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Ako sA nám dArilo A čo nás  
čAká v roku 2019

Milé kolegyne a kolegovia,
po zaslúženej vianočnej dovolenke Vás 
všetkých vítam opäť v práci. V Novom roku 
2019 prajem všetkým veľa zdravia, šťastia 
a úspechov rovnako v pracovnom ako aj v 
súkromnom živote. 

Starý rok sme ukončili, hospodársky 
výsledok firmy je uzavretý a my môžeme 
spolu nielen zhodnotiť ako sa nám darilo v 
roku 2018, ale hlavne naplánovať všetko, čo 
nás čaká v roku 2019.

Misia alebo hlavný dôvod existencie 
nášho závodu PBC-SK je vyrábať vysoko 
kvalitné strešné okná. Z tohto pohľadu sme 
naše hlavné operatívne ciele splnili. Dodali 
sme všetky výrobky včas, v požadovanom 
množstve a kvalite. Vízia PBC-SK nás 
rovnako zaväzuje aj k zefektívňovaniu našej 
každodennej práce, čo sme potvrdili splnením 
ukazovateľa efektivity práce. S potešením 
môžem skonštatovať, že v efektivite sme 
dosiahli aj významné úspory, ktoré sme mohli 
našim výrobným zamestnancom vyplatiť vo 
forme ročného výkonnostného bonusu.  

V prvom polroku sa nám darilo menej, no o 
to viac sme spolu zabrali v druhom polroku a 
dosiahli výrazné zlepšenie. 

V oblasti bezpečnosti, ktorá je základnou 
podmienkou práce v našej spoločnosti, sa 
nám žiaľ veľmi nedarilo. Okrem nesplnených 
cieľov vo vykonávaní bezpečnostných 
pochôdzok a hľadaní riešení na odstraňovanie 
hazardov, sme mali žiaľ až päť pracovných 
úrazov s práceneschopnosťou dlhšou ako 
dva dni. Tieto nelichotivé výsledky nás 
samozrejme vedú k ešte väčšiemu zameraniu 
sa na bezpečnosť, vtiahnutie všetkých 
zamestnancov do aktivít v oblasti bezpečnosti 
a zvyšovaniu povedomia o bezpečnosti v 
roku 2019. 

Aby naša spoločnosť mohla aj naďalej 
dlhodobo prosperovať a poskytovať 
stabilitu zamestnania pre takmer 500 
ľudí, je nutné posilňovať a rozvíjať aj našu 
jedinečnú firemnú kultúru. Tá je postavená 
na hodnotách, vzájomnej spolupráci, 
komunikácii, ale hlavne na spoločnej 
motivácii celého PBC-SK tímu.

Jedným z dôležitých ukazovateľov firemnej 
kultúry je aj výsledok zamestnaneckého 
prieskumu. Na celofiremnej úrovni sme do-
siahli za posledné dva roky zlepšenie v oboch 
hlavných ukazovateľoch. V prvom Spokojnosť 
a motivácia, ktorý hovorí o tom, ako sú naši 
zamestnanci spokojní s podmienkami práce 
a motivovaní podávať vysoký výkon, sme 
sa zlepšili o dva body. V druhom ukazova-
teli Lojalita, hovoriacom o tom, ako sú naši 
zamestnanci lojálni a odhodlaní pracovať vo 
firme aj naďalej, sme sa polepšili o celých šesť 
bodov. Na prvý pohľad výborné zlepšenie. 
Podrobnejšia analýza výsledkov nám však 
ukazuje, že spokojnosť a motivácia nie sú 
vnímané na všetkých oddeleniach rovnako 
a medzi výsledkami jednotlivých oddelení a 
zmien je vidieť veľmi veľké rozdiely. Rovnako 
zaujímavý je fakt, že hoci máme veľký počet 
lojálnych zamestnancov, stále je medzi nami 
viac ako 20% ľudí, ktorí nie sú spokojní, moti-
vovaní a ani lojálni voči firme. Našim cieľom je 
spoločne dosahovať výsledky ako jeden tím, a 
to nie je možné s viac ako 20% nelojálnych a 

96% bolo číslo, ktoré hovorí o percente účasti zamestnancov na globálnom zamestnanec-
kom prieskume v rámci celej skupiny VELUX. 

Za PBC-SK to bolo v roku 2018 dokonca 98%! Zablahoželajme si spoločne k tejto skvelej 
účasti napriek „novinke” online vyplnenia. 

A aké výsledky dosiahol VELUX globálne?  
Výsledky ukázali výrazný postup v spokojnosti zamestnancov v rámci celej skupiny VELUX. 
PBC-SK nebolo výnimkou. Dosiahli sme zlepšenie v dvoch hlavných oblastiach „Spokojnosť a 
motivácia“ a „Lojalita“. 

    

Teraz prichádza čas otvorených diskusií o výsledkoch na všetkých oddeleniach naprieč na-
šim závodom. Dozviete sa detailnejšie, ktoré oblasti boli hodnotené ako výborné, ktoré boli 
dobré, a v ktorých oblastiach je ešte priestor na zlepšenie. Počas stretnutí bude mať každý 
z vás priestor na konštruktívne návrhy, vďaka ktorým môžeme spoločne vytvoriť ešte lepšie 
miesto pre prácu.  
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nemotivovaných pracovníkov. Preto bude-
me naďalej podporovať dialóg so všetkými 
zamestnancami, aby sme spolu identifikovali 
priestor na zlepšenie. Tak ako aj doteraz, 
budem podporovať všetkých, ktorí s nami 
chcú pokračovať v spoločnom rozvíjaní firmy 
aj v tomto roku. Ak sú medzi nami stále takí, 
ktorí nevedia nájsť svoje miesto v našom tíme, 
radi ich podporíme vzájomným dialógom, 
na konci ktorého bude dúfam to správne 
vzájomné rozhodnutie, zmeniť náš spoločný 
prístup k zlepšeniu.

V roku 2019 nás znovu čakajú ambiciózne 
ciele súvisiace s globálnou VELUX stratégiou 
rastu a rozvoja. Chceme naďalej získavať 
nových zákazníkov, zvyšovať predaj našich 
výrobkov, vyvíjať nové zaujímavejšie 
produkty a vyrábať ich efektívnejšie. Je to 
jednoduché: ak sa bude dariť PBC-SK, bude 
sa dariť aj spoločnosti VELUX a naopak, ak sa 
VELUX bude rozvíjať v zmysle svojej stratégie, 
budeme sa rozvíjať aj my v PBC-SK. 

Ak chceme byť súčasťou našej spoločnosti, 
musíme rovnako prispievať k jej rozvoju a 
k tomu je potrebné, aby každý jednotlivec 
prispel svojim dielom. Preto želám všetkým 
do roku 2019 nielen zdravie a šťastie, ale 
hlavne motiváciu a angažovanosť v našej 
spoločnej práci, ktorú máme pred sebou, a 
aby každý z nás chodil do práce s radosťou a 
odhodlanosťou k neustálemu zlepšovaniu.

Juraj Michalík
Generálny riaditeľ
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 � VKR award, v preklade Ocenenie Villum Kann Rasmusse-
na, sa udeľuje každoročne na výročie narodenia zosnulého 
zakladateľa spoločnosti a to presne 23. januára. Zamest-
nanecká nadácia udeľuje toto ocenenie zamestnancom, 
ktorí vo svojich úspechoch presahujú očakávania. Jednotliví 
kolegovia sú vybraní na základe svojich individuálnych 
schopností, ktorými prispievajú k realizácii cieľov Modelovej 
spoločnosti. 

Nominácie udeľujú lokálne nadačné komisii, ktoré vyberú 
spomedzi svojich zamestnancov kandidáta a následne 
predložia žiadosť Správnej rade nadácie. Nadačná komisia 

v roku 2018 predložila nomináciu nášho kolegu Martina Gubu, 
ktorú Správna rada nadácie schválila. 

Martin, v histórii PBC-SK si druhým kolegom, ktorý získal toto 
významné ocenenie. Aký bol tvoj prvý pocit, keď si sa dozvedal 
o získaní ocenenia? 
Oznámil mi to Generálny riaditeľ Juraj počas nášho pravidelného 
individuálneho stretnutia. Asi v polovici stretnutia nečakane prišla do 
miestnosti aj HR manažérka Zuzana a prisadla si k Jurajovi. Nechápal 
som, čo sa deje. A potom Juraj začal slovami „ ...radi by sme ti niečo 
oznámili...“ V tom momente ako mi povedal o tejto významnej udalos-
ti, som sa na oboch chvíľu pozeral s pootvorenými ústami a zmohol 
som sa len na otázku, to vážne? Následne sa dostavil neopísateľný 
pocit šťastia a radosti. Som hrdý na to, ako spoločne budujeme nášmu 
závodu výbornú reputáciu a ja som toho súčasťou. 

Nadačná komisia vyzdvihla tvoje nasadenie v práci, individuálny 
prístup k riešeniu si úloh a príkladne žitie VELUX hodnôt v pracov-
nom a súkromnom živote. Čo pre teba získanie ocenenia znamená?
Za takmer 10 rokov pôsobenia vo firme som sa toho veľa naučil. Všetky 
moje skúsenosti a vedomosti, ktoré som za ten čas nadobudol, som sa 
snažil odovzdávať ďalej najlepšie ako som vedel. Podarilo sa mi vybu-
dovať veľké a dobre fungujúce oddelenie údržby, na ktoré som hrdý. 
Kariérne vyrástlo pod mojim vedením viac ľudí, čo má nesmierne teší. 
Napĺňa ma, keď po sebe vidím dobre odvedenú prácu. Môj priamy 
nadriadený mi vždy dáva spätnú väzbu či už pochvalu alebo konštruk-
tívnu kritiku, čo má vždy posúva ďalej tým správnym smerom. 

