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NIKTO Z NÁS NIE JE  
NA SVETE SÁM

Milé kolegyne a kolegovia,

V mojom dnešnom príhovore som si zvolil na úvod vetu 
„Nikto z nás nie je na svete sám“, ktorá je vyjadrením toho, 
že každý jednotlivec, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľ-
ne, je členom nejakej spoločnosti. 

Spoločnosťou mám na mysli rodinu, skupinu priateľov, 
partiu športovcov, ľudí na diskotéke, kapelu, záujmovú 
skupinu, školu, škôlku, firmu, región alebo akúkoľvek inú 
skupinu ľudí, ktorí sú v jednom čase na jednom mieste. V 
každej z nich sú ľudia s nami, okolo nás alebo nás nejak 
priamo či nepriamo ovplyvňujú. 

PBC-SK je spoločnosťou, v ktorej verím, že všetci pra-
cujeme dobrovoľne, na základe slobodného rozhodnutia 
stať sa jej členom. VELUX je medzinárodná firma, ktorá 
združuje rôzne národnosti, rôzne charaktery ľudí a pôsobí 
v rôznorodých podmienkach vo viac ako štyridsiatich 
krajín sveta. Aby sme mohli v týchto podmienkach fun-
govať jednotne, máme niekoľko základných jednotných 
princípov a pravidiel:

 y Spoločné hodnoty
 y Spoločný záujem starať sa vzorne o zamestnancov
 y Rovnaký férový prístup k zákazníkom, dodávateľom a 
okoliu

 y Spoločné ciele a stratégiu ako tieto ciele naplniť
 y Trvalý záujem tvoriť hodnoty a riadiť podnikanie s dlho-
dobou perspektívou stability a rastu
Aby sa VELUX spolu dokázal posúvať vpred, musí každý 

jednotlivec prispieť tým, čím prispieť môže, vie a chce. 
Takto každý z nás môže ovplyvniť dianie vo firme, rozvoj 
firmy a rovnako svoju vlastnú motiváciu, spokojnosť a v 
konečnom dôsledku radosť chodiť do práce.

Od posledného Globálneho zamestnaneckého priesku-
mu (GES) v roku 2016 sme spolu dokázali veľa a ja verím, 
že to dáme jasne najavo v ďalšom prieskume GES, ktorý 
nás čaká v mesiaci október. Želám nám veľa úprimnosti 
pri vyjadrení nášho názoru na to, čo sme doteraz uro-
bili dobre a čo môžeme urobiť ešte lepšie.

Náš nový Generálny manažér VELUX, CEO David Briggs, 
nás otvorene povzbudzuje, aby sme svojím nasadením 
podporili stratégiu rastu firmy, čo v praxi znamená, že pre-
dajcovia sa snažia predávať viac okien novým zákazníkom, 
výroba sa snaží vyrobiť ich efektívnejšie a vývojári vyvíjajú 
nové produkty, ktoré sú zárukou dlhodobej budúcnosti 
spoločnosti VELUX na trhu. Aj v oblasti vývoja sa VELUX 

David Briggs  je vo svojej novej pozícii symbolom zmien, 
ktoré jasne vedú k rozvoju našej spoločnosti. Prečítajte si 
jeho pohľad v rozhovore s ním:

Prečo sa má skupina VELUX práve teraz zamerať na rast? 
Nedosahujeme snáď najlepšie výsledky v celej našej 
histórii? 
Firmy potrebujú rásť. Také jednoduché to je. Keď nerastie-
te, neponúkate svojim zamestnancom príležitosti, zaostá-
vate za svetom, ktorý rastie naďalej aj bez vás, prestanete 
byť príťažlivý pre tých najlepších ľudí v odbore. Výsledkom 
potom je, že vás konkurencia ľahko porazí. Rast prináša ro-
bustný cyklus pracovných ponúk, príležitostí a zisku, ktorý 
nám potom umožňuje lepšie sa odvďačiť spoločnosti. 

Keby ste mali pomenovať jednu vec, ktorú si majú 
zamestnanci z novej stratégie zapamätať, ktorá by to 
bola? 
Prial by som si, aby neustále hľadali príležitosti k tomu, 
ako robiť veci inak a lepšie – s dôrazom na relevantnosť. 

V skupine VELUX sa veľa rozpráva o relevantnosti – čo to 
vlastne je a prečo je dôležitá? 
Relevantnosť znamená oveľa viac než iba dodržiavanie 
stavebných predpisov a noriem výkonnosti. Znamená to 
tiež schopnosť presvedčiť ľudí, že priniesť dovnútra veľa 
denného svetla a čerstvého vzduchu je najlepší spôsob, 
ako môžu svoju strechu využiť. Nedávno sa ma jeden ko-
lega z USA pýtal, prečo relevantnosť nemeriame, keď je to 
naša priorita. Myslím, že klesajúci predaj okien u nových 
zákazníkov je známkou klesajúcej relevantnosti, a preto sa 
ňou musíme zaoberať. 

Čo myslíte, že sa v skupine VELUX v priebehu nasledujú-
cich 5 rokov zmení? 
Dúfam, že sa staneme firmou, ktorá bude viac hovoriť o 
príležitostiach než rizikách. Riziká samozrejme nesmieme 
zanedbávať, ale preto by som chcel, aby sme ako firma 
skutočne chceli vyskúšať nové veci bez strachu z neúspe-
chu.

Čo pre vás znamená značka VELUX a ako by sa podľa vás 
mala rozvíjať? 
Naša značka pre mňa stojí a padá na dôvere. Ľudia nám 
musia veriť, že dodávame špičkové výrobky a vynikajúce 
služby, a že sme udržateľnou a zodpovednou spoločnos-
ťou. Túto dôveru sme si vydobyli za veľa rokov práce, a 
práve vďaka nej máme ohromnú výhodu oproti konkuren-
cii. Preto ju musíme svojou každodennou prácou chrá-
niť. Zároveň by som chcel značku posunúť o krok ďalej. 
Niekedy mám dojem, že ľudia vnímajú značku VELUX ako 
čosi zastaralé, ako niečo, čo si spájajú so zbytočnou spál-
ňou niekde v podkroví. Prial by som si, aby ľudia vnímali 
výrobky VELUX ako skvelý prostriedok, ako vpustiť svetlo 
a vzduch do akejkoľvek miestnosti pod strechou a to 
moderným a štýlovým spôsobom. 

DaviD 
Briggs

JuraJ 
Michalík 

výkonný riaDiteľ 
veluX a/s

generálny 
riaDiteľ 

PBc-sk 

posunul vo svojom myslení o míľu vpred tým, že vyzval 
všetkých zamestnancov, aby prispeli svojimi nápadmi a 
ideami na nové výrobky, nové oblasti podnikania a nové 
služby cez kampaň VELUX Innovation Challenge (VELUX 
výzva v inováciách). Ďakujem všetkým zamestnancom, 
ktorí sa do tejto výzvy akýmkoľvek spôsobom zapojili, a 
som hrdý na to, že aj PBC-SK prispelo významným množ-
stvom inovatívnych nápadov. 

Nikto z nás nie je na svete sám a naša spoločnosť je 
toho dôkazom. Patríme do VELUX rodiny, skupiny so 
spoločným záujmom, partie kolegov a kamarátov. Ak sme 
tu dobrovoľne a radi, spoločne nájdeme vždy spôsob, ako 
si pomôcť navzájom dosiahnuť naše spoločné ciele, byť 
motivovaní pracovať pre túto spoločnosť po dlhé roky 
a zažiť spolu pozitívne zmeny, ktoré nás posúvajú vpred 
pracovne aj osobnostne.
Tak sa poďme spolu posunúť zase o ďalší krok vpred.
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počúvať, prejavovať si podporu a očakávať 
výsledky. Ak tieto očakávania nie sú naplnené, 
je potrebné vyvodzovať dôsledky. 

Špeciálnu pozornosť sme venovali aj 
bezpečnostným pochôdzkam. Zopakovali 
sme si základné pravidlá a zdôraznili sme 
dôležitosť zamerať sa na následky nášho 
správania.

