
nášho života trávime  
v interiéri s nedostatkom denného 
svetla či čerstvého vzduchu.
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TransparenTnosť, 
komunikácia a digiTalizácia 

Milé kolegyne a kolegovia, 

transparentnosť a otvorená komunikácia 
sú základnými prvkami našej firemnej 
kultúry v PBC-SK, ktoré sú neoddeliteľne 
previazané s VELUX hodnotami vzájomného 
rešpektu a angažovanosti. Otvorenú 
komunikáciu podporujeme na všetkých 
úrovniach firmy a to rôznymi spôsobmi, od 
zdieľania informácií na denných poradách, 
pravidelných oznamoch na nástenkách, 
cez raňajky s riaditeľom až po informácie 
zdieľané v PBC-SK novinách. Najdôležitejšou 
a najúčinnejšou cestou v komunikácii 
však stále zostáva osobný kontakt a 
priama komunikácia so zamestnancami. 
Výbornými príkladmi sú stretnutia komisie 
pre benefity a bezpečnosť, stretnutie THP 
pracovníkov, rozvojové stretnutie tímu 
manažérov, supervízorov a tímových lídrov 
alebo stretnutia zamestnancov k výsledkom 
globálneho prieskumu spokojnosti. Na 

takýchto interaktívnych stretnutiach máme 
všetci príležitosť priamo zdieľať svoje názory, 
pocity, námety na zlepšenie, ale aj dôvody 
nášho konania. Takáto forma komunikácie je 
veľmi inšpirujúca, posilňuje vzájomnú dôveru 
a tak tvorí komunitu, v ktorej sa posúvame 
spoločným smerom.

Súčasná doba nám ponúka mnohé ďalšie 
možnosti komunikácie, najmä formou 
digitalizácie a rôznych aplikácií prepájajúcich 
ľudí z celého sveta. Digitálny svet ponúkajúci 
priestor na zdieľanie informácií, fotografií, 
názorov a postojov začína byť využívaný viac 
ako osobná komunikácia. Informácie a názory 
vieme zdieľať rýchlejšie a efektívnejšie. Práve 
preto v rámci celej skupiny VELUX a priamo 
aj u nás v PBC-SK podporujeme digitalizáciu 
v komunikácii. Otvárame nové možnosti 
všetkým zamestnancom formou pripojenia 
sa na firemnú sociálnu sieť cez aplikáciu 
Yammer aj na súkromných telefónoch. 
Každý zamestnanec PBC-SK má už vytvorené 
užívateľské konto a možnosť prihlásiť sa a byť 
súčasťou on-line komunikácie vo vytvorených 
pracovných skupinách alebo v skupine 
PBC-SK. Táto možnosť je ďalším krokom k 
rozvoju našej spoločnosti, k zlepšovaniu 
tímovej spolupráce a k zvyšovaniu motivácie 
zamestnancov.  

Verím, že každý si nájde na Yammeri 
svoju oblasť záujmu, či už sú to informácie 
o dianí vo firme, benefity, sociálne aktivity, 
šport, Zero waste alebo pracovné témy 
v oblasti bezpečnosti a zlepšovania. 
Poďme sa spolu zdokonaľovať vo všetkých 
oblastiach, no nezabúdajme pri tom,  že 
základným dôvodom existencie PBC-SK 
je podnikanie v oblasti výroby strešných 
okien. Dajme si záväzok, že nový nástroj na 
zlepšenie transparentnosti v komunikácii 
budeme vyžívať zodpovedne, s účelom 
zlepšiť spoluprácu, motiváciu a tým celkovú 
výkonnosť firmy.  

PBC-SK sa vydalo cestou transparentnosti a 
touto cestou bude pokračovať.  Prajem si, aby 
táto cesta bola pozitívna, plná vzájomného 
rešpektu, a aby sa ňou spolu s nami vydali 
všetci angažovaní zamestnanci PBC-SK.

Na tejto ceste nám prajem veľa šťastia a 
radosti zo skvelej tímovej spolupráce.
 

Juraj Michalík
Generálny riaditeľ
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 � V skupine VELUX smerujeme k digitálnejšiemu pracovisku vo výrobe. Chceme zjednotiť výrobu a zvyšok skupiny VELUX v 
jedno pracovisko tzv. ONE VELUX, v ktorom budeme zdieľať poznatky, nápady a skúsenosti. Digitálne pracovisko VELUX je 
platformou, kde všetci máme prístup k digitálnym nástrojom, ktoré poznáme aj z nášho súkromného života. Tieto nástroje 
nám náš každodenný život uľahčujú, robia ho zábavnejším a efektívnejším. 

YAMMER MÔŽETE POUŽÍVAŤ NA VEĽA VECÍ

MIĽNÍkY PROJEkTU V ROkU 2019

Založiť si rôzne skupiny na pracovné alebo sociálne účely

Zdieľať svoje nápady a návrhy na zlepšenie

Zdieľať skúsenosti s kolegami v rámci oddelenia a skupiny VELUX 

Sledovať príspevky kolegov

Sledovať príspevky top manažmentu VELUX a tak aj smerovanie spoločnosti 

Písať príspevky a zdieľať informácie o sociálnych aktivitách

Zdokonaliť sa v angličtine, nakoľko veľa príspevkov je aj v anglickom jazyku

digiTálne pracovisko 
už aj vo výrobe

Apríl 
projektový plán 
a komunikácia v PBC-SK

Máj 
zaškolenie ambasádorov 
kolegami z Dánska 

Jún 
IMPLEMENTÁCIA aplikácie 
aj vo výrobe 

YAMMER JE intERná sociálnA siEť podobná 
FAcEbooku,  AlE nAšE údAJE zostávAJú 

bEzpEčnÉ vo vnútRi spoločnosti vEluX, 
tAkžE ich nEzdiEľAtE so zvYškoM svEtA. 
budEtE Môcť zdiEľAť inFoRMáciE A ko-

MunikovAť so svoJiMi kolEgAMi v nAšoM 
výRobnoM závodE, A tAktiEž AJ s ľuďMi v 

cElEJ skupinE vEluX. 

Na tento účel budete používať svoj vlastný 
mobilný telefón a je len na vás, či sa chcete alebo 
nechcete zúčastniť. Jediné, čo musíte urobiť, je 
riadiť sa pokynmi, ako začať. Predstavíme Vám 
niekoľko dobrých tipov a trikov ako aplikáciu 
správne používať  

Ak si neželáte byť na Yammer-i, informácie 
budú stále k dispozícii prostredníctvom 
informačných obrazoviek, ale tak strácate 
možnosť byť informovaní kedykoľvek a 
kdekoľvek. Náš výrobný závod patrí medzi 
prvé závody, ktoré majú možnosť spojiť sa 
digitálne a používať Yammer aj vo výrobe. 

Viete si predstaviť, aké by to bolo pre vás 
jednoduchšie, keby ste vymieňali nápady 
a mohli predkladať návrhy na zlepšenie 
digitálne ?  

Alebo ak by ste mohli okamžite zdieľať 
fotografie z akcii so svojimi kolegami ?  

Alebo ak by ste sa mohli zorganizovať 
turnaj vo futbale či bowlingu a poslali túto 
informáciu na všetkých kolegov v závode ? 

 
POMÔŽTE nám dosiahnuť úspech svojimi dobrými  
a konštruktívnymi príspevkami, zdieľaním, komentovaním  
a „like-ovaním“ príspevkov.

SPOJTE SA 
A KOMUNIKUJTE  
S YAMMEROM

ProjektProjekt

Autor: Denisa Peticová
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4   | |   5



bezpeČnosť v pbc-sk 
veluX vízia - nula úrazov

O aktivitách v oblasti bezpečnosti sme 
sa rozprávali so Zdenkom Ďurčim 
(manažérom kvality, bezpečnosti a 

životného prostredia).

