
V lete nás  na týždeň navštívili kolegovia z BIE, aby vytvorili 5 videí, vďaka ktorým sa
BISK stal svetovou ukážkou dokonalosti v recyklácii. V prvom videu s názvom “Naši
ľudia” vystupovalo aj  niekoľko zamestnancov. Hovorili o firme, alebo predvádzali
svoje zručnosti vo výrobných procesoch. Som hrdý na všetkých zamestnancov, ktorý
počas natáčania vytvorili pozitívnu atmosféru.

V roku 2022 oslávil BISK 15 rokov. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali skvelú oslavu.
O našej oslave hovorilo celé mesto. Dokonca sa ku mne dostali aj „šumy“, že
zamestnanci okolitých firiem začali žiadať od svojich manažérov podobné akcie.
Dôležitým bodom je, že BISK bol prvý, ktorý oslavoval spoluprácu zamestnancov. 

Aký bol rok 2022 v BISK
Rok 2022 bol v našej spoločnosti rokom vzostupov a pádov, rokom vysokých cien,
veľkých objemov výroby, po ktorých nasledovali nízke objemy a rokom vysokých
teplôt a nízkych zrážok. Končíme rok s nízkymi predajmi, nízkou teplotou, ale dobrou
náladou. Bola to cesta plná vzostupov a pádov.

V marci sme sa rozlúčili s respirátormi a rúškami. Po dlhom čase bolo príjemným
prekvapením vidieť tváre ľudí, ktoré boli dlho skryté za respirátormi. Samozrejme
vždy existujú výnimky, ale vidieť kolegov takých, aký naozaj sú je oveľa lepšie. Zo dňa
na deň sme sa pomaly vracali k normálu. 

Nechcená vojna u našich susedov
spôsobila, že na jar nám pribudli do BISK
kolegovia z Ukrajiny. Patrí im môj obdiv. 
 Tento rok sa pravdepodobne nebudú
môcť vrátiť domov na Vianoce. Zatiaľ sa
môžu tešiť aspoň zo slovenských
vianočných tradícií a srdečného
privítania, vďaka ktorému je Slovensko
jednotkou. 



Aký bol rok 2022 v BISK

Mnoho ľudí si dáva novoročné
predsavzatia, zvyčajne s cieľom
sebazlepšovania. V BISK bude v roku
2023 veľa príležitostí naučiť sa niečo
nové, spoznať nových priateľov a
pomôcť planéte prácou, kde je na
prvom mieste recyklácia. Všetko sú
to hodnotné ciele pre novoročné
predsavzatia. Spojme sa a dajme si
jedno veľké spoločné predsavzatie –
Byť taký dobrý , ako len môžeme byť.
Byť najlepší.

Rok 2022 bol rokom výrazne
zameraným na našich ľudí. Verím, že
toto úsilie prináša pozitívne výsledky.
BISK je už číslo 1, ale naša
konkurencia nespí. Počúvajú, sledujú
a vidia naše osvedčené postupy a
snažia sa ich kopírovať. Číslom 1
zostaneme len tak, že sa budeme
naďalej zlepšovať. Sme najlepší, ale
vždy môžeme byť lepší. To bude náš
cieľ na rok 2023.

Užite si voľno, vráťte sa plný energie, entuziazmu, aby ste mohli znovu využiť všetky
zručnosti, ktoré ste za tento rok nazbierali. 

Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok Vám všetkým praje
                                                                                  Dave

Na konci tohto roka sme ukončili našu prvú časť mentorského programu. Mentoring
zoznamuje nových zamestnancov so všetkým s čím sa v BISK stretnú. Pomáhame im
prispôsobiť sa našim pracovným metódam. Chceme byť v Krupine
zamestnávateľom číslo 1, a tým aj sme. Mentoringový program pomáha zabezpečiť,
aby noví zamestnanci v prvých týždňoch a mesiacoch uznali, že BISK je číslo 1.

Za všetkým stoja ľudia z BISK, ktorí tieto veci umožnili a pomohli realizovať. Ľudia z
BISK pracujúci spolu 15 rokov, ľudia z BISK, ktorí sa prebojovali 2 rokmi pandémie, ako
motýle z kukly, ľudia z BISK vítajúci susedov a nových kolegov a ľudia z BISK
propagujúci dôležitosť práce spojenou s recykláciou. 


