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ODZIVNOST

Pomen dobre komunikacije
med naročnikom varovanja
in varnostnim podjetjem

VISOKOTEHNOLOŠKA
NALEPKA
Razvili smo lasten sistem NFC

Vaša varnost je naša skrb že 23 let.
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Intervju

Sejem Ifsec

Pogovarjali smo se z Blažem
Jasničem, direktorjem jeseniškega Acronija. Kakšna so sodobna
kovinarska podjetja?

Tudi letos smo se udeležili britanskega sejma varovanja Ifsec in
ugotavljali trende razvoja tehnik in
tehnologije varovanja.

Dogajanje

Odsev podjetja

Tekom poletja smo varovali
številne zanimive prireditve in pridobili nove naročnike. Polne roke
dela je imela tudi intervencija.

Kako na mnenje o podjetju vpliva
vzdrževanost in stanje njegovega
stranišča in kaj vse lahko za dober
vtis naredijo čistilci?

Komunikacija

Tecimo, tecimo!

Naši naročniki nas lahko kontaktirajo prek kanala, ki jim najbolj
ustreza. Predstavljamo kar štiri sodobne načine komunikacije.

Medicinska stroka se dandanes
srečuje z dvema ekstremoma premajhno in prekomerno telesno
aktivnostjo.

Klicni center

Poletni utrinki

Odslej je še bolj enostavno poklicati tisti oddelek Sintala, ki ga
potrebujete. Vse prek splošne
številke 01 513 00 00.

Na Facebooku smo vas povprašali,
kakšno je vaše letošnje poletje.
Po odzivih sodeč ni bilo prav dosti
deževno, še manj pa dolgočasno.
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Tehnologija NFC

Naj varnostnika

Sistem za bližnjo komunikacijo
NFC je tehnologija prihodnosti, ki
se uporablja že danes. Sintal je na
podlagi NFC razvil lasten sistem.

Tokratni naziv varnostnika
trimesečja sta si z vestnim delom
in nesebično pomočjo prislužila
Anton Sadar in Siniša Bilandžić.
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Dobro sodelovanje

Sintalček št. 65, september 2014

Skrbna izbira dobaviteljev opreme
je ključna za uspešno sodelovanje
in zagotavljanje kakovostnih storitev naročnikom.

Sintalček je časopis koncerna Sintal • Naklada: 6.500
izvodov • Urednik: Grega Zakrajšek • Tisk: Gorenjski
tisk d.d. • Naslovnica: Nada Žgank • Naročila na e-mail:
sintalcek@sintal.si, tel.: (01) 513 00 10 • www.sintal.si
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Odzivnost
V varovanju na splošno velja, da popolne varnosti ni, stopnja varnosti je odvisna od tega, kolikor smo vanjo pripravljeni vložiti in se
ji s preventivnimi ravnanji prilagoditi. Ni nezlomljive ključavnice
in nezmotljivega senzorja, pri fizičnem varovanju svoje naredi
tudi človeški faktor, v kolikor ne spoštujemo reda na varovanem
območju, nam tudi tehnologija ne more služiti.
Za zanesljivega ponudnika storitev varovanja tako lahko velja le tisti,
ki si s pristopom in načinom dela bolj zavzeto prizadeva za največjo
kakovost storitev, hkrati pa predvideva, da gre lahko kaj narobe.
Pripravljen mora biti hitro in ustrezno ukrepati. Ker je varnost dobrina izjemnega pomena tako za posameznika kot vsako organizacijo, verjamemo, da moramo naročnikom omogočati enostavno in
hitro sporočanje morebitnih težav, pa tudi vprašanj in negotovosti.
Različnim ljudem so blizu različni načini komunikacije, nekatere je
omogočila sodobna tehnologija. Naročniki naših storitev so seznanjeni, da so jim 24 ur na dan na voljo naši operaterji v dveh varnostno-nadzornih centrih v Ljubljani in Mariboru, kamor lahko pokličejo
ali pošljejo e-poštno sporočilo. Smo še vedno edini, ki imamo dva
lastna varnostno nadzorna centra, kakor jih predpisuje zakonodaja.
Inženirji v našem razvojnem oddelku neprestano nadgrajujejo še
dva sodobna načina komunikacije med Sintalom in uporabniki:
pregled nad varnostjo objektov prek aplikacije za sistem android
(telefoni, tablice) in pa spletno aplikacijo. Na ta način se želimo
čim bolj približati potrebam in željam uporabnikov. Več o vseh
štirih načinih komunikacije pišemo na naslednjih straneh.
Ponosni smo na lastne razvojne rešitve, saj z njimi izboljšujemo
kakovost naših storitev. Lani smo zgradili svoj sistem za radijski
prenos alarmnih sporočil, s katerim naročnikom nudimo še bolj
zanesljivo komunikacijo med varnostnonadzornim centrom in
varovanimi objekti, med našimi letošnjimi večjimi razvojnimi pridobitvami pa je uvedba lastnega sistema NFC. Tega pri svojem
delu uporabljajo naši varnostniki in interventi.
Varnost je dobrina, ki se je običajno zavemo takrat, ko jo izgubimo.
Prav zato je hitra odzivnost na nezaželene dogodke zelo pomembna, pa ne le ob vlomih, požarih, …, temveč tudi ob popravilu sistema varovanja, s preventivnim fizičnim varovanjem ali morda le
nasvetom in odgovorom na vprašanje.

mag. Robert Pistotnik
predsednik uprave koncerna Sintal
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Jeklena volja in inovativnost
Podjetje Acroni je specializirano za
proizvodnjo jekla in pločevine vseh
vrst. Letos so svoj ugled sodobnega,
visokotehnološkega podjetja kronali
še s tremi priznanji Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovatorje.
Nagrajene razvojne projekte so pripravili skupaj z Razvojnim centrom Jesenice, katerega
soustanovitelj je tudi Acroni. Za Sintalček je o
tem in jeseniškem jeklarstvu na splošno več
povedal glavni direktor Acronija Blaž Jasnič.

Blaž Jasnič,
glavni direktor
Acronija

Uspeh si delimo z Razvojnim centrom Jesenice, katerega glavni
soustanovitelj je prav Acroni. Razvojni center Jesenice sestavlja
43 zaposlenih, od tega 38 strokovnjakov inženirjev z visokošolsko
izobrazbo, magisteriji in doktorati znanosti s področja materialov in tehnologij, strojništva, oblikovanja, fizike, ekonomije ... S
tovrstno sinergijo znanj in talenta se nam uspeva kosati s svetovno
konkurenco na področju razvoja novih tehnologij in jekel. Za svoje uspešno razvojno delovanje je Razvojni center Jesenice s strani
Območne Gospodarske zbornice za Gorenjsko prejel priznanje za
najinovativnejše podjetje v Gorenjski regiji za leto 2013.

Gospod Jasnič, kaj mora danes imeti kovinarsko podjetje, česar pred 20 ali 50 leti ni
potrebovalo?
Dandanes je v ospredju pomembnost raziskovalnega dela, veliko vlagamo v razvoj novih
izdelkov in bodočih raziskovalcev. Istočasno pa
razvoj tudi veliko bolj sledi skrbi za čisto okolje.

Acroni je letos osvojil dve zlati in
srebrno priznanje GZS za najbolj
inovativne razvojne projekte.

Kateri pa so največji dosežki Acronija na področju ekologije?
Varstvu okolja se v zadnjem času res posveča večja pozornost.
Od leta 2002 do 2008 smo imeli poleg tehnoloških tudi izključno
ekološke investicije v vrednosti 25,5 milijonov evrov.

Nam lahko poveste več o inovativnosti Acronija, dosežkih na tem področju?

Od leta 2009 je izključno ekoloških investicij manj, imajo pa vse
tehnološke investicije tudi ekološko noto, saj je sestavni del take
investicije tudi izboljšanje varstva okolja. Tako smo samo z ureditvijo čistilne naprave za tehnološke vode v oddelku Vroča valjarna
in zaprtjem krogotokov hladilnih vod zmanjšali porabo vode s 7,2
milijona m3 v letu 2007 na 2,2 milijona m3 v letu 2013. V letošnjem
letu smo začeli z zelo veliko ekološko investicijo; zamenjali bomo
sedanjo tehnologijo čiščenja površine toplo valjanih trakov s čisto
tehnologijo, ki ne obremenjuje okolja. S tem se ukine uporaba
kislin za kemično čiščenje in nadomesti z mehanskim čiščenjem
površine trakov. Projekt bo zaključen v prvi polovici leta 2015.