I keď samotné školenie je už za nami, pre 
nás to neznamená koniec. Práve naopak, 
sme na začiatku spoločnej vzrušujúcej 
cesty za bezpečnosťou. 

Každý z lídrov si zadefinoval individuálne 
predsavzatia, na ktorých bude aktívne 
pracovať. Po čase sa opäť stretneme a 
pozrieme sa na to, ako sa nám darí napĺňať 
naše vlastné očakávania.

Bezpečnosť začína v hlave každého 
jedného z nás. My všetci sme lídrami svojej 
vlastnej bezpečnosti a svojím bezpečným 
správaním prispievame k celkovej 
bezpečnostnej kultúre v našom závode a 
samozrejme aj v celej skupine VELUX. 

Ako vnímali niektorí lídri samotné  
školenie ?  

Eva Hačková, finančná mana-
žérka
Výborne zvládnuté školenie 
interaktívnou formou v príjemnej 

atmosfére. 7 zlatých pravidiel poukazuje na 
oblasti bezpečnosti, v ktorých sa nám darí, 

ale aj na tie, kde sa potrebujeme zlepšiť. 
Jednou z nich je aj prevzatie zodpovednosti 
za správanie kolegov: „Ak niečo vidím, tak 
sa ma to týka - neakceptujem nebezpečné 
správanie.“  Veľmi by ma potešilo, keby sme 
sa touto myšlienkou riadili všetci a vedeli 
prijať a poďakovať za upozornenie od kolegu. 
Zdravie a bezpečné pracovné prostredie sú 
predpokladom úspechu našej firmy ako aj 
súkromných životov.

Július Mešina, tímlíder na vstre-
kovaní 
Školenie SAFETY LEADERSHIP mi 
otvorilo oči, začal som sa pozerať 

na bezpečnosť opäť inak ako doteraz. Bolo 
vidieť, že školitelia sú zohratí a vynikajúco sa 
dopĺňali. Školenie malo príjemnú uvoľnenú 
atmosféru, nepociťovali sme žiadne napätie 
ani stres. Nebola to iba zásluha školiteľov, 
ale aj aktívna účasť všetkých zúčastnených. 
Mojím poslaním je svojich ľudí viesť k pozna-
niu, že bezpečnosť je veľmi dôležitá nielen 
pre nich, ale aj pre ich kolegov a tiež pre celú 
firmu. Mali by sme sa nebáť upozorňovať 
kolegov pri porušovaní pravidiel bezpečnosti 
a vysvetliť im následky, ktoré môžu vyplývať 
z ich konania. 

Dorota Šútorová 
Admin

Čo je hlavnou myšlienkou ško-
lenia a ako samotné stretnutia 
prebiehali sme sa opýtali jed-
ného zo školiteľov – Vladimíra 

Dojčana, supervízora výroby FRW.
 So školeniami sme začali krátko po letnej 
dovolenke – začiatkom mesiaca august. Ško-
lenia prebiehali v rámci celého VELUX -u a v 
každom závode boli vyškolení reprezentanti. 
Za PBC-SK som sa tejto úlohy zhostil ja spolu s 
kolegom Imrichom Lenčešom (supervízor GV/
VST, HW).  Cieľovou skupinou boli predovšet-
kým lídri. Školenie bolo určené nielen im, pre-
tože pri uvedomení si dôležitosti bezpečnosti 
pri každodennej práci, dokáže zo školenia 
prostredníctvom svojho lídra čerpať každý 
zamestnanec. Stretnutia boli zamerané na 
pochopenie významu uvažovať krok dopredu 
pred akoukoľvek činnosťou, ktorú vykonáva-

me, či už v práci alebo mimo nej. 
Počas školenia mali zúčastnení možnosť 

si uvedomiť, že u nás v závode máme veľa 
nástrojov, ktoré nám slúžia k bezpečnej 
práci. Otázkou však zostáva, ako ich 
používame a aký postoj k ním zaujímame. 
Počas školení sme zistili, že stále vieme 
veci robiť dôkladnejšie a tým budovať 
ešte bezpečnejšiu kultúru. Veľmi pozitívne 
bolo, že všetci účastníci boli aktívni, čo 
nám, školiteľom veľmi pomohlo. Vďaka ich 
iniciatíve sme spoločne zdieľali skúsenosti 
a nastavili sme sa na rovnaké vnímanie 
bezpečnosti. K tomu nám dopomohlo aj 
SEDEM ZLATÝCH PRAVIDIEL, ktoré nám 
ukazujú cestu, ako by mali fungovať naše tímy 
a následne celý závod ako celok, ak chceme 
naplniť našu VÍZIU NULA ÚRAZOV. 

Potvrdili sme si, že je dôležité vzájomne sa 

JEDEN ZA VŠETKÝCH – VŠETCI ZA JEDNÉHO 
ŤaháMe Za JeDen koniec – chceMe DosiahnuŤ nulovÚ ÚraZovosŤ 

 � Bezpečnosť na pracovisku, bezpečné 
pracovné podmienky, pravidlá bezpeč-
nosti, bezpečnostné video, školenie o 
bezpečnosti - stále opakujúce sa slovíč-
ko bezpečnosť. V rámci VELUXu robíme 
toho tak veľa a stále je toho málo. Pa-
mätáte si na program Safety Excellence 
alebo na kampaň Safety Hero?  
A teraz je tu opäť niečo nové – školenie 
Safety Leadership alebo tzv. Školenie 
pre vedenie bezpečnosti. 

4 VELUX VISION ZERO

Prevezmite vedenie – preukážte odhodlanie

Identifikujte nebezpečenstvo – majte riziká pod 
kontrolou

Definujte ciele – vyvíjajte programy

Zabezpečte bezpečný a zdravý systém –buďte 
dobre organizovaní

Zaistite bezpečnosť a ochranu zdravia v súvislosti 
so strojmi, vybavením a pracovným prostredím

Zlepšujte kvalifikáciu – vyvíjajte kompetencie

Investujte do ľudí – motivujte zapájaním sa

7 zlatých pravidiel, ako sa stať lídrom 
v oblasti bezpečnosti

1
2
3
4
5
6
7

VELUX VISION ZERO
V spoločnosti VELUX veríme, že 
nehody na pracovisku a choroby 
z povolania neurčuje osud a že sa im dá 
predchádzať – vždy majú nejakú 
príčinu. Vybudovaním a udržiavaním 
silnej kultúry prevencie možno tieto 
príčiny eliminovať a preventívne tak 
zabrániť nehodám na pracovisku, 
zraneniam a chorobám z povolania. 
Preto sme vytvorili preventívny prístup 
Vision Zero, ktorý v sebe zahŕňa tri 
dimenzie – bezpečnosť, zdravie a 
duševná pohoda – na všetkých 
úrovniach práce. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia sa 
vyplatia
Pre spoločnosť VELUX sú bezpečné 
a zdravé pracovné podmienky nielen 
právnym a morálnym záväzkom, ale 
aj neoddeliteľnou súčasťou našich 
obchodných aktivít a receptom 
v konkurenčnom boji, pri ktorom sa 
sústreďujeme na podporu motivácie 
pracovníkov. Veríme, že čas 
investovaný do ochrany zdravia 
a bezpečnosti prináša značné výhody 
v podobe spokojnosti a morálky 
zákazníkov, zníženia nákladov vďaka 
eliminácii nehôd a chorôb z povolania,  
a zvýšenia prevádzkovej disciplíny, čo 
má pozitívny vplyv na produktivitu, 
kvalitu a plnenie záväzkov. Dobré 
zdravie, bezpečnosť a duševná pohoda 
sú znaky dobrého podnikania. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 
vyžadujú vedenie
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia v našom odvetví neznamená 
automaticky vyššie výdavky. Oveľa 
dôležitejšie je, aby manažment konal 
s obozretnosťou, poskytoval 
konzistentné vedenie a budoval 
atmosféru dôvery a otvorenej 
komunikácie na každej úrovni podniku. 
Implementácia preventívnej stratégie 
Vision Zero vyžaduje zapojenie 
v podobe aktívneho prispievania 
a participácie množstva rôznych 
činiteľov na úrovni podniku. Jedna vec 
je istá: úspech pri zavádzaní stratégie 
Vision Zero určujú nadšení vedúci 
pracovníci, odhodlaní manažéri a 
ostražití a angažovaní zamestnanci. 

