
Akým smerom by si sa chcel ďalej uberať?
Smer, ktorým sa v práci uberám súvisí s neustálym vzdelávaním, nasadzovaním
najmodernejších technológií pri aplikovaní najmodernejších postupov. V tejto oblasti je
spoločnosť BISK voči mne veľmi ústretová. Mám slobodnú voľbu pri riešení úloh a
projektov v procese konštrukcie, výbere automatizovaných systémov a aplikácií. To
samozrejme vo výsledku prináša môj zodpovedný prístup a splnenie úloh podľa zadania.
Nejedná sa teda o možnosť ako sa ďalej uberať, ale ako na tejto ceste zotrvať a ďalej ju
rozvíjať. 

BROTHER a jeho životy

Ako dlho pracuješ pre BISK?
V BISK pracujem tri roky. Začínal som na
pozícii Technický inžinier, o ktorú som sa
aj uchádzal. Vtedy kolektív tvorili kolega
s ročnými skúsenosťami a vedúci
oddelenia, pôsobiaci v BISK od jeho
založenia. Ešte v skúšobnej dobe som si
zvolil cieľ, nahradiť a zefektívniť
automatizáciu vo vyradenom plniacom
stroji. To sa mi aj podarilo.

Čo ťa najviac baví na tvojej práci?
Byť nápomocný zamestnancom na
výrobných linkách a tiež kolegom z
technického oddelenia. Rád riešim
úlohy a problémy, ktoré kolegov zbavia
starostí, s ktorými si nevedia poradiť a
následne sa môžu venovať pre nich
dôležitej práci. Radosť mám, keď
môžem nejaké zariadenia upraviť,
nastaviť tak, aby pracovali
bezpečnejšie, lepšie, efektívnejšie alebo
vyrobiť nové. Čo je vo výsledku tvorivá
činnosť, ktorá dáva zmysel ľudskému
bytiu.

Začínal na pozícii technického inžiniera a hneď od začiatku vedel čo chce v BROTHER
dosiahnuť.  Aké boli prvé tri roky z pohľadu Ľudovíta?



Čo si myslíš, že by mali o tebe
kolegovia vedieť a nevedia to?
Pochváľ sa nám.
Nemyslím si, že je niečo podstatné
alebo zaujímavé o čom by som sa mal
kolegom v BISK zdôveriť. S niektorými
kolegami udržiavam pracovný vzťah, s
inými priateľský a každý pozná moje
správanie v tom danom vzťahu. Myslím,
že som dosť ústretový, spoločenský a
nekonfliktný na to, že pokiaľ sa niekto o
mne chce dozvedieť viac, stačí sa
pristaviť, položiť otázku a hádam sa
dozvie odpoveď, ktorá ho uspokojí.
 

BROTHER a Ľudovít

Sú pre teba voľné piatky výhodou?
Vyhovuje mi systém s voľnými piatkami.
Počas pracovných dní v čase po
pracovnej dobe nie je veľakrát možné
toho veľa stihnúť a administratívne
vybaviť. Voľný deň v BISK počas
pracovného týždňa, je pre mňa výhodný. 

Ako ich tráviš?
Tento čas využívam na oddych, šport,
cestovanie alebo návštevou inštitúcií, v
súvislosti s občianskymi povinnosťami a
službami. Viacero takýchto voľných dní v
roku však využijem na prácu pre vlastný
podnikateľský plán. Toto prostredie,
odlišné priemyselným zameraním alebo
požiadavkami investorov v rezidenčných
objektoch, ponúka odlišný pohľad na
technické riešenia, vďaka ktorým môžem
obohatiť svoju prácu v BISK a naopak.

Máš nejaký nesplnený sen?
Chcel by som vytvoriť technológiu, ktorá by pomohla uľahčiť prácu pri výrobnom
procese v BISK, znížiť výrobné náklady a zároveň by ju bolo možné aplikovať s
malými obmenami pre viaceré zhodnocované produkty. Považujem to skôr za
príležitosť alebo očakávanie, nakoľko snívať v práci asi neprináša hmatateľné
výsledky.

SPOLOČNOSŤ JE VOČI
MNE VEĽMI

ÚSTRETOVÁ. MÁM
SLOBODNÚ VOĽBU PRI

RIEŠENÍ ÚLOH.


