNÝ PRACOVNÝ DEŇ?
Zvyčajne vykonávam montáž autoalarmu alebo 
iného zariadenia z nášho sortimentu do vozidla 
zákazníka - aby všetko fungovalo ako má, môže to 
zabrať niekedy aj celý deň. Ďalej je to poskytovanie 
technickej podpory pre našich zákazníkov, ale aj 
pre mojich kolegov, ktorí musia zodpovedať otázky 
svojim zákazníkom. 

Telefón niekedy vôbec neprestáva zvoniť. Tiež 
chodievam načítavať dáta z nových vozidiel 
a výjazdovo riešiť technické problémy priamo 
ku klientom. K mojej práci patrí tiež testovanie 
nových produktov. Jednoducho som v každom 
procese, kde môžem pomôcť svojimi znalosťami 
a skúsenosťami.

ČO ŤA BAVÍ NA TVOJEJ PRÁCI NAJVIAC?
Vŕtať sa v autách.  A tiež dobrý pocit, keď sa 
montáž podarí a zákazník je spokojný.

S AKÝMI OTÁZKAMI TI NAJČASTEJŠIE 
TELEFONUJÚ ZÁKAZNÍCI?
Je to naozaj široký záber, keďže je naše produktové 
portfólio veľké a problém môže nastať takmer 
s čímkoľvek. Ak by som mal byť však konkrétnejší, 
väčšinou ide o pripojenie daných vozidiel, či už 
hovoríme o montáži zabezpečovacieho zariadenia 
alebo komfortného prvku. Moja práca je založená 
na komunikácii s tzv. montážnikmi, takže sa ma 
pýtajú naozaj relevantné otázky, ktoré majú hlavu aj 
pätu a keď ich navigujem ako problém riešiť, vždy 
sa spoločne dostaneme do úspešného konca.

MÁŠ NEJAKÝCH „VERNÝCH“ ZÁKAZNÍKOV, 
KTORÝCH SPOZNÁŠ UŽ PO HLASE? 
Áno samozrejme, povedal by som, že je to takmer 
90%. S mnohými si tykám, pretože náš vzťah sa za 
tie dlhé roky z profesionálnej roviny preniesol už 

skôr do priateľstva, takže sa poznáme po mene aj 
po hlase.

AKÉ TRENDY V OBLASTI AUTOMOBILOVÉHO 
SEGMENTU V POSLEDNÝCH ROKOCH 
ZAZNAMENÁVAŠ?
Je to asi hlavne trend hybridných a elektrických 
vozidiel, s ktorými sa stretávam aj ja pri svojej práci 
čoraz viac.

AKÝ JE TVOJ POSTOJ K INOVÁCIÁM? 
Musím sa priznať, že mám rád inovácie aj nové 
technológie, aj keď niekedy prinášajú so sebou 
aj tienisté stránky, nové problémy, ktoré musím 
následne ja riešiť.

AKÉ KĽÚČOVÉ SCHOPNOSTI MUSÍ MAŤ 
PODĽA TEBA DOBRÝ TECHNICKÝ PRACOVNÍK?
Podľa mňa je dôležité, aby bol vytrvalý, čím 
mám na mysli, aby sa nenechal odradiť nejakým 
prvotným nezdarom. Treba skúšať, skúmať 
a vedieť si pomôcť. No a tiež si myslím, že by mu 
nemala chýbať ochota a chuť učiť sa nové veci, bez 
toho to proste nejde.

AKÉ VÝZVY MÔŽEME V AUTOMOBILOVOM 
SEGMENTE OČAKÁVAŤ V ČASOVOM HORIZONTE 
5 ROKOV?
Myslím, že so záväzkami, ktoré si Európska únia 
dala, podiel elektrických a hybridných vozidiel 
na trhu bude stále väčší a pre nás bude výzva 
mať riešenia pre zabezpečenie všetkých druhov 
a nových vozidiel. 

AKÝM NAJČASTEJŠÍM PROBLÉMOM ČELÍŠ 
VO SVOJEJ PRÁCI?
Mojou prácou sú v podstate vždy len problémy 
a problémy.  A samozrejme hľadať na ne riešenia. 
Nie všetci naši zákazníci - montážnici sú rovnako 
technicky zdatní, preto najčastejším problémom 
býva, že nevedia správne zapojiť a nakonfigurovať 
alarm na dané vozidlo, takže sa obracajú na mňa.

ČO POVAŽUJEŠ ZA SVOJ NAJVÄČŠÍ ÚSPECH?
Najväčším úspechom v živote je pre mňa to, že som 
zdravý, že mám skvelú rodinu a malého potomka.

MÁŠ NEJAKÚ OBĽÚBENÚ MYŠLIENKU ALEBO 
MOTTO, KTORÝM SA RIADIŠ?
Nič špeciálne nemám. Treba sa tešiť z maličkostí 
a jednoduchých vecí. Môžem o sebe prezradiť, že ja 
som skromný a nemám žiadne veľké nároky. 

POVEDZ NÁM NIEČO ZO SVOJHO SÚKROMIA. 
ČO RÁD ROBÍŠ VO SVOJOM VOĽNOM ČASE?
V súkromí je pre mňa to hlavné moja rodina - 
moja manželka a dvojročná dcéra. Najviac času 
trávim práve s nimi a potom prácou okolo nášho 
spoločného domu.

