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Radeton vznikol ako rodinná firma a je druhou rodinou nielen pre svojich 
zamestnancov. Zdieľame starosti i radosti, zaujímame sa jeden o druhého. 
Rovnako sa správame aj k vám, zákazníkom.

Pozrite sa, čo je u nás nové a príďte sa presvedčiť! Dvere u nás máte 
kedykoľvek otvorené. V podpore klientov nachádzame hlbší zmysel našej 
práce, ktorá nás naozaj baví.

IV. ENIGMA      LYMPIÁDA

S jeseňou sa po dvoch rokoch vráti do Prahy 
„Enigma olympiáda“, špeciálne medzinárodné 
sústredenie, kedy sa na jednom mieste stretnú ľudia 
z rôznych štátov a miest, aby sa zaoberali podobnými 
situáciami, rovnakými problémami a spoločne hľadali 
najlepšie a najjednoduchšie cesty ich riešenia.

10
10.–12. 10. 2018

CHCETE SA ZÚČASTNIŤ?
Máme ešte voľné miesta pre tých, ktorí chcú lepšie 
a efektívnejšie zvládať prácu s prístrojom Enigma. Budeme 
radi, keď sa pripojíte vy, ktorí pracujete s týmto úžasným 
pomocníkom v boji s únikmi vody. Medzinárodná účasť ľudí 
z praxe, ktorí s Enigmou každodenne pracujú, a náš odborný 
dohľad zaručí, že z tejto akcie odídete vyzbrojení novými 
poznatkami, ktoré uľahčia a urýchlia vašu prácu.

Hláste sa na Enigma Olympiádu cez naše webové stránky: 
www.radeton.sk/index/skoleni/id/103.

POTREBUJETE ŠKOLENIE „NA MIERU“ PRE PRÁCU 
S NAŠIMI PRÍSTROJMI?
Ak máte záujem o poldenné alebo celodenné školenie, ktoré by 
bolo určené špeciálne vašej firme, vašim kolegom alebo vašim 
špecifickým potrebám, potom nás oslovte (info@radeton.sk, 
+421 46 542 4580). Radi s vami dohodneme podrobnosti. Školiť 
môžeme ako vo vašej firme, tak v našom sídle vybavenom 
cvičným polygónom.

Prístroje, ktoré predávame, dôverne poznáme a vieme s nimi 
pracovať. Naučíme to aj vás!

NH PRAGUE CITY



POPREDNÍ 
PREDSTAVITELIA 
VODÁRENSTVA SA STRETLI
V dňoch 23.–25. 05. 2018 sa na východnom Slovensku 
v mestách Košice a Trebišov konal nultý ročník Stretnutia 
popredných predstaviteľov vodárenstva z Česka a Slovenska.

Stretnutie sa konalo pod záštitou spoločností VVS, a.s. a Radeton. Zúčastnili sa 
na ňom zástupcovia vodárenských spoločností na čele s Ing. Stanislavom Hrehom, 
PhD. (prezident AVS) a Ing. Oldřichom Vlasákom (riaditeľ SOVAK).

PREJEDNÁVANÉ TÉMY BOLI ŠIROKOSPEKTRÁLNE A ZAMERANÉ 
NA PROBLEMATIKU V ODBORE VODÁRENSTVA, NAPR.:
• rôzne typy modelov vodárenských spoločností; ich výhody a nevýhody,
• švajčiarsky model,
• britský model,
• porovnanie legislatívnych prostredí,
• oprávnenosť nákladov,
• regulácia cien vody,
• čerpanie eurofondov,
• rozdiely v investičných skladbách spoločností do obnovy a do budovania 

novej infraštruktúry,
• korelácia medzi výškou investície a odpismi,
• zdroje financovania a pomer jednotlivých podielov zdrojov,
• rôzne koncepcie znižovania strát vody,
• ekonomická úroveň strát – rôzna pre každú vodárenskú spoločnosť,
• vplyv politiky na prevádzku, úskalia motivácie chovať sa ekonomicky,
• protichodnosť potreby solidarity a ekonomickosti,
• dvojzložková voda – nový názov Spravodlivá cena vody,
• regulačná diskriminácia voči iným odvetviam (energetika, plynárenstvo),

• investičná výstavba a napojenosť odberateľov; 
návratnosť investícií; akcie „Prípojka za 1,- €“ 
a „Napojme sa“,

• akcia „Zelené Slovensko“ – vývoz žúmp.

