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Milé kolegyne a kolegovia,

už veľa rokov rozvíjame našu spoločnú 
komunikáciu smerom k maximálnej otvorenosti 
a transparentnosti. Preto Vám aj cestou úvodníka 
PBC-SK novín chceme do budúcna prinášať pohľady 
viacerých manažérov na smerovanie firmy, našu 
kultúru a aktuálne témy. Svoj pohľad na tému 
Zmien v pracovnom a osobnom živote Vám dnes 
prináša Finančná manažérka Eva Hačková.
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Napíšte nám spätnú väzbu a to, 
čo Vás zaujíma. 
denisa.peticova@velux.com 

JE TAK NÁROČNÉ 
UROBIŤ ZMENU?

Samotná zmienka o slove zmena môže 
spôsobiť, že sa človek cíti nesvoj. Urobiť zmenu si 
vyžaduje čas a vystúpiť zo svojej zóny komfortu. 
Je prirodzené, že sa bránime zmene, avšak má pre 
nás význam v osobnom i profesionálnom živote, 
pretože nám dáva väčšiu flexibilitu, vystavuje 
nás novým skúsenostiam a otvára dvere k ďalším 
príležitostiam. Ak začneme premýšľať o našich 
cieľoch a zmenách a pozerať sa na ne v pozitívnom 
svetle, nastavíme sa na cestu k úspechu od samého 
začiatku. Takýmto príkladom zmeny je aj kariérny 
rast, podporený možnosťami rozvoja v našej 
spoločnosti. Vždy, keď sa niečo nové naučíme, 
získame viac poznatkov a viac vedomostí. Učenie 
nám pomáha byť schopnými prispôsobovať sa 
a flexibilne reagovať na nové situácie, zmeny.

Digitalizácia, robotizácia a automatizácia sú 
taktiež ekvivalentom zmeny, ktoré rezonujú nielen 
vo svete, ale aj u nás. Robotizácia GGU montážnej 
linky za účelom vyššej úrovne bezpečnosti, 
ergonómie a efektivity práce sú konkrétnym 
príkladom, kde sme prvotné obavy prekonali 
vierou v úspech, snahou zlepšovať a ochotou učiť 
sa novým zručnostiam. 

Zdigitalizovali sme formu komunikácie  
(YAMMER), vykonávanie bezpečnostných pochôd-
zok (Safety Walker), spôsob registrácie dochádzky 
(eHUMAN) a to nielen za účelom udržania kroku 
so  súčasným trendom, no v  neposlednom rade 
aj za účelom priblíženia sa vízii Zero waste. Stop 
plastovým pohárom je jednou z ďalších iniciatív, 

ktoré nám pomôžu eliminovať negatívny dopad  
na  životné prostredie. A samotný odpad, ktorý 
produkujeme výrobou strešných okien je jednou 
veľkou oblasťou, na ktorú by sme sa mali všetci 
sústrediť, nakoľko predstavuje najväčší potenciál 
pre zlepšenie. 

Všetky uvedené aktivity, od automatizácie cez 
digitalizáciu po znižovanie odpadu nás vedú 
k zmenám v pracovnom živote. Naopak, uplynulé 
sociálne aktivity (letný tábor, rodinný výlet, 
letný piknik...) a benefity (10. výročie, doplnkové 
dôchodkové poistenie) nám umožňujú zažiť niečo 
nové, a tak príjemným spôsobom priviesť zmenu aj 
do súkromného života. 

Dôležité je postupne si uvedomovať, čo sme už 
dosiahli a nevzdávať sa. Keď si uvedomíme všetky 
malé kroky, ktoré sme už urobili k dosiahnutiu 
želaného stavu, dostavia sa zmeny, ktoré nás 
pozitívne naplnia a to, čo robíme bude mať pre 
nás zmysel. Vyžaduje si to veľké odhodlanie a veľa 
trpezlivosti. A preto buďme dôslední a vytrvalí 
a úspech sa dostaví aj z malých vecí.
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aUTOMaTIzÁCIa
na ODDELEní ggU

Počas plánovania investícií na rok 2019 sme 
spoločne s tímom zvažovali ako zlepšiť nielen 
efektivitu na GGU linke, ale aj bezpečnosť  
vzhľadom na vysoký počet hlásení zlepených skiel. 
Otázku bezpečnosti sme sa rozhodli vyriešiť inš-
taláciou robota a nadviazať tak na automatizáciu 
GGU linky prostredníctvom Solomaticu. Inštalácia 
prebiehala počas celozávodnej dovolenky a už  
druhý dovolenkový týždeň sme vyrobili prvých cca 
700 ks okien. Stanovili sme ambiciózny plán a to 
hneď po dovolenke vyrábať v plnej kapacite s  novým 
„členom rodiny“. Zo začiatku sme „bojovali“ 
s množstvom prestojov. Dnes je to 10-násobne 
menej a za elimináciu vďačíme oddeleniu údržby, 
technickej podpore a výrobcom stroja M-TC Marnay. 

Dôvodov, ktoré viedli k rozhodnutiu zautomati-
zovať proces osádzania skiel, bolo viacero. Chceli 
sme na linke zlepšiť bezpečnosť elimináciou  
úrazov vznikajúcich pri manuálnej manipulácii 
so  sklom a zlepšiť ergonómiu pracovných pozícií 
na danej linke. Jedným z dôvodov je aj prinášanie 
inovatívnych riešení pozitívne prospievajúcich 
k  automatizácii výroby, ktorá nám do budúcna 
upevní našu konkurencieschopnosť na trhu.

Spočiatku som si nevedel predstaviť, ako bude 
robot odoberať rôzne uložené sklá z rôznych paliet. 
Moje otázky boli zodpovedané počas návštevy 
závodu v TC Marnay. Po inštalácii robota na GGU 
linke sme vychytávali nedostatky, až kým robot 
nepracoval stále lepšie. Párkrát nás aj vystrašil, keď 
si vymyslel nejakú parádičku, napr. nepáčili sa mu 
sklá, tak ich vyhodil. 

Prvotné informácie o tom, že bude u nás robot 
osádzať sklo ma najskôr prekvapili. Po zahliadnutí 
pár videí som si uvedomil, že robot bude pre nás 
výhodou, uľahčí nám prácu a zlepší bezpečnosť 
a ergonómiu na pracovisku.