Na inovacijske dosežke in priznanja smo res
še posebej ponosni. Odražajo našo razvojno moč ter predstavljajo močan inovativen tim
sodelavcev z znanjem ter izkušnjami. Na razpis
GZS-jeve območne gospodarske zbornice za
Gorenjsko za najinovativnejše razvojne projekte
v letu 2013 smo skupaj z razvojnimi inženirji
Razvojnega centra Jesenice - Oddelka za jekla
in tehnologije prijavili tri skupne razvojne projekte. Vsi trije so dosegli zavidljiv uspeh.
Osvojili smo srebrno priznanje Gospodarske
zbornice (GZS) za projekt Razvoj oklepne
pločevine nove generacije PROTAC 500 in dve
zlati priznanji: za projekta Razvoj avstenitnega
nerjavnega jekla z uporabo specialnih dodatkov
in Celovita modernizacija valjavskega ogrodja
in nadgradnja modelov valjanja. Slednji projekt se je uvrstil na državno tekmovanje GZS za
najboljši razvojni projekt v Sloveniji.

Ali ima kovinarstvo sploh še tako močan vpliv na okolje?
Jeklarska industrija ima iz preteklosti predznak velikega
onesnaževalca. EU je že v preteklosti zaostrila zakonodajo za
varstvo okolja. Posledično s prenosom zakonodaje v slovenski
pravni red je tudi slovensko okolje čistejše. Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je bilo z vidika opreme potrebnih precej
investicij in posodobitev, od čistilne naprave za zrak in vodo do
zmanjšanja hrupa. S tem pa se je zmanjšal tudi vpliv na okolje.
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Danes je v
kovinarstvu
ospredju raziskovalno delo.
Acroni veliko
vlaga v razvoj
novih izdelkov.
Razvoj pa seveda
temelji na znanju,
ki se gradi skozi
generacije.

Je poraba jekla lahko nekakšen indikator stanja v državi;
kazalnik nazadovanja ali rasti specifičnih dejavnosti?
Jeklo nas spremlja na vsakem koraku in brez njega si ne znamo
predstavljati današnjega načina življenja. Največji porabnik jekla je
s 35 odstotki gradbeništvo, približno 20 odstotkov ga porabi avtomobilska industrija, sledijo strojegradnja, proizvodnja različnih
kovinskih izdelkov, cevi, bele tehnike in malih gospodinjskih
aparatov. Potrošnja je večja v razvitih državah in je odvisna od ekonomskih razmer, gospodarske rasti, kar se najbolj vidi pri gradnji
infrastrukturnih objektov, ki zahtevajo velika investicijska vlaganja.

Dolgo je veljalo, da je v težki industriji velika
možnost delovnih poškodb. Dandanes pa
denimo v vašem informatorju Acroni24 ob
komentarju na prizadevanja glede varnosti
pri delu zapišete "Cilj je nič poškodb pri
delu." Kako ste dosegli takšne izboljšave?
Pred dvema letoma smo si namesto zmanjšanja
števila poškodb zadali cilj, vizijo nič poškodb. Z
novimi investicijami smo dobili sodobno opremo, ki vključuje vse varnostne standarde. Zelo
pomembno je tudi zakonsko predpisano in
dodatno stalno usposabljanje zaposlenih, s katerim želimo doseči zavedanje zaposlenih, da je
njihova varnost na prvem mestu. Izvedeni so bili
tudi tehnični in tehnološki ukrepi, posodobljena
navodila za delo, skrbimo za ustrezno delovno opremo, uporabljamo kakovostno osebno
varovalno opremo. Ukrepe stalno nadzorujemo
in odpravljamo ugotovljene pomanjkljivosti.

Kako se potrošnja jekla zadnje čase giblje v Sloveniji?
Potrošnja jekla v Sloveniji se je v zadnjih letih zaradi krize malo
zmanjšala, kar je posledica težav v gradbeništvu, propada gradbenih podjetij in (ne)dostopnosti virov financiranja. Tudi na
področju konstrukcij, strojegradnje in proizvodnje kovinskih izdelkov se pozna upad proizvodnje in s tem potrošnje jekla. Glede na
zadnje napovedi o gospodarski rasti v Sloveniji pa pričakujemo, da
se bo potrošnja jekla v prihodnje povečala.

In za konec, kako Acroni sodeluje s
Sintalom in kako ocenjujete sodelovanje?
Sodelovanje s podjetjem Sintal poteka korektno, o napakah, težavah in neprijetnih situacijah,
ki so v dejavnosti varovanja stalnica, se pogovarjamo tekoče in na vljuden način. Veseli nas
Sintalova dosegljivost v vsakem trenutku, tako
da lahko situacije rešujemo praktično “on-line”.

Jeseniška industrija je tradicionalno povezana tudi s podporo ekipnim športom. Kakšna je tu vloga Acronija in kakšna
želite, da bi bila v prihodnje?
Hokej na profesionalni ravni, ki si ga Jesenice zaslužijo, in hokej,
kakršnega je na olimpijadi pokazala slovenska reprezentanca, ne
more biti projekt zgolj enega samega podjetja. To je enostavno
prevelik zalogaj. Tak hokej mora biti projekt kraja ali širše okolice,
kot na primer v Zagrebu. Skupina SIJ je aktivno vključena v podporo športu, smo sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije, tako da v
športu ostajamo. Verjamem, da bo koncept hokeja na Jesenicah
nekoč pripravljen na dovolj visoki profesionalni ravni, osnovani na
transparentnosti in takrat se bomo z veseljem priključili projektu.

pogovarjal se je Grega Zakrajšek
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po sloveniji
Maraton Franja
Košarka

Ljubljana. Letošnjega maratona
Franja, ki se je odvil junija v Ljubljani,
se je skupaj udeležilo približno 7000
tekmovalcev, za varnost pa je vsak
dan skrbelo okoli 15 naših varnostnikov. Prvi dan so se tekmovalci
pomerili v kronometru, naslednji dan
je bil namenjen družinam in otrokom, sledil pa je vrhunec z velikim in
malim maratonom, ki sta se začela
in zaključila v BTC.
Hkrati so bile to priprave na svetovno
prvenstvo amaterskih kolesarjev, ki
je v Ljubljani potekalo konec avgusta
in smo ga prav tako varovali.

Športno
Gorenjska. Na Gorenjskem smo
uspešno zagotovili varnost tekmovalcev in ostalih udeležencev na kar
dveh velikih športnih dogodkih. Alpe
Adria Bike festival je potekal skozi
območje treh držav in čez dva izjemna gorska prelaza. Po vročem kolesarskem vikendu smo poskrbeli za
varnost 2501 tekačev na že tradicionalnem teku Nočna 10-ka, ki poteka
okoli Blejskega jezera.

Ljubljana. Avgusta
smo varovali pripravljalni turnir košarkarske reprezentance Slovenije, na katerem so
tekmovale še reprezentance Irana, Brazilije in Litve. (foto: Aleš
Fevžer/KZS)

Dan metalurgov
Ravne na Koroškem. V juliju se je
odvil Dan metalurgov, srečanje okoli
1.000 sodelavcev poslovne skupine
SIJ in njihovih družinskih članov, ki so
uživali ob športnih igrah in druženju.
Sintalovci smo poskrbeli za varovanje.

Opera, prvič
Koper. Po več kot 30 letih je Koper
znova gostil operno predstavo.
Verjetno je dogodek prav zato požel
veliko zanimanje, čeprav zaradi slabega vremena Seviljski brivec ni gostoval na Titovem trgu, temveč v Areni
Bonifika.

Utrinki (foto: arhiv organizatorja)

Zgodovina in kulinarika
Maribor. Maja smo v Mariboru
varovali prireditev Utrinki iz mariborske glasbene zgodovine in kulinarike, ki ga je organiziralo Glasbeno
društvo Festival Maribor v sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in
turizem. Prireditev je potekala na
različnih lokacijah v središču mesta;
v Vetrinjskem dvoru, SNG Maribor,
Salonu uporabnih umetnosti in
Sodnem stolpu na Lentu.