Zdenko, v roku 2018 sme mali 5 úrazov, 
znamená to, že naše pracovné podmienky 
sa zhoršujú? 

Nemyslím si to, pretože samotní 
zástupcovia zamestnancov pre 
bezpečnosť poukázali na fakt, že 
ľudia prestávajú byť obozretní 
a aj po toľkých rokoch si stále 

myslíme, že bezpečnosť má na starosti „niekto 
iný“ a nie každý z nás. 

Zdá sa, že aj po tak dlhej dobe sa nepodari-
lo dostať bezpečnosť do „krvi“? Máme veľa 
pozitívnych príkladov, kde sa nám podarilo 
zlepšiť pracovné podmienky alebo ergonó-
miu, no so zmenou správania je to obtiaž-
nejšie. Nie je jednoduché zmeniť návyky u 
ľudí. Napríklad mimo našej firmy má chodec 
na prechode prednosť, u nás v PBC-SK má 
prednosť vysokozdvižný vozík. Určite sme sa 
stretli so situáciou blízkou so skoro nehodou, 
no keďže sa vlastne nič nestalo, nič sme s tým 
nespravili. Nanešťastie sme museli počkať až 

na úraz, aby sme sa tým začali vážne zaoberať. 
Zdá sa, že posledné dva mesiace sú viditeľné 
zmeny. Hlásime viac hazardov, začíname si 
všímať viac nebezpečné správanie a navzájom 
sa upozorňovať, lebo nikto naschvál nekoná 
nebezpečne a to je prvý krok k úspechu.

Ako budeme postupovať ďalej?  

Tento rok sa zameriavame na to, aby každý 
zamestnanec bol zapojený do nejakej akti-
vity ohľadom bezpečnosti. Ako predpoklad 
úspechu je, že už máme všetkých manažérov 
a lídrov na všetkých úrovniach preškolených 
na Safety leadership, to znamená, že každý 
líder je schopný ohodnotiť svoje pracoviská a 
úroveň bezpečnosti tak, aby vedel definovať 
akcie k zlepšeniu. Ak si každý uvedomí, že 
aj jeho drobná aktivita pomôže vybudovať 
kultúru bezpečnosti, výsledky nenechajú na 
seba čakať.

JE potREbnÉ si uvEdoMiť zodpovEd-
nosť zA sEbA A zA svoJich spolupRA-

covníkov tAk, Ako to hovoRí pRvÉ 
zlAtÉ plAvidlo v oblAsti vEdEniA bEz-

pEčnosti – pREvEzMitE vEdEniE,“

Aj napriek úrazom sa nám podarilo dosiah-
nuť významné míľniky v oblasti bezpeč-
nosti. Oslávili sme 3 500 dní bez úrazu 
na oddelení VST a 3 000 dní bez úrazu na 
oddelení GV.  
 

„Nie všetci poznajú detailne výrob-
ne procesy na týchto oddeleniach. 
Denne tu operátori ručne osádzajú 
sklá do profilov, pracujú s hliniko-
vými profilmi na sekačkách, lisoch, 

frézovačke, falcovačke či nitovačke, nanášajú 
ručne 180 stupňov horúce lepidlo, pracujú so 
spinkovačkami a mnohé podobné operácie, 
aké mame na ostatných pracoviskách u nás 
v PBC-SK, kde je taktiež potrebné dodržiavať 
bezpečnostné pravidlá. Ja, ako supervízor, 
som veľmi hrdý na tieto dva míľniky. Nie je to 
však iba o podmienkach, ale hlavne o správa-
ní sa. Je potrebné si uvedomiť zodpovednosť 
za seba a za svojich spolupracovníkov tak, ako 
to hovorí prvé zlaté plavidlo v oblasti vedenia 
bezpečnosti – prevezmite vedenie,“ povedal 
Imrich Lenčeš, supervízor.  
V tomto roku sme spolu s lídrami absolvovali 
niekoľko stretnutí v oblasti vedenia bezpeč-
nosti. Spoločne sme si overovali účinnosť 
osvojenia si 7 zlatých pravidiel a to konkrétne 
prvého zlatého pravidla v oblasti vedenia 

bezpečnosti – prevezmite vedenie. Podstatou 
osvojenia je pochopenie a akceptovanie – 
prevzatie vlastníctva zodpovednosti v prvom 
rade za seba a za svoj tím. Bez toho to jedno-
ducho nejde. V mesiaci máj plánujeme zaškoliť 
5 nových tímlídrov (ktorí nastúpili za posledný 
rok) do vedenia bezpečnosti a pokračovať 
počas roka v ďalších stretnutiach v malých 
skupinkách.

náš spoločný ciEľ v bEzpEčnosti A 
ochRAnE zdRAviA pRi pRáci JE nulová 

úRAzovosť. 

Aj toto je dôkaz, že náš cieľ je reálny a týka sa 
nás všetkých. Spoločne dokážeme pracovať 
bezpečne a po práci sa vraciame k svojej rodi-
ne, láskam a priateľom zdraví.  

Autor:
Denisa Peticová

Terminológia  
v angličtine v spojení s bezpečnosťou 

HAZARD 
NEBEZPEČESTVO

SAFETY CONTACT 
kONTAkT S BEZPEČNOSŤOU 

NEAR MISS 
SkORO NEHODA

4 000
DNÍ BEZ ÚRAZU

2 000
DNÍ BEZ ÚRAZU

1 000
DNÍ BEZ ÚRAZU

Oddelenie KVALITA  
(k 1.5.2019 dosiahlo 3766 dní bez 
úrazu)

Oddelenie VSTREKOVANIA 
(k 1.5.2019 dosiahlo 1517 dní bez 
úrazu)  
a oddelenie INTERNÁ LOGISTIKA   
(k 1.5.2019 dosiahlo 1335 dní bez 
úrazu)

Oddelenie NEW HORIZON 
(k 1.5.2019 dosiahlo 818 dní bez 
úrazu) a oddelenie FRW  
(k 1.5.2019 dosiahlo 813 dní bez 
úrazu)

Kto najbližšie dosiahne miľník
NULOVEJ ÚRAZOVOSTI?

Tím GV

Tím VST

Bezpečnosť Bezpečnosť

28 / máj 2019PBC-SK NOVINY
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auTomaTický zakladaČ new Horizon

Po rozbehu linky New Horizon sme mali 
množstvo problémov s kvalitou nánosu 
lepidla, ktoré sa nám podarilo vyriešiť. 

Hlavná optimalizácia nánosu však prebiehala 
až doteraz a v konečnom dôsledku mala za 
následok zvýšenie objemu výroby na jednu 
zmenu. 

Ďalšou aktivitou, ktorá by pomohla 
zjednodušiť výrobný proces, bolo prerobenie 
manuálneho systému naskladňovania 
hotových výrobkov. Tento spôsob 
nespĺňal bezpečnostné a ergonomické 
požiadavky. Rozhodli sme sa pre 
automatický zaskladňovací systém a v rámci 
výberového konania sme vybrali dodávateľa 
automatického zakladača s technickým 
riešením najvhodnejším pre potreby 
výrobného procesu. 

Keďže celý stroj je prototyp poskladaný z 
niekoľkých špecifických dielov, celá dodávka 

sa omeškala a inštalácia začala s približne 
10 týždňovým oneskorením. Problémy 
s nábehom stroja sa vyskytli krátko po 
nainštalovaní, kedy dodávateľ prispôsoboval 
veľkú časť programu až počas chodu 
zariadenia. Nastavenie stroja prebiehalo 
priamo vo výrobe, keďže tu mohol byť priamo 
zladený s regálovým systémom a tiež bolo 
možné nastaviť komunikáciu zariadenia s 
ABB robotom a ostatnými automatizovanými 
časťami NH linky.