Autor: Jaroslava Eliašová Foto: Terézia Zajková Autor: Dorota Šútorová | Maroš Ďuriš

Spusteniu výroby s využitím nového robota 
predchádzala precízna príprava. Vytvoril sa reali-
začný tím a projektový plán, technické a výrobne 
požiadavky na technológiu, nové rozloženie linky, 
testy, inštalácia v PBC-SK až po samotné spus-
tenie stroja do prevádzky. Vzhľadom na fakt, 
že zavedenie automatizácie do procesu osádzania 
skiel je pilotným projektom, naše skúsenosti môžu 
byť uplatnené pri výrobe a inštalácii robota v iných 
VELUX závodoch. 

Oddelenie GGU sa v posledných 
týždňoch zoznamovalo s novým robotom 
na osádzanie skiel do rámov, ktorý bol 
inštalovaný s cieľom zautomatizovať 
výrobný proces. Hlavnou výhodou 
automatizácie je odstránenie nedostatkov 
pre operátora, akými sú napríklad 
monotónna práca, manipulácia s ťažkým 
bremenom, práca v nebezpečnom 
prostredí a podobne. 

Jaroslav Bielický
Procesný inžinier

Jozef Staňo
údržbár

Juraj Švik
Tímlíder

Ivan Spišiak
Projektový koordinátor

ROBOT 

Našou spoločnou úlohou a cieľom je ZLEPŠOVAŤ 
podnikanie z roka na rok, a to už od nastavenia si 
cieľa, ako aj počas jeho dosahovania. Nemôžeme 
sa uspokojiť len s tým, že vieme ČO a AKO, 
ale potrebujeme poznať aj AKÝM SPÔSOBOM.  
K tomuto nám môže pomôcť Lean prístup. 

„Našim cieľom je odstrániť zbytočné papiere  
a  zamerať sa na praktické veci, aby procesy 
fungovali a pracovali pozitívne v kultúre štíhlej 
výroby. Toto môžeme dosiahnuť zmenou nášho 

NÁVYKY, ktoré využívame pri 
svojej práci sú určené na to, aby 
nám umožnili sústrediť sa na 
štyri kľúčové oblasti s využitím 
metód a nástrojov štíhlej výroby. 

Pri každodennej práci 
je potrebné, aby sme sa 
zamerali na OBLASTI 
ZAMERANIA.

„Bol som súčasťou výroby celých 10 
rokov. Príležitosť pracovať na projekte 
VOS je pre mňa veľká výzva, ale vnímam 
to ako priestor naučiť sa niečo nové a 
hlavne príležitosť pomôcť kolegom ľahšie 
zvládať pracovné úlohy. Keď chcete vidieť 
priestor na zlepšenie alebo nedostatky, 
musíte odstúpiť od dennej operatívy 
a pozrieť sa na procesy z iného uhla,“ 
povedal VOS manažér MAROŠ ĎURIŠ.  

Chceme byť vysoko 
motivovaný tím, ktorý 
trvale zvyšuje efektivitu 
všetkých procesov.”
vízia PBC-SK

nastavenia a využitím správnych metód, nástrojov 
a princípov VOS. Tí kolegovia, ktorí v PBC-SK 
pracujú dlhšie, sa stretávali s  pojmom VMM.  
V súčasnosti sa medzi kolegami usadil pojem VOS. 
A  aký je základný rozdiel medzi týmito dvoma 
skratkami? Jednoduché vysvetlenie je, že VMM sú 
nástroje štíhlej výroby a VOS sú okrem nástrojov aj 
princípy, ktoré vedú ľudí k ich používaniu“, vysvetlil 
VOS manažér Maroš Ďuriš.  

 VELUX 
 OPERaTIOn 
 SYSTEM 

V PBC-SKLadislav Janikovič
Supervízor



PBC-SK NOVINY |   7

29

6   |

Ok
tó

be
r 2

01
9 |

Moderné aplikácie vystriedali papierovú formu. 
Mladá generácia využíva všetky výdobytky súčasnej 
doby a smartfóny sa stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou života našich detí a postupne aj nás. 
Facebobok, Twitter, Instagram, What´s up a mnoho 
ďalších aplikácii nám do určitej miery uľahčujú 
osobný život. Tieto digitálne trendy platia  
aj v pracovnej sfére. 

Spoločnosť VELUX má vo svojich základných 
pilieroch, t.j. VELUX hodnotách, zakotvené aj 
ZLEPŠOVANIE – pracujeme tak, aby sme sa každým 
dňom zlepšovali. A vytvorenie jedného digitálneho 
pracoviska, ktoré bude zjednocovať a prepájať 
jednotlivé zložky organizácie v rámci skupiny 
VELUX je toho dôkazom. Yammer, bezpečnostné 
pochôdzky, sedem zlatých pravidiel, elektronická 
dochádzka sú príkladmi digitalizácie priamo u nás 
v PBC-SK.  

Digitalizácia je  
jednou zo strategických 

iniciatív skupiny  
VELUX na obdobie 

2020 – 2025.”

DIgITaLIzÁCIa
VO VÝROBE 

DIgITALIzácIA 

YaMMER

7 zLaTÝCh
PRaVIDIEL 

BEZpEČNOSTNÉ
POChôDzKY

(SafETY waLKER)

ELEKTROnICKÁ
DOChÁDzKa

– EhUMan

Aplikácia, ktorú si môže stiahnuť do svojho 
súkromného mobilu každý zamestnanec. Je to 
interná komunikačná sieť a nájdete v nej všetky 
potrebné  informácie  a novinky o dianí v našom  
závode a taktiež v rámci celej skupiny VELUX. 
V skupine s názvom PBC-SK Slovakia nájdete 
informácie o pripravovaných projektoch (TWI, 
stop bielym plastovým pohárom, Zero waste  
a iné), auditoch, organizačných zmenách, sociál-
nych aktivitách.  Prostredníctvom aplikácie Yammer 
sa dokážete na dané aktivity prihlásiť elektronicky. 
Ak ste si ešte aplikáciu nestiahli, je ten najlepší čas.

Tento moderný komplexný nástroj v mobile 
napomáha k dosiahnutiu VELUX Vízie – nula 
úrazov. Pomocou aplikácie 7GR je možné 
kedykoľvek a kdekoľvek analyzovať či už miesto 
alebo priamo pracovnú pozíciu z pohľadu 
bezpečnosti. Zhodnotenie postoja ku každému 
pravidlu, pomocou analýzy cez menu: Zelená - 
Úplne zavedené, Žltá - Priestor pre zlepšenie alebo 
Červená - Vyžaduje sa napráva.  Počas obyčajnej 
pochôdzky vo výrobe je možné priamo sa sústrediť 
aktívne pomocou 7GR apky práve na potrebnom 
mieste v potrebný čas bez potreby mať pri sebe 
zápisky. Apka je určená nielen pre lídrov v oblasti 
bezpečnosti, ale pre všetkých, ktorí sa chcú posunúť 
vpred a držať krok s digitalizáciou v 21. storočí. 