Keď sa obzriem späť a uvedomím si, čo všetko sa mi podarilo a čoho 
som súčasťou, cítim sa naozaj spokojne. Byť vo vedení spoločnosti je 
pre mňa veľká česť a získanie tohto ocenenia je ďalším potvrdením 
toho, že to čo robím a ako to robím, má zmysel a trvale pridanú 
hodnotu. 

Denisa Peticová
HR špecialista

mArtin GubA  
zÍskAl význAmnÉ ocenenie 

VELUX pôsobí na slovenskom trhu od 
roku 1993, kedy otvorila svoje obchod-
né zastúpenie. Na Slovensku začala 

spoločnosť predávať drevené strešné okná v 
roku 1993. Vďaka rýchlo rastúcemu staveb-
nému trhu sa spoločnosť úspešne etablovala. 
Dnes sú okná VELUX najpredávanejším typom 
strešných okien u nás. 

„Naši skúseNí a ambiciózNi kolegovia 
Na sloveNsku za 25 rokov vybudo-

vali vyNikajúce postaveNie Na trhu. 
slovákom pomáhajú zabezpečovať 

dostatok deNNého svetla a čerstvého 
vzduchu vo všetkých typov budov,“ 

david briggs, ceo veluX a/s

Tak ako rástol trh, zvyšovali sa aj požiadav-
ky zákazníkov na spôsoby zabezpečenia 
presvetlenia cez strechu. Do ponuky pribudli 
svetlovody, okná do plochých striech, ale aj 
doplnky v podobe roliet a žalúzií, montážne 
doplnky a ovládacie systémy. Pozíciu lídra, 
ktorý určuje trendy vo svojom odbore, po-
tvrdila spoločnosť novinkou v produktovom 
portfóliu – VELUX ACTIVE. Ide o automatický 
systém riadenia kvality vnútorného prostre-
dia. Zdravá domácnosť je vďaka výrobkom 
VELUX dostupná automaticky, bez toho aby 
na ňu museli užívatelia myslieť.
VELUX za štvrťstoročie svojho pôsobenia na 
Slovensku rozvinula širokú sieť autorizova-

ných a skúsených montážnikov, spolupracuje 
s architektmi a projektantmi a vďaka širokej 
sieti stavebnín možno výrobky VELUX jedno-
ducho kúpiť v každom slovenskom regióne. 

V rámci spoločenskej zodpovednosti ve-
nuje VELUX pozornosť aj naliehavej proble-
matike starnúceho bytového fondu v Európe. 
Spoločnosť VELUX verí, že obnova budov 
môže priniesť energetické úspory, a pritom 
môže svojim užívateľom ponúknuť kvalitné 
a zdravé vnútorné prostredie. Toto tvrdenie 
sa rozhodla dokázať ukážkovou rekonštruk-
ciou typického štvorcového rodinného domu 
s názvom RENOVACTIVE SLOVENSKO. „Náš 

pilotný projekt prebehol pred pár rokmi v Bel-
gicku a som veľmi rád, že druhá rekonštrukcia 
sa realizuje práve na Slovensku,“ dodal David 
Briggs.

Každý 6 Slovák žije v nezdravom domove
Predstavitelia spoločnosti VELUX sa naďalej 
budú aktívne zapájať do podpory obnovy by-
tového fondu na Slovensku, ako aj prispievať 
k odbornému vzdelávaniu budúcich profe-
sionálov. „Na Slovensku je 800 000 rodinných 
domov, pričom len 35% z nich je zrenovova-
ných. To nám ukazuje, že rýchlosť renovačné-
ho procesu na Slovensku by mala byť vyššia,“ 
vysvetľuje Dagmar Plevačová, Generálna 
manažérka VELUX SK.  

Na potrebu rýchlejšieho presadzovania le-
gislatívnych zmien poukazujú aj výsledky vý-
skumu Healthy Home Barometer 2017. Podľa 
tejto štúdie sa každý šiesty Slovák sťažuje na 
nevyhovujúce podmienky v budove, v ktorej 
žije. „Našim dlhodobým cieľom je, aby oby-
vatelia žili v zdravom vnútornom prostredí 
a súčasne netrpeli energetickou chudobou,“ 
dopĺňa Dagmar Plevačová.

Denisa Peticová
HR špecialista

spoločnosŤ veluX 
oslávilA 25 rokov nA slovensku

Prípitok štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Norberta Kurillu, generálnej riaditeľky VELUX 
Česká republika a Slovensko Dagmar Plevačovej a CEO spoločnosti VELUX Group Davida Briggsa.

Generálny riaditeľ PBC-SK Juraj Michalík spolu s výrobným manažérom Marekom Laurenčíkom  
počas slávnostného večera.  
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tWi  metÓdA AJ nA  
inýcH oddeleniAcH

TWI projekt rozširujeme na oddelenia  
FRW, New Horizon a  vstrekovanie. FRW 
spolu s NEW Horizon je druhé najväčšie 

stredisko v PBC-SK a oddelenie vstrekovania 
má najväčší počet nových zamestnancov. 
Zavedenie TWI na tieto oddelenia bolo v 
našom dlhodobom pláne. 

Rovnako ako aj pilotný projekt, aj rozširo-
vanie na tieto oddelenia, začalo dôkladným 
výberom TWI trénerov. Najskôr sme oslovili 
kandidátov, ktorí boli úspešní už v prvom kole 
pohovorov vo februári 2018. Títo kandidáti 
neboli zaradení do pilotného projektu len z 
dôvodu naplnenie počtu voľných miest. Ná-
sledne sme doplnili potrebný počet novými 
kandidátmi na trénera. 

Poznatky o TWI metóde získalo 10 uchá-
dzačov počas 20 hod. školenia v októbri 2018, 
ktoré bolo realizované Certifikovaným TWI 
lektorom. Školenie v našom závode využili 
aj českí kolegovia z BKR-CZ, ktorí sa taktiež 
rozhodli rozšíriť novú metódu na ďalšie 
oddelenia.

Po príchode na domovské oddelenia začali 
tréneri získané vedomosti a zručnosti hneď 
využívať. Počas nácviku TWI tréneri dostávali 
spätnú väzbu od pozorovateľov, ktorí sú 
zaškolení do TWI metódy. Na nácvik zaúčania 
využívali tréneri svoje pracovisko.

3 týždne praktických nácvikov boli zakon-
čené ukážkou Tréningu pred Certifikovaným 
TWI lektorom.

Výsledkom je, že náš tím TWI trénerov sa 
rozšíril o 10 certifikovaných TWI Trénerov. 
Momentálne pripravujeme plán tréningov 
na ďalšie obdobie na všetky pracovné pozície 
na FRW, vstrekovaní a na GGU linke. Po 
novom budú plán školení  vytvárať tímlídri v 
spolupráci s TWI trénermi a následne budú 
nováčikovia a existujúci zamestnanci zaúčaní 
už novou metódou TWI.  Veríme, že získané 
informácie a praktické skúsenosti našim 
kolegom pomôžu pri zaškoľovaní nováčikov 
aj pri doškoľovaní súčasných pracovníkov a 
veríme, že chuť a motivácia zlepšovať sa, im 
vydrží čo najdlhšie. 

 � Po úspešnej implementácii pilotné-
ho projektu TWI na GGU montážnej 
linke a pozitívnej spätnej väzbe od 
novoprijatých kolegov, existujúcich 
zamestnancov, ako aj TWI trénerov, 
sme sa rozhodli implementovať projekt 
na ďalších oddeleniach. A tak budeme 
pokračovať v napĺňaní našej VÍZIE – byť 
vysoko motivovaný tím, ktorý neustále 
zlepšuje efektivitu všetkých procesov. 
Zavedenie TWI na GGU linku nám 
prinieslo zníženie fluktuácie zamest-
nancov, štandardizáciu procesu za-
účania a spokojnosť zamestnancov 
s pridelenými trénermi a zaúčaním 
do procesov. 

Jarmila Slobodová, výrobná operátorka:
„Myslím si, že TWI metóda prináša lepší, štruktúrovaný 
spôsob zaúčania. Pre väčšinu ľudí je začiatok v novej práci 
stresujúci, majú obavy ako zapadnú medzi kolegov, ako sa 

dostanú do praxe. Tréner je s nováčikom od začiatku pri nadobúdaní 
vedomostí, zručností, podporuje nováčika, komunikuje s ním, pomáha 
mu.

Aby som sa mohla stať TWI trénerkou preradila som sa na oddelenie 
vstrekovania. Osobne môžem povedať, že som tu spokojnejšia. Učím 

sa množstvo nových vecí, je to pre mňa veľmi zaujímavé. Získala som 
komplexnejší prehľad o procese výroby našich okien. Lepšie rozumiem 
ako majú jednotlivé procesy na seba vplyv. Odporúčam kolegom z 
PBC-SK, aby rotovali medzi halami a učili sa nové veci. Mne to dalo 
naozaj veľmi veľa a posunulo ma to dopredu.“

Článok pripravili Maroš Ďuriš, Marek Laurenčík, Terézia Zajková. 

Zľava: Domink Jureček, Tomáš Svoboda, Maroš Ďuriš, Pavol Čakan, Vladimír Dojčan, Július Mešina, Imrich Papp, Juraj Chovan, Marek Laurenčík,  
Jarmila Slobodová, Juraj Michalík, Ľubomír Kopál, Juraj Bohuš, Mário Bezák, Ľuboš Kardián, René Hatala, Ivan Paninár
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 � Na príchod nových produktov, ktoré 
zvyšujú celkové portfólio a flexibilitu 
v PBC-SK sme si už akosi zvykli. Pova-
žujeme to za normálny a prirodzený 
proces. Inak to nebolo ani pri okne 
s označením GGU Triple Protect, čo 
v preklade znamená okno s trojitou 
ochranou alebo dosť zaužívaný názov 
je aj “Snow&Ice ”sneh a ľad.

