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FIRMY REGIÓNU

Zefektívnenie distribúcie kotlov
zo závodu Protherm Production

NAŠA ANKETA
Stretli ste sa s platením absurdných poplatkov u lekárov?

SKALICA (ts) – Zhruba pred rokom spustila firma Protherm Production v Skalici do prevádzky nové logisticko-distribučné
centrum. Bola to významná investícia, ktorou sa závodu podarilo skvalitniť logistiku a dosiahnuť konsolidáciu logistických
tokov do jednotlivých krajín v regióne s väčšou dostupnosťou produktov a kratším časom dodávky. Priemerne dokáže logistické centrum v rámci Slovenska obslúžiť denne 12 osobných odberov a rozoslať 20 zásielok. Mimo Slovenska fabrika denne vyexpeduje
8 až 10 kamiónov.
Lenka
Špaldová,
Malacky:

Minule som dostala termín na USG prsníkov
až v novembri budúceho
roka, po zaplatení prednostného termínu za 10 €
ma vyšetrili na druhý
deň. Keď potrebujem urgentne vybaviť návštevu
lekára, tak radšej zaplatím.

„V

rámci Slovenskej republiky sa expedícia
rozšírila o priame dodávky. V súčasnosti tak distribúcia prebieha tromi spôsobmi, ku ktorým patria priamy
rozvoz celovozovými okružnými jazdami, distribúcia paletových a kusových zásielok
a osobné odbery kotlov,“ vymenúva distribučné novinky Vladimír Výsmek, manažér logistického centra skupiny Vaillant.
Najväčší podiel na expedícii
majú závesné nekondenzačné
kotly, čo je dané predovšetkým
štruktúrou trhov, ktoré skalický závod zásobuje. Krajinou,
kam vyváža najviac kotlov, je
momentálne Rusko. Prostredníctvom logistického centra
sa však výrobky jednoducho
dostanú aj na trhy Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvátska,
Bosny a Hercegoviny, Srbska,
ale aj do krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie.

Vybudovanie
logistického
centra patrí
k najvýraznejším
investíciám
fabriky Protherm
Production
za posledné roky.

Najvýznamnejšia
investícia
posledných rokov

Vybudovanie logistického centra patrí k najvýraznejším investíciám fabriky Protherm
Production za posledné roky.
Jej výška sa vyšplhala na 2,3
milióna eur. Od decembra 2013

je logistické centrum plne implementované podľa plánu
v plnom rozsahu. Dokáže v maximálnej miere naplniť požiadavky a nároky svojich zákazníkov, ktorí si pochvaľujú
najmä promptnosť dodávky
kotlov a kvalitu poskytovaných
služieb. „Aktuálne sa v logisticko-distribučnom centre pripravujeme na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. V skladoch
sa postupne navyšujú zásoby
kotlov podľa očakávaných predajov, aby sme uvoľnili kapacitu výroby pre flexibilné reakcie
na neskoršie požiadavky zákazníkov,“ hovorí Vladimír Výsmek.

Rozloha
12 000 m2

Výstavbou logistického centra sa skupine Vaillant podarilo
vybudovať most, ktorý efektívne spája jednotlivé trhy Európy.
Pôvodný sklad s rozlohou 7 000
štvorcových metrov sa rozšíril

David Vepy,
Šaštín-Stráže:

Ešte ako žiak som vyťahoval 20 Sk za to, že som
vstúpil do ordinácie. Určite
by sa mali skresať doplatky
za lieky, veď načo nám sú
poisťovne, keď preplácajú
len smiešnu sumu.
Ľubica
Krištofová,
Senica:

o ďalších 5 000 m2. Majiteľom
logistického centra je Protherm
Production, ktorého tím pracovníkov pracuje na riadení objednávok a zákaziek. Prevádzku
skladu a dopravu do destinácií strednej a východnej Euró-

py vykonáva externý provider,
firma Fiege, s.r.o. Priestory logisticko-distribučného centra
slúžia na skladovanie výrobkov
portfólia skupiny Vaillant a následnej príprave dodávok podľa
požiadaviek zákazníkov.
/

Obchodníci sa nepoučili
TRNAVA (ts) – Trnavskí colníci skontrolovali počas posledných dní vo svojom regióne takmer
50 obchodníkov. Podnikatelia z Trnavského kraja
sú však stále nepoučiteľní. Takmer polovica z nich
porušila zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

D

o kontrol boli zapojení colníci z Trnavy, Senice, Skalice,
Piešťan, Galanty a Veľkého Medera. Počas 4 dní vykonávali kontroly po celom
Trnavskom kraji. Skontrolovali 49 prevádzok, pričom
porušenie zákona bolo zistené v 21 z nich. Najčastejším
porušením zákona zo strany
obchodníkov bolo nevyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich, nezaevidovanie tržby
v pokladnici a nevydanie pokladničného dokladu, či vydanie pokladničného do-

kladu, ktorý však nespĺňal
náležitosti zákona.
Ako skonštatovala Iveta
Švárna, hovorkyňa Colného
úradu Trnava, u niektorých
prevádzkovateľoch
zistili
i viacnásobné porušenia. Colníci na mieste uložili obchodníkom pokuty v celkovej výške 2 630 eur.
„Trnavskí colníci v takýchto kontrolách intenzívne pokračujú po celom území
Trnavského kraja a nie je vylúčené, že sa vrátia i na skontrolované miesta,“ skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa
Colného úradu Trnava.
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S absurdnými poplatkami som sa zatiaľ nestretla, ak nerátam poplatky za objednanie. Keďže
som však zažila časy, keď
v zdravotníctve poplatky
neboli a prakticky za nič
sa neplatilo, tak tvrdím,
že zdravotníctvo je choré tak, ako celá naša vlasť.
Katka,
Skalica:

Platievam len za prednostné vyšetrenie, keďže si nemôžem dovoliť
vysedávať hodiny v čakárni. Som rada, že ministerstvo chce poplatky
sprehľadniť. Pacienti tak
budú vedieť, za čo majú
a nemajú platiť.
Viera
Šimeková,
Malacky:

Práve sa chystáme so synom k lekárovi. Zaplatila som si prednostný
termín, lebo s malým dieťaťom čakať dlho je problém. Hoci po zaplatení
by mal klient dostať termín do 3 dní, mne ho dali
až o 3 týždne.