EHUMAN síce nie je aplikácia, ktorú si môžete 
stiahnuť na svoj mobil, ale elektronická forma 
dochádzky je tiež príkladom digitalizácie. Na 
dochádzkovom termináli si každý zamestnanec 
môže skontrolovať vlastnú dochádzku sám 
a tak mať prehľad o zostatkoch svojej dovolenky, 
náhradného voľna a prekážkach v práci. 
Schválená neprítomnosť zadaná cez e-Human sa 
automaticky prenáša do dochádzky zamestnanca. 
E-human NENAHRÁDZA komunikáciu a dohodu 
o neprítomnosti v práci medzi nadriadeným 
a podriadeným zamestnancom vopred.

Táto aplikácia je určená všetkým členom skupín, 
ktoré vykonávajú bezpečnostné pochôdzky. 
Priamo na danej pracovnej pozícii môžete cez 
mobil zadávať pozorovania a zistenia, s ktorými sa 
stretnete v priebehu pochôdzky. Zaujímavé na tejto 
apke je, že bola vytvorená pre PBC-SK na mieru 
našim IT tímom. 

DIgITaLIzÁCIa
VO VÝROBE 

Autor: Denisa Peticová | Imrich Lenčeš | Jaroslava Eliašová           Foto: Terézia Zajková

Pamätáte si dobu, keď sa výrobné 
procesy, jednotlivé ukazovatele, dochádzka 
zaznamenávali na papieroch a platilo 
staré dobré pravidlo “čierne na bielom“ ? 
Niektorí z nás patria do tejto generácie. 
Súčasná doba sa však veľmi rýchlo mení 
a postupne stále viac dominujú digitálne 
prvky či v osobnom alebo pracovnom 
živote. 
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Získajte návod ako renovovať staré domy 
na zdravé a cenovo dostupné bývanie. 
Úspora energie, zväčšenie obytného 
priestoru a zdravé a príjemné bývanie  
– to všetko priniesol projekt  
RenovActive. 

Z prieskumov vyplynulo, že viac ako úspora 
energií motivuje Slovákov k renovácii zvýšenie 
komfortu bývania a projekt RenovActive im 
ponúka oboje. „Tento jedinečný koncept obnovy je 
v súlade s túžbou zakladateľa skupiny VELUX, ktorého 
celoživotným cieľom bolo vytvárať produkty, ktoré 
sú užitočné pre spoločnosť,” povedal Peter Bang, 
finančný riaditeľ skupiny VELUX. Rekonštrukciou 
sa novému domovu podarilo vdýchnuť druhý život 
a jednej slovenskej rodine začína nová životná etapa. 

Vzorová rekonštrukcia rodinného domu v meste 
Šaľa má Slovákov inšpirovať, ako môžu svoj 
dom renovovať finančne optimálnym spôsobom. 
Hlavnými kritériami projektu RenovActive je dom, 
ktorý poskytuje komfortné a zdravé bývanie, je 
cenovo dostupný. Štvorcový dom zo 70. rokov 20. 
storočia nájdete takmer v každej obci na Slovensku. 
Na Slovensku sa nachádza 950 tisíc rodinných 
domov. z nich prešlo rekonštrukciou len asi 37%. 
Na konci celého procesu rekonštrukcie domu je 
zväčšenie obytnej plochy domu, zvýšenie úspor 
energií až o 80%, ale najmä zdravé bývanie plné 
denného svetla a čerstvého vzduchu. 

Celý projekt bol navrhnutý v troch finančných 
variantoch a je dostupný zadarmo, vrátane 
skúseností, ktoré boli získané pri realizácii. 

V súčasnosti sa začína etapa zbierania skúseností 
s prevádzkou, monitorovania a merania kľúčových 

Koncept RenovActive vychádza z princípov 
tzv. aktívneho domu a siedmich najvhodnejších 
a nákladovo najefektívnejších riešení pre 
renováciu. Každá časť sa skladá zo stavebného 
prvku, ktorý bol vytvorený tak, aby existujúcim 
budovám poskytol možnosť vykazovať 
rovnaké parametre ako novopostavené domy.  
V závislosti od existujúceho riešenia budovy  
a rozpočtu renovácie môžu byť jednotlivé prvky 
realizované tak, aby sa podarilo: zvýšiť prísun 
denného svetla, zlepšiť vetranie, posilniť obvodovú 
schránku a zlepšiť obytný priestor prostredníctvom 
zhustenia alebo rozšírenia. Koncept je modulárny 
a preto ho možno prispôsobiť typológii každého 
domu.

parametrov. Rekonštrukcia typického štvorcového 
domu na zdravé a moderné bývanie vychádza zo 
siedmich jednoduchých princípov, pri dodržaní 
ktorých možno dosiahnuť rovnaké kvalitatívne 
parametre na úrovni novopostavených domov. 

Spoločnosť VELUX, ktorá je iniciátorom projektu 
RenovActive, verí, že tento projekt zo Šale bude 
slúžiť ako vzorový príklad riešenia obnovy 
starnúceho bytového fondu nielen na Slovensku, 
ale aj v okolitých krajinách. 

SLOVÁCI nIE Sú SPOKOJní 
SO SVOJíM BÝVaníM

Výber Slovenska ako krajiny pre realizáciu 
projektu RenovActive nebol náhodný. Výsledky 
medzinárodnej štúdie s názvom Healthy Home 
Barometer 2017 ukázali, že každý šiesty Slovák 
nie je spokojný so svojím bývaním. Slovákov trápia 
nedostatočné svetelné podmienky, či nadmerná 
vlhkosť spôsobujúca plesne. Až 21 % slovenských 
domácností nie je ekonomicky schopných vykúriť 
dom alebo byt na komfortnú teplotu. Nedostatočná 
je aj rýchlosť renovačného procesu na Slovensku.  