GGU okno s trojitou ochranou je 
primárne určené do horských oblasti, 
kde sú dlhé zimy a veľa snehu a podľa 

toho dostal aj svoje označenie. Voľným okom 
nie je vidieť výrazný rozdiel s našim GGU 
oknom. Ak sa však pozriete bližšie, tak 
rozdiely sú najmä v samotnom materiály 
napr. oplechovanie, extra nálepka na 
krídle alebo tesniaci materiál na krídlový 
profil.

Významným míľnikom tohto produktu 
bude február 2019, kedy je naplánované 
uvedenie na trh vo Švajčiarsku. Vo svojej 
ceste bude pokračovať do Rakúska 
a škandinávskych krajín (Fínsko, Nórsko, 
Švédsko). Prvé GGU Triple Protect bolo u nás 
vyrobené už v polovici decembra 2018. Zatiaľ 
sa predpokladá vyrábať manuálnu verziu, 
čo je spolu 14 variant a to buď s hliníkovým 
alebo medeným oplechovaním. Na týždennej 
báze sa bude vyrábať 350 ks, výrobný plán 
však závisí od dopytu na trhu. 

GGU Triple nie je úplne novým produktom 
v skupine VELUX. Predtým sa tento druh pro-
duktu vyrábal v závodoch v Dánsku a v Ne-
mecku. Išlo však o menšie množstvá, a preto 
sme neškolili operátorov priamo v daných 
závodoch, ako to bolo pri iných typoch výrob-
kov (napr. GGU Integra). Podrobné rozpláno-
vanie a test sme urobili ešte pred oficiálnym 
spustením výroby.  

Za spustením výroby nového produktu stojí 
dlhodobá a precízna príprava a samozrejme 
realizačný tím. Aby bol zabezpečený plynulý 
nábeh výroby, bolo potrebné vytvoriť 
projektový plán, ktorý obsahoval v časovom 
slede jednotlivé aktivity ako sú technické 
zmeny vo výrobe, rozčlenenie nových 
procesov, vytvorenie materiálových listov, 

nákup nového materiálu, nové výkresy a 
samotnú koordináciu v PBC-SK. Je to postup, 
ktorý dodržiavame vždy pri uvedení nových 
druhov produktov a opäť sa mi potvrdilo, že 
vzájomnou spoluprácou, dôkladnosťou a so 
zápalom  dosahujeme stanovené ciele, aby 
sme naplnili víziu spoločnosti – 

„chceme byť vysoko motivovaNý 
tím, ktorý trvale zvyšuje efektivitu 

všetkých procesov“. 

Ivan Spišiak
Projektový koordinátor 

nový produkt v pbc-sk

výrobný závod lkr v mAĎArsku
 � V predchádzajúcom čísle sme pred-

stavili český výrobný závod BKR-CZ. 
Spoznávanie sa navzájom je najlepší 
spôsob ako nastaviť dobré vzťahy 
nielen v rámci závodu, ale aj v rámci 
skupiny VELUX bez ohľadu na kraji-
nu, v ktorej žijeme a jazyk, ktorým sa 
dorozumievame. Šírenie informácií o 
závodoch a kolegoch v iných krajinách 
je jedným z nástrojov, ako posilniť 
VELUX skupinu ako súdržný medzi-
národný celok. Aby bolo spoznávanie 
jednoduchšie, dovoľujeme si Vám opäť 
predstaviť ďalší závod sídliaci v našom 
„susedstve“ – LKR-H v Maďarsku.

Až do 80-tych rokov minulého storočia 
sa v Maďarsku nestavali domy 
s podkrovím a preto boli strešné 

okná takmer neznámym produktom na 
maďarskom trhu. V roku 1980 sa však po 
prvýkrát objavili VELUX okná na národnej 
výstave produktov. 

Pred rokom 1989 nemali spoločnosti zo 
zahraničia povolené založiť a prevádzkovať 
biznis v Maďarsku. Stavebný úrad však 
vyhlásil tender pre zahraničné spoločnosti na 
predaj a výrobu strešných okien. Spoločnosť 
VELUX túto súťaž vyhrala a za partnera 
si zvolili spoločnosť Fertődi Építőipari 
Szövetkezet. Po rokovaniach, vznikla v roku 
1986 spoločnosť s názvom FERBAU. Ide 
o spojenie slov Fertod (mesto, kde vznikol 

závod) a BAU (z nemeckého slova „bauen“ 
budovať). Výroba bola zahájená v roku 1987 
a prvé vyrábané okno bolo známe pod 
názvom HUNG-VELUX. Neskôr v roku 1989 
VELUX odkúpil podiel maďarského partnera 
a stal sa tak jediným vlastníkom spoločnosti 
a vyrábané okná mohli byť propagované pod 
VELUX značkou.

Maďarská výrobná spoločnosť sídli na 
západe krajiny neďaleko rakúskych hraníc, v 
malom mestečku s názvom Fertőd. V roku 
1996 bolo otvorená aj  pobočka zameraná na 
predaj tzv. Sales office. S výrobným podnikom 
pôsobia na trhu pod spoločným menom, 
avšak fungujú nezávisle jedna od druhej. 
Dokonca majú každá vlastného generálneho 
riaditeľa a vlastný tím manažérov.

Spoločnosť po 15 rokoch existencie 
chcela expandovať, avšak mestečko Fertőd 
disponovalo obmedzenými kapacitami. 
Preto bola nová pobočka založená v inej 
lokalite, vzdialenej 7 km od Fertőd, v meste 
Fertőszentmiklós. Každý z týchto podnikov je 
orientovaný na výrobu iného produktového 
radu.

V súčasnosti sa závod vo Fertőde - LKR-H I. 
zaoberá výrobou produktov z dreva. Väčšina 
podporných funkcií, ako sú administratíva, 
výroba, kvalita, finančné, IT a personálne 
funkcie, sú riadené práve z tohto výrobného 
podniku. Značné sú aj logistické aktivity 
tohto závodu, keďže vo Fertőde je jedno 
z najväčších logistických a distribučných 
centier skupiny VELUX v strednej Európe tzv. 
V-LOG Fertőd. Z tohto skladu sú zásobovaní 

maďarskí obchodníci zástupcovia ako aj 
medzinárodné logistické centrá.

V meste Fertőszentmiklós, sa nachádza 
výrobný závod LKR-H II., zameraný na 
výrobu produktov z hliníku a sklenené 
platne. Zároveň je toto mesto jediné v 
skupine VELUX, v ktorom sa vyrábajú drevené 
komponenty pre výrobky známe pod názvom 
Altaterra. V závode LKR-H II. sa sústreďuje aj 
nákup a plánovanie.
LKR-H, dcérska spoločnosť VELUX v Ma-
ďarsku, je vďaka svojim dvom pobočkám 
najväčšia výrobná spoločnosť v rámci 

VELUX skupiny a zároveň aj najkomplexnejší 
závod, pretože zahŕňa všetky výrobné oblasti 
– drevo, hliník, sklenené platne a montáž. 
Zamestnáva takmer 1100 ľudí, prevažná 
väčšina sú muži (68%). V roku 2014, predtým 
označovaná ako FERBAU, bola premenovaná 
podľa syna zakladateľa VELUX skupiny Lars 
Kann-Rasmussena na LKR-Hungary.

Jaroslava Eliášová
Finančná analytička
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rAstieme s veluXom
PRINÁŠAME SVETLO DO ŽIVOTA ĽUDÍ … 
Naše produkty vytvárajú zdravé domáce prostredie. A naša spoločnosť vytvára pracovné prostredie, v ktorom prinášame rozvoj a rast svojich 
zamestnancov. Pri otvorenej pracovnej pozícii v prvom rade hľadáme medzi našimi zamestnancami, ktorí majú talent a hlavne chuť a motiváciu 
rásť. V roku 2018 sme v PBC-SK mali množstvo pracovných príležitostí, ktoré sme obsadili internými kandidátmi. Ponúkame vám prehľad kariér-
neho rastu našich kolegov za rok 2018.

Tomáš Dubnický

Supervízor na údržbe
od marca 2018



Tímlíder na údržbe

Juraj Borončo

Kľúčový operátor na FRW
od júna 2018



Výrobný operátor

Lucia Dvončová

Kontrolórka kvality
od augusta 2018



Výrobná operátorka

Tomáš Svoboda

Kľúčový operátor na New Horizon
od septembra 2018



Výrobný operátor

Jozef Mulina

Údržbár mechanik
od októbra 2018



Výrobný operátor

Boris Mičkovič

Plánovač
od novembra 2018



Výrobný operátor

Miroslav Dvonč

Úržbár mechanik
od apríla 2018



Výrobný operátor

Róbert Kosáč

Logistický operátor
od júna 2018



Výrobný operátor

Peter Gális

Údržbár mechanik
od septembra 2018



Výrobný operátor

Marek Hirkala

Tímlíder na Lakovni
od septembra 2018



Kľúčový operátor GGU

Dominik Tŕnik

Kľúčový operátor na FRW
od novembra 2018



Výrobný operátor

Tomáš Ďuriš

Inžinier kvality
od novembra 2018



Tímlíder na New Horizon

Marián Furbach

Logistický operátor
od mája 2018



Výrobný operátor

Slavomír Böhm

Údržbár mechanik
od augusta 2018



Výrobný operátor

Radoslav Virba

Kľúčový operátor na GGU
od septembra 2018



Výrobný operátor

Ľubomír Kopál

Tímlíder na FRW
od septembra 2018



Kľúčový operátor FRW

Dušan Vaňo

Tímlíder na údržbe
od októbra 2018



Údržbár mechanik

Jakub Vlček

Plánovač
od júla 2018



Tímlíder na FRW

Ak aj VY túžite kariérne rásť a rozvíjať svoje schopnosti, 
vedomosti, zručnosti a potenciál, podajte si žiadosť na 
otvorenú pracovnú pozíciu, ktorá vás zaujíma. 