Nočni tek prijateljstva
Brod na Kolpi. Julija smo varovali
mednarodni nočni tek prijateljstva ob
Kolpi ob 1. obletnici vstopa Hrvaške
v EU. Tek je bil krožen, dolžine 22,3
Alpe Adria Bike festival (foto: arhiv organizatorja)
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Rekordno Pivo in cvetje
Udeleženki Grossmannovega
festivala. (foto: arhiv organizatorja)

Znova rekordi
Laško. Tudi na letošnjem Pivu in
cvetju so padali rekordi, saj je bilo
obiskovalcev krepko več kot lani,
popiti vrčki piva pa so se merili v
stotisočih. Festival je spremljalo
125 akreditiranih novinarjev iz štirih
držav, poleg Slovenije še iz Hrvaške,
Srbije in Italije.

120-150

Fantastično
Ljutomer. Julija je bil Ljutomer že
desetič prizorišče Grossmannovega
festivala fantastičnega filma in vina.
Prireditev, kjer so se obiskovalci lahko lahko dodobra naužili izbranega
filmskega in vinskega programa, je
tudi letos varoval Sintal.

varnostnikov na
dan je skrbelo, da
se pivsko-cvetne
strasti niso preveč
razvnele.

Opera, drugič
Dobrovo. Junija smo skrbeli za varnost na dogodku na Gradu Dobrovo
in hkrati sodelovali v dogodku
presenečenja - "flash mobu". Navzoče je namreč presenetil naš varnostnik, ki je iznenada začel na ves
glas peti. V resnici je bil operni pevec,
ki smo mu posodili uniformo.

Obletnica radia

Trebanjski koš

Postojna. Konec avgusta je 20-letnico praznoval Radio 94. Ob priložnosti
je organiziral prireditev, zvoki priljubljenih glasbenikov pa so privabili
množico obiskovalcev.

Trebnje. Kot že vrsto let smo tudi
tokrat poskrbeli za varnost na
Trebanjskem košu. Poskrbeli smo,
da obiskovalcev ni ogrožalo nič drugega kot kakšna morebitna ploha.

Trebanjski koš

Obletnica Radia 94
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AKCIJA!
Pomiril agresivneža
Koper. V začetku julija se je intervent
odzval na obvestilo o agresivnem in
tudi sicer neprimernem obnašanju
moškega v varovani trgovinim,
poleg tega pa je obstajal tudi utemeljen sum kraje. Izgrednika je povabil v prostor za preglede in opravil
površinski pregled vrhnjih oblačil.
Našel je dva odtujena artikla in osebo
zadržal do prihoda policijske patrulje.

NOČNO ŠOLANJE
Ljubljana. Kljub počitnicam na eni
od šol v Ljubljani ni bilo miru, saj jo
je sredi noči obiskal vlomilec. Naši
varnostniki pa so nadobudnega
»šolarja« zalotili in zadržali do prihoda policije. V začetku tedna smo
v varnostno nadzorni center Sintala
prejeli alarmni signal iz varovane
osnovne šole. Operater je tja takoj
napotil intervencijsko skupino, ki
je pribrzela na kraj dogodka in pri
pregledu varovanega območja opazila moškega, ki je ravno lezel skozi
okno. Zadržali so ga, obvestili policijo
in fizično zavarovali objekt. Izkazalo
se je, da je neznanec vlomil v šolo,
da bi kradel, vendar so mu načrte
prekrižali naši vestni fantje.

KANISTER OSTAL
PRAZEN
Maribor. Ob 1. uri zjutraj je varnostnik na obhodu varovanih območij ob
ograjenem parkirišču zalotil osebo, ki
je imela poleg svojega vozila pripravljen kanister. Varnostnik je opazil tudi,
da je ograja parkirišča prerezana,
in obvestil varnostno-nadzorni center, ta pa policiste. Osebo je zadržal
do njihovega prihoda. Ugotovili so,
da je prišlo do kraje goriva iz parkiranih tovornjakov. Hitro ukrepanje je
nečedne posle ustavilo in omogočilo
zbiranje dokazov, pripravljeni kanister pa je ostal prazen.

Z dežja pod kap
Novo mesto. Varnostnik je ustavil moškega, ki ga je utemeljeno
sumil kraje več izdelkov. Povabil
ga je na površinski pregled, kjer
je nekaj artiklov tudi našel, moški
pa je pričel bežati. Varnostnik ga je
ustavil pri njegovem avtu. Izkazalo
se je, da ima v avtu tudi torbo, polno
nakradenih oblačil.

550 kraj

smo v zadnjih sedmih
mesecih preprečili v
trgovinah v Ljubljani
in okolici.
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Pogasil požar
Ribnica. Intervent je med obhodom
na enem izmed varovanih objektov
opazil ogenj. Zagorel je odpadni les
na dvorišču. Intervent je z gasilnim
aparatom ogenj pogasil.

BIL JE SONČEN DAN
Kranj. Varnostnica v trgovini je opazovala gospoda, ki je poskušal odtujiti sončna očala. Po prehodu blagajne ga je povabila v sobo za pregled,
kjer je priznal svoj namen.

PREDSTAVIL se je
KOT VARNOSTNIK
Ljubljana. Sintalov obhodni varnostnik je ponoči na ograjenem varovanem gradbišču zalotil moškega, ki
je trdil, da varuje objekt in da ga je
za to najel lastnik. Varnostnik je to
seveda hitro preveril in ugotovil, da
to ne drži, na objektu pa je odkril
tudi več poškodb, ki so bile posledice
poskusov vloma. Poklical je policijo,
ki je moškega prevzela v nadaljnji
postopek.

POmen dobre komunikacije
Sodobna tehnologija omogoča izjemno hiter prenos informacij. Sploh, ko gre za
vprašanja varnosti, pa je človek še posebej občutljiv na način, kako so obravnavane njegove težave in negotovosti, pa tudi, kako hitro in dobro je odgovorjeno na
njegova vprašanja.
Zelo pomembno je, da ima vsak naročnik naših storitev možnost hitro vzpostaviti stik z nami in sporočiti svoje težave, želje in potrebe. Na naslednjih straneh
predstavljamo štiri možnosti, kako stopiti v stik s Sintalom. Telefonska komunikacija je standarden kanal, a jo neprestano nadgrajujemo, e-pošta ima svoje
prednosti in slabosti, zelo dobrodošli novosti pa sta aplikacija za sistem android
in spletna aplikacija.
Vsekakor se lahko vsak odloči, kateri način mu je najbližje, naša skrb pa je, da
vzpostavimo in vzdržujemo učinkovit sistem komunikacije.

Štirje kanali komunikacije
med uporabnikom in Sintalom
Spletna aplikacija
Spletna aplikacija je v zadnji fazi razvoja. Uporabnik se tako
kot pri telefonskem klicu in aplikaciji za android identificira
z določenim varnostnim protokolom. Aplikacija omogoča
komunikacijo z varnostno-nadzornim
centrom prek spleta, uporabnik lahko sporoči napake, naroči servis
in pridobi številko servisnega
naloga, s katero lahko spremlja stanje svojega naročila.