Projekt RenovActive Slovensko má ambíciu 
prispieť k naštartovaniu renovačných procesov u 
nás. Záujem o čerpanie hypoték svedčí o  tom, že 
Slováci chcú bývať v novom. Iniciatíva spoločnosti 

VELUX preto poukazuje na skutočnosť, že 
zmysluplne možno využiť aj existujúci bytový 
fond. Podľa odborníkov je najväčším problémom 
rekonštrukcií skutočnosť, že ľudia nevedia, kde 
začať. „Rodinný dom, v akom bývajú Hučkovci, 
možno nájsť takmer v každej slovenskej obci. 

Vzorová renovácia má majiteľom rodinných domov 
ukázať, že zdravé a príjemné vnútorné prostredie 
pre modernú rodinu možno získať za rozumné 
peniaze a bez dramatických stavebných zásahov,“ 
vysvetľuje Klára Bukolská, architektka spoločnosti 
VELUX.

Rozšírenie obytného 
priestoru

Dynamická ochrana
proti slnku

Systém hybridného
vetrania

Lepšia energetická
efektivita

Etapizácia

Schodisková šachta
zaisťujúca denné
osvetlenie a vetranie

Väčšia plocha okien

3

1

2

ZDRAVŠIE BÝVANIE VĎAKA  
SpOLOČNOSTI VELUX 

Vnútri budov trávime 
až 90 % času. Je preto 
nevyhnutné, aby sme  
v nich vytvárali  
a udržiavali zdravé  
a komfortné prostredie.”

Získajte návod ako renovovať staré domy 
na zdravé a cenovo dostupné bývanie. 
Úspora energie, zväčšenie obytného 
priestoru a zdravé a príjemné bývanie  
– to všetko priniesol projekt  
RenovActive. 

Koncept RenovActive vychádza z princípov 
tzv. aktívneho domu a siedmich najvhodnejších 
a nákladovo najefektívnejších riešení pre 
renováciu. Každá časť sa skladá zo stavebného 
prvku, ktorý bol vytvorený tak, aby existujúcim 
budovám poskytol možnosť vykazovať 
rovnaké parametre ako novopostavené domy.  
V závislosti od existujúceho riešenia budovy  
a rozpočtu renovácie môžu byť jednotlivé prvky 
realizované tak, aby sa podarilo: zvýšiť prísun 
denného svetla, zlepšiť vetranie, posilniť obvodovú 
schránku a zlepšiť obytný priestor prostredníctvom 
zhustenia alebo rozšírenia. Koncept je modulárny 
a preto ho možno prispôsobiť typológii každého 
domu.

Rozšírenie obytného 
priestoru

Dynamická ochrana
proti slnku

Systém hybridného
vetrania

Lepšia energetická
efektivita

Etapizácia

Schodisková šachta
zaisťujúca denné
osvetlenie a vetranie

Väčšia plocha okien

3

1

2

ZDRAVŠIE BÝVANIE VĎAKA  
SpOLOČNOSTI VELUX 

7

6

5

4

Vzorová ukážka rekonštrukcie pre zdravé a moderné bývanie

Autor: Denisa Peticová   Zdroj: VELUX ONE
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Marek hirkala
tímlíder lakovne  

BEZpEČNOSŤ  
a „JEJ“ aKTIVITY  

 „Téma bezpečnosti je oblasť, ktorá je 
široko – spektrálna a dotýka sa každého 

z nás nielen v práci, ale aj v súkromí. 
Preto verím, že „studňa nápadov“ na 

tému bezpečnosti bude stále dostatočne 
naplnená a o tom svedčia aj naše neustále 

aktivity či v rámci skupiny VELUX alebo 
priamo u nás v PBC-SK“, hovorí manažér 

QHSE Zdenko Ďurči. 

Na zlepšenie úrovne bezpečnosti na globálnej 
úrovni bolo vypracovaných 12 bezpečnostných tém, 
ktoré budú slúžiť ako pomôcka na vedenie dialógu 
o bezpečnosti a hlavne na odhaľovanie slabín, 
ktoré bežne nevidíme. Ďalšou globálnou aktivitou 
je školenie zamerané na ergonómiu na pracovisku. 
Ergonomické pracovisko môže zlepšiť zdravotný 
stav, zvyšuje pohodu a v neposlednom rade 
podporuje produktivitu zamestnancov. Neznamená 
to však, že naše výrobné pracoviská musíme 
postupne prehodnotiť, ale podstata tohto školenia 
spočíva v tom, že niektoré VELUX závody nemajú 
zavedené hodnotenie ergonómie. My, v PBC-SK, si 
potrebujeme byť istí, že naše hodnotenie pokrýva 
VELUX požiadavky, a preto sa tohto školenia 
zúčastnia aj zástupcovia z nášho závodu. Po školení 
budeme vedieť, či naše posúdenia spĺňajú VELUX 
štandard alebo sú potrebné drobné úpravy. Taktiež 
budeme vedieť merať riziká ergonómie, budeme 
ich mať spojené s posúdením rizík na pracovnom 
mieste a následne budú môcť byť použité na 
výmenu know-how medzi závodmi.

Jednou z lokálnych iniciatív na zlepšenie úrovne 
bezpečnosti bola kampaň s názvom „Hugo a jeho 
potulky v PBC-SK“. Úsmevná kampaň, ktorá oprášila 

Bezpečnostné okienko:   

Ako správne zdvíhame 
bremeno z podlahy ...

vedomosti v oblasti bezpečnosti a podnietila 
zamestnancov rozprávať sa na dané témy v tímoch. 
Sústredili sme sa na témy ako je vizuálna fabrika, 
ochranné osobné pracovné pomôcky, reflexné prvky 
a práca vo výškach. HR oddelenie (Denisa Peticová) 
spolu s oddelením QHSE (Monika Krpelanová) 
pripravilo témy na dennej báze, ktoré boli následne 
predmetom diskusii v jednotlivých tímoch. Kampaň 
priniesla víťazstvo 2 tímom za ich aktivitu - FRW, 
Hardware. Najorginálnejším príspevkom bola 
básnička, ktorú „zložil“ tím Hardware.

Veľmi dobrým príkladom ďalšej iniciatívy je 
oddelenie lakovne, ktoré začalo s bezpečnostný-
mi rozhovormi, ktoré prebiehajú medzi tímlídrami 
a  operátormi. „Cieľom týchto rozhovorov je 
zistiť nedostatky, priblížiť sa viac k bezpečnosti 
a sekundárnym cieľom je osobný rozhovor medzi 
lídrom a operátorom. Rozhovory nám odhalili malé 
nedostatky vo vnímaní hazardov, nebezpečen-
stiev a  pomohli nám k lepšiemu pochopeniu 
v nastavených cieľoch v oblasti bezpečnosti priamo 
vo výrobných procesoch“, povedal tímlíder lakovne 
Marek Hirkala. 