Terézia Zajková
HR špecialista
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PBC-SK počas svojej viac ako 10. ročnej histórie prostredníctvom 
nadácie podporila viac ako 25 organizácii rôzneho typu v sume 
viac ako 850.000€ – aj tieto organizácie sme vďaka nadácii 

podporili:

 y penzión dôchodcov Jeseň v Partizánskom nakúpila elektricky polo-
hovateľné postele pre seniorov

 y v priestoroch základnej školy vo Veľkých Bieliciach sme vybudovali 
kuchynku pre edukačné účely žiakov 

 y nezisková organizácia Archa v Bánovciach nad Bebravou pre postih-
nutých ľudí zrekonštruovala svoje staré priestory 

 y hasičský zbor v Bystričanoch pre lepší výcvik lokálnych hasičov zakú-
pil potrebné cvičebné pomôcky

 y seniorom v domove dôchodcov v Skačanoch pomáha pri pohybe 
moderná signalizačná pomôcka

 y karate klub v Partizánskom zariadil svoje nové priestory žinenkami 
a potrebným materiálom na cvičenie, podporili sme aj futbalové 
kluby v Skačanoch a Malých Bieliciach, taktiež stolnotenisový klub 
v Bošanoch

 y niektoré základné školy v regióne využívajú pre svojich žiakov mo-
derné interaktívne tabule

 y vysadili sme lavičky v mestskom parku v centre mesta Partizánske
 y klub slovenských turistov Veľké Uherce zakúpil fotovoltaický systém 
v lesnej chate 

 y najväčšou investíciou bol výstavba telocvične a rekonštrukcia spŕch 
a šatní na ZŠ Kaufmana v Partizánskom. 

veluX nAdáciA 
A JeJ podporA

 � Slovo nadácia je veľmi často skloňované v slovníku spo-
ločnosti VELUX. Avšak málo našich kolegov vie o tom, ako 
nadácie v rámci skupiny fungujú a aké sú ich výhody.

Finančná podpora počas štúdia vašich 
detí - zamestnanecká nadácia pomáha s 
poskytovaním podpory na pomoc deťom 
zamestnancov počas ich vzdelávania 
alebo odbornej prípravy. Nadácia posky-
tuje podporu na študentské cestovné 
doklady, náklady na špeciálne nástroje 
alebo materiály požadované študijným 
programom, rôzne štipendia, štúdijné 
programy, štúdium v zahraničí atď. Ak 
žiadate o príspevok na štúdijné náklady 
vašich detí, dieťa musí mať za sebou 
najmenej polovicu svojho štúdia a musí 
byť mladšie ako 30 rokov. 

Finančná podpora pre neziskové účely 
- nadácia podporuje aj lokálne projekty 
rôzneho zamerania napr. vybavenie 
detských ihrísk, športových klubov, záuj-
mových krúžkov, sociálne projekty ako sú 
domovy s opatrovateľskou starostlivos-
ťou, kluby dôchodcov, ľudí so zdravot-
nými problémami a veľa iných prípadov. 
Vybavenie musí mať však dlhotrvajúcu 
hodnotu (nadácia nepodporuje napr. 
nákup športového oblečenia). 

Finančná podpora pre zamestnan-
cov a ich najbližšiu rodinu môže byť 
poskytnutá v prípade smrti, úrazu, 
choroby s vážnymi následkami, ktoré 
majú vplyv na zamestnancov alebo jeho 
najbližšiu rodinu, príspevok na zdravotnú 
starostlivosť (napr. pre deti s cukrovkou, 
špeciálne vybavenie do domácnosti 
pre postihnutých, adopcia alebo umelé 
oplodnenie). 
PBC-SK prostredníctvom nadácie pod-
porilo 2 zamestnancov v období ťažkej 
choroby počas roku 2018.  

V živote každého človeka môžu nastať nečakané chvíle, s ktorými je veľmi ťažké sa vysporiadať či už po emocionálnej alebo finančnej stránke. 
Môže ísť o problémy spôsobené chorobou, haváriou, problémy so zaplatením štúdia pre svoje deti alebo iné. V takýchto prípadoch je vítaná 
každá finančná pomoc. Našou veľkou výhodou je to, že sme zamestnanci skupiny VELUX  a máme zamestnaneckú nadáciu, ktoré je v ta-
kýchto situáciách veľmi nápomocná. 

V roku 1991 bola založená nadácia, ktorá ponúka finančnú pomoc zamestnancom spoločnosti VELUX po celom svete a taktiež aj pomoc pre 
ich najbližšie rodiny.

 A čo zAmestnAnecká nAdáciA podporuje ?

Nadácie VELUX tvoria dve dobročinné nadácie VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Obidve nadácie boli založené inžinierom Villum Kann 
Rasmussen - zakladateľom spoločnosti VELUX a ďalších spoločností skupiny VKR, ktorých poslaním je prinášať denné svetlo, čerstvý 
vzduch a lepšie prostredie do každodenného života ľudí. 

Ako požiAdAť o finAnčnú podporu?
Existujú dve možnosti podania žiadosti - písomne (priamo na per-
sonálne oddelenie) alebo elektronicky (kliknutím na stránku www.
employeefoundation.com). Elektronická forma žiadosti musí byť 
zadaná v angličtine. Pri každej žiadosti je potrebné vyplniť potrebné 
údaje (meno, priezvisko, názov organizácie, číslo účtu a iné). Dôležitou 
súčasťou každej žiadosti sú aj prílohy, ktorých charakter závisí od typu 
žiadosti (cenová ponuka, časový plán, zdravotná karta).

Všetky žiadosti (písomné aj elektronické) musia byť schválené 
lokálnou nadačnou komisiou v PBC-SK, ktorú tvorí manažment 
PBC-SK.  Po schválení sa žiadosti následne posielajú na schválenie do 
nadácie do Dánska.

Nadácia zasadá 4x do roka. Pre rok 2019 sú termíny nasledovné: 
13.03.2019, 21.05.2019, 19.08.2019, 06.11.2019. Žiadosť je 
potrebné doniesť príp. vložiť do online systému najneskôr 3 
týždne pred termínom zasadnutia nadácie priamo v Dánsku. 
Osoba, ktorá zastrešuje nadáciu v PBC-SK je Denisa Peticová,  
HR špecialista.. 

1. 2. 3.

Nadácia VILLUM FONDEN poskytuje 
finančné prostriedky pre neziskové 

projekty s vedeckým, kultúrnym, 
umeleckým a sociálnym cieľom. 

Nadácia VELUX FONDEN podporuje 
zamestnancov skupiny VELUX  po 

celom svete. 

kto môže od nAdácie žiAdAť finAnčnú 
podporu ? 

 y súčasní zamestnanci alebo zamestnanci v penzii 
a ich najbližšia rodina (t.j. manžel/manželka, deti). Pokiaľ 
zamestnanec žiada o finančnú podporu musí byť zamest-
naný v spoločnosti minimálne 3 roky. 

 y rôzne organizácie, združenia, spolky, ktoré pôsobia 
v okolí spoločnosti VELUX (cca okruh 25 km od sídla spo-
ločnosti). Pokiaľ zamestnanec žiada o finančnú podporu 
napr. pre spolok, v ktorom pôsobí on alebo jeho rodina, 
mal by byť zamestnaný v spoločnosti  min. 2 roky.
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Rok 2018 sa niesol v duchu mnohých nových projektov. Jedným 
z nich bol aj nový globálny projekt, ktorý presiahol všetky 
stanovené očakávania – VELUX INNOVATION CHALLENGE. Hovorí 

o tom nielen zanietenosť VELUX kolegov naprieč skupinou (63 VELUX 
tímov), ale aj počet podaných ideí 2358. Čo nás v PBC-SK najviac teší 
je fakt, že sme boli priamo jeho súčasťou. Začali sme prostredníctvom 
zvolených ambasádorov, ktorých zanietenosť pre projekt priniesla 
svoje  „ovocie“ v podobe 65 podaných ideí. Zapájali sa administratívni 
aj výrobní kolegovia, ktorým sa nové nápady premietali v hlave už 
dlhšie. Celý projekt bol spustený v júni a očakávaný víťaz bol vyhlásený 
koncom roku 2018 - v decembri. 

Počas posledných pracovných dní minulého roku sme boli v napätí. 
Držali sme palce nášmu kolegovi, ktorý reprezentoval PBC-SK a priamo 
sa zúčastnil finálového stretnutia s najvyššími predstaviteľmi VELUX 
A/S – JÁN HRČKA – procesný inžinier. Aké boli jeho pocity, dojmy, 
očakávania a ako sa dostal do globálneho tímu sme sa opýtali priamo 
jeho.  

„Bol som jedným z lokálnych ambasádorov a sám som do projektu 
prispel 7 nápadmi. Do prvého kola, kde bolo vybratých 25 ideí, sa 
moje nápady žiaľ nedostali. Medzi nimi sa však nachádzali 2 nápady, 
ktoré boli veľmi podobné tým mojim. Kontaktoval som ich autorov, 
rozoberali sme nápad podrobnejšie a nakoniec jeden z nich si ma 
vybral do svojho tímu. Išlo o ideu „Modulárne strešné systémy“, ktorej 
autorom bol kolega z Holandska - Ralph Wester. Vytvorili sme tím zlo-
žený zo 4 ľudí (do tímu patrili ešte aj Nils Kolstrup a Nicolas Galiotto z 
Dánska). Nadviazali sme užšiu vzájomnú spoluprácu prostredníctvom 
Skype mítingov. Každý tím musel o sebe pripraviť krátku prezentáciu a 
minútové video. Už v tomto štádiu som zistil, že moji kolegovia to berú 
„smrteľne“ vážne a pristupovali k celému projektu veľmi zodpovedne. 
Radosť z toho, že naša idea postúpila medzi 6 najlepších bola naozaj 
veľká.