Pri nastavovaní zariadenia sme sa stretli s 
rôznymi problémami, ako napr. kolízia stroja s 
regálom, v dôsledku ktorej sa poškodil regál, 
lyžiny stroja a 5 kusov kupol. Zariadenie sa 
nám však podarilo nastaviť a momentálne 
funguje správne.

Otázka automatického zakladača bola v 
„hre“ od začiatku inštalácie linky NH v PBC-SK 
na hale A1. Vedeli sme, že z dlhodobého 
hľadiska fungovať v manuálnom režime 
naskladňovania nemôžeme. Hlavnými 

dôvodmi bola bezpečnosť, ergonómia 
a v neposlednom rade kvalita. Cesta za 
zakladačom bola dlhšia v dôsledku posúvania 
termínov inštalácie, ale výsledok stojí určite 
za to. Implementáciou zakladača sme nielen 
docielili zvýšenie bezpečnosti a kvality, ale 
i optimalizáciu procesu výroby. Tak, ako 
to už býva, i po samotnej inštalácii bolo 
nutné zariadenie finálne doladiť, nakoľko od 
začiatku nespĺňalo všetky požadované kritéria 
a to pracovať bezpečne a v takte. Finálne 
nastavenie po inštalácii by nebolo možné 
bez tímu ľudí, ktorí pracujú na linke NH od 
operátorov cez údržbárov až po procesného 
inžiniera. Bez flexibility a nasadenia každého 
jedného z nich by sme automatický zakladač 
neuviedli tak rýchlo do plnej prevádzky.

Napriek tomu, že výrobok  NH, okennú 
kupolu FRW, čakajú v blízkej budúcnosti 
konštrukčné zmeny/inovácie, my dnes už 
s istotou vieme, že to bol krok správnym 
smerom a určite chceme, aby bol automatický 
zakladač  neoddeliteľnou súčasťou NH i v 
budúcnosti.

 
Autor:  

Jaroslava Eliašová

 � V PBC-SK sa snažíme o sústavné zlepšovanie procesov a inak tomu nie je ani na „najmladšej“ linke New Horizon. V po-
slednom období sa na tomto oddelení podarilo optimalizovať kvalitu a spotrebu nánosu lepidla a zároveň nastaviť systé m 
automatického zakladania hotových kusov do regálov a to prostredníctvom investovania do nového plne automatického 
zakladača. Aké činnosti a aktivity sprevádzali tieto procesy a aký efekt majú na výrobný proces, nám priblížia zamestnanci, 
ktorí sa najviac podieľali na realizácii uvedených aktivít.

veluX poľsko
V minulých vydaniach časopisu ste mali možnosť dozvedieť sa viac 
o výrobných závodoch v Českej republike a v Maďarsku. Teraz vám 
predstavujeme VELUX pobočky v susednom štáte v Poľsku:

Spoločnosť bola založená v roku 1990 
a okrem predaja VELUX výrobkov sa 
zameriava aj na technické poradenstvo pri 
používaní produktov VELUX. Oddelenie 
marketingu a PR reprezentuje VELUX v 
médiách.

Závod pôsobí na poľskom trhu od 
roku 2003 a zamestnáva viac ako 850 
zamestnancov. Okrem rôznych druhov 
okien vyrába aj hliníkové súčasti k 
oknám – lemovanie a plášť. Tento 
poľský závod, ktorý je rozlohou jeden z 
najväčších vo VELUX skupine a pokrýva 
plochu takmer 12-tich futbalových ihrísk, 
získal počas medzinárodného kongresu 
GEMBA KAIZEN titul „Vedúca spoločnosť 
v implementácii procesov neustáleho 
zlepšovania.“ 

V pôvodnom hlavnom meste Poľska, v 
Gnieznie, sa nachádzajú dva výrobné 
závody. 
Jeden sa zaoberá výrobou drevených 
strešných okien a druhý výrobou kovo-
vých komponentov. 
Vyrába sa v ňom viac ako 500 druhov vý-
robkov. Oba závody zamestnávajú spolu 
viac ako 1 000 ľudí. 

VELUX Poľsko, Varšava

Výrobný závod v Namysłowe

Výrobné závody v Gnieźnie

VELUX rodinaProjekt

Autor: Jaroslava Eliašová

Dušan Beňo 
procesný inžinier 

Vladimír košík
údržbár 

Vladimír Dojčan
supervízor FRW
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nulový odpad

Skupina VELUX má dlhodobú víziu dosiahnuť 
nulový odpad. Zaviazali sme sa chrániť 
a neustále pracovať na znižovaní nášho 

vplyvu na životné prostredie a využívať prírodné 
zdroje. Jedným z prvkov, na ktorý sa zameriavame 
je odpad. Riadime sa environmentálnou 
politikou, neustále optimalizujeme efektívnosť 
našich zdrojov a znižujeme množstvo odpadu 
vznikajúceho pri našej výrobe. V roku 2018 
skupina VELUX dosiahla až 97% recykláciu 
odpadu z výrobných procesov. 

 
75% odpadu z výroby bolo recyklovaných 
22% odpadu z výroby bolo použitých ako 
zdroj energie na generovanie tepla 
1% odpadu z výroby bolo zaradeného ako 
nebezpečný odpad 
2% odpadu z výroby putovalo na skládku 
 

V rámci nášho závodu v súvislosti s globálnou 
víziou v oblasti životného prostredia skupina 
angažovaných kolegov vytvorila tím Zero 
waste, ktorého cieľom na rok 2019 je zvýšenie 
povedomia o ochrane životného prostredia, 
správnej recyklácie odpadu a dôsledkoch na 
zdravie nás všetkých.  
 

Zníženie používania plastových 
pohárov vo výdajných automatoch na 
teplé nápoje a s tým súvisiaca kampaň o 

tom, aká je denná spotreba používania plastových 
pohárov v našom závode. 

Účasť členov Zero waste tímu na 
konferencii s názvom „Slovakia Going 
Zero Waste“, ktorá potvrdila, že sme síce 

na začiatku dlhej cesty, ale vykročili sme tým 
správnym smerom. 

Aktivita ku dňu Zeme „Upracme si 
vo vlastnom dvore“ bola zameraná 
na vyzbieranie odpadu v areáli závodu. 

Všetkým dobrovoľníkom aj touto cestou 
ďakujeme. 

povýšili sME pôžitok  
nAd RAcionAlitu 

k nulovému odpadu nám v regióne pomáha: 

 � Bezobalová predajňa, kde si môžete do vlast-
ných nádob načapovať drogériu

 � Aktivity ku dňu Zeme organizované mestom, 
ale aj okolitými dedinami

 � Miestne obchody vymenili mikroténové vrec-
ká za papierové

 � Reštaurácie začínajú baliť jedlo do nádob z 
rozložiteľných materiálov

 � Zber šatstva, kde môžeme posunúť nami 
nechcené, ale zachovalé oblečenie k novému 
majiteľovi

Kolegovia na konferencii v Bratislave na tému „Slovensko bez odpadu“

Deň Zeme

Denná spotreba plastových pohárov 
Aktivity k zero wasTe nerobíme z dôvodu, 
že je to „trendy“, Ale preto, lebo nAšA plAnétA  
volá o pomoc A my ľudiA sme tí, ktorí mAjú moc ju zAchrániť. 

Si zanietený v tejto téme? Máš dobré nápady? 
Ozvi sa nám a staň sa súčasťou nášho tímu!

5 hlavných oblastí udržateľnosti, 
na ktoré sa sústredí skupina VELUX

NULOVý ODPAD
Chceme optimalizovať 
odpad vytváraný výrobou.