„Ak niečo vidím, 
tak sa ma to týka 
- neakceptujem 
nebezpečné správanie.“

Školenie Safety Leadership 



Odmietni igelitku 
Každý z nás má doma predsa 
plátennú tašku. Prečo ju 
nevyužiť?

 Nepoužívaj slamku
Naozaj sa ti pije lepšie so 
slamkou? To mochito chutí 
dobre aj bez nej!

Trieď odpad
Koše sú umiestnené vedľa 
seba. Nebude ťa to stáť veľa 
námahy. 

Použi vlastnú fľašu
Prečo by si kupoval plastovú 
fľašu, keď môžeš mať vlastnú 
sklenenú?!

ZERO WASTE – NULOVÝ ODPAD
Ján Hrčka, procesný inžinier
Dostal som otázku: “Čo pre Teba 
znamená slogan ZERO WASTE?“. 
Nemusel som ani tuho rozmýšľať, 

lebo ideológia znižovania našej ekologickej 
stopy, ktorá je tvorená aj odpadom, je mi blíz-
ka už dávno. Asi by som ju prirovnal k našej 
snahe o ZERO ACCIDENT (nulová úrazovosť). 
Ide o dlhodobý a postupný proces, ale to 
najdôležitejšie na tom je, aby sme sa snaži-
li MY všetci.

Zero Waste je niečo ako životný štýl, ktorý 
však znamená vzdať sa čiastočne nášho 
pohodlia a robiť veci inak, ako sme si zvykli 
za posledných 20 – 30 rokov. A prečo by sme 
mali byť aktívni v tejto oblasti? Boli ste už 
na skládke odpadu? Videli ste, ako vyzerá 
krajina v chudobných štátoch Indie alebo 
Afriky? Slovom jedno veľké smetisko. Pre mňa 
odpoveď celkom jednoduchá a prirodzená 

– nechcem, aby som sa za 30 rokov pozeral 
okolo seba na takéto skládky, ale chcem aby 
sa dalo stále v lese napiť vody z prameňa.

O možnostiach ako neprodukovať odpad 
a ako znížiť jeho dopad na životné prostredie 
by sa dalo písať veľa. Slová na papieri sú však 
zbytočné, ak sa nad tým človek nezamyslí 
a neskúsi to. Nemusí to byť hneď všetko 
naraz, ale krok za krokom. Dôležité je 
nedať sa odradiť tým, že vedľa mňa možno 
neprispôsobivý alebo neuvedomelý občan 
tak nekoná. 

 

Dorota Šútorová
Admin 

VEDELI STE, ŽE ...
 y Viac ako 60% odpadu je z plastov, 
ktoré je možné separovať a následne 
recyklovať.

 y Použitá hliníková plechovka sa po 
separácii a recyklácii vráti späť na 
policu s potravinami do obchodov už 
za 60 dní.

 y Ak by ste mali 15 ročný strom, vyrobili 
by ste z neho zhruba 700 papierových 
tašiek. Veľké supermarkety tento počet 
tašiek predajú za 2 hodiny. Za rok sa 
ich minie približne 6 miliónov kusov.

 y Plastové vrecká a iné plastové obaly 
odhodené do oceánu a morí každý 
rok zabijú zhruba 1 milión morských 
tvorov.

 y Použité plastové obaly na mlieko, 
čiže tetrapack sa často recyklujú 
do niečoho úplne nového, ako do 
vybavenia detských ihrísk, nábytku, 
náradia na varenie atď. 

 y Moderná sklenená fľaša sa rozkladá 
4 tisíc rokov. Ak je na skládke, tak 
dokonca viac.

 y Sú obchody, kde si prinesiete nielen 
vlastnú tašku, ale aj vrecúška na ryžu, 
kávu, cukor.

 y Na niektorých čerpacích staniciach sa 
dá odovzdať použitý olej z kuchyne, 
ktorý sa dá opätovne spracovať a 
vyrobiť z neho palivo. 

Recyklovať a udržiavať 
čisté prostredie v našom 
okolí nás nič nestojí! 

1. V kanceláriách sme zredukovali počet od-
padkových košov na jeden, a tým sme začali 
šetriť plastovými vreckami.
2. Plastové poháre, ktoré (minimálne) pou-
žívame, vyhadzujeme do koša určeného na 
recykláciu plastov.
3. Vo výdajných automatoch máme možnosť 
využívať vlastné šálky, namiesto plastových 
pohárov.
4. Na letnom pikniku sme obmedzili jed-
norazové plastové poháre a poctivo sme si 
nalievali naše nápoje do pohárov, ktoré sme 

mohli opakovane používať.
5. Vo výrobe na linke FRW sme vymenili 
drevené boxy za kovové.
6. Bezpečnostné pochôdzky sme začali 
zaznamenávať digitálne namiesto písania na 
papier.
7. Výplatné pásky posielame zamestnancom 
aj v digitálnej forme. 
8. Gastro lístky nahradili elektronické karty.
9. Spoločne znižujeme spotrebu energie a 
množstvo odpadu, ktoré putuje na skládky.

riaďMe sa sPoločne týMito PraviDlaMi:

v našeJ firMe náJDeMe veľMi veľa PoZitívnych 
PríklaDov a to aJ vďaka váM a vašiM náPaDoM
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Predstavujeme Vám nový typ 
uskladnenia skiel na linke New Horizon 
a všetky výhody, ktoré tento skvelý 

návrh ako výsledok tímovej práce priniesol.  

Ivan Spišiak, projektový koordi-
nátor: 
S príchodom nového projektu 
„New Horizon“, resp. kupoly so 

zakriveným sklom pre okná na ploché strechy, 
je dôležitým článkom aj proces dodávania 
materiálu. V tomto prípade sa jedná o sklá, 
ktoré mali pre nás doteraz netypický tvar - 
zaoblený.

Keďže sme boli v PBC-SK pilotný projekt a aj 
jediný v celom reťazci VELUX, bolo potrebné, 
aby sme sa s celým procesom podrobne 
zoznámili. Sklá boli v prvej  fáze dodávané 
v drevených boxoch, čo v nás od začiatku 
vyvolávalo obavy. Dodávateľ z Talianska 
a Nemecka mal tento druh balenia osvedčený 
a fungoval aj pre iných zákazníkov. Sklá boli 
zabalené a prepravené do nášho závodu bez 
poškodenia. To sa pozeráme na jednu časť 
logistického procesu. Druhá časť začína pre 
nás po vykládke z kamiónu a to vtedy, keď 
skla putujú priamo do skladu a následne na 
výrobnú linku.

V sklade drevené boxy zaberali extra 
miesto, pretože bolo komplikované 
uskladnenie. Ďalší, nie pozitívny vplyv, bol 
zreteľný pri zmene výroby alebo prechodu 
na inú veľkosť, kedy len odskrutkovanie 
predného dreveného čela  zaberalo 
logistickým operátorom približne 10 minút. 
Ďalším mínusom pre výrobných operátorov 
bolo komplikované vyberanie skiel, keď 
nebolo možné priamo s prísavkovým 
žeriavom prejsť do vnútra boxu a odobrať 
sklo.

Veľmi dôležité z pohľadu bezpečnosti je 
spomenúť aj takmer nemožné spozorovanie 
správneho uloženia skiel, keďže drevené 
boxy sú nepriehľadné a sklá mohli byť počas 
transportu uvoľnené a preklopené na čelnú 
stranu. Kvôli týmto uvedeným vplyvom sme 
začali pripravovať analýzu a uvažovať nad 

inou alternatívou prepravy zaoblených skiel 
do nášho závodu. 

„Myšlienka bola z našej strany 
jasná. Optimalizovať balenia tak, 
aby boli bezpečné, ergonomicky 
nenáročné, ekologické a efektívne. 