A je to tu! Stretnutie 6 tímov! Jediný Slovák v Kodani medzi 
kolegami z Ruska, Ameriky, Belgicka ... Prvé hodiny som mal rozpačité 
pocity, pretože som tam naozaj nikoho nepoznal a to už pracujem vo 
VELUX-e viac ako 10 rokov. Po chvíli sa však tieto pocity rozplynuli a 
v miestnosti zavládol „tímový duch“. Z každého tímu bolo cítiť veľkú 
angažovanosť a zanietenosť. Boli to tri celé dni 100% nasadenia, 

striedajúc sa teória s praxou a na záver skúška prezentovania pred 
komisiou zostavenou z našich koučov. Už dávno som sa nestretol 
s takým odhodlaním a nasadením. Medzi kolegami bolo cítiť žitie 
VELUX hodnôt.

17. december! Finále! Nervozita stúpala, posledné dolaďovanie 
prezentácií, opakované skúšanie prezentovania, hľadanie tých 
správnych slov, výrazov, príchod, nástup, možné otázky – skrátka 
nič sme nenechali na náhodu. Každý tím mal presne 10 minút na 
prezentovanie a 10 minút na kolo otázok a odpovedí. Náš tím bol 
na rade ako posledný. Na začiatku našej prezentácie som pociťoval 
stres, ale ten postupne opadol. Víťazom sa stal americký tím, ktorý 
prezentoval nápad „Zosilňovač čerstvého vzduchu“. 

Nervozita a stres sú preč. Keď si na celý projekt spomeniem ostala 
iba radosť, hrdosť a dobrý pocit. A na čo budem najviac spomínať? 
Určite na obrovské nadšenie, odhodlanie a na čas strávený so skvelými 
ľuďmi, ktorým sa nelenilo a spravili aj niečo naviac ako sa od nich 
očakáva. Bolo pekné opäť vidieť silného tímového ducha VELUX – u. 
Všetko by som na záver zhodnotil jednou vetou „Silu tímu určuje 
jeho najslabší článok a preto každý z nás sa snažil byť jeho veľkým 
prínosom“.

Denisa Peticová 
HR špecialista

veluX innovAtion cHAllenGe 
náš kolegA ján HrčkA so svojim tímom vo finále

zero WAste 
nulový odpAd

Preto sa snažíme eliminovať odpad 
nielen v našich domácnostiach, ale 
rovnako sa venujeme aj znižovaniu 

odpadu v práci, v PBC-SK. Vzniku odpadu 
zabrániť nevieme, ale jeho tvorbu vieme 
minimalizovať napríklad recykláciou. V 
minulom vydaní časopisu ste mali možnosť si 
prečítať o niekoľkých príkladoch znižovania 
odpadu v našej spoločnosti.  

Ďalším skvelým príkladom je zlepšovací 
návrh, ktorý nám umožňuje piliny z FRW 
výrobkov a plastové rohy zo skiel na New 
Horizon, ktoré v minulosti putovali na 
skládku, opätovne využiť. 
Nulový odpad sme ako spoločnosť podporili 
aj vianočným darčekom. Všetci sme dostali 
poháre, ktoré sú vyrobené z bambusových 
vlákien a v prírode rozložiteľné. Používajte 
tieto poháre ako náhradu za plastové poháre, 
ktorých sme na mesačnej báze použili viac 
ako 55 000 kusov! 

Dorota Šútorová
Koordinátor DV 

čo to vlAstne zero 
wAste je?

Zero waste je filozofia, ktorá podporuje 
recykláciu odpadu tak, že všetky výrob-
ky sú opätovne využité a žiadny odpad 
nekončí na skládke. Tento proces je veľmi 
podobný tomu, ktorý prebieha v prírode. 
Nulový odpad je etický, hospodárny, 
účinný a vizionársky cieľ, ktorý vedie ľudí 
k zmene životného štýlu. Nulový odpad 
znamená navrhovanie produktov a proce-
sov tak, aby bol systematicky eliminovaný 
objem a toxicita odpadov a materiálov a 
aby boli zachované a obnovené všetky 
prostriedky. 

 � Tematika nulového odpadu sa nás 
dotýka čoraz viac. Vedeli ste, že za 
posledných 100 rokov ľudstvo vyprodu-
kovalo viac odpadu než za celú svoju 
predošlú existenciu? Podľa štatistík 
každý človek vyprodukuje neuveriteľ-
ných 330 kilogramov komunálneho 
odpadu ročne. Často sa pri odpadoch 
hovorí, že sa zahadzujú preč. V sku-
točnosti žiadne „preč“ neexistuje. 
Zahadzovanie znamená zahrabanie 
pod zem, kde môže dôjsť k znečisteniu 
pôdy, vody a biosféry a vlastne nám 
prirodzeného prostredia, v ktorom 
žijeme. 

PREDTýM
Vrecia s plastovými pilinami putovali na skládku (50 ton ročne, čo je v prepočte 430 veľkých vriec)

POTOM
Vrecia s pilinami odchádzajú k dodávateľovi na opätovné využitie

Ján Hrčka, procesný inžiner PBC-SK spolu s globálnymi kolegami pri odovzdavaní cien 
VELUX INNOVATION CHALLENGE

Aj vy viete prispieť k znižovaniu odpadu 
na skládkach. Tu je pár ďalších tipov, 
ktoré vám k tomu vedia pomôcť 

1. Nepoužívajte plastové vrecká a igeli-
tové tašky. Do módy prichádzajú sieťky 
z textilného materiálu, ktoré si vieme 
vyrobiť aj doma. 
2. Naučte sa nakupovať potraviny bez 
obalov. V dnešnej dobe je ich na trhu veľa, 
stačí si len vybrať.
3. Nevyhadzujte, opravujte. Pokazil sa 
vám spotrebič? Skúste zavolať miestneho 
opravára. Veľa vecí sa dá opraviť, nemusia 
hneď putovať na skládku.
4. Darujte ľuďom v núdzi. Či už ide o 
oblečenie alebo potraviny, ktoré nestih-
nete spotrebovať. Každý z nás stretáva 
ľudí, ktorí buď žijú bez domova alebo 
žijú na hranici chudoby. Určite nájdete aj 
vo svojom okolí niekoho, koho by vaša 
pomoc potešila.

Príklad plastových pilín z FRW a ich 
následné spracovávanie pred a po 
zlepšovacom návrhu. Za uvedenie 
nápadu do „života“ ďakujeme tímu: 
Marcela Čičmancová, Zuzana Miškeová, 
Karol Gerdenich, Ivan Spišiak, Lukáš 
Záhumenský.
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vitAJte  
medzi nAmi 
nAŠi prvÍ 
Študenti 

Systém duálneho vzdelávania je 
pre žiakov vynikajúcou príleži-

tosťou, ako začať budovať svoju 
pracovnú kariéru, osvojiť si pracovné 

návyky, kultúru spoločnosti a reálne 
zažiť pracovnú atmosféru na pracovisku. Veríme, že aj touto 
iniciatívou podporíme vzdelávanie mladých ľudí a zveľadíme 
náš región.
„V súčasnosti trh práce neponúka dostatok kvalifikovaných 
pracovníkov a to bol hlavný dôvod, prečo sme ako spoločnosť 
investovali do rôznych aktivít. Jednou z nich je aj duálne 
vzdelávanie. Zo skúsenosti vieme, že samotní žiaci na konci 

základnej školy veľakrát nevedia, ktorým smerom sa uberať, 
a preto toto rozhodnutie závisí hlavne od ich rodičov. Návšte-
vy rodičovských združení, účasť na burzách práce a burzách 
škôl v regióne je len začiatok cesty. Veríme, že spoluprácou so 
školou, rodičmi, zdieľaním znalostí a skúseností v našej spoloč-
nosti vieme pomôcť mladým ľuďom venovať sa práci, v ktorej 
budú vynikať a ktorá ich bude v živote baviť. Budeme radi, ak 
sa rozhodnú aj po skončení štúdia zostať s nami ako odborníci 
vo svojej profesii, aby sme sa navzájom dokázali podporo-
vať. Rozvoj ľudí je v našej spoločnosti základným kameňom 
pre spoločný a trvalý rast,“ povedala HR manažérka Zuzana 
Gajdošová. 
Koncom roka 2017 sme získali osvedčenie o spôsobilosti 
vykonávať duálne vzdelávanie. Zmluvy o duálnom vzdelávaní 
sme uzatvorili so Strednou odbornou školou Jána Antonína 
Baťu v Partizánskom a Strednou odbornou školou strojníckou 
v Bánovciach nad Bebravou. V školskom roku 2019/2020 sme 

rozšírili portfólio  ponúkaných odborov o odbor operátor plasti-
kárskej a gumárenskej výroby a elektromechanik – automatizač-
ná technika so Strednou odbornou školou Jána Antonína Baťu.
Momentálne pracujeme na finálnych úpravách vybavenia učeb-
ne, a to nielen priamo v priestoroch závodu, ale aj v škole, aby 
sme žiakom zabezpečili potrebné náradie a materiál. Začiatkom 
decembra sme do rúk pani riaditeľky Strednej odbornej školy 
Jána Antonína Baťu v Partizánskom odovzdali pracovné pomôc-
ky v hodnote 11,000 €.
„Spoluprácu s firmou VELUX sme začali pred dvoma rokmi 
prostredníctvom absolvovania 2-týždňovej povinnej praxe 
našich žiakov, čo vyvolalo obrovský úspech. Naši žiaci získali 
motiváciu na sebe pracovať a začali sa viac zaujímať o odbor, 
v ktorom študujú, zlepšili sa im študijné výsledky a čo nás viac 
teší, zlepšilo sa ich správanie. Žiaci získali pracovné návyky 
a hlavne prebrali firemnú kultúru, ktorú firma V ELUX má na 
špičkovej úrovni. To nás motivovalo podpísať zmluvu o duál-
nom vzdelávaní a rozbehnúť tak spoluprácu v odbore mecha-
nik – mechatronik. Táto spolupráca sa nám vracia v podobe 
zvýšeného záujmu žiakov o štúdium a taktiež v podobe pomô-
cok, vďaka ktorým naši žiaci získajú zručnosti vo vŕtaní, rezaní 
závitov, lisovaní a nitovaní, čo im pripraví pôdu pre ďalšie 
operácie elektrotechnického zamerania. Onedlho nás čaká 
kompletná rekonštrukcia dielní, ktoré budú vybavené moder-
nými prístrojmi určené pre všetky technické odbory“, povedala 
riaditeľka SOŠ Jána Antonína Baťu Katarína Hartmannová. 
Táto investícia je našou investíciou do budúcnosti. Sme mladá 
firma a veríme, že dokážeme žiakom odovzdať čo najviac skúse-
ností vďaka možnosti pracovať na najnovších technológiách pod 
dohľadom našich profesionálov. 