E-pošta
Sporočanje prek e-pošte je enostavno in hitro. V primerjavi z ostalimi predstavljenimi načini komunikacije
pa je e-pošta pomanjkljiva glede varnosti podatkov. Za
nepridiprave je v e-poštni nabiralnik relativno enostavno vdreti, tudi "prisluškovati" pošti ali pošiljati pošto s
tujih naslovov.
Na splošno velja, da naj se občutljivejših dokumentov in informacij ne bi pošiljalo po e-pošti.
Zato pri komunikaciji prek e-pošte vsekakor
predlagamo previdnost. Kljub temu prednosti e-pošte v veliko primerih odtehtajo slabosti, poleg tega imamo na Sintalu
številne mehanizme za varnost.
Za nujne zadeve lahko pošljete sporočilo na
vnc@sintal.si (prejme VNC Ljubljana) ali
vnc.mb@sintal.si (prejme VNC Maribor). Sicer
za splošne informacije uporabite info@sintal.si. Bolj
natančen seznam kontaktov pa najdete na spletni strani www.sintal.si/kontakt.
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Telefon

01 513 00 00 – Sintalov klicni center
02 460 14 00 – neposreden klic v varnostnonadzorni center Maribor
Sintal je prek telefona na voljo 24 ur na dan že več kot 20 let.
Da klicateljem ne bi bilo potrebno poznati kopice telefonskih številk, smo
splošno številko uporabljali 01 513 00 00. Klicatelj je dobil recepcijo oziroma izven njenega delovnega časa neposredno VNC Ljubljana. Pred kratkim pa smo uvedli novost: s klicem na enotno telefonsko številko se klicatelj poveže s Sintalovim klicnim centrom, kjer ima na razpolago menijsko izbiro. Prijazen glas razloži, katero številko od 1 do 8 naj klicatelj vtipka, da dobi neposredno oddelek, ki ga potrebuje. Funkcije posameznih
številk so oodrobneje razložene na naslednji strani.
Številke smo določili glede na to, kaj ljudje, ki kličejo na Sintal,
največkrat potrebujejo. Z novostjo največ pridobijo klicatelji, saj se
izognejo postopku vezave med oddelki. Doslej je namreč vse klice na to
številko sprejemal neposredno varnostnonadzorni center (VNC). Hkrati
sedaj VNC ne prejema več klicev, ki niso povezani z njegovim delom.

Aplikacija za sistem Android
Tablice in pametni telefoni so danes že popolnoma integrirani v naš vsakdan. SMS sporočila o stanju na objektu (vklop/izklop sistema varovanja, alarm, …) naročniki
prejemajo že dolgo vrsto let, kar je zelo učinkovit sistem
obveščanja za tiste z manjšim objektom. Za naročnike
z večjim objektom ali več objekti pa je tak način lahko
nepregleden, zato razvijamo aplikacijo za sistem android, ki
deluje na pametnih telefonih in tablicah.
Aplikacija omogoča:
• Nadzor nad stanjem posameznih varovanih območij (con).
• Naročanje servisa. Prek aplikacije lahko naročnik neposredno odda zahtevo za servis. V varnostno-nadzornem centru jo
takoj zaznajo, zapiše se kot servisni nalog.
• Komunikacijo z varnostno-nadzornim centrom.
• Pregled alarmnih situacij na vseh objektih za obdobje zadnjih 24 ur.
• Nadzor nad izvajanjem del, npr. ali je obhodni intervent obiskal objekt.
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poenostavljeni klici
na Sintal
Kot pišemo na prejšnji strani,
smo pred kratkim uvedli novost na splošni Sintalovi številki
01 513 00 00: s klicem na enotno telefonsko številko se klicatelj poveže s
centralo, nato pa izbere številko od
1 do 8 za želeni oddelek. Zbrali smo
najpogostejše vzroke klicev.
V mojem sistemu tehničnega varovanja je prišlo do okvare. Želim
naročiti servis.
Pritisnite 1. Zavedamo se, da se napake, težave
in vprašanja ne dogajajo le v delovnem času
službe tehnike. Zato naročila servisa oziroma
sporočila o napakah v sistemu sprejema varnostnonadzorni center, ki deluje 24 ur na dan.
Poleg tega ima varnostnonadzorni center (VNC)
najboljši pregled nad varnostjo objektov, hkrati
pa takšen način dela omogoča, da operaterji
takoj vnesejo naročila v sistem. Nad stanjem
naročila imajo pregled tako izvajalci servisa kot
naročniki. Za nujne primere imamo si-cer organizirano tudi dežurno službo tehnike.
Operaterji v VNC pa ne morejo podati informacije, kdaj točno bo servis izveden. Za te informacije je po oddaji naročila servisa na voljo
oddelek tehnike (pritisnite številko 3).

Vtipkajte 01 513 00 00 in ...

Sem doma in pomotoma sem sprožil alarm ...
Pritisnite 1. Naročanje ali preklic intervencije bodo uredili v VNC
(preklic je možen samo s posebnim protokolom, ki ga določita
naročnik in Sintal).

Dobil sem SMS sporočilo o alarmu. Zanima me,
kdaj je na moj objekt prispela intervencija in ali je
bilo vlomljeno?
Pritisnite 2. Naročnik oziroma pooblaščena oseba lahko dobi
informacije o preteklih intervencijah na njegovem objektu. Seveda
samo s posebnim varnostnim protokolom.

Želim govoriti z vodjo fizičnega varovanja na objektu.
Pritisnite 5.

Sem serviser na objektu, ki ga varuje Sintal, sam
pa sem iz drugega podjetja. Naročnik me je napotil, da se za dodatne informacije in izklop alarma
obrnem na Sintal.
Pritisnite 1. Asistenco zunanjim serviserjem ureja varnostnonadzorni center, ki tudi preveri verodostojnost klica.

Sem naročnik Sintalovih storitev in nujno, zdaj,
potrebujem dodatne storitve.
Pritisnite 1. Varnostno-nadzorni center bo na vaš objekt poslal
intervencijsko ekipo. Če gre za storitev v nekoliko daljšem obdobju, denimo nekajurno fizično varovanje, bo operater zadevo uredil
s službo fizičnega varovanja.

Kaj pomeni utripajoča lučka na detektorju dima?

1 - Varnostnonadzorni center.
2 – Intervencija.
3 – Tehnika.
4 – Komerciala.
5 – Fizično varovanje.
6 – Uprava.
7 – Računovodstvo.
8 – Recepcija.

Pritisnite 3. Strokovnjaki sektorja tehnika najbolje poznajo pozamezne elemente sistemov varovanja in kako se vedejo.

Če se klicatelj ne more odločiti med navedenimi možnostmi, klic prevzame recepcija,
ki ga preveže v ustrezni oddelek.

Prejel sem račun, zdi se mi, da je znesek prenizek.

Svoj dom ali podjetje želim bolje zaščititi. Zanima
me, kaj lahko ponudi varnostno podjetje.
Pritisnite 4. V oddelku komerciale bodo prisluhnili vašim potrebam in vam na podlagi tega svetovali, kaj je najbolje za vas.

Pritisnite 7. Računovodstvo odgovarja na vprašanja v zvezi z
računi.
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visokotehnološka Nalepka
Sintalov razvojni oddelek je v sodelovanju s kolegi iz varnostnonadzornega centra, fizičnega varovanja in intervencije razvil lasten sistem za izmenjavo informacij med
napravami, ki ga že uporabljajo varnostniki in naročniki.
Tehnologija NFC (near field communication, sistem za bližnjo
komunikacijo) omogoča izmenjavo informacij med napravami z
vgrajeno tehnologijo NFC na kratki razdalji, ponavadi do štiri centimetre. Velik pomen in potencial za razvoj je pridobila predvsem z
razširitvijo v mobilne telefone.
Napravico v grobem sestavljata čip in induktivna zanka. Ena od
prednosti tehnologije NFC je, da pasivna napravica (glej okvirček) ne
potrebuje lastnega napajanja. Aktivna naprava (mobilnik) prebere
podatke z nje z oddajanjem elektromagnetnega polja.