Stretnutie bolo doplnené o prehliadku nového 
vodárenského polygónu umiestneného v priestoroch 
strednej školy v Trebišove. Ten bude v predmetnej 
škole slúžiť na nadobúdanie praktických skúseností 
študentov ako budúcich vodárenských pracovníkov 
a pripraví ich na riešenie rozmanitých situácií 
v odbore.

Jednotlivé témy boli diskutované aj 
prostredníctvom neformálnych rozhovorov 
v priestoroch tokajskej pivnice. Všetci zúčastnení 
sa jednotne zhodli v názore, že podobné stretnutia 
sú vynikajúcou príležitosťou pre získanie novej 
inšpirácie, vzájomné zdieľanie skúseností, 
a vyjadrili presvedčenie o potrebe pravidelnosti 
stretnutí obdobného charakteru.
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ZÁŽITKY S TESLOU 
AKO ODMENA PRE VÁS

TESLA ZA HÁDANKY
Zapožičanie našej firemnej „Zlatušky“ môžu vyhrať 
zákazníci pri rôznych príležitostiach v priebehu 
celého roka. Jednou z možností, ktorá sa opakuje 
hneď niekoľkokrát, je vyhrať Teslu za vylúštenie 
našich hádaniek. Každý mesiac sa na našich 
webových stránkach objavuje nová hádanka. Každý 
kvartál vám teda prináša až tri nové príležitosti 
k výhre. Čím viac hádaniek totiž uhádnete, tým 
viackrát sa vaše meno objaví v osudí.

Výnimkou je 3. štvrťrok so samostatnou Veľkou 
prázdninovou detektívnou hrou, ktorá na čas 
nahradila klasické mesačné Hádanky. O šancu 
vyhrať Teslu v nej neprichádzate, a navyše si 
zahráte o rad tematických cien. Ak ste túto hru 
zatiaľ neobjavili, nič nie je stratené! Prečítajte si 
naše Aktuality (www.radeton.sk/aktuality) medzi 
26. a 35. týždňom a do konca septembra sa k našej 
hre pripojte.

STAŇTE SE ČLENOM 
NAŠEJ KLIENTSKEJ ZÓNY
Pre 3. štvrťrok to síce neplatí, ale v tých ostatných majú členovia 
Klientskej zóny v hádaní hneď niekoľko výhod. Odpovedajú rovno 
v sekcii Súťaže, majú na výber z 3 možností a za správnu odpoveď 
získavajú 5 bodov na svoje konto, ktoré členstvo automaticky 
prináša. Body z konta možno vymieňať za darčeky a výhody 
pre vás či vašu firmu. Členstvo je zadarmo a prináša aj ďalšie 
bonusy. Viac zistíte na www.radeton.sk/klub.

TESLA ZA OBJEDNÁVKY
Vedeli ste, že prebieha aj paralelná súťaž o Teslu, kde losujeme 
zo všetkých prijatých objednávok na tovar? Losujeme opäť 
každý kvartál. Objednávky pre losovanie zostávajú v osudí 
pripravené na ďalšie kolo. Pri nákupoch do konca septembra 
2018 bude mať teda vaša objednávka šancu na výhru ešte 2×. 
Tak šup šup, rýchlo si vyberte nejakého šikovného pomocníka 
z našej ponuky!

Sľúbili sme, že rok 2018 bude pre vás, našich zákazníkov, 
znamenať viac príležitostí k výhre neobyčajného zážitku 
– TESLOVÍKENDU. AKCIATESLAVÍKEND



SÚŤAŽ

2.

3.1.
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TESLA ZA FOTKU
Radi (sa) fotíte? Potom neváhajte a foťte (sa)! 
Vyhlasujeme súťaž o fotku pre Radeton. Podmienkou 
je odfotiť seba alebo kolegu (či rovno celý húf 
kolegov) s akýmkoľvek prístrojom od Radetonu.

Nesedí vám žiadna z kategórií, ale máte (nápad na) 
skvelú fotku? Skúste svoje šťastie a fotku určite pošlite! 
Fantázii sa medze nekladú!