TRVALO 
UDRŽATEĽNé ZDROJE
Používame certifikované drevo 
a hľadáme spôsoby ako zvýšiť 
použitie recyklovaných materiálov.

SMERUJEME k ZMENE
Prispievame smerom k 
zdravšiemu, udržateľnejšiemu 
a cenovo dostupnému riešeniu 
pri stavbe budov.

ĽUDIA
Chceme zabezpečiť 
bezpečné a zdravé 
prostredie pre všetkých 
zamestancov VELUX.

ENERGIA A kLÍMA
Chceme znižovať 
emisie z našej výroby.

ZERO Waste ZERO Waste

Členovia tímu: Zuzana Gajdošová, Ján Hrčka, Matúš Mikuška, Denisa Peticová, Dorota Šútorová, Zuzana Miškeová, Veronika Lacenová
Autor: Dorota Šútorová 

Zdroj:  VELUX - CSR report 2018
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benefiT komisia
Benefit komisia je dôležitou 

súčasťou budovania transparentnej 
komunikácie v našom závode. 

Môžeme ju tiež charakterizovať aj ako 
„spojítko“ medzi jednotlivými oddeleniami, 
zamestnancami a manažmentom 
spoločnosti. Jej členovia sa pravidelne 
stretávajú raz za mesiac.   
 
Každá linka príp. výrobná hala má svojho 
zástupcu, na ktorého sa každý zamestnanec 
môže obrátiť. Úlohou „benefiťaka“ je 
získavať podnety a spätnú väzbu od 
kolegov, dávať konštruktívne nápady, 
zisťovať záujem o jednotlivé benefity, 
aktívne sa podieľať na organizovaní 
sociálnych aktivít, robiť spoločné 
rozhodnutia, vedieť vysvetliť aké benefity 
firma ponúka a čo je za vznikom príp. 
zrušením benefitov.

Andrea Gašparíková  
výrobná operátorka, 
zástupca za Hardware

Denisa Peticová 
HR špecialista   

Zuzana Gajdošová 
HR manažérka  

Daniel Dobiaš 
logistický operátor, 
zástupca za logistiku

Lucia Dvončová 
kontrolórka kvality, 
zástupca za kvalitu a 
vstrekovanie

Oľga Gatialová 
výrobná operátorka, 
zástupca za GGU

Romana Borončová 
výrobná operátorka, 
zástupca za GGU

Sylvia Bebjaková 
výrobná operátorka, 
zástupca za GGU

Branislav Gašparík  
výrobný operátor, 
zástupca za FRW

Dorota Šútorová 
HR generalista junior, 
zástupca pre THP

Marián kováč 
výrobný operátor, 
zástupca za lakovňu

Jozef Jakubík 
výrobný operátor, 
zástupca za lakovňu

Jozef Dobiaš 
výrobný operátor, 
zástupca za VST, GV

Pavol Beňačka 
logistický operátor, 
zástupca za VLOG

Juraj Barta  
výrobný operátor, 
zástupca za lakovňu

Marcel Buričan
výrobný operátor, 
zástupca za FRW

BenefityBenefity
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Predstavujeme Vám kolegyňu, ktorá 
okolo seba rozdáva radosť, smiech a 
dobrú náladu – Oľga Gatialová. 

Do PBC-SK nastúpila pred viac ako 1O rokmi 
a vybudovala si pracovné zázemie, na ktoré 
je právom hrdá. A práve to je vec, o ktorú sa 
vo svojom živote veľmi opiera. Keď ti práca 
dáva pocit, že v nej nachádzaš radosť, zmysel 
a dobrých kolegov, ktorí sa ti po čase stanú 
aj kamarátmi, tak všetko ide ruka v ruke. 
Olinka, ako ju väčšina kolegov volá, pracuje 
ako výrobná operátorka na linke GGU. Patrí 
k stálym a najviac viditeľným členom Benefit 
komisie. Je súčasťou organizovania rôznych 
druhov sociálnych aktivít. Baží po nových 
informáciách, rada ma jasné a zrozumiteľné 
inštrukcie, a preto sa veľa pýta. 

Od nástupu do PBC-Sk pracuješ stále na 
pozícii výrobný operátor. Aký zmysel má 
pre teba táto práca ? 

Pred niekoľkými rokmi som mala ambíciu 
posunúť sa aj na pozíciu kľúčového operátora, 
ale v tom momente mi to nebolo asi súdené. 
Som človek, ktorý je veľmi zručný. Vo 
svojom súkromí rada skladám puzzle, robím 
spoločenské účesy a venujem sa doslovne 
povedané „ piplavými prácam “. Keď to 

prenesiem do práce, 
tak práve montáž 
okien je pre mňa ako 
skladanie puzzle, kde 
na konci vidieť skvelý 
výsledok, ktorého 
som súčasťou. Pre 
mňa osobný rast 
neznamená len 
zmena pozície. Som 
súčasťou mnohých 
projektov. Je to jedna 
z vecí, ktorá sa mi 
na našej spoločnosti 
VELUX páči. Máme 
veľa možnosti sa 

rozvíjať v oblastiach, ktoré nás zaujímajú, 
stačí len chcieť a to mne nechýba. Okrem 
toho, že som členom Benefit komisie, som aj 
TWI trénerkou. Ľudia sa na mňa obracajú v 
mnohých veciach, viem veci posúvať ďalej, a 
to mi dáva veľký zmysel. 

Prezraď nám o sebe niečo, čo o tebe ako 
kolegyni nevieme:  
 
Tým, že mám rada spoločnosť ľudí a ako 
mnohí kamaráti povedia, že som „ukecaná“, 
nie je veľa veci, ktoré o mne ľudia nevedia. Za 
posledný rok som zmenila stravovacie návyky. 
Cítila som, že potrebujem 
získať viac energie. 
Okrem zmeny jedálnička, 
som zmenila aj svoj 
spôsob života. Aktívny 
pohyb nielen v práci, 
ale aj v posilňovni ma 
nabíja energiou. Jeden 
známy mi raz povedal, 
že ak by som sa druhý 
krát narodila, tak budem 
opravovať hodiny. A 
presne to ma vystihuje. 
Som trpezlivá, rada 
tvorím a skladám malinké 
veci, kde na konci vidieť 

výsledok a hlavne, mám z toho radosť. 
Mojim veľkým snom je dovolenka pri mori. 

More som videla zatiaľ len vďaka mojej práci 
v PBC-SK. Prvýkrát a vlastne aj posledný 
krát, som letela lietadlom na zaškolenie do 
výrobného závodu do Dánska. Ale byť pri 
mori v januári a oblečená v zimnej bunde, nie 
je práve to, ako by som si moju dovolenku 
pri mori predstavovala. Mám rada leto, slnko 
a spojiť to s partiou dobrých kamarátov a 
rodinou je pre mňa vysnívaná dovolenka. 
Veľmi rada hrám volejbal a bowling. Radosť a 
potešenie som našla však aj v iných aktivitách 
a to vďaka spoločnosti VELUX – nie som síce 
turista, ale za posledné roky som navštívila 
veľa pekných miest, zažila veľa zábavy na 
mimopracovných stretnutiach. Za 10 rokov 
môjho pôsobenia v PBC-SK som nemala pocit, 
že chcem odísť a hľadať uplatnenie niekde 
inde. Som hrdá, že pracujem pre VELUX. 
Klamala by som, keby poviem, že vždy bolo 
všetko ružové. Boli aj ťažšie chvíle, pretože 
sa nemení len doba, ale aj ľudia a vzťahy, ale 
verím, že toto obdobie mám už za sebou. 