PRAX A SKÚSENOSTI  
SO SPOLOČNOSŤOU VELUX
Výrobný závod Partizánske Building Components-SK s. r. o., ktorý je jedným zo  
strategických závodov medzinárodnej dánskej spoločnosti VELUX, sa v minulom roku 
stal súčasťou systému duálneho vzdelávania. Jedným z cieľov spoločnosti je aj podpora 
vzdelávania v regióne a príprava súčasných aj budúcich generácií pre trh práce. 

6 študentov sa pridá k VELUX tímu už vo 
februári 2019. 

Študenti sú súčasťou pilotného 
projektu duálneho vzdelávania v 
PBC-SK, ktorého koordinátorom je 
Dorota Šútorová. 
O študentov sa po edukačnej 
stránke bude starať majster odbor-
nej výchovy Mikuláš Weiss. Jeho 
úlohou je žiakov rozvíjať, moti-

vovať a vzdelávať pre ďalší pracovný život. 
Žiaci sa počas štúdia naučia pretaviť teóriu do 
praxe v priestoroch nášho závodu, naučia sa 
pracovať v kolektíve a získajú možnosť praco-
vať na najnovších technológiách. Veríme, že 
aj touto iniciatívou podporíme vzdelávanie v 
našom regióne. 

V súčasnosti prebiehajú posledné 
prípravy pre nástupom študentov. Okrem 
zaujímavého programu počas prvého dňa, v 
hale A7 pripravujeme pracovisko na praktické 
vyučovanie a zariaďujeme učebňu. Veríme, 
že študenti budú u nás vo firme spokojní a 
vychováme z nich plnohodnotných budúcich 
zamestnancov s dobrými pracovnými 
návykmi.  

Denisa Peticová
HR špecialista

vJAzdový reGál drive-in vo v-loGu
 � Spoločnosť VELUX sa snaží expando-

vať a využívať čoraz viac moderných a 
úsporných technológií, či už v oblasti 
výroby, kvality, bezpečnosti, ale aj 
logistiky. Dôkazom toho je neustále 
hľadanie riešení v rámci skladových 
priestorov. Logistika predstavuje čin-
nosti, ktoré skúmajú, plánujú a opti-
malizujú logistické procesy, zaoberajú 
sa riadením dopravy, manipuláciou 
a ukladaním materiálu. 
Sklad hotových výrobkov, ktorý v PBC-SK 
poznáme pod skratkou V-LOG, zažil tiež 
svoju dlhú etapu a postupný rozvoj. A to 
už od svojho vzniku v roku 2008, následne 
postupným rozrastaním a prispôsobovaním 
sa požiadavkám trhu. V júni 2015 prešiel sklad 
modernizáciou, bola pristavaná nová budova, 
ktorá so sebou priniesla viac skladového 
priestoru a prešli sme na Full WareHouse-Ma-
nagment (Full WHM). Full WHM je softvérová 
aplikácia v systéme SAP, ktorá od uvedenia 
do činnosti podporuje optimalizovať funkciu 
skladu pri každodennom príjme tovaru, 
plánovaní exportov, organizovaní presunu 
materiálu v rámci alebo mimo skladu. To 

všetko vedie k nášmu spoločnému cieľu a to 
je splnenie výborných inventúrnych výsled-
kov na internej pôde a uspokojeniu potrieb 
zákazníkov na externej pôde.

Vo V-LOGu pracujú ľudia, ktorí sa 
spoločnými silami snažia dosiahnuť všetky 
stanovené ciele spoločnosti. Jednou z týchto 
aktivít bolo aj vybudovanie vjazdového 
regálu (DRIVE-IN) v októbri 2018. Prvýkrát 
sme sa s touto myšlienkou „pohrávali“ 
už v roku 2015, ale vzhľadom na to, že sa 
v tomto roku riešila prístavba novej budovy 
skladu a výstavba štandardných regálov, sa 
táto myšlienka nestala realitou. V roku 2017 
sme myšlienku znovu otvorili, poukázal na 
ňu náš kolega Pavol Junas. Maroš Sládok 
(koordinátor skladu) sa tohto nápadu 
ujal, preštudoval niekoľko článkov, videí a 
odporúčaní. Nasledovala zdĺhavá cesta plná 
výpočtov a kalkulácií zameraná hlavne na 
úsporu skladového priestoru a nákladov. 
Projekt sa vydaril. Vjazdový regál Drive-In je 
úspešne hotový od októbra 2018 a my sa ako 
jediný sklad hotových výrobkov v rámci 
skupiny VELUX môžeme pochváliť týmto 
jedinečným systémom ukladania paliet 
rovnakého druhu tovaru. 

O čo vlastne ide a čo si pod týmto pojmom 
predstaviť? 
Ak z dôvodu typu skladového tovaru nie 
je možné v sklade použiť klasické paletové 
regále, najlepším riešením je určite využitie 
DRIVE -IN regálu. Ten umožňuje skladovať aj 
taký tovar, ktorý nemožno stohovať, a ktorý 
tým pádom šetrí každý centimeter skladovej 
plochy. Vjazdové regále (DRIVE-IN) sú totiž 
skvelou voľbou systému skladovania pri nut-
nosti ukladať veľké množstvo paliet s rovna-
kým typom tovaru.       

Verím, že toto je ďalší míľnik na ceste 
za tým, stať sa jedným z najmodernejších 
skladov a reprezentovať spolu s inými skladmi 
spoločnosť VELUX. Určite je tu mnoho 
ďalších výziev, ako to dosiahnuť, ale máme 
pred sebou ešte dlhú cestu a hlavne tím 
šikovných ľudí, ktorí majú určite veľa skvelých 
myšlienok, aby sa tieto výzvy a predstavy stali 
skutočnosťou. 

Jaroslava Košecká
SAP špecialista

Zuzana Gajdošová, HR manažérka a Juraj Michalík, Generálny riaditeľ spolu s našimi prvými 
študentami v projekte  duálneho vzdelávania 

Článok uverejnený 
v lokálnom 
týždenníku 
TEMPO.
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viAnočný večierok 
A JeHo 

dobročinný cHArAkter  

Vianočný večierok je už síce za nami, ale veríme, že zážitky z 
neho v nás pretrvávajú dodnes. Príjemná atmosféra a hudobné 
vyžitie v podaní skupiny Horkýže Slíže a Replay band stáli za 

to. Počas večera nás sprevádzal moderátor Vlado Voštinár a o polnoci 
mnohých z nás potešila aj výhra v tombole. 

Okrem zábavy a ukončenia roka má večierok aj dobročinný charak-
ter. Každoročne členovia Benefit komisie predávajú tombolové lístky, 
ktorých výťažok ide na pomoc organizáciám a ľuďom, ktorí si našu 
pomoc zaslúžia. Nápadov komu venovať výťažok z tomboly je vždy 
niekoľko a je veľmi ťažké rozhodnúť sa. Našim cieľom je podporovať 
organizácie, ktoré pôsobia v našom regióne a majú problémy so 
získavaním materiálneho zabezpečenia. Výťažok z tomboly tento rok 
poputuje do rúk krízového centra pre týrané matky v Bošanoch. 
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vlAdimÍr  
koŠÍk 

predstAvujeme vám
Vladko, na pozícií Elektrikár – údržbár pra-
cuješ v našej firme už takmer 8 rokov. Aká 
bola tvoja kariérna cesta?
K práci ma odmalička viedol môj otec, ktorý 
bol tiež údržbár-elektrikár. Potom som sa 
rozvíjal v tom, čo ma bavilo. Bežná údržba 
auta a neskôr ma zaujalo osvetľovanie -  svetlá 
do áut, bicyklov až po svetlené reklamy, ktoré 
som robil po celom Slovensku aj vo svete. 
Urobil som si kurz elektrotechnika §21 a keď 
sa naskytla možnosť pracovať v PBC-SK, podal 
som si žiadosť. Prijatý som bol na skúšku na 3 
mesiace ako mechanik na oddelení lakovne. 
Následne som absolvoval komplexné troj-
mesačné zaškolenie, počas ktorého som sa 
zoznámil so základmi pneumatiky. Neustále 
som sa posúval vpred a po zaučení som 
dostal na starosti linku VST, GV a po zaškolení 
pribudli ďalšie úlohy ako tvorba štandardov 
a pracovných inštrukcií. Dnes pracujem na 
hale A1. 

V čom vidíš svoj najväčší posun?
Pred nástupom do PBC-SK som si myslel, že 
viem po anglicky, ako aj pracovať s počíta-
čom. Opak bol pravdou. Rýchlo som v praxi 
vytriezvel. Komplexný rozvoj u mňa vidím 
v tom, že som využil firemný benefit a začal 
som sa učiť angličtinu. Prostredníctvom 
tvorby TPM štandardov som sa učil pracovať 
s počítačom, Excelom, Wordom. Posúva ma aj 
môj nadriadený, ktorý mi dáva všetky pracov-
né výzvy. Napríklad zlepšenie a opravy strojov 
ma posúvali po technickej stránke a nadobú-
dal som aj manuálne zručnosti.

