
Spoločnosť ELKOND HHK, a.s., želá krásne vianočné 
sviatky a v novom roku úspech a pevné zdravie!

Vianočný čas u nás v ELKONDE ...
NA VIANOCE SME SA OPÝTALI 
MAJITEĽA SPOLOČNOSTI ZDENKA KRAJČA 
A VÝKONNEJ RIADITEĽKY 
EVKY VATERKOVEJ:

1.  Čo pre vás znamenajú vianočné sviatky?
2.  Máte vianočný alebo novoročný zvyk, 
 ktorý dodržiavate z detstva?
3.  Aké vianočné, alebo novoročné jedlo obľubujete?
4.  Čo si želáte do nového roka? 

Čas na chvíľu sa zastaviť, upokojiť, zhodnotiť  uplynulý rok 
a popremýšľať ako ďalej ...

Zo Štedrej večere odložíme na celý rok krajec chleba, oplát-
ky s medom, orechy a cesnak.

Tradičné vianočné jedlá mojich rodičov - pôstnu kapustnicu, 
hrachovú polievku, kašu so sušenými slivkami a opekance 
s makom. V novom roku sa teším na pečenú hus od môjho 
manžela.

Rok múdrych, spravodlivých a čestných ľudí, ktorí sa konečne 
prejavia a presvedčia ostatných, že len poctivá práca, vzájom-
ný rešpekt a tolerancia nám všetkým zaistí spokojný život.

Vôňa a teplo domova, sneh,  vyzdobený vianočný 
stromček...

Pôst doobeda ....  od starého otca mám recept na 
hriate a dnes ho pripravujem ja.

Kapustnicu a zemiakový majonézový šalát a  rád 
mám medvedie labky.

Mojím želaním je zdravie a aby ľudia našli opäť 
cestu k sebe.
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V spoločnosti ELKOND sa počas 25 rokov existencie spoznali viaceré manželské páry, 
pracujú tu rodičia i deti a tiež rodina, pre ktorú sa Slovensko a Trstená stali domovom...

Manželia Natália a Jozef PALLOVCI

Manželia Michaela a Jozef POLÁČEKOVCI

Otec a syn Miroslav a František TOMAJKOVCI

Manželia Vojka a Nenad MARKOVIČOVCI

„Som dieťa štasteny“, tvrdí hlavný technológ Jo-
zef Pallo. Ako mladý vysokoškolák si pred rok-

mi naozaj nemyslel, že sa zamestná priamo 
doma, v Trstenej a s manželkou budú robiť 
v rovnakej spoločnosti. Manželku síce na 
voľné miesto zavolal kolega, ale Jozef si 
pochvaľuje:
„Je dobre takto pracovať, beriem to až 
ako samozrejmosť, ale som rád, vyho-

vuje mi to“, tvrdí Jozef. Manželka Natália 
doplnila: „Každý z nás pracuje inde, ja v 

administratíve, sme dosť pracovne vyťažení, 
ale ideme spolu napríklad na obed.“ Vo fabrike 

robil Jozef na viacerých pozíciách: „Mám pocit, že 
za tých 25 rokov je fabrika tak trochu moje dieťa. Deti 

Pallovcov – Maximilián a Terezka - si však profesionálne vybrali úplne iný smer.

Pred 19 rokmi obaja nastúpili do firmy, ale najskôr sa 
- podľa Michaely - obchádzali, lebo každý praco-
val na inej smene. „Po čase nás prehodili na tú 
istú smenu a vtedy sme sa začali stretávať a 
rozprávať častejšie, až ma jedného pekného 
dňa pozval na rande,“ spomína Michaela.  
„Odvtedy to nabralo rýchly spád a dnes sme 
už 14 rokov manželia a máme tri krásne 
deťúrence, ktoré spolu vychovávame najlep-
šie ako vieme,“ vysvetlila svoju love story. 
Jozef dodal, že od nového roka manželka 
nastupuje znovu do práce a teraz budú znovu 
kvôli deťom chodiť na opačné smeny.

Miroslav robí vo fabrike už 14 rokov a pred rokom a 
pol doviedol k linkám aj svojho syna. „Som rád, že 
už nie je doma, získava pracovné návyky“, hovorí. 
Vraj mu v niečom aj poradí, ale kedže má kaž-
dý svoje pracovisko, nie je toho veľa. Niekedy 
sa spolu zvezú do roboty, ak im vyjdú rovnaké 
smeny. Ferko je rád, že má prácu. „Ešte by tu 
mohli robiť dáke mladé žaby, aby si aj ženu našiel“, 

dodáva s humorom otec Tomajka.

Na Slovensko už prišli ako manželia. So 4- roč-
nou dcérkou, zo Srbska, kam sa presťaho-
vali z rodnej Bosny. Neboli to ľahké časy...
Na niečo si za tie roky zvykli, niečo im z 
domova chýba. Ich syn sa už narodil v 
Trstenej.  „ Viete, my chlapi, sme ako 
deti, treba sa o nás starať. A ja som 
rád, že mám manželku tu, pri sebe. 
Chodíme spolu do roboty, z roboty, 
nemusím jej doma nič o našej robote 
vysvetľovať. Ani by som nemenil, neviem 
si predstaviť, že by robila niekde inde“, 
teší sa pozitívny Nenad. Do fabriky v Trstenej 
prišiel pred 25 rokmi ako inštruktor a keď dostal 
ponuku zostať, neváhal. „ Prišli sme za ním len s veľkým 
kufrom,“ spomína Vojka. Keď sa našla aj pre ňu práca vo firme neváhala a 
teraz je spokojná. Do Bosny sa vracajú raz-dvakrát za rok. 
Nedad si už zvykol aj na rascový chlieb a už si nemyslí, že knedľa je chlieb, 
ktorú na Slovensku zabudli upiecť....