Ako riešenie sme navrhli použitie kovových 
paliet, ktoré boli nedávno implementované 
na linke FRW. Spolu s Ivanom Spišiakom, 
projektovým koordinátorom, sme navrhli, 
ako si balenie skiel predstavujeme, absolvo-
vali sme niekoľko služobných ciest a priamo 
s výrobcami skiel sme balenie odskúšali. 
Nasledovalo niekoľko testovacích sérii vo 
výrobe pred plným uvedením do procesu. 
Bolo potrebné prerátať presný počet skiel na 
paletu so zreteľom na veľkosť a váhu. Keďže 
máme 8 rozmerov, museli sme pripraviť  tzv. 
„matrix“. Pre každú veľkosť boli navrhnuté 
ochranné prvky ako napr. rozdielne šírky dre-
vených preglejok na čelných  stranách, rôzne 
dĺžky „gurtní“ a oporných kovových tyčí. Váha 
paliet so sklami je tiež limitovaná nosnosťou 
vysokozdvižného vozíka“, povedal Vladimír 
Dojčan, supervízor FRW na hale A1. 

Čo nám zmena priniesla? 
 y V oblasti bezpečnosti sme eliminovali riziko 
vzniku úrazu, skoro nehody, hazardu

 y Ľahšiu a rýchlejšiu manipuláciu s boxami
 y Kovové palety sú vratné a obehové
 y Počet kusov na palete sa zvýšil, t.j. úspora 
za dopravu

 y Zlepšili sme kvalitu skiel, nakoľko sklá 
chodili vlhké 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zavedeniu 
zmeny, proaktívne podávali navrhy na vylep-
šenia počas testu, a keďže bezpečnosť nie 
je cieľom ale podmienkou v našom závode, 
veríme, že takýchto zmien bude viac.

Denisa Peticová, 
HR špecialista

INOVÁCIA V BEZPEČNOSTI

Predtým: drevené boxy

Počas manipulácie s dreveným boxom vzni-
kol aj drobný úraz.  

Potom : kovové palety

Firma sa snaží zabezpečiť 
zamestnancom maximálnu 
bezpečnosť a komfort pri 

práci nielen prostredníctvom 
osobných ochranných 
pracovných prostriedkov (OOPP), 
ale aj poskytnutím pracovného 
oblečenia nad rámec zákona. 
OOPP, akými sú napr. ochranná 
prilba, okuliare, rukavice, štuple 
do uší a iné, sú k dispozícii vo 
výdajných automatoch na každej 
výrobnej hale. 

Každý zamestnanec pri 
nástupe do zamestnania dostane 
základný balíček, ktorým si 
PBC-SK ako zamestnávateľ splní 
aj svoju zákonnú povinnosť. 
Zamestnávateľ je povinný 
zabezpečiť zamestnancom 
ochranný odev a obuv vtedy, 
ak pri výkone práce na danom 
pracovnom mieste je riziko 
poranenia či úrazu. 

V akom štádiu sa pracovné 
oblečenie stáva pre našich 
zamestnancov benefitom? 
U nás v PBC-SK sa snažíme pre 
zamestnancov urobiť viac, ako 
nám kážu zákonné ustanovenia. 
V rámci starostlivosti o 
zamestnancov je vypracovaný 
systém, ktorý upravuje nárok 
zamestnanca na pracovné 
oblečenie a ponúka viac druhov 
oblečenia a doplnkov. 

Balíček pracovného oblečenia 
podľa jednotlivých pracovných 
pozícii môže obsahovať 
monterkové súpravy, tričká 
s krátkym a dlhým rukávom, 
krátke a dlhé nohavice, mikinu, 
bundu, ponožky, antibakteriálne 
stielky do topánok a rôzne 
druhy sprejov. Je na každom 
zamestnancovi, aby si vyskladal 
svoje pracovné oblečenie podľa 
toho, čo potrebuje a hlavne podľa 
toho, v čom sa cíti komfortne a 
dobre. 

Prvý základný balík 
pozostávajúci z jednotlivých 
kusov oblečenia vrátane 
ochrannej obuvi je odovzdaný 
zamestnancovi pri nástupe 
do zamestnania. Náhradné 
alebo iné pracovné oblečenie 
získava zamestnanec podľa 
odpracovanej doby a pracovné 
oblečenie je prispôsobené 
pracovným pozíciám. 

Udržiavanie starostlivosti 
o pracovné oblečenie 
zamestnancov podčiarkuje aj 
príspevok na čistenie oblečenia 
za každý odpracovaný deň.

Poskytovanie pracovného 
oblečenia nad zákonom 
ustanovený rámec je jeden z 
benefitov, ktorý firma dáva 
svojim zamestnancom.

Jaroslava Eliášová, 
Finančná analytička 

PRACOVNÉ OBLEČENIE  
AKO ZAMESTNANECKÝ BENEFIT

 � Aký benefit je pre Vás dôležitý? Považujete aj VY pracovné oblečenie za benefit? PBC-SK patrí k spoločnostiam, pre ktorých 
je starostlivosť o zamestnanca veľmi dôležitá. Okrem vytvorenia bezpečného pracovného prostredia má každý zamest-
nanec možnosť vybrať si zo širokej škály benefitov ako sú platené prestávky naviac, teplé nápoje zdarma, ovocie a ovocné 
šťavy, dni zdravia, jazykové kurzy, poukážky na regeneráciu a v neposlednom rade veľmi obľúbené rôzne druhy sociálnych 
aktivít. Do balíčka týchto benefitov zaraďujeme aj pracovné  oblečenie. 

Základný balík 
pracovného 
oblečenia pri nástupe 
zamestnanca do 
zamestnania

 � Bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Veta, ktorá je v našich podmienkach 
používaná takmer na každom stretnutí a dostala v našej firemnej komunikácii 
naozaj „výsostné postavenie“. Mnohí z nás si však povedia: Čo sa ešte dá zlepšiť? 
Čo urobiť inak? Ako pomôcť? Tento článok je dôkazom toho, že stále máme čo 
zlepšovať a zamýšľať sa nad novými procesmi.

„Bezpečnosť by mala 
byť ako časť DNA v 
každom z nás.“

Na fotke náš zamestnanec Jozef Hlaváč. 



Peter Bang, Executive Director & CFO, VELUX Finance 
„Nedávno sme spustili náš nový projekt 'VELUX Innovation 
Challenge' a počas nasledujúcich dní a týždňov sa usku-
točnilo množstvo lokálnych aktivít, aby sme si boli všetci 
vedomí tejto fantastickej iniciatívy. Vyzývame všetkých 
kolegov v spoločnosti VELUX o nápady, ktoré vytvoria 
lepšie životné prostredie pre budúce generácie a pomôžu 
spoločnosti VELUX rásť! Každý sa môžete podieľať svojimi 
nápadmi – nemusíte byť kvalifikovaným obchodníkom, 
šikovným inžinierom alebo strategickým géniom. Všetci 
sme technici, ktorí sa dotýkajú našich produktov, či už 
fyzicky alebo digitálne každý deň. 

Stavím sa, že všetci sme mali bláznivý VELUX nápad, 
ale hneď sme ho zavrhli mysliac si, že niektorí múdri ľudia 
niekde vo VELUX-e už o ňom asi premýšľali. ALE MOŽNO 
NIE! To je dôvod, prečo je táto výzva pre nás všetkých – 
bez ohľadu na to, kde vo VELUX-e pracujete. Neviem sa 
dočkať výsledkov, ktoré ja spoločne s ostatnými členmi 
manažmentu vyberieme v decembri. A pamätajte si, že 
inovácia môže byť v mnohých dimenziách – produkty, 
funkcie, služby, procesy, obchodné koncepty atď. 
Osloboďte sa – buďte inovatívni – pomôžte VELUX-u rásť.“ 

VELUx INNOVATION CHALLENgE

AKO VNíMA PROJEKT  
VELUx INNOVATION CHALLENgE  

JEDEN Z PREDSTAVITEľOV VELUx A/S 

Villum Kann Rasmussen, 
 zakladateľ spoločnosti VELUX

Budúcnosť je v našich rukách.
Nový globálny projekt zameraný na inovácie v oblastiach: 

 y Nový produkt
 y Nové služby 
 y Nový koncept pre obchod
 y Kombinácia uvedených možností

www.veluxinnovationchallenge.com

“Jediný pokus je lepší 
ako tisíc názorov 
odborníkov!”

