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Společně to zvládneme
Milé kolegyně, milí kolegové,
v rukou držíte druhé číslo našeho
magazínu a v něm také zhodnocení
prvního kvartálu. Čtvrtletí, které nebylo
tím nejjednodušším.
Osobně bych chtěla poděkovat všem
zaměstnancům za pomoc, soudržnost
a podporu našich čtyř kolegů z Ukrajiny, kteří jsou součástí FAVEA týmu již
od roku 2020.
Právě týmovost a flexibilita jsou našimi
silnými stránkami. Úroveň customizace
oceňuje 95 % našich zákazníků. I díky
jim zdárně čelíme výzvám na nestabilním trhu. Tento rok nadále provází
výpadky v dodávkách surovin a s nimi
spojené přesouvání výroby do dalších
měsíců. Za leden až duben 2022 zaostáváme za plánem o 6 %, a to se pro-

mítá také do finálních tržeb, které jsou
o 11 % nižší oproti plánu.

a příští rok zde bude FAVEA opět
vystavovat.

Ani to nás však nezastavilo. Rozšiřujeme portfolio a aktivně vyhledáváme
nové příležitosti, do kterých zapojujeme celý zákaznický servis. Dle situace
optimalizujeme kapacity na úseku
Sales & Marketing.

Za první kvartál toho celý tým dokázal
hodně. Vyzdvihla bych úspěšné obhájení certifikace BIO a nový certifikát
„výrobce krmiv“. Připravili jsme se na
inspekci Státního ústavu pro kontrolu léčiv a získali certifikát GMP na
příští dva roky. Registrovali jsme dva
nové produkty u Státního zdravotního
ústavu a ve výrobě nainstalovali nový
detektor kovů. Děkuji všem za skvělou
přípravu, přístup a nasazení.

Daří se nám také u stávajících partnerů. Na květnovém veletrhu Vitafoods
Europe jsme měli po nejtěžší covidové
době konečně možnost osobně se
potkat s obchodními partnery z řad zákazníků i dodavatelů. S kolegou Jiřím
Waclawikem z úseku Supply Chain
jsme absolvovali celkem 38 těchto jednání. Upevnili jsme vztahy s partnery
a přinášíme si tak cenné vazby, se kterými budeme dále pracovat. Také jsme
podepsali smlouvu s organizárory,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přeji vám příjemné čtení a dny plné
pohody.
MARTINA PAVLOVÁ
CEO FAVEA

Nejzajímavější jsou pro mě
probiotika
LABORANTKA MIKROBIOLOGIE EVA KUPČÍKOVÁ MÁ RÁDA RŮZNORODOST.

Jak vypadá váš typický pracovní den?
Každý pracovní den je jiný. Tím, že u nás analýzy
trvají několik dní, je to opravu pestré – děláme jiné
typy. Ráno provádíme kontrolu přístrojů, termostatu,
kontrolu teplot a přetlaků v čistých prostorech. A pak už
přijde na řadu samotná příprava na analýzy. Přichystáme si média na miskách, v erlenkách, zapisujeme to
do počítače, vedeme evidenci o vzorcích, kde se pak
dělá výstup do protokolu a jednotlivých knih. Samotné
zpracování probíhá v našich čistých prostorech
– v laminárním boxu. Tím, že každá analýza je jiná,
různí se i jednotlivé pomůcky a média, která k tomu
potřebujeme. Jsou dny, kdy si jen potřebujeme připravit
vše na následnou analýzu. V praxi je to samé vážení,
rozpouštění, odměřování a sterilace médií.
Která zkoumaná látka je pro vás nejzajímavější?
Nejzajímavější jsou pro mě probiotika – u nich stanovujeme počty aktivních kolonií, můžeme je mikroskopovat, ověřujeme také identitu jednotlivých kmenů.
V průběhu času jsme pak sledovali, jak se odvíjí
množství probiotik – zda klesají, nebo rostou. Probiotika nám nabízí nejširší a nejzajímavější záběr. U jiných
produktů potřebujeme, aby výsledky mikrobiálních
nálezů byly nulové, tedy žádný nález. U probiotik je to
naopak – tam je hledáme v množství, které je prospěšné pro člověka.