Zdenko Ďurči
manažér QHSE

Tím hardware Jeden z najaktívnejších 
tímov a zároveň cena  
za najorginálnejší príspevok.

Autor: Denisa Peticová | Zdenko Ďurči | Marek Hirkala    Foto: Terézia Zajková 
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Aktivity smerom k nulovému odpadu 
pribúdajú aj vďaka vašim myšlienkam  
a aktivitám. 

Spoločne sme sa vzdali komfortu, ktorý nám 
ponúkala možnosť používania jednorázových 
bielych plastových pohárikov. Kampaňou STOP 
BIELYM POhÁRIKOM, ktorá bola organizovaná 
našim Zero waste tímom sme vám predstavili 
možnosti, ako vieme zabrániť používaniu plastov. 
Fľaše, ktoré ste mali možnosť si vyzdvihnúť na 
vrátnici počas kampane nahradili biele plastové 
poháriky. Tieto fľaše nám slúžia na viacnásobné 

Spoločne sme znížili odpad aj na letnom pikniku. 
Tento rok sa niesol v duchu PIKnIK BEz ODPaDU. 
Všetky riady, ktoré sme použili (misky, lyžice, 
servítky...) boli kompostovateľné. Vylúčili sme aj 
nápoje v plastových fľašiach.  Niektorí z nás sa zapojili 
aj do „bezhotovostnej výmeny tovaru“ – SWAp. 

Aj týmito krokmi sa stále viac približujeme k nášmu 
bezodpadovému cieľu. 

0% 

Vedeli ste, že:

energie spotrebovanej  
vo VELUX závodoch 
pochádza z obnoviteľných  
zdrojov energie

odpadov z výroby VELUX  
okien je recyklovaných,  
alebo použitých na výrobu 
tepla

zníženie uhlíkovej stopy  
vo VELUX závodoch  
v porovnaní s rokom 2007

Zdroj CSR report 2018

22 % 

97 % 

43 % 

12   |

Stojany na linkách

Členovia Zero waste tímu 
počas kampane 

Stop bielym pohárikom.

použitie či na studené, alebo aj teplé nápoje. Spolu 
s fľašami sme pre vás na každej linke zabezpečili 
stojan na fľaše, aby ste mohli dodržiavať pitný režim 
a mali ich poruke v blízkosti svojho pracoviska.  
K fľašiam ste mali možnosť zobrať si šumivý vitamín 
na podporu vášho zdravia. Aj týmto spôsobom 
sa staráme o vás a spoločne napĺňame hodnotu 
MIESTNE INICIATÍVY – Naše ciele dosahujeme 
iniciatívou a spoluprácou. 

SpOLOČNE 
za nULOVÝ ODPaD

Recyklovateľné misky, lyžičky a servítky

Autor:Dorota Šútorová
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PREDSTAVUJEME VÁM ... 

Jakub Vlček

TíM 
PLÁnOVanIa 

VÝROBY

Proces plánovania spočíva vo vytvorení 
presného plánu výroby a zároveň v potrebe 
nakúpiť vstupné materiály tak, aby bol 
zabezpečený plynulý chod výroby a naše 
výrobky boli včas doručené do centrálneho 
VELUX skladu, tzv. VLOG-u.

V aktuálnom vydaní PBC-SK novín Vám 
predstavujeme tím plánovačov, ktorých od 
septembra môžete stretávať prevažne na hale 
A2, keďže svoje kancelárske priestory na hale A4 
uvoľnili pre oddelenie QHSE.

„Nakupujeme súčiastky a komponenty z celého 
sveta a zabezpečujeme tak vstupy pre výrobný 
proces. Snažíme sa to robiť čo najefektívnejšie 
so zameraním na finančné prostriedky a vývoj 
celosvetového predaja okien. Výrobu našich 
okien môžu ohroziť napr. nekvalitné nakupované 
diely, technické problémy na linke, zle nastavená 
spotreba materiálov, vysoké odpady na linkách 
a mnoho iných faktorov. Všetky takéto pro-
blematické situácie si vyžadujú od nás flexibilné 
riešenia a spoluprácu s inými oddeleniami či už 
v rámci PBC-SK alebo v rámci skupiny VELUX. Celý 
deň pracujeme s číslami, o ktorých sa nám občas aj 
sníva  ,“ opísal úlohu tímu plánovačov pre chod 
výrobnej spoločnosti Michal Malejko.             

Pred viac ako 4 rokmi som nastúpil na pozíciu 
Nákupcu a plánovača výroby pre linku Hardware, 
no dnes pracujem ako Špecialista logistiky. 
Zabezpečujem kontinuálne zlepšovanie už 
existujúcich logistických procesov alebo zavádzam 
úplne nové procesy, ktoré sa týkajú prevažne 
nákupu vstupného materiálu a plánovania hotovej 
výroby v spolupráci s globálnou logistikou. V 
súkromí sa venujem najmä mojej rodinke, rád si 
pozriem dobrý film a občas si aj zašportujem.

Kontrolórkou  logistických dát som v PBC-SK od 
roku 2015 a zastrešujem nastavovanie a následnú 
kontrolu systému, plánovanie a realizáciu inventúry 
skladových zásob. Správne nastavenie pre každý 
materiál a hotový výrobok má za následok správne 
fungovanie procesu objednávania, skenovania, 
plánovania, až po samotný výrobný proces. Mimo 
pracovnej oblasti som mamou dvoch chlapcov, 
takže o zábavu mám postarané. Voľný čas venujem 
rodine, rada si však aj zalyžujem.

V PBC-SK pôsobím už ôsmy rok a na pozícii 
manažéra logistiky viac ako 15 rokov. Moje 
pracovné začiatky sa spájajú s výrobou, začínal 
som totiž ako výrobný operátor, kľúčový operátor 
a teamleader. Neskôr som bol oslovený vyskúšať 
pozíciu plánovača. Vtedy som zažil pohľad na 
výrobu z „druhej strany“, ako sa tvorí plán, prečo 
sme mali vo výrobe toľko zmien a podobne. Tieto 
všetky skúsenosti sa stále snažím uplatňovať 
v  manažérskej pozícii a som vďačný, že som to 
všetko mohol reálne zažiť. Cez moje skúsenosti 
viem pochopiť a oceniť  náročnosť práce plánovača 
a nákupcu na presnosť, správne načasovanie 
a  snahu vyhovieť viacerým stranám. Na svoj tím 
a ich prácu som právom hrdý. V súkromí sa venujem 
crossfitu, snowboardingu a hudbe – hrám na gajdy, 
hoci som „odchovaný“ na basovej gitare. 