lokálni aMBasáDori v PBc-sk

Denisa Peticová, 
HR špecialista
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1. miesto vo futbale /Tím montážnej linky GGU
 

1. miesto vo varení gulášu / Svetelný tím GV/VST

 

Najkrajšie prestieranie / Tím Pohoďáci z GGU

Zúčastnilo sa nás250
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Monika Krpelanová, HSE koordi-
nátor 
Detský tábor VELUXÁČIK je skvelý 
projekt. Deťom nielenže vyplní 

voľný čas počas prázdnin, ale ponúka im aj 
skvelý program - súťaže, výlety, kúpanie sa. V 
každom turnuse sú skryté aj poučné infor-
mácie, napr. vojenské múzeum v Piešťanoch, 
žrebčín v Topoľčiankach či hvezdáreň v Ma-
lých Bieliciach (celý večer sme doma  počúvali 
o koňovi kráľovnej matky z Británie, ktorý tam 
je ustajnený a o jeho oceneniach). To najcen-
nejšie, čo si z tábora moje deti priniesli, sú 
nové kamarátstva, ktoré neskončili táborom. 
Takže detský tábor VELUXÁČIK? Určite zábava, 
poznanie a nové priateľstva. Dokonca sa ma 
moji synovia pýtali, či sa dá vybaviť, aby bol 
pre deti až do 13-tich rokov. 

Peter Bezák, údržbár
Z môjho pohľadu rodiča je to jeden 
z príjemných benefitov pre vypl-
nenie prázdninového času mojej 

dcéry Martinky. Vo VELUXÁČIKU bola už minu-
lý rok a tento rok sme využili obidva turnusy. 
Od začiatku prázdnin sa tešila na deti, ktoré 
boli spolu s ňou v tábore. Najväčším zážitkom 
bol výlet do Piešťan a Topoľčianok. A slová 
“oci, napísal si ma do tábora aj na ďalší rok?“ 
hovoria za všetko.

Miriam Záhumenská, HR perso-
nalistka
Môjmu synovi Boriskovi sa v tábo-
re, rovnako ako minulý rok, veľmi 

páčilo. Hneď po prvom dni prišiel domov s 
otázkami, či môže ísť do tohto tábora aj o rok, 
a prečo som ho neprihlásila aj na predošlý 

turnus. Určite vznikli pekné nové priateľstvá, 
ktoré budú, dúfam, pokračovať. Do veľkej 
miery závisí spokojnosť detí od toho, ako si 
navzájom “sadnú”, ale aj od starostlivosti a prí-
stupu učiteľov, ktorý bol výborný. Dokonca 
stravovanie bolo zabezpečené aj pre deti s 
obmedzeniami.

Jana Špániková, výrobná operá-
torka Hardware
Ja ako rodič vnímam tábor veľmi 
pozitívne. Moja dcéra ho navšte-

vuje už druhý rok a je veľmi spokojná. Našla 
si tam veľa kamarátov. Chodili na rôzne zau-
jímavé výlety, ani jeden deň sa nenudili. Pani 
učiteľky boli tiež super. Veľmi sa tešíme, že 
tábor bude pokračovať aj naďalej.

LETO PLNÉ ZÁŽITKOV
sociálne aktivity

 � Sociálne aktivity sú veľmi obľú-
benou súčasťou balíčka benefitov. 
Každoročne spolu s členmi Benefit 
komisie diskutujeme o programe na 
najbližší rok, čo pridať ako novinku, v 
čom pokračovať, ako večierok zorgani-
zovať, na čo nezabudnúť. Tieto všetky 
myšlienky sa víria v hlavách „benefi-
ťákov“. Našim spoločným cieľom je, 
aby si každý z nás – zo zamestnancov, 
v tejto širokej škále sociálnych aktivít 
našiel to, čo sa mu páči, čo ho napĺňa 
a je pre neho prospešným.

Po úspešných minuloročných aktivitách 
sme dali opäť zelenú letnému táboru, 
výletu do zábavného parku v Poľsku 

a letnému pikniku. Novinkou je poznávací 
výlet do Osvienčimu. Do konca roka nás čaká 
ešte niekoľko aktivít, turistika, deň zdravia, 
Vianočný večierok (14.12). 

ZáBavný Park 
energylanDia 
 

Jaroslava Košecká, SAP špecia-
lista 
Výlet sme absolvovali dvaja 
dospelí a môj 12-ročný syn. Z 

môjho pohľadu je to úžasný zábavný park, v 
ktorom sme sa ani sekundu nenudili. Vyzeralo 
to tam miestami rozprávkovo, hlavne čisto a 
bezpečne. Atrakcie boli neskutočné, “čakačky” 
relatívne v pohode a služby na vysokej úrovni.

Jedlo vynikajúce, ale za jeden deň sa to asi 
prejsť celé nedá a ani vyskúšať každú jednu 
atrakciu. Obrovské parkovisko hneď pred 
vstupom, personál milý a ochotný.

V minulosti sme navštívili už viaceré 
zábavné parky zvučnejších mien ako 

Disneyland pri Paríži, Legoland v Nemecku, 
Prater vo Viedni či Asterix a Obelix Park 
tiež v blízkosti Paríža, takže sme mali 
latku postavenú relatívne vysoko. Preto 
som čakala, že možno budeme trochu 
sklamaní, lebo niekde vo vnútri máme ako 
ľudia stále zafixované, že poľské rovná sa 
automaticky lacné a nekvalitné. Ale veľmi 
milo prekvapili. Zúčastnili sme sa výletu, ktorý 
bol zorganizovaný pod záštitou VELUX-u už 
vlastne 2 roky po sebe. Ak bude možnosť 
byť toho súčasťou aj v budúcnosti, tak určite 
pôjdeme. 

Pokiaľ ide o nejaké adrenalínové zážitky, tak 
sme ich pár vyskúšali, ale na tú najväčšiu 
húsenkovú dráhu v Európe – Hyperion, sme 
sa neodvážili. Možno pri ďalšej návšteve 
tohto zábavného parku nazbierame dostatok 
odvahy. Priateľom, rodine alebo aj kolegom 
by som ho určite odporučila. Možno nieko-
ho odradí tá dlhá cesta autobusom tam, ale 
skutočne to za to stojí. Vidieť tú radosť nielen 
v detských tvárach, ale všade navôkol, je 
veľmi príjemným zážitkom a zanechá to vo 
Vás určite veľa krásnych spomienok. Takže na 
záver – za mňa jedno obrovské ÁNO. 

letný táBor
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Viete aké výrobky sa v jednotlivých 
závodoch vyrábajú? Z časového a 
obsahového hľadiska nie je cieľom 

školenia rozprávať o každom závode a bližšie 
ho predstaviť. Preto by sme radi využili náš 
interný časopis a postupne Vám predstavili 
niektoré výrobné závody. Tak poďme na to!  

Prvý výrobný závod, ktorý Vám 
predstavujeme, je výrobný závod v Čechách. 
Je k nám najbližšie a taktiež nás neoddeľuje 
ani jazyková bariéra. 

Ako sa začal celý príbeh BKR ČR?
Oficiálny názov spoločnosti je BKR ČR, s.r.o. so 
sídlom vo Vyškove. Názov spoločnosti vznikol 
podľa Bodil Kann Rasmussen, manželky 
zakladateľa spoločnosti VELUX. Je jedným 
z 18 výrobných závodov v rámci skupiny 
VELUX.  Výroba doplnkov v Českej republike 
začala 09.09.1998, kedy bola oficiálne 
otvorená prvá výrobná hala. V súčasnej dobe 
závod zamestnáva okolo 460 zamestnancov. 
V porovnaní s našim závodom, v BKR ČR 
pracuje viac žien ako mužov, pretože sa  jedná 
o výrobu drobných kompenentov a doplnkov, 
na ktoré sú ženské ruky viac prispôsobené.  

„Ak budete v Madride, New Yorku či Singa-
pure a uvidíte na strešných oknách sieť proti 

hmyzu, môžete si byť istý, že boli vyrobené 
v BKR ČR vo Vyškově“

V českom závode sa vyrábajú dekoratívne, 
zatemňujúce a elektro doplnky k strešným 
oknám, ktoré pomáhajú denne svetlo 
regulovať k spokojnosti zákazníka. Závod sa 
skladá zo 4 výrobných hál a skladu hotových 
výrobkov.