Autor: 
Denisa Peticová

oľga gaTialová

Predstavujeme vám

súťaž pre šTudenTov  
projekt rodinný dom veluX 

V súťaži Rodinný dom VELUX 
majú študenti za úlohu 
vypracovať štúdiu dostatočne 

presvetleného rodinného domu s 
možnosťami efektívneho vetrania. 
Dostatok denného svetla a čerstvého 
vzduchu majú v prípade prihlásených 
projektov priniesť práve naše výrobky. 
Štúdia by mala spĺňať požiadavku 
na energeticky hospodárne riešenie 
budovy a zároveň zabezpečiť 
optimálne vnútorné prostredie, 
ktoré by viedlo ku zdravému a 
komfortnému bývaniu. 
 
Priebeh súťaže 
V celoslovenskom kole zasadne odborná 
porota, ktorá vyhodnotí súťažné práce a 

rozhodne o prvých troch miestach v kategórii 
Rodinný dom. Odbornú porotu vždy tvoria 
viacerí členovia: dvaja nezávislí odborníci z 
radov architektov, zástupca spoločnosti VE-
LUX a zástupca Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania. Celoštátne kolo je súčasne 
koncipované tak, aby po vyhlásení 
výsledkov mali študenti možnosť získať 
spätnú väzbu na svoju prácu od renomo-
vaných architektov.

Aj toto je spôsob, ako šírime dobré meno 
spoločnosti VELUX a našu víziu -  
PRINÁŠAŤ SVETLO A ČERSTVÝ VZDUCH. 
 
Máte doma stredoškoláka a chcete 
sa dozvedieť viac o súťaži? Navštívte 
stránku www.velux.sk

Autor: 
Dorota Šútorová 

 � Spoločnosť VELUX má záujem o rozvoj vzdelávania mladých ľudí nielen v našom regióne formou duálneho vzdelávania, 
ale aj v rámci celej republiky. Tento rok obchodná spoločnosť VELUX SLOVENSKO s. r.o. pod záštitou Štátneho inštitútu od-
borného vzdelávania organizuje pre žiakov stredných škôl súťaž Rodinný dom VELUX už po jedenásty krát. 

VELUX súťaž

Víťazný projekt 2018 - interiér
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V rámci oddelenia údržby pracuje v 
našej firme okrem tímu údržbárov aj 
skupina procesných inžinierov, ktorých 

koordinátorom je Martin Ťapay. Hlavnou 
úlohou tímu je podporovať výrobné zmeny 
či už procesné alebo technické, zlepšovať 
a optimalizovať výrobu po stránke kvality, 
ako aj stránke ekonomickej. Oblasť ich 
pracovných úloh je veľmi široká. Procesní 
inžinieri zastrešujú navrhovanie technických 
riešení, ich dopytovanie, komunikáciu 
s dodávateľmi, kontrolu strojov a ich 
dokumentácie. Dôležitou súčasťou ich práce 

je aj podpora údržbárov pri zložitejších 
opravách alebo zmenách. Povinnosti 
vyplývajúce z práce na týchto úlohách ich 
neraz zavedú aj do iných závodov koncernu 
VELUX, alebo do výrobných priestorov našich 
dodávateľov technológií. Spolupracujú nielen 
v rámci PBC-SK, ale sú súčasťou mnohých 
globálnych projektov.

AJ kEď kAždý člEn tíMu zodpovEdá zA 
inú čAsť výRobY, spoločnE vYtváRAJú 

tAkÉ podMiEnkY, AbY cElá „MAšinÉRiA“ v 
pbc-sk FungovAlA Ako dobRE „pREMA-

zAný stRoJ“. 

Jaroslav Bielický
Moja pracovná cesta v PBC-SK 
bolo rôznorodá. Pre VELUX 
pracujem už skoro 10 rokov 
a poznám výrobné procesy 
na viacerých oddeleniach. 
Začínal som ako výrobný 
operátor, neskôr ako údržbár 
a následne som sa vypracoval 
na procesného inžiniera. 
Prešiel som oddeleniami 
GV, VST, Hardware, FRW a 
teraz podporujem oddelenie 
GGU montáž. Vo svojom 
voľnom čase sa rad venujem 
programovaniu vo Visual 
Studio (program zaoberajúci sa 
vývojom aplikácii).

Dušan Beňo
V tíme procesných inžinierov 
som pracovne najmladší. V PBC-
SK pracujem viac ako 4 roky. Od 
začiatku  pôsobím na linke FRW. 
Podľa miery strapatosti mojich 
vlasov sa dá určiť moje pracovné 
vyťaženie     .  
Intenzívne pracujem na novom 
projekte B.I.G. FRW, ktorý 
predstavuje najnovšiu generáciu 
okna na plochú strechu. Mám 
úžasnú manželku a všetok svoj 
voľný čas venujem rodine. 

Jozef Merašický
Patrím ku kolegom, ktorých 
pracovná cesta v PBC-SK začala 
pred viac ako 10 rokmi. Začínal 
som ako procesný inžinier na 
oddelení vstrekovania, prešiel 
som cez viaceré výrobné i 
nevýrobné procesy a dnes 
zodpovedám za procesy a 
technológie na oddelení 
vstrekovania a lakovania. 
Energiu a relax po náročnom dni 
mi dodáva okrem mojej rodiny 
aj basgitara v ruke.  

Adam Bartoš
Počas môjho pôsobenia v 
PBC-SK som prešiel viacerými  
pracovnými pozíciami. Začal 
som ako výrobný operátor 
na linke VST, neskôr som bol 
súčasťou tímu údržbárov 
a v súčasnosti pracujem 
ako procesný inžinier a 
zodpovedám za linky Hardware, 
VST, GV. Mojou špecializáciou 
je konštruovanie strojných 
súčastí, robotických pracovísk 
a 3D modelovanie s podporou 
počítača. V súkromí sa venujem 
rodine a štúdiu výrobných  
zariadení a systémov na vysokej 
škole. Rád prijímam technické 
výzvy. Jednou z nich bola aj 
celosvetová globálna výzva 
na konštrukciu lunárneho 
vzorkovača pre NASA (t.j. 
národný úrad pre letectvo a 
vesmír).

Martin Ťapay
Za viac ako 10 rokov mojej 
práce som mal možnosť 
kariérne rásť. Keď sa obzriem 
späť, pre mňa prelomovým 
obdobím bol rok strávený v 
zahraničí. Dostal som možnosť 
získať pracovné skúsenosti vo 
výrobných závodoch v Poľsku 
a v Rusku. Stráviť rok v iných 
pracovných podmienkach 
je pre každého človeka 
možnosť získať iný pohľad 
nielen na prácu, pracovné 
podmienky, osvojenie si  
jazykových zručnosti, ale aj 
iný pohľad na život. V PBC-
SK som začal ako údržbár 
na oddelení vstrekovania, 
neskôr ako tímlíder údržby, 
procesný inžinier a dnes 
riadim tím úžasných kolegov, 
ktorí ma svojou prácou  a 
konštruktívnymi nápadmi 
posúvajú dopredu. Vo 
svojom súkromí veľmi rád 
snowboardujem a momentálne 
sa venujem hlavne mojej 
rodine.

Tím procesnýcH inžinierov 
hlAvnou úlohou tímu je podporovAť výrobné zmeny či už procesné 
Alebo technické, zlepšovAť A optimAlizovAť výrobu po stránke 
kvAlity, Ako Aj po stránke ekonomickej. 

Ján Hrčka
Vo firme pracujem na pozícii 
procesný inžinier už viac ako 10 
rokov. Začínal som na oddelení 
lakovania, neskôr som prebral 
zodpovednosť za správu budov 
a energií. Moja práca veľmi 
úzko súvisí aj s mojim životným 
štýlom. Rôznymi aktivitami v 
súkromí sa snažím šetriť životné 
prostredie a našu planétu. 
Vo voľnom čase rád behám, 
dokonca aj do práce si občas 
zabehnem aj napriek tomu, že 
je to 18km. 