MICHAL
PORUBČAN

PRACOVNÍK 
TECH. PODPORY, 

DIVÍZIA AA
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Na začiatku školského roka sme školskými potrebami 
vyzbrojili nového prváčika, aby sme mu uľahčili 
významnú životnú etapu. Aj týmto spôsobom 
sa snažíme prispievať k lepšej budúcnosti detí 
z Detských domovov. Počas prvých jesenných dní 
sme do sýtosti vyskákali a pohrali so zvieratkami
v kontaktnej ZOO na Ranči pri Žiline, kde sme 

zobrali našich malých kamarátov z Centra pre deti 
a rodiny v Klobušiciach. Začiatkom decembra TSS 
Mikuláš aj tento rok potešil všetky poslušné deti. 
Mikulášska družina priniesla deťom z Detského 
domova vo Vizoviciach „čertovské koláče“ a na 
Slovensku bohatú nádielku exotického ovocia.

Jeseň máme už tradične spojenú s našimi 
cyklopotulkami. Tento rok sme sa rozhodli pre 
spoznávanie krás Južnej Moravy, ako sú Lednice, 
Valtice a že to bola teda poriadna „jízda“, Vám snáď 
nemusíme opisovať. 

Krízové situácie si vyžadujú okamžité riešenia. Keď 
sme sa dozvedeli, že na Klinike detskej hematológie 
a onkológie v Bratislave sa v jednej z izbičiek 
pokazil televízor, ktorý spríjemňuje náročné chvíle 
malých pacientov, neváhali sme a hneď na druhý 
deň sme celkom nový televízor prišli osobne 
odovzdať. Aspoň čiastočne tak pomôžeme 
odpútať pozornosť od zdĺhavej a únavnej liečby, 
ktorú pravidelne deti na klinike podstupujú.

DETSKÁ ONKOLÓGIA 
V BRATISLAVE

TSS BAJKOVAČKA

POKRAČUJÚCA PODPORA 
DETSKÝCH DOMOVOV V SR AJ ČR

Príjemná atmosféra, chutné jedlo, výborná nálada 
a zaplnený tanečný parket takmer až do rána! 
Aj tak to vyzeralo na našej koncoročnej akcii, 
ktorou nás sprevádzal tajomný kúzelník Talostan 
so svojimi dych berúcimi trikmi. 
Náš Vianočný večierok bol skutočne úžasný 
a skvele nás naladil do posledných pracovných dní 
roku 2022.

VIANOČNÝ VEČIEROK

VÝSTAVA 
„AUTOMECHANIKA“ FRANKFURT
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Január sa niesol v znamení vyhodnotenia súťaže, do ktorej sa mohli 
zapojiť študenti Žilinskej univerzity počas „Dňa pracovných príležitostí“, 
na ktorom sme odprezentovali našu spoločnosť. Študenti sa tak mali 
možnosť priamo od našich technických pracovníkov dozvedieť 
všetky potrebné informácie o fungovaní našich jednotlivých oddelení. 
Spomedzi uchádzačov o stáž v našej spoločnosti sme vyžrebovali 
jedného sympatického študenta a odovzdali mu kompletný set 
kamerového systému. Srdečne gratulujeme!
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VEĽTRH 
SECURITY ESSEN

TSS GROUP ZÍSKALO OCENENIE 
PRE NAJLEPŠIEHO DISTRIBÚTORA

Od roku 1974 sa pravidelne koná jeden
z najväčších veľtrhov zameraných na bezpečnost-
né technológie a protipožiarne systémy na svete 
veľtrh Security Essen. Práve vďaka jeho organizá-
cii sú koncentrované všetky novinky na jednom 
mieste, kam si pre inšpiráciu prišli aj naši kolegovia 
z divízie zabezpečenia objektov.

Počas prvého novembrového týždňa sa naši 
kolegovia z divízie zabezpečenia objektov zúčastnili 
distribútorských dní Motorola Solutions v talianskom 
meste Schio, kde nazbierali množstvo zaujímavých 
informácií, ale priniesli si so sebou aj jedno významné 
ocenenie. Nesmierne nás teší, že sa Vám môžeme 
pochváliť so získaním ocenenia určeného pre 
najlepšieho distribútora „Distributor EXCELLENCE 
Award“! Ocenenie za TSS neprebral nikto iný, ako 
náš šikovný kolega Ivko Žiak, ktorý sa v uplynulých 
dňoch stal novým technickým riaditeľom divízie 
zabezpečenia objektov.  Gratulujeme!

Inovácie od medzinárodných kľúčových hráčov, 
predstavenie nových technológií a trendov na 
medzinárodnom mieste stretnutia formou živých 
prezentácií, workshopov a diskusných panelov 
- to všetko a ešte oveľa viac ponúkla výstava 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Automechanika v Nemeckom meste Frankfurt, 
ktorej sa v septembri zúčastnili aj naši obchodní 
zástupcovia divízie zabezpečenia vozidiel, aby 
Vám priniesli to najlepšie, čo automobilový svet 
aktuálne ponúka.

Po úspešnej spolupráci so Žilinskou univerzitou sme 
nadviazali spoluprácu so Strednou priemyselnou 
školou v Dubnici nad Váhom, pretože vidíme veľký 
zmysel v čase investovanom do mládeže. Pod 
vedením našich technikov vykonávajú v TSS Group 
svoju odbornú prax študenti z SPŠ, v rámci ktorej 

ŠTUDENTI Z SPŠ DUBNICA V TSS
majú možnosť získať nové informácie z oblasti 
najmodernejších technológií, rozvíjať svoje zručnosti 
a schopnosti. Záleží nám na tom, aby na trhu 
a v budúcnosti možno aj s našimi produktmi, pracovali 
skutoční odborníci, takže sa vzdelávaniu mladých ľudí 
budeme venovať aj naďalej.

VÝSTAVA 
„AUTOMECHANIKA“ FRANKFURT
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