Možnosti za varovanje
Ko mobilnik prebere podatke v napravici, nameščeni na varovanem mestu, jih preko protokola pošlje v VNC. Algoritem v bazi
glede na podatke sproži ustrezno akcijo; to je lahko alarm, zapis
prihoda na objekt, poslano SMS sporočilo naročniku ... Tako je
sistem vsestransko uporaben. Nekaj primerov uporabe:
• Varnostniki na objektu in obhodni varnostniki s približanjem
telefona nalepki beležijo, v katerem delu so opravili obhod
(pregled, zaklepanje, ...) ali pa sporočajo, kje se nahajajo.
• Interventi sporočijo, da so prispeli na kraj intervencije.
• Nalepka lahko deluje tudi kot panik tipka za zaposlene ali
stanovalce.
Nalepke je praktično nemogoče ponarediti, nekatere pa so narejene tako, da uničijo vse podatke, čim jih kdo poskuša odlepiti.
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Pametni mobilniki dali zagon NFC
Mobilnik z vgrajeno napravico NFC
lahko uporabljamo na tri načine:
Pasivni način - kot kartico: NFC
naprava deluje kot brezkontaktna
kartica, ima zapisane podatke, brati
pa jih ne more;
Aktivni način - kot čitalec: NFC
naprava bere pasivne kartice;
Interaktivno - dve NFC napravi
komunicirata med seboj in si izmenjujeta informacije.
Področja uporabe so zelo široka:
• Vstopnice in javni transport –
mobilni telefon lahko nadomesti
vstopnice, kartice, žetone.
• Mobilno plačevanje – NFC naprava
deluje kot debetna/kreditna
kartica.
• Pametni plakat – z NFC telefonom
preberemo RFID etiketo na kino
plakatu in prenesemo informacije
o filmu.
• V prihodnosti lahko s to tehnologijo pričakujemo še na primer elektronski denar, vozovnice, osebne
dokumente, mobilni marketing,
mobilnik kot ključ …
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Dobri dobavitelji,
zadovoljni naročniki
Kdor želi nuditi zanesljivo, kakovostno
storitev, se mora na takšno storitev
zanašati tudi pri svojih dobaviteljih.
V Sintalu zelo skrbno izbiramo dobavitelje opreme, kar botruje temu,
da ohranjamo uspešno sodelovanje
dolga leta.

videonadzorne tehnologije, in sicer tako v segmentu IP kakor tudi
v segmentu analognih sistemov.

Pred leti smo se v Sintalu odločili za sodelovanje s proizvajalcem varnostnih kamer in druge
opreme za videonadzor Hikvision, ki nas je na
vseh testih prepričal s kakovostjo, vizijo za prihodnost, razvojno ekipo in dostopnostjo.

Za resna varnostna podjetja pridejo v poštev le zanesljivi, kakovostni izdelki. Slabe izdelke trg prepozna kot neuporabne in jih
izloči. Zato so podatki o visokih tržnih deležih na svetovnih trgih
tudi odraz kakovosti izdelkov teh proizvajalcev.

Po šestih letih sodelovanja lahko rečemo, da
je bila to zelo dobra odločitev, saj je Hikvision v
tem času osvojil vodilni tržni delež na področju

Tržni deleži največjih proizvajalcev
opreme za videonadzor v letu 2013
Podjetje

Tržni delež

1. Hikvision

10,9 %

2. Dahua

5,6 %

3. Axis Communications AB

5,4 %

4. Panasonic Systems
Communications Company

4,5 %

5. Samsung Techwin

4,1 %

6. Bosch Security Systems

3,5 %

7. Pelco by Schneider Electric

2,9 %

S svojo kakovostjo prepriča vsakogar, skeptikov, ki dvomijo v kakovost z vzhoda, pa ne prepričuje z besedami, temveč z dejanji. V
tabelah sta seznama največjih svetovnih prozvajalcev, iz katerih je
razvidno, da ima Hikvision največji tržni delež na področju opreme
za videosisteme.

Tudi na področju protivlomnih sistemov smo pred tremi leti
naredili korak bližje Evropi. Med velikim številom proizvajalcev
elementov tehničnega varovanja smo izbrali Satel, podjetje z vizijo,
kakovostjo in standardi, ki so dandanes nujno potrebni (EN 5013X).
Proizvajalcev tovrstnih sistemov je veliko, a ni veliko takšnih, ki
bi imeli tako dober razvoj in načrt za prihodnost kot Satel. Temu
v prid priča tudi vedno večje povpraševanje po njihovih izdelkih, dodamo pa lahko še, da res ponuja vse, kar zahteven kupec
pričakuje od alarmne centrale.
Boštjan Kurmanšek
direktor razvoja

Tržni deleži največjih proizvajalcev
varnostnonadzornih kamer v letu 2013
Podjetje

Tržni delež

1. Hikvision

11,9 %

2. Axis Communications AB

10,8 %

3. Panasonic Systems
Communications Company

7,6 %

4. Samsung Techwin

6,2 %

5. Dahua

5,6 %

6. Bosch Security Systems

4,2%

7. Pelco by Schneider Electric

3,3 %

Zgoraj: Satelova
elegantna in vsestransko uporabna
tipkovnica na dotik
INT-TSG, ki je del
serije izdelkov
Integra.
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VEČ:
www.hikvision.com
www.satel.pl
www.sintal.si
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sejem ifsec
V Evropi za referenčna veljata dva sejma varovanja:
britanski Ifsec in nemški Security Essen. Junija sta
predstavnika Sintala, Marko Dolanc iz projektive in
Boštjan Kurmanšek, direktor razvoja, obiskala prvega.
"Na sejmih ugotavljamo trende razvoja; kaj se dogaja na področju
varovanja," pravi Dolanc. Kot dolgoletna obiskovalca varnostnih sejmov lahko Sintalova strokovnjaka sejem seveda primerjata z drugimi. Tokrat nista bila navdušena. "Velikih napredkov in
zanimivih novosti ni bilo. Sejem je bil preplavljen z videonadzo-

Ifsec se je letos preselil iz Birminghama v London in bil
prvič v sklopu krovnega sejma Zaščita in upravljanje.

rom, predvsem z azijskimi ponudniki, ki stalno izpopolnjujejo svojo

Ifsec 2014 v številkah:

ponudbo," pravi Dolanc.

40.000

Relativno nenavdušenje gre verjetno pripisati tudi temu, da v

obiskovalcev

Sintalu skrbimo za to, da smo neprestano vpeti v tehnološke

19.544

smernice in v dolgoročnejše trende. Novosti zato ponavadi testiramo, še preden pridejo na širši trg, in jih ponudimo naročnikom

obiskovalcev prvi dan

sočasno z globalnimi ponudniki. Z lastnim razvojem pa k napred-

5,2 %

kom v tehnologiji in novim produktom prispevamo tudi sami.

porast števila obiskovalcev
v primerjavi z letom 2013

Ifsec se je sicer po dolgih letih preselil iz Birminghama v London,
kjer ni več v družbi le Firexa, sejma za tehnologijo požarne var-

1.700

nosti, temveč je del sejma Zaščita in upravljanje (Protection &
Management). Tudi zato je nekoliko manjši kot ponavadi.

razstavljalcev

87 %

V načrtu pa imamo tudi obisk jesenskega sejma Security Essen.
"V Essnu pričakujemo več razstavljavcev, predvsem pa ponudbo

razstavljalcev je že rezerviralo
mesto na Ifsecu 2015

večjih mednarodnih podjetij," je še povedal Dolanc.

Infrardeče novosti
V Londonu sicer revolucionarnih novosti niso
ponudili, smo pa ugotovili dobrodošel napredek na
področju termičnih kamer. Termične kamere, kot
vemo, v kombinaciji z obstoječo (oz. že nameščeno)
tehnologijo, na primer IR senzorji, omogočajo
večjo učinkovitost tehničnega, predvsem zunanjega
varovanja. Doslej je bila njihova uporaba zaradi
visoke cene precej omejena. Tehnološki napredek
pa prinaša zmogljivejše in hkrati cenejše termične
kamere, ki imajo denimo tudi funkcijo, da se alarm
sproži natančno takrat, ko zazna temperaturo
človeka (na živali, listje, … pa alarm ne reagira).
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"Kakor se posvečajo toaletnim
prostorom, se tudi strankam"
Kaj imajo skupnega trgovine, šole,
nakupovalni centri, poslovne stavbe,
fakultete, počivališča na avtocestah
in bencinske črpalke? V vseh naštetih
stavbah je prostor, ki je za vsakogar
nujen, vendar se ga pogosto odriva na
stran. To je seveda stranišče.
Vzdrževanost in stanje stranišča v javni uporabi
imata velik vpliv na mnenje o celotni stavbi in
podjetju oziroma organizaciji, ki ima prostore v
njej, je pokazala nedavna ameriška raziskava.
Slabo vzdrževano stranišče tako meče zelo slabo luč na poslovno kompetentnost.
Raziskovalci so ugotavljali tudi, kakšne
posledice ima takšen vtis. "Ne le, da so
zanemarjeni toaletni prostori neprijetni in
odvračajoči za stranke in zaposlene, slabo luč
mečejo na ugled organizacije oziroma podjetja na splošno," trdi Jon Dommisse iz družbe
Bradley, ki je vseameriško anketo naročilo.