V PBC-SK som už viac ako 7 rokov.  Pôsobil som 
na FRW linke ako operátor, neskôr kľúčový operátor 
a teamleader. Už viac ako rok som nákupca 
a plánovač pre linku FRW a NH. Najradšej trávim 
čas s rodinou. Som športový typ, a preto rád 
vyhľadávam aktivity ako je bicyklovanie, plávanie 
alebo turistika; v zime lyžovanie, snowboard či 
bežky. A po športe sa treba zregenerovať napr. na 
pive s kamarátmi.

Do PBC-SK som nastúpil ako výrobný operátor 
na linke GGU v apríli 2017, kde som pôsobil aj 
ako TWI tréner. V novembri 2018 som bol prijatý 
na oddelenie logistiky, kde teraz pracujem ako 
nákupca a plánovač pre výrobné oddelenia GV, 
VST a Hardware. Voľný čas trávim s priateľkou a 
dcérkou. Som hudobník, veľmi rád hrám na gitare 
či už sám alebo s kapelou.

Moja pracovná cesta v PBC-SK trvá už takmer 
7 rokov. Začala som ako nákupca nepriameho 
materiálu na oddelení logistiky a neskôr som sa 
stala členom tímu plánovania a nákupu priameho 
materiálu pre linku GV/VST a potom pre oddelenie 
GGU montáže, Lakovne/Vŕtačky a Vstrekovania. 
Popri dennej operatíve zodpovedám aj za prípravu 
a implementáciu nových spôsobov a nástrojov 
plánovania v spolupráci s centrálnou logistikou. 
Po návrate z práce je mojim obľúbených relaxom 
práca v záhradke, prechádzka v prírode alebo 
varenie či pečenie nejakej kulinárskej špecialitky. 

Kristína Vlčanová

Boris Mičkovič

Boris Gajdoš

Michal Malejko

anna Poliaková

Autor: Jaroslava Eliašová a tím plánovačov Foto: Terézia Zajková 
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SOCIÁLnE 
aKTIVITY 

Cieľovým miestom na rodinný výlet bol tento 
rok vedecko-zábavný park VIDA v Brne. Mali sme 
možnosť zažiť, ako je to ustáť zemetrasenie, 
započúvať sa do vlastného tepu v obrom srdci, 
alebo preskúmať svet pod mikroskopom. Na svoje 
si prišli hlavne deti. Výlet sme spojili aj s návštevou 
centra mesta Brna.

RODInnÝ VÝLET 
126 zúčastnených – z toho 44 zamestnancov

V piatok 13.09.2019 sme si spoločne užili letný 
piknik. Tento ročník sa niesol v duchu jednej 
z našich VELUX hodnôt – angažovanosť. „Letný 
piknik bol o nás a pre nás. Ďakujeme všetkým 
účastníkom za skvelý čas, pozitívnu energiu, 
príjemnú zábavu v podaní našich kolegov, 
všetkým kuchárom a pomocníkom za výborné 
jedlo, hráčom za zápal počas futbalových zápasov 
a v neposlednom rade za úžasný úspech 
v zredukovaní množstva odpadu, ktorý sme my 
všetci zúčastnení vytvorili. Veľké vďaka patrí tým, 
ktorí si našli čas, chuť, energiu, ktorú pretavili 
do organizácie,“ povedala o letnom pikniku HR 
manažérka Zuzana Gajdošová. 

Letný piknik „Bez Odpadu“
200 zúčastnených 

S kolegami z VELUX závodu v Čechách sme sa 
zúčastnili spoločnej turistiky. Nadviazali sme nové 
vzťahy a upevnili tie staré. Počasie nám prialo 
a z rozhľadne bol krásny výhľad na slovenskú aj 
českú stranu. Rozhľadňa je symbolom priateľstva 
medzi Čechmi a Slovákmi a spoločným výstupom 
sme to potvrdili.

TURISTIKa
33 zúčastnených 

Opäť sme sa zapojili do najväčšieho firemného 
dobrovoľníctva na Slovensku. Cieľom tejto aktivity 
je vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mesto, v ktorom 
žijeme. Obliekli sme si rovnaké tričká a spoločne 
sa zapojili do dobrovoľníckej aktivity. Podporili 
sme tým vytváranie vzťahu obyvateľov k mestu, 
v ktorom žijeme, podporili sme angažovanosť nás, 
obyvateľov v tom, čo sa deje v našom okolí. Tiež 
je to pre nás forma teambuildingu a príležitosť 
stráviť príjemné popoludnie so svojimi kolegami 
pri dobrej veci. Tento rok sme natreli plot okolo 
zdravotného strediska v Partizánskom. 

naŠE MESTO 
23 dobrovoľníkov

Letný tábor pre deti sme organizovali v 2 ter-
mínoch a to v spolupráci zo Základnou školou 
Veľké Bielice. 

• Detský ľudový tábor / 40 detí

1. Turnus detského tábora nás viedol po stopách 
ľudovej kultúry. Deti mali možnosť naučiť sa 
ľudové piesne a tance, pozrieť si, ako sa fúka sklo, 
alebo ako sa tkali koberce. Medzi najobľúbenejšiu 
aktivitu tohto turnusu patrila tvorba keramiky 
s ľudovou tematikou v ateliéri umeleckej školy.

LETnÝ TÁBOR PRE DETI zaMESTnanCOV 

• Detský indiánsky tábor / 36 detí 

2. Turnus detského tábora mal indiánsku tému. 
Deti sa rozdelili do indiánskych kmeňov, vyrobili 
si totem pre svoj kmeň a indiánske tričká. Tiež ich 
čakalo množstvo aktivít ako napríklad opekačka, 
stopovačka, či výlet do Obrova v Čutkovskej doline. 

LETnÝ TÁBOR PRE DETI zaMESTnanCOV Tento rok sme pre vás pripravili aj novú formu 
turistiky a to turistiku spojenú s opekačkou. Výstup 
na turistickú chatu Brezová a následná opekačka 
bola veľmi príjemne strávená sobota.