Autor:
Denisa Peticová
Terézia Zajková

Predstavujeme vámPredstavujeme vám
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preČo navšTíviť brodzany

Vaša cesta môže začať pri reštaurácii 
Salaš v Partizánskom, ktorá sa 
nachádza za riekou Nitrou. Pri 

Salaši začínajú Baťove traily pre cyklistov, 
aj turistické chodníky. V blízkosti Salaša je 
Malý alebo aj Dolný pomník, pamiatka na 
partizánov, ktorých tu fašisti popravili a 
Horný alebo Veľký pomník – inak aj Pomník 
prísahy, kde si partizáni prisahali vernosť. 
Tu začína Náučno-relaxačný turistický 
chodník, po ktorom sa môžete vydať do 
Brodzian. Kúsok za informačnou tabuľou v 
oblasti Sútecká sa nachádzajú pozostatky 
mauzólea kaplnky rodiny Simoni. Kaplnka 
bola zničená a okrem základov sa zachoval 
jediný náhrobok Eleméra Simoni, posledného 
mužského potomka rodu, ktorý bol hlavným 
sudcom. Rodina Simoni 
bola zakladateľom 
Šimonovian a 
v podstate aj 
Baťovian – dnešného 
Partizánskeho, 
vlastnila Vodný hrad 
v Šimonovanoch a 
mnohé ďalšie kúrie. 

Na tabuli pri pomníku 
je erb a história rodu 
Simoni. Podľa rodu 
Simoni si upravený 
erb prevzala skupina 
historického šermu 
SHŠ – SIMONIS – Partizánske, ktorá sa počas 
svojho 10-ročného pôsobenia v tejto oblasti 
dobrovoľnícky starala o náhrobok a okolie. 
Členom tejto skupiny bol aj Mirko Jančich. 
Ďalšie zaujímavé miesto sa nachádza pri Bro-
dzanoch v lese asi 500 metrov od chodníka na 
okraji lesného porastu, a je to Pomník Albína 
Grznára – veliteľa partizánskej hornonitrian-
skej skupiny, rodáka z Veľkých Uheriec, ktorý 
padol so zbraňou v ruke pri Brodzanoch.  Al-
bín Grznár pracoval vo fabrike v Baťovanoch. 
Burcoval robotníkov proti fašistom, a preto 
bol na neho vydaný zatykač. 
Cestou lesom sa nachádza viac prírodných 
studničiek, ktoré časom zanikli, zostala už 
len posledná s pitnou vodou, ktorá steká z 
okolitých hôr. Pri nej je cesta na Ondrej chatu 
a do Brodzian. V Brodzanoch sa pri kostole 
nachádza hneď niekoľko zaujímavých miest. 

Je tam kaštieľ A. S. Puškina, v ktorom sa 
nachádza múzeum a knižnica – schádzala sa 
tu inteligencia, spisovatelia a rôzne osob-
nosti z celého sveta. Pri prvom krídle kaštieľa 
sa nachádza park so zeleným bludiskom z 
pestovaných kríkov a v strede je socha puk-
nutého kamenného srdca. Pred kaštieľom sa 
nachádzajú vodné kaskády a mosty, Park A. S. 
Puškina – Brodziansky park, chránený areál s 
3. stupňom ochrany. V parku rastú mnohé za-
ujímavé cudzokrajné stromy a na prechádzke 
ním nájdete viacero  sôch známych spiso-
vateľov a básnikov. Pri kostole sa nachádza 
bývalá škola s pamätnou doskou z mramoru, 
na ktorej sú mená známych osobností, ktoré 
tu bývali. 

Odtiaľ vidieť ďalšiu turistickú pamiatku – 
kaplnku – inak Evanjelický kostolík panstva 
z Brodzian, ktorý slúžil ako hrobka rodu 
Friesenhofovcov. Dnes sa v ňom nachádzajú 
náhrobné tabule významných šľachticov aj 
princezien. 
Chodníkom od kaplnky sa dá dostať k leto-
hrádku. Panstvo Friesenhofovcov tu v lete 
prebývalo a v noci pozorovalo cez ďaleko-
hľad hviezdy. Letohrádok má ľudový názov 
Babylon podľa tvaru veže, ktorá je stupňovitá 
podobne ako veža z biblického Babylonu.  
V súčasnosti veža nie je sprístupnená verej-
nosti, ale dá sa obzrieť si letohrádok zvonku. 
Podľa legendy panstvo Brodzian malo tajnú 
podzemnú chodbu, ktorá spájala Babylon 
s kaštieľom, kaplnkou aj s kostolom. Starí 
pamätníci si ešte tú chodbu pamätajú, ale pre 
nebezpečenstvo zo zrútenia ju zamurovali.

Za cestovateľský tip v tomto čísle ďakujeme  
Miroslavovi  Jančichovi.  
Autor: Dorota Šútorová 

 � Často cestujeme na vzdialené miesta Slovenska a pritom sú celkom zaujímavé miesta 
aj v našom blízkom okolí. Brodzany sa nachádzajú blízko Partizánskeho a výlet pre 
rodiny s deťmi je nenáročný a zaujímavý. 

Máš aj ty nejaký tip na výlet pre 
svojich kolegov? Podeľ sa s nami. 
kontaktuj redakčnú radu.

Cestovateľský tip

prírodná lekáreň

Na lúke sa to len tak iskrí a ligoce. 
ALCHEMILkA si dala svoj perlový 
náhrdelník z kvapiek rosy.

kde nájdem alchemilku?
Na slnečných miestach, na lúkach a pasien-
koch, v krovinách a vo svetlých lesoch, pozdĺž 
priekop a ciest.

V čom mi pomôže?
Jej listy pripomínajú ochranný plášť, ktorý 
má slúžiť ženskému pohlaviu. Táto vznešená 
bylinka môže ženy sprevádzať životom, kedy-
koľvek ju trápia ženské problémy. Pomáha pri 
problémoch s cyklom, pri nenaplnenej túžbe 
po deťoch, ale aj počas tehotenstva, aby sa 
zabránilo spontánnym potratom. Alchemilka 
pôsobí pozitívne aj na hormonálnu rovnová-
hu a zmierňuje typické ťažkosti.

Vhodná aj pre mužov
Alchemilka pomáha vďaka trieslovinám 
mierniť žalúdočné a črevné poruchy a zastaviť 
ľahké hnačky. Pomáha tiež pri zápaloch v 
priestoroch ústnej dutiny a hltana, pri ošetro-
vaní rán. Pri vonkajšom použití sa jej pripisuje 
napnutie a čistenie pleti, aj preto sa alchemil-
ka používa aj v kozmetike.

Čo s ňou?
Šálka alchemilkového čaju pomôže pri 
ľahkej nevoľnosti, miernej hnačke alebo pri 
bolestivej menštruácii. Kloktanie s týmto 
čajom zmierňuje zápaly sliznice ústnej dutiny, 
obklad zas pomôže rýchlejšiemu zahojeniu 
povrchových rán na pokožke.  

Zlaté hlávky s bielou aureolou, 
mladistvo nežné a svieže svietia z 
obilných polí alebo okrajov ciest – 

Kamilky! Jemná vôňa, ovocno-sladkasto-
bylinková s troškou arómy zeleného 
jablka, skrátka nezameniteľný RUMANČEk 
kAMILkOVý.

kde nájdem rumanček kamilkový?
Na slnečných miestach, poliach, úhoroch, 
násypoch, v záhradách.