Aké konkrétne výrobky sa v BKR ČR, s.r.o. 
vyrábajú ? 

 y úplne zatemňujúce rolety
 y tieniace rolety 
 y plisované rolety
 y žalúzie
 y siete proti hmyzu
 y vonkajšie markízy

VÝROBNÝ ZÁVOD BKR-ČR
 � Súčasťou série školení, ktoré každý 

zamestnanec absolvuje v prvý deň 
nástupu do práce je aj školenie za-
merané na VELUX  históriu a zároveň 
predstavujeme, ako sa VELUX výrobky 
vyrábajú. 

1998 – zahájenie výroby 
doplnkov VELUX v Českej 
republike 

2005 – zahájenie 
elektrovýroby

2007 – vybudovanie 
distribučného centra

2007 – vznik vývojového 
oddelenia elektroniky a jeho 
presunutie do Brna v roku 
2012 

2018 – zamestnanci spoločne 
oslávili 20. výročie vzniku 
spoločnosti 

Zákazníci môžu doplnky ovládať nielen 
manuálne, ale tiež diaľkovým ovládačom na 
elektrický či solárny pohon. V areáli, ktorý sa 
označuje Elektro, sa vyrábajú:  

 y motorčeky na ovládánie roliet a žalúzií
 y motorčeky na otváranie okien
 y ovládače k motorčekom

 
Súčasťou areálu Elektro je hala ALU, kde sa 
vyrábajú hliníkové komponenty do dekora-
tívnych a zatemňujúcich doplnkov. Produkty 
putujú k zákazníkom po Českej a Slovenskej 
republike, ale taktiež aj do Holandska, Nemec-
ka, Belgicka, Rakúska a pod.
 
Viete koľko výrobných závodov je v rámci 
VELUX skupiny? Veríme, že odpoveď ste našli 
v článku.

Denisa Peticová, 
HR špecialista

AKO SA BKR ČR, S.R.O. 
ROZVíJA

Zamestnankyne BKR-ČR na výrobnej linke

Aj tento druh roliet vyrábajú naši  
českí kolegovia vo Vyškove. 



Pozícia
HR manažérka (najnovšia členka manažment 
tímu PBC-SK) 

Obľúbená farba
Nie je jedna. Je to skôr paleta jesenných 
farieb. Ak si predstavíte listnatý les na jeseň 
niekedy v októbri, tak to sú farby, ktoré mám 
rada. 

Jedlo, ktoré odporúčam a je moje najobľú-
benejšie
Teraz som sa veľmi zamyslela a vlastne som 
zistila, že také „konkrétne“ veľmi ani nie je. 
Mám rada zeleninu hlavne v nejakej „teplej“ 
úprave. A ešte pridám husté zeleninové po-
lievky so semiačkami. To môžem jesť od rána 
do večera. Ale vo všeobecnosti je to doma 
varené, ideálne z domácich surovín. Jedené 
v spoločnosti ľudí, s ktorými sa cítime dobre, 
má niekoľkonásobne lahodnejšiu chuť. 

Čo o mne neviete
Môžem asi začať rodinou. Som vydatá – 
šťastne.  Vychovali sme spoločne jednu dcéru, 
ktorá študuje na vysokej škole. Ak by som 
mala povedať aj o zvieratkách, tak máme 
rybičky, dvoch psov, dve mačky, sliepky, ovce, 
mali sme kozu, kačky a stále niečo vymýšľa-
me. Na narodeniny rada dostávam darčeky 
ako skladacia lopatka alebo kvalitný rýľ, a 
namiesto kvetov a čokolád radšej ozdobenú 
brokolicu alebo karfiol. Veľmi mi je blízka 
téma životného prostredia a skúšam na mojej 
rodine, aké najmenšie množstvo odpadu spo-
ločne vyprodukujeme. V obchode niekedy na 
mňa zvláštne pozerajú, keď nechcem žiadne 
tašky, sáčky a darčekové balenia. A keby som 
nebola tu, kde som, tak som chatárkou na vy-
sokohorskej chate. To bol vždy môj sen. Zatiaľ 
nesplnený. No ja som zástanca teórie, že nič 
nie je nemožné, tak raz sa mi to možno splní. 

Na čom pracujem
Mám veľké množstvo aktivít, či už v pracov-
nom alebo súkromnom živote. Nepoznám 
niečo ako nuda alebo „nemám čo robiť“. Keby 
mal deň 48 hodín, aj tak by to bolo málo. 
Milujem svoju prácu, takže rada bádam v ob-
lasti, v ktorej pracujem. Práca s ľuďmi dokáže 
byť obohacujúca. Aktuálne v rámci PBC-SK 
pracujeme na rôznych projektoch. Jedným z 
nich je napr. onboarding, t.j. ako urobiť prvé 
dni pre nových zamestnancov čo najzaujíma-
vejšie, čo najmenej stresujúce a zároveň, aby 
sa čo najskôr stali súčasťou tímu a dokázali 
ostatným pomáhať oni sami. Pracujeme na 
mnohých zmenách v personálnom systéme 
Human, skúšame pilotný projekt elektronickej 
dochádzky na hale A1, meníme mnohé nasta-
venia, aby boli dáta jasnejšie a čitateľnejšie. 
Vytvárame nadstavbu na systém evidencie 
zaškolení so zámerom možnosti vyhodnoco-
vania efektivity rozvojových aktivít. 

Mojou najmilšou oblasťou je práca v oblasti 
rozvoja a vzdelávania. Tam som ako ryba vo 
vode. Čo sa týka súkromného života, veľmi 
sa to neodlišuje. Som aktívnym členom 
neziskových organizácií, ktoré sa venujú opäť 
rozvoju ľudí, starostlivosti o prírodné zdroje. 
Veľmi sa zaujímam o problematiku odpadov 
a koncepciu Zero Waste. Zúčastňujem sa 
mnohých dobrovoľníckych aktivít, pomáham 
pri organizácii rôznych podujatí a konferencií 
s touto tematikou. V poslednom čase to boli 
napríklad podujatia ako festival „Permakultúra 
v meste“, pomoc pri tvorbe mestského 
parku v mestskej časti Ružinov a Dúbravka 
v Bratislave, kde pomáham viesť komunitné 
stretnutia a mnohé iné. Snažím sa, aby sa 
všetky oblasti, v ktorých som aktívna, spájali 
do jednej veľkej, ktorá dáva zmysel tomu, čo 
v živote robím. Tak, aby pracovný a osobný 
život boli čo najviac v súlade s tým, čomu 
verím. 

Aká je moja vízia v oblasti HR? 
Chcem s potešením povedať, že vízia HR 
VELUX-u, ktorá mi bola prezentovaná pri mo-
jom nástupe, bola veľmi dôležitým faktorom 
môjho rozhodnutia pridať sa k vám. Pretože 
moja vízia a vízia VELUX sa do veľmi veľkej 
miery zhodli. 

Moja vízia v oblasti rozvoja ľudských 
zdrojov (hoci tento názov „ľudské zdroje“ 
nemám rada) je v zmysle, že sme tu pre to, 
aby sme spolu tvorili a umožňovali budovať 
lepšie miesto pre prácu, osobný rast a osobný 
život. Verím vo víziu slobody v práci. Dať si 
slobodu dokázať to najlepšie, čo viem, chcem 
a je mi umožnené. V rámci daných hraníc, 
ktoré má každá spoločnosť. A nehovorím len 
o spoločnosti ako firma. Každé „zoskupenie“ 
ľudí má určité pravidlá. Môžu byť písane alebo 
nepísané. No vždy existujú. Aj v rodinách. 
A my ich môžeme a nemusíme akceptovať. 