KRÁTKY TURISTICKÝ VÝLET 

SOCIÁLNE AKTIVITY 

JúL

aUgUST

SEPTEMBER

Jún

Naše mesto Detský indiánsky tábor Letný piknik - futbal Letný piknik - guláš

Letný piknik - grilovačka

Letný piknik - guláš 

Autor:Dorota Šútorová
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BENEFIT 10. VÝROČIA

Romana Borončová
Výrobná operátorka

Oľga Gatialová
Výrobná operátorka

”Navštívil som trojhviezdičkový hotel Atrium.  
S personálom, výberom jedla a vybavením izieb 
som bol veľmi spokojný. Veľmi dobre hodnotím 
wellnes, ktorý je spojený aj so saunami a je 
vhodný ako pre dospelých, tak aj pre deti. Hotel je 
výborne umiestnený, v jeho blízkosti sa nachádza 
Hrebienok, ktorý som navštívil. Ja osobne by som 
sa do tohto hotela vrátil.”

„Spolu so svojou rodinkou sme sa ešte počas 
zimného obdobia vybrali do Vysokých Tatier, kde 
sme si užili 5 – dňový pobyt s wellnesom v hoteli 
Atrium. Keď sme rozmýšľali, ktorý hotel si zvoliť, 
volili sme hlavne podľa lokality a služieb. Vysoké 
Tatry sme plánovali navštíviť už dlhšie a tento 
benefit nás v tom len utvrdil. Hotel bol výborný. 
Strava, vybavenie izieb a taktiež aj animácie. Krása 
zimných hôr bol len čerešničkou na torte.“ 

„Bola som na pobyte v hoteli Atrium so svojou 
dcérou Erikou. Prvý deň sme využili wellness 
a bowling priamo v hoteli. Na druhý deň sme si 
dali turistiku a boli sme pozrieť Studenovodské 
vodopády. Počasie nám veľmi prialo. Tretí deň sme 
boli vo wellnesse Aquacity Poprad. Celé tie tri dni 
boli pre mňa veľký relax a oddych. Som maximálne 
spokojná.“ 

10. VÝROČIE 
V PBC-SK

Na čo sa po odpracovaní 10 rokov v našej spoločnosti 
môžete tešiť? Predstavujeme vám jeden z benefitov 

pre zamestnancov, ktorí pracujú v našej spoločnosti viac 
ako 10 rokov. Okrem finančnej odmeny, dovolenky naviac, 
vecných darov a príjemného posedenia s manažmentom, 

môžete načerpať energiu aj v jednom z hotelov v sieti  
TRINITY Hotels & Resorts. V roku 2018 oslávilo výročie 

8 kolegov, v roku 2019 oslávi výročie 66 kolegov. 

Prajeme Vám príjemný pobyt 
v jednom z troch ponúkaných 
hotelov

„Hotel Sitno doporučujem každému, kto si chce 
užiť víkendový pobyt s rodinou. Spolu s rodinkou 
sme si rezervovali pobyt na Deň detí, kedy bol 
bohatý program pre deti a mali sme čo robiť, aby 
sme využili aj ostatné benefity hotela, ktorých 
je naozaj dosť. Mojim deťom sa najviac páčili 
vnútorné bazény s toboganmi, kde sa vedeli dobre 
vyšantiť a ja oceňujem Detský svet, kde sa vedia 
postarať o deti, zatiaľ čo si rodičia doprajú wellness 
priamo v hoteli. To si vyskúšam nabudúce, pretože 
do hotela sa ešte určite plánujem vrátim.“

Váš oddych v srdci Štiavnických vrchov.

Hotel pre Vašu dovolenku vo Vysokých Tatrách. 

Dovolenkový raj na brehu Slnečných jazier.

Ivan Spišiak
Projektový koordinátor

Peter Igaz
Tímlíder

hotel SITnO **** 

hotel atrium **** 

hotel SEnEC **** 

|   19Autor:Dorota Šútorová
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nEPRíJEMnÝ POCIT 
AKO pREDZVESŤ 
NOVÝcH ZAČIATKOV? 

V editoriali Evka Hačková hovorila 
o zmenách v dnešnom rýchlom svete. Zmeny 
sa týkajú nášho každodenného života, či už 
pracovného, alebo súkromného. Ak v práci 

zásadne so zmenou nesúhlasíme, vieme 
vyjadriť svoj názor, nájsť kompromis alebo 

zmeniť svoju prácu. Ale ako je to s našim 
(súkromným) životom? Tam to tak jednoducho 
vyriešiť nevieme. A do veľkej miery ovplyvňuje 

naše súkromie našu prácu a naopak.

Rôznym zmenám čelíme často. V tejto dobe až 
príliš a je náročné sa s nimi vysporiadať. Niekto 
to zvláda lepšie a niekto sa borí viac. Je úplne 
v poriadku si priznať, že nám vtedy nie je práve 
najlepšie. Že sa cítime zle, nepríjemne. Bojíme sa 
toho, čo môže prísť. Je dobré vedieť, že to tak máme 
všetci a nie je potrebné sa brániť tomu, čo cítime. 
Skôr naopak. Prijať to a spoznávať sa vďaka tomu. 
Ako zmenu prežívame? Ako reagujeme a prečo 
vlastne? Čo je spúšťač? Je dobré vedieť, že príde 
aj zlý pocit. Ťažoba. A naučiť sa s nimi postupne 
vysporiadať. Krôčik po krôčiku. Začať odznova 
alebo na novej štartovacej čiare. Tak ako to je na 
obrázku... 

V minulom čísle sme písali o Chrobákovi 
nosálikovi a o tom, ako zničenie celej úrody  
v podstate pomohlo celej komunite nájsť iné cesty 
obživy a nový spôsob života. Možno sú takými 
„chrobákmi“ niekedy aj ľudia v našich vzťahoch.  

Raz za čas v živote zistíme, že s ľuďmi, ktorí 
boli dlhú dobu okolo blízko nás, si už nemáme 
čo povedať. Na stretnutiach je to akési silené  
a rozhovor viazne. Sme radi, keď „to“ skončí. Berie 
nám to energiu. Chceme sa však správať „ako sa 
patrí” a hlavne, nechceme druhého zraniť. Preto sa 
stretávame naďalej a silíme sa do úsmevov. Cítime 
sa zle, po stretnutí nás bolí hlava, nemáme energiu 
a máme výčitky. Voči sebe aj voči druhej strane.  
V podstate si ubližujeme. Pýtam sa seba (a niekedy 
aj iných) čo mne / im to prináša. Zvyčajne nič 
pozitívne a o radosti už ani nehovoriac. 

Kedy je vhodný čas priznať si, že niektoré vzťahy 
sa stávajú pre nás jednoducho zaťažujúce? A že nie 
všetky vzťahy v živote nevyhnutne musia trvať celý 
život? 