73 %

potrošnikov meni, da je slabo stranišče
znak za slab menedžment.

69 %

jih pravi, da negativno vpliva na njihovo
mnenje o podjetju/organizaciji.

65 %

jih meni, da je organizaciji
vseeno za stranke.

61 %

pravi, da dajejo vtis, da je organizacija
lena ali površna.

64 %

pravi, da bodo ali dobro razmislili o
tem, ali še kdaj priti v stik s takim
podjetjem, ali pa se mu kar izognili.

Vzdrževanost in stanje stranišča v javni uporabi imata velik
vpliv na mnenje o celotni stavbi in podjetju oziroma organizaciji.
Priporočljivo je dnevno vzdrževanje toaletnih prostorov.
Denarna ekipa (z leve): Goran, Eva in Luka

Slabo stanje stranišča pa lahko med drugim vpliva tudi na higieno
drugje v organizaciji, denimo pisarnah, kuhinji, prodajnih prostorih, saj si zaradi umazanih pip ali umivalnikov ali odsotnosti mila
in brisač ljudje enostavno ne umijejo rok, kot bi bilo treba. (Vir:
www.ifma.com; Coming Clean)

Vse slabše ali vse bolje?
"Kar 63 odstotkov anketiranih Američanov je imelo lani zelo neprijetno izkušnjo z javnim straniščem zaradi slabega stanja. Leto
prej je imelo takšne slabe izkušnje 51 odstotkov vprašanih," pravi
Dommisse. Premike glede stanja stranišč ugotavlja tudi Sintalova
sanitarna inženirka Anica Škraba. "Varčevanje v zadnjih letih
se odraža tudi na področju čiščenja sanitarij: nekateri naročniki
naročajo storitve vse bolj skope storitve; manjše ekipe čistilnega
osebja za vedno manj časa," pravi.
"Ne bi pa bilo prav metati vse v isti koš. Vse je odvisno od
naročnika, uporabnikov, dežurstva, prisotnosti čistilnega osebja v
sanitarijah, režima, ki je zahtevan ipd., doda ga. Škraba."
Istočasno se nekateri toaletni prostori nadstandardizirajo.
"Namešča se razna dezinfekcijska sredstva za sedišča školjk, da
se ustvari občutek očiščene deske, pa samočistilne WC deske, v
vedno več sanitarijah se predvaja glasba," drugo plat medalje
razloži sanitarna inženirka. " Še vedno pa uporabniki opazijo, ko
so podajalniki za WC papir prazni."
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Domisse poleg ustreznega čistilnega in vzdrževalnega servisa svetuje vgradnjo sodobnih naprav in materialov, ki lahko
bistveno pripomorejo k dobremu vtisu, pa tudi dolgoročnejši
vzdrževanosti. "Danes so denimo praktično nujne naprave
z brezkontaktnim upravljanjem, saj so enostavne za uporabo, pomagajo uporabnikom izogniti se dotikanju površin v
stranišču, zmanjšujejo prenašanje bakterij in pripomorejo k
splošni higieni," pravi.
Svetuje tudi uporabo trajnostnih in hkrati bolj vzdržljivih
materialov, tudi recikliranih, ki so zelo obstojni, enostavni za
vzdrževanje in poleg vsega manjše breme za okolje. Pomemben
je tudi njihov videz.

Kaj je torej najbolj pomembno?
Anica Škraba lastnikom stavb polaga na srce naslednje nasvete.
"V toaletnih prostorih so pomembni čistoča, vzdrževanost, urejenost, opremljenost z ličnimi podajalniki za sanitarni material,
ki brezhibno delujejo in so polni (za toaletni papir, brisače, milo,
…), ljudje opazimo tudi prijeten vonj, povezan s čistočo, ustrezno
nameščene in praznjene koše za odpadke, tudi nameščene kljuke
za obešanje torbic in tako dalje." V bolj obiskanih toaletnih prostorih je smiselno dežurstvo - tako da v obratovalnem času poteka
kontinuirana kontrola.
Na stanje sanitarij vplivajo tudi manj kakovostna sedišča toaletnih
školjk, ki se kljub ustreznemu čiščenju grdo obarvajo. Slabo so
videti tudi neustrezno vzdrževane, ki so lahko tudi iz dražjih materialov, vendar denimo zaradi napačnega čistila poškodovane.

j

e

Kaj postori čistilka ali čistilec?
Vsaj enkrat dnevno se priporoča:
• praznjenje košev za odpadke
• čiščenje lijakov in pip
• prebrisati podajalnike papirnatih
brisač in tekočega mila
• pregledati in očistiti ploščice ob
umivalnikih in podajalnikih za papir
brisače ter ob umivalnikih
• očistiti ogledala
• očistiti sedišče WC školjke vključno s
pokrovom,
• prebrisati podajalnik WC papirja,
• prebrisati podajalnik vrečk za damske
vložke,
• prebrisati podajalnik za WC obloge,
• očistiti školjko zunaj in znotraj,
• pregledati metlico, jo po potrebi
očistiti,
• obrisati zunanjost posodice ali držalo
WC metlice,
• sprazniti košek za higienske odpadke
v ženskih sanitarijah,
• V nekaterih primerih tudi odstranjevanje napisov, grafitov ipd.
Poleg dnevnega vzdrževanja sta vsekakor potrebna še tedensko in mesečno
vzdrževanje.

Šest najhujših primerov, ki so se jih morali
lotiti čistilci in čistilke Sintala Eko
• WC školjka, polna iztrebkov.
• Poplavljene sanitarije, polne iztrebkov – zamašitev
cevi.
• Sanitarije, kjer pri gradnji niso bili pravilno izvedeni
odtoki v kanalizacijo in se v sanitarijah, kljub temu da
so čiste in redno čiščene, širi močno neprijeten vonj.
• Sanitarije, kjer leži v zaklenjeni kabini nezavestna
oseba po uporabi mamil.
• Pobruhane sanitarije, ki so jih z zunanje strani zaklenili in je bil potreben vzdrževalec, da je vdrl vanje in se
jih je lahko očistilo.
• Močno zanemarjene sanitarije z debelimi oblogami
vodnega in urinskega kamna.
Dolgoletno zanemarjanje lahko privede
celo do takšnih ekstremov.
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TEcimo, tecimo!

(a ne prehitro in ne pretiravajmo.)*
Živimo v času ekstremov. V zadnjih tridesetih letih se je debelost v
državah razvitega sveta povečala do
trikrat, istočasno pa se je število ljudi,
ki pretečejo maraton, povečalo 20 krat.
Medicinska stroka se tako srečuje s
posledicami obeh ekstremov – zasedenega/sedečega življenjskega sloga in
prekomerne telesne aktivnosti. V obeh
primerih prihaja do stranskih učinkov,
ki vodijo v različna obolenja.
Zdravniki se radi navežemo na izreke znanega "očeta medicine", Hipokrata. Že on je učil,
kar bi vam rada povedala tudi sama: "ravno
pravšnja količina vadbe, ne preveč in ne premalo, je najbolj varna pot do zdravja". Za
njegove trditve, izrečene v petem stoletju pred
našim štetjem, imamo v 21. stoletju našega
štetja mnoge znanstvene dokaze. In če živimo
v času, ko je zanesljivo dokazano, da je redna telesna aktivnost prava pot do zdravja,
se moramo vprašati tudi, ali preveč telesne
aktivnosti lahko škodi?
Verjetno je na to vprašanje najlažje odgovoriti
za področje poškodb kostno-mišičnega sistema, saj se le te pojavljajo pri do 80 % tekačev
na dolge proge in so zato tako tekačem kot
zdravnikom najbolj znane. Manj pa se govori o
drugih zdravstvenih težavah, ki se pojavijo redkeje in akutno. To so poškodbe črevesja zaradi
zmanjšanega pretoka krvi, hiponatriemija,
akutna odpoved ledvic, nekardiogeni pljučni
edem in nenadna srčna smrt. Nenadna smrt
med maratonci iz kateregakoli od navedenih
razlogov je relativno redek pojav in se zgodi pri
približno 0.5 do 1 na 100,000 udeležencev. Pa
vseeno verjamem, da nihče med tekači ne želi
biti Phidippides – doseči cilj in se zgruditi.