V čom mi pomôže? 
Rumanček kamilkový patrí k najznámejším, 
najvšestrannejším a najčastejšie využívaným 
liečivým rastlinám. Pri bábätkách slúži na 
starostlivosť o boľavý zadoček, pri deťoch tíši 
bolesť brucha a zmierňuje nádchu. Dospelým 
pomáha pri malých nevoľnostiach, ale aj pri 
ťažkých ochoreniach. Pri vonkajšom použití 
slúži pri kožných problémoch, ďalej na inha-
lovanie pri prechladnutiach a pri infektoch 
horných dýchacích ciest, pri bolestiach zubov 
a na následné ošetrenie po operáciách zubov 
a čeľustí. Na vnútorné použitie nám poslúži 
pri poruchách činnosti žalúdka a čriev,  pri 
nepokoji, poruchách spánku a srdcových 
ťažkostiach nervového pôvodu. 

Čo s ním?
Čaj z čerstvých kvetov má silnejšiu kvetovú 
a ovocnú chuť ako čaj zo sušených kvetov. 
Čerstvé kvety obsahujú viac éterických olejov, 
ktoré sú dôležité pre účinnosť rumančeka. 
Oboje však pôsobia blahodárne. 
 

keď začnú LIPY tak sladko rozvoniavať 
a v ich korunách počujeme hlasno 
bzučať včely, máme tu vrchol leta.

 
kde nájdem lipu?
Na slnečných miestach, v lesoch, parkoch, 
záhradách, alejach.

V čom mi pomôže?
Listy lipy majú tvar srdca. Už oddávna pri-
nášali veľký úžitok. Ich mäkké drevo sa hodí 
na vyrezávanie, nektár sa postará o med a v 
neposlednom rade sú kvety lipy odjakživa 
štandardnou súčasťou domácej lekárničky. 
Lipa pôsobí ako prevencia proti prechladnu-
tiu a posilňuje obranyschopnosť organizmu. 
Napomáha tiež pri liečbe chrípky, znižuje 
horúčku, urýchľuje liečbu zápalu priedušiek 
a zmierňuje bolesti hrdla. Pomôže nám pri 
infekčných chorobách i pri črevných ťažkos-
tiach.

Čo s ňou?
Lipové kvety zmierňujú choroby z prechlad-
nutia. Čaj z nich utišuje suchý a dráždivý 
kašeľ. Kúpeľ z lipových kvetov uvoľňuje a 
zmierňuje nervozitu, ale aj tlmí bolesti a 
uvoľňuje svalové napätie. Listy lipy zaparené 
vodou sa prikladajú na popáleniny, odreniny 
a pohmoždeniny 

 
Autor: Dorota Šútorová 

Zdroj: Moja domáca lekárnička z bylín

RUMANČEk kAMILkOVý. LIPAALCHEMIkA

kaplnka

kaštieľ A. S. Puškina

Letohrádok

Odporúčame vám
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HR trochu inak

každý z nás určite pozná podobné 
výroky. A aj keď ich už považujeme za 
otrepanú frázu, to, že vystúpime zo 

svojej komfortnej zóny, nám naozaj môže 
pomôcť dosiahnuť úspech. Ten sa určite páčiť 
bude.

 
Chcete vo svojom živote niečo zmeniť, 

ale máte, obavy že to nevyjde? Už vás 
nenapĺňa práca na vašej aktuálnej pozícii?  
 
Chceli by ste postúpiť, ale už vopred sa 
bojíte neúspechu a reakcie okolia? Alebo 
chcete schudnúť a každý deň si vravíte 
„veď od zajtra začnem“ a stále to 
„pravé“ zajtra ešte neprišlo?  
 
Ak ste si aspoň na jednu z týchto 
otázok odpovedali áno, potom sa 
možno neviete dostať za hranice 
svojej komfortnej zóny.

 
 ČO JE TO TÁ KOMfORTNÁ zóNA ? 

Komfortná zóna je aktuálny stav, 
situácia, v ktorej sa cítite dobre, 
prirodzene a hlavne bezpečne. Stav, 
v ktorom sa človek cíti komfortne. 
Či už je to po psychickej alebo fyzickej 
stránke. Situácia, v ktorej nie sú skúšané 
naše odhodlanie a skúsenosti, nemusíme 
čeliť ničomu novému, inému alebo nebodaj 
zložitému.

Komfortná zóna je v istom slova zmysle 
zabehnutý spôsob života. Naše zvyky, rutiny, 
zabehané koľaje, ktoré nás žiadnym výrazným 
spôsobom nestresujú. Možno chodíte do 
práce každý deň tou istou cestou. Aké to 
je? V podstate asi nuda a ideme často na 

„autopilota“. Stalo sa niekedy, že ste boli 
nútení vybočiť? Obchádzka robí s našimi 
zmyslami divy a možno cestou objavíme aj 
niečo, čo sme nikdy nevideli, a pritom to bolo 
len na opačnom konci ulice. 

Každý z nás ma komfortnú zónu nastavenú 
inak. Počas života sa dokonca mení, najmä 
zážitkami, skúsenosťami a osobným rastom.

 

PREČO JE DOBRé PREKRAČOVAť  
SVOJU KOMfORTNú zóNU?

 
Každý to môže mať trochu inak. Pre niekoho 
nová energia, rozvoj, skúsenosť a pre niekoho 
to môže byť prekonanie SAMÉHO SEBA. 

Jednoducho preto, že nás to postaví pred 
výzvy, nové situácie a zážitky, ktorým by sme 
inak „v pohodlí“ čeliť nemuseli. A práve toto 
nás dovedie k výsledkom, o akých by sme vo 
svojom komforte často len snívali.  Za zónou 
komfortu je totiž zóna objavovania. Učenia sa. 

Pre nás ľudí je prirodzené, že väčšinu času 
preferujeme byť v situácii, kedy si hovoríme 
„Viem presne, čo robím, super!“. Ak sme 
však v prílišnom pohodlí, naša produktivita 
sa znižuje. Aj keď sa to nezdá. Takto to 
potvrdzujú výskumy. Keď sa na to pozrieme 
z tejto strany, je to naozaj super? Proste, ak  

budeme robiť, to čo sme vždy zvykli robiť, 
žiadna zmena nenastane. Určite existuje 

niečo, o čom snívame, po čom túžime, 
čo chceme dosiahnuť. Avšak ľahšie sa 
to iba povie, ako urobí. Tak ako na to?

 
Jedna z možností je  vedome 

pracovať na rozširovaní svojej 
komfortnej zóny. Aj malé postupné 
kroky častokrát vedú k veľkým 

veciam. Pre každého to znamená 
niečo iné. Pre jedného to môže byť 

prihlásenie sa do kurzu angličtiny, pre 
druhého prezentovanie pred skupinou 

ľudí, pre iných to môže byť odvaha skúsiť 
skok padákom. 
 
 

Po čom snívate Vy? Aký krok by 
pomohol pomôcť splniť si sen?  
(A nebojte sa, že je príliš 
odvážny. Možno sa stačí len 
rozhodnúť a skúsiť...)

„živoT sa zaČína Tam,  
kde konČí komforTná zóna.“ 

NIE TALENT, ALE TVOJ POSTOJ
ROzHODUJE O TOM, ČO VŠETKO 

DOKÁŽEŠ DOSIAHNúť. 
Zig Ziglar

HR trochu inak

Chrobák nosáčik  

Začiatkom 20. storočia sa na americkom 
juhu premnožil škodlivý hmyz - chrobák 
nosáčik. Začal ničiť bavlníkové plantáže 
a farmári utrpeli ťažké straty. Aby boli 
schopní zabezpečiť svoje živobytie, boli 
nútení začať pestovať iné plodiny, napríklad 
arašidy, sóju alebo podzemnicu olejnú. 
Skúšali chovať dobytok, prasatá a hydinu. 
Nakoniec mnohí farmári boli schopní zarobiť 
využitím tej istej pôdy ešte viac peňazí ako 
v dobách, kedy pestovali len bavlnu. A tak 
postavili chrobákovi nosáčikovi pamätník, 
na ktorý vyryli nápis “S hlbokou vďačnosťou 
chrobákovi nosáčikovi a všetkému čím prispel 
k našej prosperite.” 

