
16 H .hh e:h ja sa musím ospravedlniť, ale nie dosť dobre som pochopil
otázku pretože .hh pokiaľ ide o: + .h eh benzíny alebo motorovú naftu,
tak predsaj predávame presne vytypované druhy? .hh e:h benzínov?
a: prakticky na každej čerpacej stanici .hh môžete dostať + ehm ben-
zín BA 91? UNI? BA 95 UNI alebo kombinácia BA 95 natural? .h
prípadne 98 oktánový benzín? .hh a motorovú naftu klasickú, takže
neviem neviem dosť pochopiť .hh kam smerovala otázka.

17 V .hh no. smerovala síce asi tam? že proste v Košiciach nemáte na
žiadnom čerpadle? .hh predaj mixovaného benzínu do dvojtakto-
vých motorov.

18 H + .hh aha. + aha už mi je to jasné. áno. .hh takže vy narážate: po-
vedzme na automobily? dvoj áno dvojtaktné? povedzme ako .hh e::h
bývalé enderácké? h. e:h

19 M trabanty?=
20 H =trabanty?=
21 V =áno. áno.//áno.
22 H //áno.áno.=
23 M =vartburgy=
24 H =.h áno. no prosím vás pekne takto. + viete my musíme vychádzať

h. .hh e:h z určitej štatistiky? a tá š štatistika hovorí že: tento typ
automobilov rapídne ich počet klesá? hh takže: potom je možnosť,
že vy si: vlastne môžete pridať, lebo čo je v čom je vlas vlastne roz-
diel, .hh že: do toho benzínu pridáte: trošku oleja.

25 V oleja áno.
26 H .hh áno? takže túto: e:h situáciu môžete vyriešiť tak eh? ako to robili

napríklad eh ch chlapci motorkári? .h že si kúpil benzín? a pri l ial si
tam to patričné množstvo .h oleja.+ .h žiaľ ne viete eh každá čerpa-
cia stanica? má maximálne päť eh eh výdajných miest? to znamená
že .hh tá kombinácia tam už nevychádza, a ešte raz hovorím ten ob-
jem .hh tohto typu? .hh e::h pr predávaného benzínu klesal takým
spôsobom že už to nebolo rentabilné.

27 V pán generálny riaditeľ, ale predsa ešte: u_nás jako v štáte ešte exis-
tuje dosť tých vozidiel a ktoré človek eh .hh proste: kúpil ďal dajme
tomu: hoci aj pred desiatimi pätnástimi rokmi.

28 H .hh ja s vami súhlasím, že pokiaľ by sme hovorili o celkovom počte
vozidiel .hh z hľadiska celej republiky: tak áno bolo by to určite
dosť veľké číslo možno ešte. lenže si treba uvedomiť? .hh že tie vo-
zidlá sú rozptýlené po celej ploche našej_republiky. viete, .hh a tým
pádom? na: príslušnú čerpaciu stanicu potom pripadá len zopár
týchto vozidiel a to skutočne už nie je efektívne potom, .hh my sa
musíme riadiť aj efektívnosťou.

29 V no ale: keď môžem ešte.
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30 M nech sa páči.
31 V e:h v jednom meste a: to už jedno či proste jako alebo vo väčšom

meste hej? meste? .hh jak Bratislava alebo Košice: nieje (naáko) a-
lebo by sa jako malo nájsť nejaké miesto na niektorej stanici proste
aspoň e:h

32 M + .hh a vy si myslíte že keby bolo napríklad na jednom konci Brati-
slavy taká pumpa že by: povedzme s tým trabantom ste šli na druhý
kon z druhého konca Bratislavy? / / j a nie s s som si istá že by to tak

robili vodiči.
33 V //no.
34 H viete mate: mate jednoduchšie riešenie, pretože eh s skutočne: .hh

by som sa: čudoval? a samozrejme že by sme si spravili aj poriadok?
keby vás odmietli .hh obslúžiť v tom smere? že by vám eh poskytli
e:h túto možnosť eh .h u zmixovať eh toto palivo priamo na čerpacej
stanici.
to sú povinní? +
.hh nie.
práve ( na). + teraz som nepochopí la j a.
určite eh pochy pochybujem? ja tvrdím že // pochybujem? že by ich

odmietli.=
// (aha)

= // () určite.
// mhm?

+ určite.

35 M
36 H
37 M
38 G

39 M
40 V
41 M
42 V
43 M
44 V
45 M
46 V

áno'.'
áno.=
=stalo sa vám to?
.hh nestalo ale oni sú už e::h proste: e:h tak e:h na jako:+ e:h zvyk-
nutí poslednú dobu že proste on už ani nevyjde vonku jako z toho.
.hh e:h zo svojej e:h miestnosti tam čo jako má ten benzinár.

47 H .hh e:h + .h žiaľ vám musím dať za pravdu? pri e:h svojich vlastných
previerkach? .hh sa s tým tiež stretávam? a sú to signály ktoré +
((prehltnutie)) .hh analyzujeme a vyvodzujeme z nich závery? pretože:
+ .h viete dnes je situácia taká? že tieto čerpacie stanice sú prenajaté,
.hh a pienájomca? .hh on vlastne zodpovedá? za celý chod tej čerpacej
stanici, to znamená že .hh i keď eh pracovníci, nosia: naše: odevy, na-
še označenie, žlto čierne odevy, .hh tak sú zamestnancami toho pre-
nájomcu? a: on zodpovedá za to aký výkon majú títo .hh jeho zamest-
nanci, ale každopádne my trváme? ako spoločnosť ktorá umožňuje
prenájom čerpacích staníc? aby sa rešpektovali .hh eh naše: + .hh e:h
pripomienky respektíve príkazy ktoré im dávame akým spôsobom
majú zabezpečovať chod tejto // čerpacej stanice.
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