Denarna ekipa (z leve): Goran, Eva in Luka

Ne le telesna neaktivnost, tudi preveč intenzivna
telesna vadba je lahko nevarna za zdravje.

priporočajo omejitev visoko intenzivne vadbe na 30-50 minut dnevno. Redna zmerna telesna aktivnost bo namreč dodala življenje
vašim letom in leta vašemu življenju. Nasprotno temu pa bo tek,
ki ga pretečemo s preveliko hitrostjo, pri katerem pretečemo preveliko razdaljo in ga redno ponavljamo preveč let, lahko pospešil
približevanje ciljni črti vašega življenja. Odločitev je vaša.
Doc. dr. Petra Zupet
predstojnica Centra za medicino športa na ZVD Zavodu za varstvo
pri delu in odgovorna urednica revije Medicina športa

Tisti, ki jim je cilj preteči maraton na Olimpijskih
igrah v Riu leta 2016, ne morejo brez visoko
intenzivnega večurnega treninga dnevno. Za
tiste pa, katerih cilj je živeti kvalitetno in gledati
Olimpijske igre leta 2052 s tribun, strokovnjaki

*Članek je bil prvič objavljen kot uvodnik v strokovno revijo
Medicina športa s temo: Vse, kar bi bilo dobro vedeti teku.
Več: www.cms.zvd.si
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Kako se izogniti
športnim poškodbam
Ljubljana bo 26. oktobra gostila edega od vrhuncev
tekaške sezone; Volkswagen Ljubljanski maraton
2014. Strokovnjaki ZVD - Zavoda za varstvo pri delu
na tej prestižni prireditvi vsako leto nudimo medicinsko
pomoč številnim tekačem, ki niso ustrezno pripravljeni.
Kot pišemo na prejšnji strani, si tekači lahko s takšno telesno
aktivnostjo povzročajo nepopravljivo ali celo življenjsko nevarno
škodo. Tek ima namreč poleg ugodnih lahko tudi škodljive učinke
na zdravje.
Maraton je vsekakor velik napor za telo. Priporočljivo je, da se tekači
pred tako zahtevno preizkušnjo pravočasno posvetujejo s specialisti
medicine športa, ki bodo lahko ocenili, v kakšnem zdravstvenem
stanju je tekač, kakšna je njegova telesna zmogljivost, kako naj se
pravilno pripravlja in celo, s kakšnim tempom naj teče.
Enako se priporoča tudi ostalim rekreativnim tekačem in drugim
športnikom. Mnogokrat se rekreativni športnik niti ne zaveda, da
je moč njegovo trdovratno poškodbo enostavno pozdraviti, ali pa,
da je s prilagoditvijo prehrane in treninga mogoče dosegati bistveno boljše rezultate.
Center za medicino športa ZVD Zavoda za varstvo pri delu na enem
mestu združuje strokovnjake s področja medicine športa, ortopedije, kineziologije, fizioterapije, psihologije športa in nutricionistike. Z naštetimi dejavnostmi nudi profesionalnim in rekreativnim
športnikom celovit, multidisciplinaren pristop, ki zagotavlja kakovostne storitve na najvišjem nivoju.

Športno-funkcionalna diagnostika
in vadba
Programi športne vadbe se izvajajo po predhodni športno-funkcionalni diagnostiki, ki jo
opravita specialist medicine športa in kineziolog. Vadečega najprej naučimo pravilne
tehnike izvajanja vaj za moč, preventivnih
vaj, vaj ravnotežja in stabilizacije ter pravilne
tehnike teka. Učinke vadbe nadziramo z uporabo merilne tehnologije. Storitve zajemajo
osebni trening, vodenje treningov za skupine na
terenu, fitnes program, program za pozno rehabilitacijo po poškodbah, predavanja o sodobni
vadbi ipd. Na ZVD sta vam na voljo tudi športnomedicinski fitnes in dvorani za kinezioterapijo,
kjer lahko športniki/rekreativci izvajajo proces
treninga pod nadzorom osebnih trenerjev in
fizioterapevtov.
Poleg naštetih dejavnosti v Centru za medicino
športa pripravljamo tudi nasvete glede prehrane, športnikom lahko svetuje tudi športni
psiholog.
Če pa že pride do poškodbe - zaradi slabih
priprav ali kljub dobrim - pa naši strokovnjaki
poskrbijo za program ustrezne rehabilitacije in
nadaljevanja treninga.

Preventivni pregledi

Doc. dr. Petra Zupet,
specialistka medicine športa
predstojnica Centra za medicino športa,
ZVD Zavod za varstvo pri delu

Preventivni pregledi vrhunskih športnikov in rekreativcev
vključujejo klinični pregled specialista medicine športa, laboratorijske preiskave, fiziološke preiskave (preiskave pljuč, srca
gibal,...) in izdajanje zdravniških potrdil. Preventivni zdravstveni
pregled se priporoča vsem, ki se ukvarjajo s športom, ne glede
na starost in nivo aktivnosti. Priporočljivo ga je opraviti pred
pričetkom športnega udejstvovanja, nato pa odvisno od starosti in
nivoja aktivnosti na 1 do 2 leti.
Nadgradnja tega osnovnega pregleda so obremenitvena testiranja,
s katerimi se oceni stanje srčno-žilnega sistema in dihal, tveganja
za nenadni srčni dogodek, primernost za določeno športno panogo,
telesno zmogljivost in se pridobijo parametri, ki služijo za pravilno
individualno načrtovanje treninga.
Za preprečevanje športnih poškodb se je priporočljivo
pred večjimi napori posvetovati s specialistom.
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utrinki poletja
Na Sintalovem Facebooku se nas druži
že več kot 1.300. Julija smo prijatelje
povprašali, kakšno je njihovo poletje.
V zameno za utrinke dogajanja smo
obljubili dve Sintalovi brisači; eno za
objavo na Facebooku z največ všečki
in eno za izžrebano objavo. Po odzivu
sodeč ni bilo letošnje poletje nič kaj
deževno, vsekakor pa ne dolgočasno!

Špela Jarc: "Morje Mali Lošinj "

Vlasta Šimec: "Bazen v termah Topolšica."

Zofija Kokole Mahne:
"Meni je blo tudi lepo na morju,
ampak lani in to v Poreču."

Rok: "Sončni zahod v Selcah"

Tinna Ferk: "Čist dopustniško"

Izžrebana objava: Sabina Kaše: "Najin dopust v Egiptu"

Marko Azman:
"Ena slikca za Sintal."

Branko Brinjevec: "Ena slikca
za firmo Sintal z morja!"

Tomaž Zrim:
"Mi se pa to poletje privajamo na oder :)"
Sabina Nezirevic: "Budva"

Tanja Božinovič: "Takle mamo to poletje :)"

Daniel Obrenović: "Tkole pa mi lovimo sončk pa
počivamo v Maredi. Na sliki: naša mala Neža."

Anamarija Hrup: "Dalmacija - Turanj"

Zdenka Korošec: "Jaz v Mostrani."
Gabrijela Zagoričnik

Pridružite se nam:
facebook.com/sintal.koncern
Eno Rizvič: "Tunizija."

Mica Potica: "Jaz na sprehodu na jezeru."

Nina Flajnik

Zmagovalna družina Antolič z največ všečki :)

Katja Daniel Damjan: "Savudrija ..."

Željko Lipnik: "To poletje smo se
hladili v zdravem okolju in med
drugim bili na Veliki Planini."

Darija Darija:"Tudi poletno razvajanje
v Termah Banovci je lepo."

David Boršo:"Jordan na ''vrhu'' Krka."

Jani Pirc: "S kolesom21
iz Lesc na Belopeška jezera."