Sloboda si vyžaduje zodpovednosť. Za seba aj 
iných. Sloboda v práci pre mňa znamená, že 
som sa rozhodla v rámci hraníc mne blízkych 
skupín, komunít pomáhať ľuďom, ktorí sa 
rozhodnúť rásť alebo pomáhať a chrániť to, čo 
si nedokážeme kúpiť za peniaze. Dokážeme 
rásť spoločne a pomáhať si dosahovať ciele, 
ktoré sú kombináciou cieľov osobných a 
cieľov spoločnosti. Verím, že takto by to 
mohlo fungovať. Všetci sa môžeme slobodne 
v každom okamihu rozhodovať o tom, čo 
ideme urobiť, ktorým smerom sa ideme 
uberať vo svojich životoch a niesť si za naše 
rozhodnutia zodpovednosť. V podstate si 
vždy a v každom okamihu sami vyberáme 
priateľov, partnerov, zoskupenia, kluby ...  a 
aj spoločnosti, pre ktoré chceme pracovať. 
Je len a len na nás, či zotrváme v týchto 
„komunitách“ alebo nie. S týmto nastavením 
by sme snáď vedeli do práce chodiť s 
úsmevom a radosťou, čo bude cítiť nie len 

najbližší kolega, ale aj celý tím a v konečnom 
dôsledku naši najbližší, ku ktorým sa vrátime 
v dobrej nálade a plní energie. 

Aké je tvoje najobľúbenejšie miesto
Tam, kde sa cítim dobre. Už to nie sú vyhra-
dené a ultimátne miesta ako v minulosti. Je 
to závislé od toho, s kým som a ako sa cítim. 
Ale ak mám byť predsa len presnejšia, rada sa 
prejdem po Banskej Štiavnici, ale najradšej sa 
stratím v horách. Ideálne bez signálu.

Hodnota, ktorú preferujem
Integrita osobnosti a osobná sloboda, ktoré 
sa skvele prekrývajú s hodnotami VELUXu 
– Angažovanosť, Vzájomný rešpekt, Zlepšova-
nie, Miestne iniciatívy a Dôkladnosť. 

Terézia Zajková, 
HR špecialista
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ZUZANA gAJDOŠOVÁ 
PreDstavuJeMe váM



 � Život nám prináša veľa krásnych, 
ale aj smutných okamihov. Ako by sme 
definovali odchod na dôchodok? Na 
jednej strane človeku závidíme, pretože 
nemusí ráno vstávať, bude mať čas ve-
novať sa svojim záujmom, strávi čas s 
ľuďmi, ktorým doteraz hovoril „nemám 
čas“, no na druhej strane nezávidíme 
vek, pretože číslo, ktoré je odpoveďou 
na otázku koľko máš rokov, sa stále 
zvyšuje.

Medzi nami je kolega, ktorému sa všetky 
spomenuté myšlienky premietajú v hlave – 
tímlíder GV, VST JOZEF MOSNÁR. Jožko do 
PBC-SK nastúpil v júli 2015 a svojou chariz-
mou si získal mnohých z nás. Medzi kolegami 
si vytvoril dobrých priateľov. Pričinil sa o to 
svojím priateľským prístupom, ochotou vždy 
pomôcť, ale aj svojim ústretovým správaním. 
Byť v pozícii nadriadeného si vyžaduje riešiť 
aj nie veľmi príjemné situácie, ale aj to patrí k 
náplni tejto práce. Na to, aký pocit zanecháva 
medzi svojimi kolegami, sme sa opýtali pria-
mo tých, ktorí sú s ním v dennom kontakte. 

Dorota Šútorová
Admin

Dušan Vaňo, Peter 
Michalík (údržba A4)
S Jožkom sa nám vždy 
výborne spolupraco-

valo. Vždy sme našli spoločné riešenia k jeho 
aj našej spokojnosti. V skratke, je to skvelý 
človek na správnom mieste.
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JOZEF MOSNÁR

Katarína Ďuríčková
Jeho tím sa na Jožka vždy môže 
spoľahnúť. A platí to vzájomne.

Imrich Lenčeš (supervízor GV/
VST, HW)
Rád by som využil príležitosť na-
písať pár ďakovných slov Jozefovi 

ešte pred jeho odchodom z nášho VELUX 
tímu do dôchodku. Jozef, chcel by som sa Ti 
poďakovať za Tvoju zodpovedne odvedenú 
prácu. Oceňujem plynulé plnenie výrobných 
plánov, ktoré si plnil spoločne so svojim 
tímom, ako aj našu vzájomnú spoluprácu pri 
každodennom riešení situácií. Do budúcna 
by som Ti chcel zaželať veľa rokov aktívneho 
oddychu. Ďakujem! 

Kamila Žišková
Najlepší šéf, akého som kedy mala.

Marek Šuňovský
Nie je to tak dávno, čo Jožko 
nastúpil do našej firmy. Zdá sa 
mi, že sa poznáme veľmi dlho. Pri 

odchode môjho bývalého tímlídra som bol 
veľmi zvedavý, s kým budem mať dočinenia, 
a či to vôbec bude fungovať ako predtým. 
Veľmi rýchlo sme si k sebe našli cestu a 
naša spolupráca funguje doteraz v práci aj 
mimo nej. Pár krát sme sa spolu vybrali aj 
na turistiku a  úprimne môžem povedať, že 
som mal čo robiť, aby som stíhal. Aj bicykel je 
naša spoločná zábava, ale po jeho poslednej 
„bicyklovačke“, kde skúšal tvrdosť talianského 
asfaltu,ho bicyklovanie nachvíľu prešlo. 
Veľmi sa mi na ňom páči, že je stále plný elánu 
a chuti do života a toto by som sa rád od neho 
naučil. Samozrejme ešte je veľa iných vecí, 
ale to už nechcem rozvádzať, aby nespyšnel. 
Jožko, som rád, že som mal možnosť s Tebou 
spolupracovať a určite tvojím odchodom do 
dôchodku nič nekončí. Dúfam, že ešte spolu 
prejdeme nejeden kopec a vyfajčíme cigaru 
pri dobrom rume. 

Patrik Dubný
Prvotné pochybnosti sa rozplynuli 
hneď v prvé dni. Nedával pociťo-
vať vekový rozdiel a výhody s tým 

spojené. Jedná ústretovo a priateľsky. Človek 
v ňom nachádza pochopenie a podporu. 
Jožko je ochotný vždy pomôcť, vysvetliť, 
viesť, motivovať a spájať ľudí. Nemá problém 
zapadnúť do kolektívu plného mladších ľudí.

Schopnosti a znalosti, ktoré sa od neho 
v práci učím rád, posúvam ďalej. Verím, že 
keď skončí pracovné puto, prepojenosť, 
ktorú medzi sebou máme, prenesieme do 
súkromného života. Ak niekde niečo končí, 
tak iba preto, aby sa uvoľnilo miesto pre nové 
veci. Všetko začína odznova. Veľa slnečných 
a pozitívnou energiou nabitých dní Ti želám, 
Jožko.



CESTOVATEľSKÝ TIP
navštívte s naMi 

historickÚ BanskÚ štiavnicu 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Pozícia
Plánovač

Obľúbená farba
Nemám vyslovene obľúbenú jednu farbu. 
Bolo obdobie, kedy som inklinoval k tmavším 
farbám, momentálne preferujem svetlé letné 
farby.

Jedlo, ktoré neodmietnem:
Čokoľvek z bryndze, úplne najradšej mám 
bryndzové halušky a pirohy. V tejto letnej 

sezóne si rád pripravím a pochutím na grilo-
vanom steaku.

Čo o mne neviete
Veľa kolegov vždy prekvapí informácia, že 
som ženatý a mám trojmesačnú dcérku 
Emku. Voľný čas momentálne venujem hlavne 
rodine.

Čo by si nikdy neskúsil
Vyskúšať treba všetko, inak neviete, či sa vám 
to páči alebo nie. Rozhodne by som už neskú-
sil bungee jumping, ten ma veľmi neoslovil, 
ale zoskok padákom by som si zopakoval 
hneď. Naopak, veľmi rád by som spoznal 
niektoré miesta v Amerike, zdokonalil sa v 
jazyku, navštívil Chicago alebo Národný park 
Yellowstone.

Čo by si rád zažil
Zúčastniť sa zápasu NHL, zažiť tu pravú atmo-
sféru na štadióne.