O zaslané fotky sa s vami podelíme na našej radetonskej 
facebookovej stránke. Autor fotografie, ktorá sa bude 

najviac páčiť našej odbornej porote (je jedno v ktorej 
kategórii), vyhrá Teslu na celý víkend.

Odmena neminie nikoho. Pre každého zo súťažiacich 
máme pripravený malý darček.

SÚŤAŽIME 
V 3 ZÁKLADNÝCH KATEGÓRIÁCH:

SPÔSOBOV, AKO SI UROBIŤ RADOSŤ A NIEČO PEKNÉ PREŽIŤ, 
JE MNOHO. MY VÁM PONÚKAME O NIEKOĽKO MOŽNOSTÍ VIAC. 
PRETOŽE ZÁŽITKY NIČÍM NENAHRADÍŠ.

Posielajte do soboty
15. 12. 2018

15
Losovanie prebehne

10. 1. 2019

10

Porucha, kix, proste 
zložitá záležitosť.

 Prístroj netradične: v netradičnej 
situácii, netradičnom prostredí…

Model/ka s prístrojom. 
Na mierach 90-60-90 rozhodne 
netrváme. Dokonca ani 
neoholená tvár nie je prekážkou. 
Naopak – môže to byť výhoda .

Posielajte na 
soutez@radeton.cz 
alebo správou na FB 

(www.facebook.com/Radeton/)

Každý súťažiaci
dostane odmenu.



Krytie
IP65

Predĺžená
záruka

Predĺžená
splatnosť

+XX

Lokátor RD7100 PL

Vysielač TX5

Transportná taška

4.260 €

3.500 €
Ceny sú uvedené bez DPH

Lokátor RD8100 PDL

Vysielač TX10B-iLOC

Akumulátor Li-Ion 8 Ah 
pre vysielač, nabíjač 230 V

Akumulátor Li-Ion pre 
prijímač, nabíjač 230 V

Vysielacie kliešte Transportná taška

7.345 € 

5.800 € 
Ceny sú uvedené bez DPH

Do marca 2019 máte šancu ju využiť…
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AKCIA „ODMEŇUJEME 
VERNOSŤ“ POKRAČUJE!
Už minule sme vám dávali vedieť, že firma Radiodetection® 
oslavuje výročie 50 rokov od vzniku prvého lokátora. Išlo 
o veľkú revolúciu vo svete trasovanie (pretože od tej doby už 
môže trasovať aj „jednoruký“), a preto sme sa rozhodli osláviť 
narodeniny prvého lokátora tak, že jeho podstatne mladších 
„bratov a sestričky“ vypustíme do sveta za podmienok, ktoré 
tu ešte neboli!

Každý, kto už má lokátor tejto značky, si bude môcť do marca 
roku 2019 kúpiť jednu z nasledujúcich dvoch ponúkaných sád 
lokátorov za exkluzívnu cenu!

SADA RD8100™
• Jednoduché ovládanie
• Súčasné a automatické zobrazenie hĺbky 

a veľkosti prúdu
• Lokalizácia sond a porúch na kábloch
• Nízka hmotnosť a dlhá životnosť
• 22 aktívnych frekvencií a 4 sondy
• 4 pasívne frekvencie
• Meranie smeru prúdu
• Vzdialené ovládanie vysielača cez Bluetooth 

až na 400 m

SADA RD7100™
• Jednoduché ovládanie
• Súčasné a automatické zobrazenie 

hĺbky a veľkosti prúdu
• Lokalizácia sond a porúch na kábloch
• Nízka hmotnosť a dlhá životnosť
• 5 aktívnych frekvencií a 1 sonda
• 2 pasívne frekvencie

www.radeton.sk/kontakt
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ZÁHADA MENOM OLLI PRICHÁDZA
„V poslednej dobe sa tu dejú čudné veci. Nikdy neviete, 
kedy a kde sa zase objaví a čo to vlastne robí... Musíme byť 
stále v strehu“, hovorí Terézia Červeňová, miestna obyvateľka.

O tom, že v Prievidzi sa dejú čudné veci, už nie je pochýb. 
V posledných dňoch počujeme čoraz viac zvestí o tom, 
že sa tu objavuje niečo, čomu miestny začali hovoriť OLLI.