Na který výsledek jste nejvíce hrdá?
Za dobu, co tady jsem, se nám podařilo validovat metodu na stanovení probiotických bakterií v produktech.
Dříve byla metoda ověřená jen „ring testem“ s dodavatelem. Nyní si už můžeme být jisti, že metoda je ověřená a že poskytujeme správné a hodnověrné výsledky. Nejvíc hrdá jsem také na to, že díky naší kontrole
si můžeme být jisti, že všechny výrobky, které opouští
FAVEA, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Od
toho tady jsme.
Co vás na práci naplňuje?
Nejraději mám tu různorodost. Nejde jen o dokumentační práci, i když ta je také zajímavá – můžeme připravovat jednotlivé postupy nebo pracovat na metodice.
Jsem ráda, že můžu mít zodpovědnost za celý proces,
který tady v laboratoři běží, ať už jde o přípravy médií,
zpracování nebo vyhodnocení vzorků.
Jak byste popsala váš tým?
V nejužším týmu jsme tři – já, Evča a Jarka. Jsem
ráda, že v tomto malém kolektivu si rozumíme a nemusím se ničeho obávat. Vážím si i celého širokého
týmu FAVEA. Charakterizovala bych ho slovy férovost,
vstřícnost, respekt a spolupráce. Pokud nastanou jakékoliv potíže, tak to vždy spolu vyřešíme a dotáhneme
do konce.

Ve FAVEA jsem
se zkrátka
našla
PRVNÍ KROKY LABORANTKY MIKROBIOLOGIE EVY DVOŘÁKOVÉ VEDLY DO FAVEA.

Proč jste se rozhodla právě pro FAVEA?
Studovala jsem na VUT v Brně obor Chemie pro medicínské
aplikace – tříletý bakalářský a dvouletý navazující. Rozhodovala
jsem se pak, kam jít. Nakonec jsem zůstala v této lokalitě, v prostředí Beskyd, blízko hor, protože je mám ráda. Rozhodla jsem
se právě pro FAVEA, kam jsem napsala a kde se mi následně
ozvali, že zrovna mají volné místo, že je tady kolegyňka sama
a někoho shánějí. Shodou okolností se také jmenuje Eva. Tak
jsme tu už dvě Evy. Líbí se mi tady, ve FAVEA jsem se zkrátka
našla.
Co vás zaujalo nejvíce?
Líbí se mi praxe s bakteriemi, které jsem ve škole nemohla objevovat, jelikož jsou patogenní. Kvůli tomu musíme jednou za čas
během testování médií nakultivovat různé druhy bakterií – například Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus…
a další mikroorganismy. S nimi poté pracujeme, testujeme média
a ověřujeme, zda jsou v pořádku. Kdyby se vyskytl nějaký nález
v produktu nebo surovině, tak jej vždy včas odhalíme.

Lidský přístup,
loajalita, kvalita

VEDOUCÍ QA NIKOLA GODOVČÍKOVÁ JE HRDÁ NA
OBHAJOBU SÚKL CERTIFIKACE.
Co vše zahrnuje vaše práce?
Hlavní náplní práce je zabezpečovat systém jakosti, jak z pohledu dokumentace, tak z pohledu prezentace, a dodržovat pravidla ze strany legislativy a státních autorit.
Na jaký výsledek jste nejvíce hrdá?
Nejvíce hrdá jsem na to, že jsme obhájili SÚKL certifikaci.
Kam vaše oddělení míří?
Chceme se neustále zlepšovat, ať už v aspektech kvalitářských nebo
vědomostních. Čekají nás těžké audity, ty chceme samozřejmě obhájit.
Aktuálně pracujeme na jednom velkém procesu, kde se snažíme převést
předpis pro výrobu do elektronického ERP systému. Chceme to zautomatizovat.
Jaká slova se vám vybaví v souvislosti s FAVEA?
FAVEA pro mě znamená lidský přístup, loajálnost a kvalitu.

VITAFOODS
EUROPE JE
ZA NÁMI
Máme za sebou největší evropskou výstavu v oblasti
doplňků stravy. Veletrh Vitafoods Europe se konal
10.-12. května v Ženevě a vedle světových hráčů
v oblasti doplňků stravy nemohla chybět ani FAVEA.
Po loňském online veletrhu Vitafoods Insights jsme
měli konečně možnost se osobně potkat s celkem 38
obchodními partnery z řad zákazníků i dodavatelů.
Upevnili jsme vztahy a přinášíme si tak cenné vazby,
se kterými budeme dále pracovat.
„Byla to motivační transfuze,“ říká Martina Pavlová.

20 let

KOLEGOVÉ,
DĚKUJEME
28 %

z vás zde pracuje méně než 3 roky.

17 %

je s námi 3-5 let.

Lenka Válková

33 %

strávilo ve FAVEA 5-10 let.

Radka Kahánková

22 %

je ve firmě přes 10 let.

a více jsou s námi tito zaměstnanci.
Děkujeme za elán, radost a odbornost,
které FAVEA dennodenně předáváte.

Richard Paseka

OBHÁJILI JSME
CERTIFIKACI
SÚKL
Kvalita je pro nás vždy prioritou. Oceňuje ji dle statistik
98 % našich zákazníků a nyní je opět stvrzena také
certifikací Good Manufacturing Practice (GMP) u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Děkujeme oddělení QA/QC za přípravu. Poděkování
patří také celému týmu FAVEA. Jen vaší zásluhou jsou
naše produkty vždy stoprocentní a nezávadné.

