
Dôvodom výmeny osobných vstup-
ných kariet a čítacích zariadení je 
integrácia systému v rámci Skupiny 
MOL. To znamená, že jednu a tú 
istú kartu môžeme použiť na vstup 
aj v iných spoločnostiach Skupiny 
MOL, pokiaľ tam budeme zaregis-
trovaní.

„Dvoj-kartové“ obdobie
Nové karty budú zamestnancom dis-
tribuovať vedúci pracovníci. Každý 
by mal novú kartu dostať najneskôr 
24. februára. Od pondelka 27. feb-
ruára do nedele 5. marca sa budú 
postupne meniť čítacie zariadenia 
na turniketoch, závorách a dverách 

v areáli vo Vlčom hrdle, ako aj v ter-
mináloch Kapušany, Stožok a Horný 
Hričov. V tomto období budeme mu-
sieť chodiť do práce s oboma kartami, 
pretože sa môže stať, že vojdeme so 
starou, ale vyjdeme už s novou kar-
tou. Pôvodné karty sa však budú až 
do odvolania používať v jedálňach 
Slovgastu, v Maranelle a v Minute. 
Čítacie zariadenia v rámci kreditného 
systému sa budú meniť počas rekon-
štrukcií výdajní stravy vo Výrobe.

Nové typy kariet
Okrem nového dizajnu budú mať 
nové karty aj novú funkčnosť. Rušia 
sa dočasné 7-dňové karty a generál-

kové a, naopak, pribudnú jednodňo-
vé karty. Náhradné karty budú mať 
namiesto 7-dňovej, len jednodňovú 
platnosť. Nové čítacie zariadenia 
budú označené logom HID. Pôvodné 
karty sa budú odovzdávať vedúcim 
pracovníkom až po dokončení rekon-
štrukcie výdajní stravy, keď s novou 
kartou „zaplatíme“ už aj v jedálňach. 

Tatiana Novotná

Na prelome februára a marca sa budú meniť čítačky vstupných kariet. Dovtedy každý 
zamestnanec dostane novú kartu s novým dizajnom. Výmena čítacích zariadení bude trvať 
približne jeden týždeň. S dvoma kartami však budeme chodiť do práce o čosi dlhšie.

Nové karty,
nové čítačky 

Čo tomu predchádzalo
Výrobe nových vstupných kariet 
predchádzala aktualizácia osobných 
údajov v databáze prechodového 
systému. Zamestnankyne EFG počas 
decembra a januára prefotili približne 
2300 interných zamestnancov Sku-
piny SLOVNAFT a 6000 pracovníkov 
dodávateľských spoločností. 
Na fotografii zľava: Pavel Rypl, Darina 
Batunová, obaja z EFG, Jozef Greguš 
z útvaru Obrana a ochrana, Adriana 
Dubovská a Petr Šikola, EFG.

24. 2. 2017
Do tohto termínu by mali mať všetci novú kartu.

27. 2. – 5. 3. 2017
Výmena čítacích zariadení vstupných kariet. Je nutné 
nosiť pri sebe obe karty – pôvodnú, aj novú.

6. 3. 2017
Od tohto dátumu používame len novú kartu:
• na všetkých vstupoch a výstupoch
• v podateľni
• na vjazd na zamestnanecké parkovisko

Výnimky:
• pri odbere stravy sa budú až do odvolania 

používať pôvodné karty
• na prihlásenie k tlačiarni sa budú  

do odvolania používať pôvodné karty  
alebo PIN kódy

VÝMENA VSTUPNÝCH 
KARIET A ČÍTACÍCH 
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Ako vyzerajú 
nové karty
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Čítacie zariadenie na 
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Karta externého pracovníka Karta pre vjazd automobilom
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