Už niekoľko očitých svedkov OLLIho zahliadlo v okolí ulice 
Rovná, kde zhodou okolností sídli aj Radeton. OLLI je však 
údajne plachý a lapiť sa (zatiaľ) nenechá.

„Podarilo sa mi ho odfotiť, ale hneď zase zmizol. 
Je to vážne záhada!“ vypovedala jedna z očitých svedkov, 
Ing. Dáša Zrníková, ktorá sa zaoberá hľadaním týchto noviniek 
v odbore plynárenstva. „Pripomína mi trochu detektory 
LeckOmiO alebo SIGI, ktoré poznáme už dlho, ale niečo mi 

hovorí, že sa jedná o ešte oveľa viac rozvinutý druh detektora, 
ktorý zatiaľ doteraz nikto neopísal. Až sa nám podarí o ňom 
zistiť viac, bude to naozajstná PECKA,“ dodáva s neskrývaným 
nadšením.

„Myslím, že obyvatelia nemusia mať z OLLIho strach. 
Určite im nijako neuškodí. Naopak! Podľa môjho názoru 
to bude veľmi užitočná vecička,“ uzatvára optimisticky svoj 
rozhovor pre náš časopis.

Na uvedených fotografiách môžete vidieť zábery OLLIho, ktoré 
nám poskytli anonymní svedkovia, na vlastné oči. Či sa jedná 
o podvrh, nevydarený žartík, skutočnú záhadu alebo nový druh 
plynárenského zázraku, môžeme zatiaľ len hádať. 

O ďalšom vývoji prípadu OLLI vás budeme čoskoro informovať 
na našich stránkach.

ZATIAĽ ODPORÚČAME: 
AK SA CHYSTÁTE DO PRIEVIDZE, 
MAJTE RADŠEJ OČI NA STOPKÁCH!



Radeton SK s.r.o.
Rovná 2, 971 01 Prievidza

+421 46 542 4580 
info@radeton.sk

O svoj kalendár si môžete napísať už teraz 
na  www.radeton-newsletter.sk/kalendar

DOSTANETE, ČO STE 
CHCELI (KALENDÁR 2019)
Na vaše početné žiadosti 
bude kalendár na rok 
2019 po pár rokoch opäť 
nástenný.

Jeho hlavná hviezda je jasná. Sami 
ste si ju už raz zvolili a my sme radi, 
že s nami bude znova spolupracovať.

Kto z vás bol na dni otvorených dverí 
našich českých kolegov v Brne, už to 
malé tajomstvo vie. Všetkým ostatným 
sa na vedomosť dáva, že kalendár 
2019 vám pre radosť nafotí krásna 
Karolína Kokešová, úspešná mladá 
dáma, ktorá sa živí modelingom, 
miluje cestovanie a veľa času trávi 
v zahraničí. Prečítajte si o nej viac!

KEBY SOM NEBOLA MODELKA, 
BUDEM LETUŠKA

CHCEM 
KALENDÁR 2019

KAROLÍNA KOKEŠOVÁ

Mám 22 rokov, narodila som sa 
v Brne, ale už tretí rok žijem so svojimi 
kamarátkami v Prahe.

Živí ma modeling. Aktuálne pracujem pre 
modelingovú agentúru Scouteen s.r.o. a najviac 
práce mám v zahraničí. Veľa času trávim v USA, 
konkrétne v Los Angeles, kde pracujem pre jednu 
televíznu stanicu. Cestujem však aj do ďalších 
destinácií. Cestovanie je totiž moja obrovská vášeň: 
bavia ma cudzie jazyky a poznávanie nových kultúr. 
Myslím, že práve cestovanie je jediná alebo jedna 
z mála vecí, ktorú si človek kúpi za peniaze, a ktorá 
človeka obohatí - niečo sa vďaka nej naučí. Keby 
som nebola modelka, budem letuška. Som zvyknutá 
byť stále v pohybe, nemám rada stereotyp. Rada 
cvičím jogu, behám a čítam. Milujem dobré jedlo 
a EDM hudbu.

Mojím životným krédom je výrok Winstona Churchilla: 
Attitude is a little thing that makes a big difference. 
(Prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely.)