Ak by ste sa chceli inšpirovať, dávam do 
pozornosti knihu “Maj strach a napriek tomu konaj”. 

“Ktosi raz povedal, že najsilnejšie zmeny sa 
presadzujú ťažko preto, lebo prichádzajú skôr, ako 
je okolie na ne pripravené. Potvrdiť by to mohla aj 
Susan Jeffers, autorka knihy Maj strach a napriek 
tomu konaj, ktorú najprv odmietli všetky oslovené 
vydavateľstvá a kniha skončila v zásuvke jej 
písacieho stola. Keď ju po rokoch našla, rozhodla 
sa znova ju ponúknuť a stal sa z nej celosvetový hit. 
Preložili ju do 36 jazykov a v súčasnosti sa predáva 
vo viac než sto krajinách. V knihe sa dozviete, ako 
zaplniť vnútornú prázdnotu, z čoho pramení strach, 
čoho sa bojíte a prečo, ako prejsť od bolesti k sile, 
ako určiť náplň vlastného života a mnoho ďalších 
užitočných poznatkov….“

Potrebujeme vo svojom živote naozaj niečo, čo 
nám vlastne nerobí dobre? A ešte máme aj pocit, 
že druhú stranu podvádzame? Niekedy je potrebné 
prekročiť svoju zónu komfortu. Báť sa a aj napriek 
tomu ísť do toho. Poďakovať osobe, ktorá nám 
vstúpila do života, robila nám spoločnosť na ceste 
a bola určite prínosom. V danom čase a priestore. 
Ktorý bol. Ale je tu nový príbeh a tam už možno 
budú iné vzťahy. Budeme sa chvíľu cítiť zle. No 
to sa predsa cítime opakovane pri neúprimných 
stretnutiach… tak prečo pokračovať? 

Proces, ktorým si prechádzame počas zmeny 
alebo premeny je do veľkej miery pre všetkých 
podobný. Cítime emócie, ktoré bolia. Možno to je 
dôvod, pre ktorý predlžujeme už aktuálne trápenie. 
Bojíme sa bolesti. Našej a aj tej, ktorú môžeme 
spôsobiť. No už naši predkovia vedeli jednu 
dôležitú vec. Čas lieči a tiež, že po búrke vždy raz 
vyjde slnko... 

Čas je najlepší lekár.”
slovenské príslovie

Lode v prístave sú 
v bezpečí, ale na to 
sa lode nestavajú.”

Viem si dať 
rady?

Nakoniec aspoň 
nejaká zmena?

Ako sa ma 
to dotkne?

To je viac 
ako som si myslel!

Naozaj som 
to urobil?

Mám dosť!
To nie je pre mňa...

Zmena? 
Aká zmena?

vidím svetlo 
na konci tunela...

Urobím to, aj keby 
ma to malo zabiť!

Môže to fungovať 
aj byť dobré...

Kto vlastne
som?

USPOKOJEnIE

ÚZKOSŤ POCIT
ŠŤASTIA

na 
iných

hnEV

na 
seba

STRaCh

hROzBa
POCIT
VInY DEPRESIa NEVRAŽIVOSŤ

pOSTUpNÉ
aKCEPTOVanIE USPOKOJEnIE

pOHNÚŤ
Sa VPRED

VYTRIEzVEnIE

ODMIETnUTIE

Zuzana Gajdošová
HR manažérka
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pHOTOsHOOTIng 

“

Viete prečo vznikli tieto fotky? 

Našim cieľom bolo zachytiť prostredníctvom fotoaparátu správny moment 
a atmosféru, ktorá vo firme vládne. Dobrá fotka si vyžaduje správny okamih. Toto je 
malá ochutnávka niektorých fotiek, ktoré doplnia našu zbierku a môžeme ich využiť 
aj v iných komunikačných zdrojoch, či už v časopise alebo na VELUX stránke. 
Kto iný môže lepšie vystihnúť našu spoločnosť, ak nie jej zamestnanci? 

Ďakujeme, že spolu tvoríme PBC-SK.

SPOLU TVORíME
PBC-SK

Fotograf:  Terézia Zajková | Denisa Peticová
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MÝTY a faKTY v PBC-SK
alebo aké témy u nás rezonujú?

!

 

 
 

 

To si kde počul?!

Hovorili to dnes na 
fajčiarke...

Počul si? Vraj meníme 
dodávateľa na stravu.

Určite to nie je pravda. 
Začal sem chodiť 
šéfkuchár a jeho jedlá 
sú naozaj vynikajúce. 
Budú nám variť aj 
naďalej. 

Téma: obedy

07:20h

M

M

07:43h

08:01h

08:05h

!

Nie, neprídeš. 
Budeš mať strhnutý 
transportný bonus za 
jeden deň. A to sú iba 
3 euričká. 

Zajtra idem k zubárovi.  
      Budem mať pol 
dňa P-čko a potom si 
zoberiem náhradné 
voľno, alebo dovolenku. 
Zase prídem o polovicu 
celého dochádzkového 
bonusu.

Téma: dovolenky

13:55h

14:12h

M

!

 

Ja som si ju nestihol 
vyzdvihnúť. Budem si 
musieť nejakú kúpiť.

Čo si?! Choď na 
personálne, dostaneš 
k nej aj magnézium. 
Konečne sa tu 
nepovaľujú tie biele 
plastové poháriky. 

Tá nová fľaška na vodu 
je super, zalievam si do 
nej aj čaj.

Téma: nulový odpad

16:44h

16:50h

16:55h

M

M

Cez prestávku zoberiem 
kávu       a stretneme sa 
vonku.

Jasné. Inak vieš o tom, že 
tieto 10-minútovky robia 
za celý rok 9 dní voľna?

Je to iba 10 minút.
Stíhame to?

Nikdy som sa na to tak 
nepozeral.

Téma: prestávky

10:20h

10:23h

09:55h

10:22h

M

M

Dnes som ťa skoro 
prešiel, keď si mi vbehol 
do cesty!

Téma: pravidlá v areáli

Veď chodec má vždy 
na prechode pre 
chodcov prednosť! To 
ty si ma ohrozil!

11:31h

Aha, celkom som na to 
zabudol.

11:33h

M

Ale u nás vo firme je 
to naopak. Vozík má 
vždy prednosť. Daj si 
na to pozor, ide o tvoju 
bezpečnosť.

11:31h

M

11:30h

MÝTY A FAKTY 