Na čom pracujem
Prednedávnom som bol prijatý na pozíciu 
Plánovača. Vo firme pracujem viac ako 5 
rokov. Začínal som na pozícii operátora FRW, 
neskôr som si podal žiadosť na kľúčového 
operátora. Keď sa naskytla možnosť zastupo-
vať teamlídra na oddelení FRW, využil som 
príležitosť. Aj vďaka tejto skúsenosti som bol 
neskôr vybratý za teamlídra. Počas práce som 
študoval a úspešne ukončil odbor Marketing 
a manažment. Preto som hneď poslal svoj 
životopis, keď sa objavila ponuka na obsa-
denie pozície Plánovača. V týchto dňoch sa 
intenzívne zaúčam a verím, že časom budem 

môcť využiť svoje skúsenosti z výroby a 
pretaviť ich do zlepšenia procesov z pozície 
plánovača. Chcem nielen posúvať, vzdelávať 
a rozvíjať seba, ale bol by som rád, ak budem 
môcť aj malým dielom prispieť k úspešnému 
fungovaniu firmy.

Ako vnímaš život v PBC-SK
Firma sa neustále mení, vyvíja a my sa snaží-
me nachádzať riešenia, ktoré pomôžu firme 
byť úspešnou. K tomu je potrebná tímová 
práca ľudí na oddelení a aj celej firmy. V tom-
to smere to vnímam pozitívne.

Hodnota, ktorú preferujem
Ako mnohí, aj ja uprednostňujem hodnotu 
VZÁJOMNÝ REŠPEKT. Bez rešpektu k ostat-
ným nemôžu fungovať vzťahy doma ani v 
práci. 

Jaroslava Eliášová, 
Finančná analytička 
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Uprostred Štiavnických vrchov sa skrýva 
jedno z historicky najzaujímavejších 
miest na Slovensku, ktoré je zaradené 

do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 
Banská Štiavnica sa  preslávila baníctvom, 
ťažbou drahých kovov - zlata a striebra, 
a prvou technickou univerzitou na svete. 
Dnes je to miesto ako stvorené na vychádzky. 
Štiavnica má umeleckú dušu. Pokiaľ ste toto 
mesto ešte nenavštívili, máme pre vás zopár 
tipov na miesta, ktoré sa oplatí vidieť. 

ŠTIAVNICKÝ TROUTUÁR
Ak zavítate do centra Štiavnice, očarí vás his-
torickým centrom. Pri prechádzke po hlavnej 
ulici môžete obdivovať malebné rady domov, 

z ktorých mnohé majú svoju vlastnú históriu 
a meno. Unikátnosť ulice dopĺňa Trotuár 
(vyvýšený chodník vydláždený červenými 
dlaždicami). Nachádza sa tu hlavné štiavnic-
ké obchodné korzo preplnené obchodíkmi 
a kaviarničkami. 

STARÝ A NOVÝ ZÁMOK
Obidva zámky majú strategickú polohu. 
Starý zámok sa nachádza v srdci mesta a jeho 

korene siahajú až do 13. storočia. Kedysi 
bol kostolom, no neskôr bol prebudovaný 
na pevnosť a v 15. storočí bola postavená 
mohutná hranolová veža Himmelreich. Na 
protiľahlom kopci nad Banskou Štiavnicou 
stojí Nový zámok a „stráži“ mesto od roku 
1571. Jednoduchá a pritom pôsobivá vizuálna 
ikona Štiavnice. Ponúka vám jedinečný výhľad 
na mesto.

PIVOVAR ERB A KAVIAREŇ U DIVNEJ PANI
Máte chuť na dobré pivo? Zájdite do Pivovaru 
ERB. Netradičná kombinácia pivovaru, reštau-

rácie a divadla Vás určite poteší. Milovníci 
kávičky a sladkostí sa môžu nachvíľu zastaviť 
a posedieť v dizajnovej a skutočne zaujímavej 

kaviarni u Divnej pani na trotuári. Pre mno-
hých sa návšteva Banskej Štiavnice nezaobíde 
práve bez návštevy tejto kaviarne. 

TAJCHY
Len kúsok od hlavného námestia vás peší 
chodník  lesom zavedie k umelému jazeru 
–  tajchu Vodárenská. Pretože spotreba vody 
v banskom meste bola obrovská, baníci v 18. 
storočí vybudovali v Banskej Štiavnici a okolí 

najdokonalejšiu vodohospodársku sústavu 
Európy. Tajchy sú malebné a zasadené do prí-
rody. V lete dokonca slúžia na kúpanie, v zime 
na korčuľovanie. 

KALVÁRIA 
Štiavnická kalvária je považovaná za naj-
krajšiu barokovú kalváriu v Európe. Stáva sa 
jednou z najnavštevovanejších miest regiónu. 
Návštevníkov priťahuje najmä harmónia tejto 
stavby s prírodou. Vraj je najkrajšia a najfo-
togenickejšia na jeseň, kedy stromy okolo 
hrajú všetkými farbami. Pre ten krásny výhľad 

na Banskú Štiavnicu, Sitno a okolie sa oplatí 
pustiť po strmých serpentínach a poriadne sa 
zadýchať. 

Všetko, čo ponúka Banská Štiavnica, sa do 
jedného článku nezmestí. Stojí za to, aby ste 
sa vybrali na výlet a spoznali všetky zákutia 
tohto krásneho mesta. Tak čo, zájdete na 
výlet? 

Terézia Zajková, 
HR špecialista

JAKUB VLČEK
PreDstavuJeMe váM
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3. Záväzok manažmentu o BOZP je popísaný v ...
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TAJNIČKA

ZasMeJte sa s naMi 

Víziou VELUX v oblasti bezpečnosti je dosiahnuť .................................

Výhercovia tajničky z minulého čísla:  Letný balíček putoval do rúk výhercov. GRATULUJEME !

Stretnú sa dvaja kamaráti:
- Ako sa máš? Dlho som ťa nevidel.
- Výborne, človeče, kúpil som si slona.
- Slona? Čo s ním?
- To je ti báječná vec. O kŕmenie sa nemusím 
starať, spasie mi trávnik, takže ho mám taký 
ako golfové ihrisko, umyje mi auto, deti sa s 
ním hrajú. No fakt skvelé.
- To znie dobre. Na koľko príde taký slon?
- Tak väčšinou okolo tridsať tisíc, ale že si to ty, 
predám ti ho za dvadsať.
- Fajn, dohodnuté.
Stretnú sa po pár týždňoch:
- Teda, ty si mi dal! Trávnik na sračku, stromy 
polámané, všade samé hovná,  sadol si mi 
na auto, deti sa ho boja a manželka sa chce 

rozvádzať!
- Nepekne hovoríš o sloníkovi, takto ho 
nepredáš ...

Manžel čaká manželku pred kozmetickým 
salónom. Keď sa žena zjaví medzi dverami, 
skonštatuje: „No, čo už. Ale aspoň si to 
skúsila.“

- Drahá, čo keby sme si urobili senzačný 
víkend?
- Jasné miláčik. Čo mám urobiť?
- Kúp mi basu piva a odpáľ k materi!

- Stará mama, prečo máš také veľké ústa? 
Stará mama a prečo máš také veľké oči? A 

stará mama, prečo máš taký veľký nos?
- Ale, Karkulka, choď už do hája s tou 
lupou!

Prišiel starší pán k holičovi a žiada si urobiť 
zaujímavý účes, lebo si vraj našiel mladú 
priateľku. Holič sa zamyslí a vraví:
- Tak, ako sa na vás pozerám, na "Hamžíka" to 
nebude, podľa vlasov jedine Ferdo Mravec.
- To je čo za účes? - pýta sa pán.
- Vidím, že máte tri vlasy, tak vám jeden vytrh-
nem a urobím v strede cestičku.

Slovensky: "Prosím vás, môžete mi to zopa-
kovať, nerozumel som vám."
Východniarsky: "Haaaaa?"

Výsledky tajničky vhoďte do schránky do 15.10.2018, ktorá je umiestnená na recepcii  pri vchodových dverách a následne vyžrebujeme 3 výher-
cov. Autorom tajničky je oddelenie QHSE (Marcela Čičmancová, HSE koordinátor). Výsledok tajničky z minulého čísla: LETNÝ PIKNIK
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