Ako farmári prekročili svoju  
komfortnú zónu?

Táto pohroma sa stala pre farmárov mo-
tiváciou skúsiť niečo nové. Mohli si sadnúť 
a nariekať, aká je to tragédia. Alebo mohli 
požiadať o podporu zo štátu. Našťastie zaujali 
postoj, ktorému dnes hovoríme proaktivita . 

Bol rok 1919. Farmári boli schopní aj krás-
nej sebareflexii, ktorej výsledkom bola socha  

pre tvora, ktorý im na prvý pohľad zničil život. 
Možno si uvedomili, že sami urobili chybu, 
keď sa orientovali iba na jeden produkt a boli 
tak veľmi zraniteľní. Uvedomili si, že to bol 
možno ich najcennejší neúspech. Neúspech, 
ktorý bol začiatkom novej a krajšej éry. Niekto 
by mohol povedať, že to logicky nesedí. Ale 
predsa. 

Aký bol doteraz váš najcennejší neúspech? 
Kam ste sa vďaka tej chvíli posunuli?  
A komu za to vlastne vďačíte? 

Každý z nás niekoľkokrát v živote stretne 
“chrobáka nosáčika” a záleží len na nás, 
či z tejto chvíle urobíme tragédiu alebo 
príležitosť.  
 
 
Ak by ste si chceli o príbehu prečítať viac, 
nech sa páči odkaz:  
 
https://www.atlasobscura.com/places/boll-
weevil-monument

Autor:  
Zuzana Gajdošová 

Terézia Zajková

vyskúšAť niečo nové?!?! zdesený? 
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Aj tento rok je veľmi bohAtý nA sociálne Aktivity!

január

Joga – začiatok kurzu

Čo už máme za sebou?

plán akTivíT v roku 2019

Divadlo – Povolanie pápež

Krátky turistický výlet
Naše mesto

Detský ľudový tábor

Letný piknik
Turnaj v stolnom tenise

Turistický výlet

Divadlo - Muzikál

Vianočný večierok

Detský indiánsky tábor 
Rodinný výlet

v najbližšom období nás Čaká...

marec
Bowlingový turnaj

Turnaj v stolnom tenise

máj

Deň zdravia

júl sepTember

augusTjún november

december

apríl

Sociálny plán aktivítSociálny plán aktivít
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veluX nadácia 
oslovuje stále viAc A viAc ľudí Aj v nAšom reGiÓne 

Nadácia dostáva každý rok veľa žiadostí 
a keďže ich nemôže schváliť všetky, 
predstavenstvo nadácie Employee 

Foundation pracuje na novej stratégii, vďaka 
ktorej bude nadácia viditeľnejšia a bude mať 
väčší dosah. Predstavenstvo sa rozhodlo 
zmierniť požiadavky uchádzania sa o 
príspevok. Doteraz mali zamestnanci nárok na 
príspevok až po piatich rokoch zamestnania 
v rámci spoločnosti VELUX. Táto lehota sa 
skrátila na tri roky. 

Ďalším výrazným posunom dopredu v práci 
nadácie je aktívna kampaň zameraná na 
zdravie zamestnancov. 

Nadácia organizuje vlastné kampane – je tak 
aktívnejšia a nevenuje sa „len“ spracovaniu 
žiadostí. Musí ísť o iniciatívy pre širšiu cieľovú 
skupinu. Prvá iniciatíva mala názov Heatlhy 
habits - Zdravé návyky – išlo o kampaň za-
meranú na zdravý životný štýl, v rámci ktorej 
mohli zamestnanci získať príspevok vo výške 
50 EUR na nákup fitnes náramku, tlakomera, 
váhy či prilby na bicykel. V PBC-SK tento grant 
získalo 49 zamestnancov. Úspešná iniciatíva 
bola experimentom, pri ktorom sa mohla 
nadácia presvedčiť, či dokáže aktívne priniesť 
zmenu. Prihlásilo sa do nej viac ako 1200 
zamestnancov z celého sveta v rámci skupiny 
VELUX. 

„dúFAME, žE budEME Môcť v podob-
ných iniciAtívAch pokRAčovAť A kAždý 
Rok sA budEME zAMERiAvAť nA zdRAviE 

nAšich kolEgov. chcEME ukázAť, žE 
nAdáciA sA stARá o zAMEstnAncov spo-
ločnosti vEluX. Mnohí nAši kolEgoviA 
AlEbo ich RodinY pREžívAJú ťAžkÉ čAsY 
A pRávE v tAkých pRípAdoch MôžE po-
Môcť nAdáciA, ktoRá podá poMocnú 

Ruku A JE skutočnou poMocou zhoRA,“ 

vysvetľuje Michel Langrand, predseda nadá-
cie Employee Foundation. 

Aj v našom regióne sa nám prostredníctvom 
nadácie podarilo získať  finančné granty a 
podporiť niekoľko subjektov. Jedným z po-
sledných projektov, ktoré nadácia podporila 
bol projekt zameraný na modernizáciu a 
vybavenie školskej kuchynky na základnej 
škole v neďalekých Veľkých Bieliciach. 

 „Na jeseň 2018 sme vďaka podpore nadácie 
VELUX otvorili novovybudovanú školskú 
kuchynku, ktorá nám vytvára priestor aj pre 
iný typ vzdelávania žiakov a rozvíjania ich 
zručností. Dnešné deti nevzdelávame len 
teoreticky, ale poskytujeme im aj zručnosti, 
ktoré ich pripravujú pre praktický život. Veď 
práve v našej kuchynke sa žiaci môžu naučiť 
upiecť vianočné medovníčky, pripraviť chut-
nú nátierku alebo naučiť sa, ako prestierať 
slávnostný obed. 

V školskom roku 2018/2019 sme do 
školského vzdelávacieho programu vložili 
predmet Životný štýl, ktorý má žiakom 
ukázať cestu, ako žiť vyrovnane vo všetkých 
stránkach života – strava, financie a morálne 
hodnoty. Školskú kuchynku využívame v 
rámci tohto predmetu práve na to, aby sme 
rozvíjali praktické zručnosti prípravy jedál. 

V popoludňajších hodinách slúži kuchynka 
krúžku „Varíme a pečieme“, na ktorom je čas 

a priestor na prípravu jedla od suroviny až po 
finálny produkt.  V dnešnej dobe počítačov 
a ľahkého internetového vyhľadávania 
je práve toto spôsob, ako žiť v reálnom 
svete. Kuchynku využívajú v rámci rôznych 
predmetov takmer všetci žiaci školy, čo 
je približne 200 žiakov. Veľká vďaka patrí 
spoločnosti VELUX a nadácii, ktorá nám 
poskytla nemalé finančné prostriedky na jej 
vybudovanie. V lete plánujeme zasvätiť do 
kulinárskeho umenia aj deti letných táborov 
pre zamestnancov výrobného závodu VELUX,“ 
povedala Eva Gvotová, riaditeľka Základnej 
školy Veľké Bielice. 

V roku 2019 nadácia zatiaľ podporila  
v našom regióne dva projekty:

1. Zakúpenie hudobných nástrojov  
pre detskú dychovú skupinu Hradišťanka  
2. Rekonštrukcia interiéru hasičskej zbrojni-
ce v neďalekej dedinke pri Bánovciach nad 
Bebravou – Miezgovce.

Termíny na predkladanie projektov  
do VELUX nadácie v roku 2019 sú:   
19.08., 6.11. 2019

Autor: 
Denisa Peticová

Vybavenie školskej kuchynky - Základná škola Veľké Bielice

VELUX nadácia
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