Mohol by si nám priblížiť prácu na oddelení 
údržby?
Práca údržbára spočíva v tom, že človek má 
technické myslenie, je ochotný povedať si „ak 
to takto nefunguje, skúsim to inak ....“ a vie 
aj improvizovať. Pre údržbára je dôležité byť 
zdatný v oblasti elektriky a mechaniky, vedieť 
čo a ako funguje. My, údržbári, zabezpeču-
jeme plynulý chod výroby, staráme sa o pre-
ventívnu údržbu strojov, revízie elektrických 
spotrebičov, vytváranie pracovných inštrukcií 
a štandardov. Práca údržbára je v našej spo-
ločnosti veľmi špecifická. Robíme všetko od 
výmeny batérií až po programovanie robotov 
a strojov. Našou úlohou je stroje nielen opra-
vovať, ale ich aj zlepšovať a zdokonaľovať. 
Pozeráme sa na to, čo výrobca nedomyslel a 
my to vieme urobiť lepšie. 

Ktorá VELUX hodnota je Ti najbližšia? 
Vzájomný rešpekt, určite musí byť na údržbe 
na vysokej úrovni. Pretože sa prejavuje 
prakticky neustále. Napríklad prostredníc-
tvom predávania si informácií, odovzdávania 
know how, zdieľania riešení na rôzne situácie 
pri oprave strojov. Veľakrát sú ľudia vo firme 
frustrovaní, keď stroje nefungujú.  Je potreb-
né mať aj vzájomné pochopenie v tom, že aj 
my sme len ľudia a hľadáme riešenia na od-
stránenie poruchy. Niekedy to trvá deň alebo 
niekoľko dní a dokonca  aj týždeň. 

Vzájomný rešpekt sa na našom oddelení 
prejavuje aj v tom, že niekto je výborný 
v elektrike, niekto je dobrý v mechanike. 
Podstatné je, že každý z nás ma v tíme svoje 
miesto a rešpektujeme navzájom svoje 
danosti, zručnosti. 

Čo o tebe ešte nevieme? 
V roku 2011 som bol držiteľom slovenského 
rekordu s najhlasnejšou hudbou v aute. V 
mojom aute namerali hlasitosť 146 decibelov. 
Len pre porovnanie, hlučnosť stíhačky je 150 

decibelov. V tejto súťaži sa preukázal moja dô-
slednosť – na začiatku som patril medzi „outsi-
derov“, ale svojou poctivou prácou som sa za 
jeden rok vyšvihol až na „majstra Slovenska.“

Vladko, vieme o Tebe, že rád cestuješ. Čo tre-
ba zažiť a čo Ťa najviac oslovilo na cestách?
Mojou záľubou je cestovať bez cestovnej 
agentúry čiže nájsť si destináciu, letenky, 
hotel, vytvoriť si vlastný plán a potom si dovo-
lenku užívať. Takto moje cestovanie začalo na 
Malte, následne som navštívil Dubaj, Kapverd-
ské ostrovy, Londýn, Zanzibar, Moskvu a USA. 
Dôležité je spoznávať svet, jeho krásy, kultúru, 
rôzne spôsoby života, jedlá. Som veľký fanúšik 
jedál z morských plodov. Jedno z najlepších 
takých jedál som ochutnal v Zanzibare. Cesto-
vanie je práve o zážitkoch a spomienkach, aké 
doma pred televízorom človek nikdy nezíska.

Terézia Zajková
HR špecialista

Ivetka, pracuješ v PBC-SK na pozícií kvalitár-
ky, predstav nám svoju prácu.
Vždy som nejakým spôsobom inklinovala k 
práci kvalitára. Chcem, aby zákazník dostal 
kvalitu a bol spokojný s výrobkom, ktorý si 
kúpi. Preto sa nesnažím hľadať „chyby“, ale od-
haľovať nedostatky a zabezpečiť tak výrobu 
kvalitného produktu a zákazníkovi ponúknuť 
okno s pridanou hodnotou v podobe kvality.

Niekedy sa vo svojej práci cítim ako 
detektív, do všetkého „rýpem“. No mne to 
nedá. Ak nájdem nesúlad, chcem prísť na 
príčinu a nájsť preventívne opatrenie.

Si jedným zo zamestnancov, ktorý rastú so 
spoločnosťou VELUX? Ako sa vyvíjal tvoj 
pracovný život v PBC-SK?
V PBC-SK pracujem viac ako 3 roky. Nastúpila 
som ako výrobná operátorka na linku GGU. 
Som však človek, ktorý sa rád posúva ďalej 
a „nasáva“ nové vedomosti. Keď sa uvoľnila 
pracovná pozícia na oddelení kvality, prejavila 
som záujem. V tom čase som nebola úspešná. 
Skúšala som sa dostať aj na oddelenie VMM, 
no opäť bez úspechu. Keď sa pozriem na to 
s odstupom času, tak viem, že som nebola v 
správny čas na správnom mieste. Moje ne-
úspechy ma neodradili, bola som presvedče-

ná, že raz to určite príde. Je potrebné skúšať, 
nevzdávať sa a nebáť sa ísť za svojim cieľom.

Neskôr sa opäť obsadzovala pozícia 
kvalitára a vtedy som bola oslovená, či mám 
záujem zúčastniť sa pohovoru. Túto pozíciu 
som aj získala. Tak predsa, trpezlivosť ruže 
prináša.  Dnes sa v úlohe kvalitára cítim ako 
ryba vo vode. 

Čo je pre Teba dôležité pri výkone práce? 
Preferuješ niektorú z hodnôt, ktoré má 
VELUX zadefinované?
Uprednostňujem vzájomný rešpekt, slušnosť, 
zdvorilosť a vzájomnú pomoc. Nie každý žije 
hodnotami VELUX - u, avšak keby sa každý z 
nás snažil ich vo svojom živote uplatňovať, 
oveľa ľahšie by sa nám spolupracovalo a 
jednoduchšie by sme dosahovali spoločné 
ciele. Je to ako puzzle, ak jeden dielik chýba, 
obraz nie je úplný. Preto sa poučme z chýb a 
začnime každý od seba, buďme vzorom pre 
ostatných.

Prezraď nám o sebe niečo, čo o tebe ako 
kolegyni nevieme: 
Milujem halušky a segedín. Kdekoľvek prí-
dem, do akéhokoľvek kúta Slovenska, musím 
v reštaurácii vyskúšať halušky. Obľubujem 
fialovú farbu vo všetkých odtieňoch. Je to pre 
mňa inšpiratívna farba, evokuje vo mne niečo 
duchovnejšie, niečo viac ako pominuteľné, 
hmatateľné materiálno. 

Obdivujem bonsaje, pestujem ich a snáď 
raz bude zo mňa bonsajistka so skúsenosťami. 
Rada by som navštívila Španielsko. Táto 
krajina, ich kultúra aj jazyk ma fascinujú. Už 
počas materskej dovolenky som sa venovala 
štúdiu španielčiny.

Rada čítam motivačnú literatúru, napr. od 
autorov Pavol Hirax Baričák či Dale Carnegie. 
Verím na priateľstvo a uprednostňujem 
osobné stretnutie, pri ktorom aktívne 
počúvam. Som proti stretnutiam, pri ktorom 
sú ľudia fyzicky spolu, ale duševne niekde 
inde... napr. pohľadom v mobiloch.

Existuje myšlienka alebo motto, ktoré ťa 
inšpiruje? 
Áno, je to myšlienka: 

„rob tie veci, z ktorých máš  
Najväčší  strach, lebo tie ťa  

posilNia a posuNú ďalej.“ 

Ivetke ďakujem za rozhovor.

Jaroslava Eliášová
Finančná analytička

ivetA bernátová 
predstAvujeme vám

V deň svojich 33 narodenín Ivetka prvýkrát letela lietadlom a prvýkrát navštívila  
Dánsko a to všetko so spoločnosťou VELUX.

Jeden z cestovateľských snov bol aj navštíviť Moskvu. 
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návykov pre ŠŤAstie, ktorÉ nám  
v živote pomáHAJú

Hr trocHu inAk...

 � Pozitívna psychológia už desaťročia skúma, čo najviac 
vplýva na naše šťastie. Je len na nás, čo spravíme s nasta-
vením “v našej hlave” ráno po prebudení. Tá voľba je naša. 
Vykročiť môžme aj s úsmevom...

1. Vďačnosť 
O tom, čo nám nefunguje, nesedí, čo nás obťažuje či vyrušuje, vieme 
rozprávať celkom dosť. Avšak väčšinu pre nás bežných vecí, ako sú 
zdravie, rodina, pokoj, voľný čas či priatelia, si až tak nevážime, niekedy 
až dovtedy, kým o ne neprídeme. Preto je dobré vďačnosť vedome tré-
novať. Koniec koncov aj výskumy dokazujú to, že čím viac sme vďační 
za veci, ktoré máme, tým viac nám ich prichádza do života.

2. Optimizmus 
Nemyslíme tým umelé pozitívne myslenie, ktoré sľubuje instantné 
šťastie na počkanie. Je to prístup, ktorý nám pomáha vidieť vo všet-
kom, čo sa nám v živote deje, niečo dobré – napríklad výzvu niečo 
nové sa naučiť, prekročiť svoje hranice, vyskúšať svoju trpezlivosť, 
odvahu, iný uhol pohľadu a pod.

3. Mindfulness
Za týmto slovom sa ukrýva jednoduchá všímavosť – naša schopnosť 
byť tu a teraz, ktorá nám pomáha zbaviť sa stresu z minulosti a obáv z 
budúcnosti. Jednoducho uvedomovať si prítomnosť a to, čo sa v nej a 
s nami deje práve teraz.