Lana Svet: "Benetke :)"

Dragica Puz: "Kopanje na
mariborskem otoku."
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VODITEL.
NA POP TV
(ROŠ)

PLAVALKA
ISAKOVIČ

VODORAVNI
PREREZ
STAVBE

AMER.
PREDSED.
BARACK

KOŠARKAR
BEČIROVIČ

SLOV.
PEVKA
RUPEL

NEVARNA
ŽUŽELKA

KONICA

INTERNET
EXPLORER

IGOR
VIDMAR

MUSLIMANSKI UPORNIKI V AFG.
POTOVANJE PREKO

AVAR

KAZALNI
ZAIMEK

POVRŠIN.
MERA

IGRALKA
FARROW

SELEN

POLITIČNOST

JADRAN.
OTOK

PREBIVALKA
TIBERIJE

UMRLI
AMERIŠ.
IGRALEC

ANTON
TALJAT

MATI

BRITANSKI
DJ IN
PRODUC.
(LEWIS
MUNNS)

MESTO
PRI
ZADRU

TISTA,KI
OBIRA
ZNAN
NOGOMET.
PORTAL

IRIDIJ

MESTO V
INDIJI

BREZNIK
RADO

UMITA

IGOR
KRŠINAR

ROMUNIJA

DOMENA
ARGENTINE

IDA
VIDMAR

ZRNATA
JED
(KRAJŠE)

MESTO V
GRČIJI

DEL VOZA

SLOV.
IGRALKA
ZEMLJIČ
OBOROŽENA
KRAJA
SLIKAR
JOŽE
HORVAT

PREBIVAL.
AOROV

PRIPADNIK
STAREGA
EGIPČAN.
NARODA

KAR JE
VBODENO

LATINOROMANSKA
PRIPONA

OBER

NARIS

ORANJE

ENERG.
FIRMA V
ZDA
(VELIKA
AFERA)

BUBE
METULJEV
(MNOŽ.)

TEROR.
ORGANIZACIJA
AL .....

KOŠARKAR
NBA
(TREVOR)

Za sodelovanje v žrebu pošljite nagradna gesla
(zasenčena polja) in svoj naslov do 15. novembra 2014
na naslov: Sintal, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na sintalcek@sintal.si.

REZISTENČNI
INDEKS

MAKARSKA

SLIKA
GOLEGA
TELESA

INDIJSKI
IGRALEC
KAMAT

KNJIŽNA
JUNAKINJA
KARENINA

URBAS
BRANKO

SLAN
GRŠKI
SIR
NOGOM.
MATAVŽ

NATRIJ

GOL

MEDNAR.
AVTO ZVEZA
(ORIGIN.)

PREBIV.
RIVE

ASSOCIATED PRESS

LENOST

SVEČAN
SPREJEM

BRAZILSKI
PEVEC
(FIGUEIRA
MELLO)

P(I)V)O

LADO
KOROŠEC

ARGON
KRAJI NA
DEŽELI

BOŽANSKO
BITJE

OTOK V
KVARNERJU

SLADKA
ŽGANA
PIJAČA

IGRALKA
RINA

AMER.
VODITELJICA
WINFREY

EVROP.
TV
UNIJA

Slovarček: ARIZA – ameriški poklicni igralec košarke v NBA (Trevor); DROPTEK – britanski DJ in glasbeni producent s pravim imenom Lewis Munns;ELOMAR – brazilski pevec
in tekstopisec Elomar Figueira Mello; ENRON – ameriško energetsko podjetje, znano po finančnem škandalu; GOAL – znan nogometni portal goal.com; NINAD – indijski igralec
Bollywooda Ninad Kamat; TAVRI – mesto v Grčiji; TRAL – indijsko mesto v pokrajini Pulwama

NAGRADNA KRIŽANKA

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrajenca/ko, ki bo po pošti prejel/a
nagrado, njegovo/njeno ime pa bomo objavili v prihodnji številki. Rešitev iz
prejšnje številke je: Varovanje med dopusti, protiropni sistem, Center za medicino športa. Nagrajenec je Alojzij Urbanija, Hrastnik. Čestitamo!

Na tekočem
Vabljeni na Sintalove spletne strani, kjer se vedno kaj dogaja: novice,
odzivi na aktualno dogajanje, dosežki
naših sodelavcev, zanimive fotografije
z dogodkov. Z nami lahko delite svoje
izkušnje s Sintalom ali zanimivosti iz
vsakdana.

www.facebook.com/
sintal_koncern
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www.twitter.com/
sintalkoncern

www.sintal-varovanje.
blogspot.com
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varnostnika trimesečja
Anton Sadar, Osrednja Slovenija
"Anton Sadar je natančen, profesionalen in dosleden varnostnikreceptor, ki ničesar ne prepušča naključju," pravi njegov vodja
Stanislav Ostrež. Delo opravlja na objektih NLB, je urejen, vesten,
komunikativen in vedno pripravljen priskočiti na pomoč, kjerkoli
ga potrebujejo, tudi pri prireditvah in drugih izrednih varovanjih. Kot pravi sam, delo ni monotono, potrebno je spremljati
obiskovalce, voditi evidence, veliko je dela z računalnikom, zato
se je vseskozi potrebno izobraževati. "Zelo pomembna sta mi
red in disciplina, da stvari tekoče potekajo," pravi Anton. "Ekipa
sodelavcev je v redu, dobro se razumemo. Imamo tudi dobrega
vodjo, ki nas zna vzpodbuditi k še boljšemu delu in tudi v pravem
trenutku umiriti morebitno napeto situacijo." Po uspešnem delu
pride zasluženi prosti čas, v katerem Anton uživa v gibanju v
naravi, sprehodih, kolesarjenju, delu v gozdu.
Vsestransko aktivni in skrbni varnostnik Anton
Sadar svoje delo opravlja na objektih NLB.

Siniša Bilandžić, Osrednja Slovenija
Siniša Bilandžić opravlja delo interventa na območju Ljubljane.
V Sintalu dela od leta 2009, ko je začel kot varnostnik, že od
samega začetka pa si je nadvse želel delati v intervenciji. Leta
2011 je tako postal intervent, in kot sam pravi, nadvse uživa.
"Od nekdaj sem si želel opravljati delo policista, vojaka ali kaj
podobnega, kjer bi bilo delo dinamično, kjer se dogaja "na
polno", alarmi, interventne vožnje, orožje, lovljenje nepridipravov ... in to sem našel v Sintalu v intervenciji," pove Siniša. Za
to delo živi in v njem res uživa. "Že vrsto let vestno, predano
in požrtvovalno opravlja naloge interventa," pravi njegov vodja Davor Pajk. "Pred kratkim pa se je še posebej izkazal kot
človek. Nesebično je priskočil na pomoč občanu, ki je zaradi
zdravstvenih težav obležal na pločniku, medtem, ko so se vsi
ostali mimoidoči in mimo vozeči obrnili stran." Na vprašanje,
zakaj se je odločil, da pomaga neznanemu občanu, je Siniša
odgovoril z vprašanjem: "Ali ni moto podjetja Sintal Vaša varnost je naša skrb?"

Intervent Siniša Bilandžić si je že od nekdaj
želel opravljati delo, polno akcije.

Junija nas je mnogo prekmalu za vedno zapustila
spoštovana sodelavka in prijateljica

Majda Mahorič
Bližnjim izrekamo iskreno sožalje.
Sodelavci
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oglas

Center za
medicino
dela.
Center za
tehnično
varnost in
strokovne
naloge.
Center za
fizikalne
meritve.

Center za
medicino
športa.

Imate težave
z dolgotrajno
poškodbo?
V Centru za medicino športa izvajamo
najsodobnejšo funkcionalno diagnostiko
v Sloveniji. Uspešno povezujemo športno
stroko in medicino. Ker ne ugotavljamo le
zdravstvenega stanja, temveč tudi telesno
zmogljivost, lahko pripravimo smiselne
programe okrevanja in vadbe za rekreativne
in profesionalne športnike.
Za najboljše rezultate.
Naša dejavnost temelji na visoki tehnologiji in
vrhunskih strokovnjakih s področij medicine
športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije,
biokemije, nutricionistike, psihologije športa,
ortopedije in fizioterapije.

Celovite rešitve s področja
medicine dela in športa ter
varnosti pri delu.

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00, F: +386 (0)1 585 51 01
Poslovna enota Koper: T: 05 630 90 35
Poslovna enota Celje: T: 05 908 38 30
E: info@zvd.si, www.zvd.si

Center za medicino športa