4. Spolupatričnosť
Žijeme v kultúre individualistov a hoci sa vďaka moderným techno-
lógiám vieme prepojiť s celým svetom, stále viac ľudí cíti vnútornú 
samotu a úzkosť. Sme tvory sociálne a potreba vlastného „kmeňa“ je 
pre nás od podstaty dôležitá. Potrebujeme mať okolo seba ľudí, ktorí v 
nás veria, vedia nás oceniť, dôverujeme im a vieme sa spolu aj zasmiať.

5. Ocenenie
Vedieť oceniť seba aj iných. Niektorým robí problém jedno alebo 
druhé a väčšine robí problém oboje. Ešte stále sme skôr nastavení 
na všímanie si toho, čo sa nepodarilo, a prehliadanie toho, čo stojí za 
uznanie. Na sebe aj na druhých. Dopláca na to naše sebavedomie, 
dôvera vo vlastné schopnosti a často aj ľudia, ktorých vedieme.

6. Starostlivosť o telo
Telo je náš najdôležitejší dopravný prostriedok. A zároveň jediný. Ne-
môžeme ho vrátiť, reklamovať ani vymeniť za iný. Naše telo potrebuje 

stravu, z ktorej nebude otupené väčšinu dňa, a zdravý pohyb, vďaka 
čomu sa udržiava zdravé a silné. A okrem toho potrebuje energiu. 
Preto musíme vedieť, ktoré činnosti nám ju dávajú a ktoré nás o ňu 
oberajú. A nezabudnime, že energiu nám môžu dávať aj kvalitné 
vzťahy v rodine, s priateľmi a aj v práci. No niekedy nás neusporiadaný 
vzťah stojí viac energie ako vykopať studňu. 

7. Starostlivosť o dušu
Tak, ako potrebujeme mať zdravé telo, aby sme mali kde žiť, potrebu-
jeme aj zdravú dušu, aby nás to vôbec bavilo. Psychické problémy sú 
jednou z najväčších a zároveň najtichších hrozieb dnešnej doby. Strata 
zmyslu v živote je dnes už taká bežná ako vysoký krvný tlak. Na to, aby 
sme boli šťastní, potrebujeme cítiť, že sme súčasťou niečoho väčšieho 
a zároveň že tu máme svoje miesto a (pre nás) zmysluplné poslanie.

8. Kreativita
Schopnosť objavovať nové veci alebo vidieť tie staré novým spôso-
bom. S touto vlastnosťou sme sa narodili, no vyrástli sme z nej. Systém 
nám v tom nepekne pomohol. Výskumy hovoria, že deti, ktoré nastu-
pujú do 1. ročníka základnej školy, svoju kreativitu používajú na 98 %. 
Po skončení povinnej školskej dochádzky sú to už len dve percentá. 
K tejto stratenej schopnosti sa musíme vrátiť, keď chceme tvoriť svoj 
život podľa seba tak, aby sme z neho mali radosť.

9. Otvorená myseľ
Schopnosť učiť sa nové veci, prijať nové názory, pozrieť sa na to z 
iného pohľadu – toto všetko sú vlastnosti človeka, ktorý pochopil, 
že jedinou konštantou v živote je zmena. A čo platí dnes, zajtra už 
nemusí. Otvorená myseľ nám pomáha vidieť veci z nadhľadu, v iných 
súvislostiach alebo jednoducho tak, ako to videl Albert Einstein – 
všetko je relatívne. 

10. Altruizmus 
Schopnosť súcitiť a pristupovať k sebe aj k ostatným láskavo je dô-
ležitou ingredienciou šťastia a emočne zdravého života. Patrí sem aj 
schopnosť byť pozorný voči svojim potrebám a voči potrebám a pre-
žívaniu druhých ľudí. Je zaujímavé, že všetky tieto aktivity vypúšťame 
zo svojho života ako prvé, keď nemáme čas alebo sme zaneprázdnení. 
Ako keby starostlivosť o naše vnútro bola menej dôležitá ako navariť 
obed či pozrieť si večerný seriál.

Zdroj: Happy Company, Článok nájdete v októbrovom čísle časopise 
Zisk manažment.

Komu je práca 
radosťou, pre toho 

je život šťastím.
Maxim Gorkij 

Nie je väčšia vec, akú 
môžete spraviť so 

svojim životom a svojou 
prácou, ako nasledovať 

svoju vášeň – takým 
spôsobom, ktorý 

poslúži svetu aj vám .... 

Richard Branson

Bez práce nie sú 
koláče.

slovenské príslovie  

Ak ste sa zľakli, že tento článok bude o 
práci, na základe citátov, tak nie. Práve 
naopak. Len často o práci hovoríme 

ako o niečom, čo je v našich životoch “naviac”.  
Niečo, bez čoho by sme sa zaobišli. Ale čo ak 
by bola možnosť vytvoriť si z práce niečo, čo 
je pre nás vášňou? Alebo minimálne bežnou 
súčasťou dní, ktorá nás aspoň neoberá o 
energiu. Veď práca nie je len osem hodín vo 
firme. Pracujeme aj počas času, keď v nej 
nie sme. Záhrada, dom, vinice, varenie... A 
dokonca môže byť aj radostná. Možno preto, 
lebo nás baví, je kreatívna, máme dobrých 
kolegov, čisté prostredie, teplo, ľudia okolo 
oceňujú čo vytvárame... 

Čo všetko si dokážeme predstaviť ako priestor 
pre viac radosti? Kde všade? Ak si to vieme 
predstaviť, už je len krôčik k realizácii.  Stačí 
tak málo. Na začiatok vedieť, čo chcem. 

Či chceme alebo nie, práca je jednoducho 
súčasť nášho života. Nie však jediná súčasť. 
Niektoré teórie hovoria, že v našom živote 
sú minimálne štyri hlavné oblasti. RODINA – 
PRÁCA – PRIATELIA – JA SÁM. Čo by sa stalo 
ak by sme sa pokúsili nahradiť alebo zameniť 
niektorú oblasť alebo vynechať? Ktorá by 
to bola? Len tak, na skúšku. Hm … ťažké 
rozhodovanie. 

Podľa najnovších zistení, mnohí z nás 
najčastejšie zabúdajú a „vynechajú“ práve 
seba. Akoby sme neboli minimálne tak 
dôležití, ako ostatné oblasti v našom živote. 
Ak nebudeme „ok“ sami so sebou, akú radosť 
budeme cítiť v ostatných oblastiach? Rodina? 
Priatelia? A čo práca?

Samozrejme, môžeme sa pokúsiť 
”vynechať” aj inú oblasť. Skúste si niektorú len 
tak prekryť a pomyslieť si, že neexistuje alebo, 
že ju nepotrebujete. Aké myšlienky vám 
napadli? Nebudem chodiť do práce … dobre. 
A z čoho budem žiť? A to nehovorím, ak by 
sme vynechali rodinu. Možno to niekto aj dá 
bez priateľov. Neviem. 

Aj toto je dôvod, prečo začíname novú rubri-
ku. Rubriku, v ktorej sa budeme snažiť priná-
šať niečo pre nás samotných. Bude to priestor 
pre seba samých. Pre radosť. Práve preto, aby 
sme dokázali lepšie fungovať a možno sa aj 
venovať a postarať o tých, ktorých najviac 
milujeme. Zoznam si už každý vytvorí sám. 
Prajeme pohodové čítanie … 

Zuzana Gajdošová
v mene HR tímu 

Predstavivosť je 
dôležitejšia ako 

vedomosti. Vedomosti 
sú obmedzené. 
Predstavivosť 

obklopuje svet.

 Albert Einstein

Rodina
Práca 

Priatelia 
Ja sám

Radosť 
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dennÉ miestnosti v novom ŠAte 

1

2

3

4

5

6

7
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tAJničkA

Autorom tajničky je oddelenie  plánovania - Michal Malejko. Výsledok tajničky z minulého čísla: NULA ÚRAZOV 

Denné miestnosti postupne nadobúdajú 
nový šat a to vďaka kolegom, ktorí sa 
chopili príležitosti zveľadiť ich. Návrhy 

prišli od kolegov z haly A1, A3, A4 a VLOg-u. 
Začali sme halou A1, pokračovali vo VLOG-u 
a v čo najkratšom čase oslovíme kolegov 
s návrhmi z hál A3, A4. Preto podporte 
navrhovateľov a vytvorte tímy. 

Renovácia si okrem nápadu vyžaduje aj 
koordinátora projektu. Ďakujeme Jaroslave 
Eliášovej v hale A1 a Jaroslave Košeckej vo 
VLOG-u za ich angažovanosť. Vďaka ním 
objednanie materiálu a koordinácia všetkých 
prác na danej hale prebehla veľmi hladko a v 
stanovenom časovom limite. 

Podmienky na renováciu sú nasledovné: 
suma na renováciu dennej miestnosti 
je 2 000€, ľahká umývateľnosť všetkých 
povrchov  z dôvodu dlhodobej udržateľnosti 
a bezpečnosť. 

Cíťte sa v práci príjemne aj vďaka 
príjemnému prostrediu. Ak ste miestnosti 
ešte nenavštívili, preneste sa do ich príjemnej 
atmosféry.

VLOG - pred a po

A1 - pred a po

1. Zariadenie premieňajúce obrazové 
(reálne) body do digitálnej formy čiže 
počítačom spracovateľných dát.

2. Názov jednej výrobnej linky v PBC-SK
3. Administratívny úkon, ktorým sa zisťujú 

stavy materiálov v podniku v určitý deň 
4. Mestečko v Čechách, kde sa nachádza 

VLEUX závod
5. Softvérový systém používaný v PBC-SK 

(softvérový podnik) 
6. Zakladateľ firmy VELUX
7. Nízkozdvižný vozík
8. Aktivita na upevnenie vzťahov v kolektíve 
9. Účtovný doklad zachytávajúci určitý vý-

menný vzťah, napríklad predaj tovaru
10. Jedna z VELUX hodnôt 


