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Z DIÁRA DAVE LAWRENCE

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. 

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. 



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 

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.

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. 

hodnotné ciele pre novoročné predsavzatia. Spojme sa a dajme si jedno veľké
spoločné predsavzatie – Byť taký dobrý , ako len môžeme byť. Byť najlepší.



15. VÝROČIE ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI

Výrobný podnik BROTHER INDUSTRIED (SLOVAKIA) s.r.o. v Krupine oslávil v júli
svoje 15te narodeniny. Získal tiež status uhlíkovo neutrálneho zariadenia. Osláv
sa zúčastnili nielen zástupcovia zo Slovenska, ale aj hostia z Veľkej Británie a
Japonska.

Dňa 15. júla sa areál spoločnosti BROTHER
v Krupine zaplnil balónmi a množstvom
„gratulantov“, ktorí prišli osláviť pätnáste
výročie založenia spoločnosti. Dopoludnie
bolo zamerané na ukážku výroby, čomu
bola prispôsobená aj pracovná doba na
všetkých výrobných linkách. Nielen deti
mohli vidieť kde a ako pracujú ich rodičia,
ale aj záujemcovia o prácu získali
konkrétnejší pohľad na výrobu a systém
práce.

Na úvod sa všetkým hosťom a zamestnancom prihovoril riaditeľ spoločnosti
Dave Lawrence, ktorý povedal: „Spoločnosť Brother Industries Slovakia sme
otvorili v roku 2007 a naša prevádzka rástla z roka na rok, vďaka objemu kaziet
vrátených zákazníkmi a vďaka partnerom spoločnosti Brother. K dnešnému dňu
sme na Slovensku zrepasovali viac ako 18 miliónov kaziet, čo svedčí o tom, že
naši zákazníci sú odhodlaní podporovať životné prostredie, a že zdieľajú našu
víziu udržateľnosti.“ 



To, že spoločnosť Brother je stabilným
partnerom nielen z pohľadu obchodných
vzťahov, ale aj ako zamestnávateľ
vyzdvihol generálny manažér Norbert
Rétsán. Príkladom pre všetkých
zamestnancov sú zamestnanci, ktorí pre
spoločnosť pracujú od jej vzniku. S úctou
a poďakovaním za dlhé roky                
 práce vedenie spoločnosti, týchto
zamestnancov odmenilo malou
pozornosťou. Bohaté občerstvenie,
zábavné atrakcie pre deti a kultúrny
program v podaní folklórneho súboru
Hont ešte viac spojili zamestnancov a ich

rodiny. Piatok strávili síce v práci, ale hlavnou činnosťou, ktorú v tento deň
vykonávali bola zábava, spoznávanie sa, nadväzovanie a udržiavanie
priateľstiev.

Zamestnanci pracujúci v spoločnosti od jej založenia. 

Rozvoj spoločnosti bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Plán na najbližšie 3
roky je zameraný na automatizáciu výroby a budovy na čo je vyčlenených 1,2
milióna Eur.

Už teraz sa tešíme na 20. výročie. Veríme, že čas ubehne ako voda a my sa
spolu stretneme ešte vo väčšom počte ako tento rok.



CERTIFIKÁT UHLÍKOVEJ NEUTRALITY

Spoločnosť BROTHER INDUSTRIES
(SLOVAKIA) pracuje na znižovaní emisií
CO2 aj aktívnym úsilím o úsporu
energie vo vlastnom závode a
kanceláriách. Napríklad využívame
geotermálny výmenníkový systém na
vykurovanie a klimatizáciu, vyrábame
energiu z nainštalovaných solárnych
panelov, či nakupujeme elektrinu
vyrábanú z bezemisných zdrojov.

Vo svojej vízii pre rok 2030, vyjadrenej v
slogane „Na vašej strane 2030“, skupina
deklarovala svoj zámer prispievať k
životnému prostrediu a lepšej budúcnosti:
„Byť „na vašej strane“ pre nás znamená
dať ľuďom príležitosť rozvíjať produktivitu
a kreativitu, prispievať do spoločnosti a
pomáhať ochraňovať Zem.“ V rámci
svojich enviro cieľov, definovaných v
„Environmentálnej vízii skupiny Brother
2050“, sa skupina usiluje, aby v roku 2050
dosiahla uhlíkovú neutralitu všetkých
svojich obchodných činností a emisie
CO2 na minime naprieč celým svojím
hodnotovým reťazcom.

Popri úsilí o vlastnú energetickú úspornosť  zvyšné emisie kompenzujeme
nakupovaním uhlíkových kreditov cez platformu Organizácie Spojených
národov (OSN) Carbon Offset Platform. Vďaka tomu naše emisie CO2 1. a 2.
kategórie*3 spĺňajú normu PAS 2060. Sme druhým takto certifikovaným
závodom skupiny Brother po BROTHER INDUSTRIES (U.K.) vo Veľkej Británii.



NÁVŠTEVA Z ANGLICKA

Počas decembra nás navštívili kolegovia z Anglicka z oddelenia marketingu a
vzťahov s verejnosťou a z oddelenia One IT a BIUK IT. 

Účelom návštevy bolo pripraviť sa na
veľkú, celoeurópsku akciu dealerov
Brother, naplánovanú na rok 2023.
Počas svojej návštevy si kolegovia
prezreli priestory výroby ale aj okolitých
miest, ktoré majú kapacitu na
ubytovanie a zorganizovanie
spoločenskej akcie pre približne 250
hostí. 

Oddelenie One IT je centralizované IT oddelenie poskytujúce diaľkovú podporu
ktorejkoľvek z našich pobočiek v Európe. S kolegami sme sa snažili nájsť
vhodné riešenie pre udržanie bezpečného riadenia IT v celej sieti Brother. Naše
IT oddelenie poskytuje na diaľku veľkú podporu pre BIUK. 

Dúfame, že aj naďalej bude skupina Brother propagovať aktivity BISK ako aj
podporovať napredovanie našej IT podpory do budúcnosti.

NAŠA SPOLOČNOSŤ
MÁ VLASTNÉ IT

ODDELENIE



SPĽŇAME NEMECKÉ NORMY DIN

V spoločnosti Brother repasujeme
originálne tonerové kazety Brother
podľa požiadaviek DIN 33870 a DIN
33871.
Tieto nemecké normy (štandardy)
popisujú požiadavky na repasovanie a
testovanie tonerových kaziet.
Repasované kazety dodávané našou
spoločnosťou plne spĺňajú požiadavky
týchto noriem.

S otvorením nového školského roka sme
sa rozhodli osloviť základné školy
ohľadom spolupráce pri organizovaní
eko aktivít.
Naším cieľom je podporiť
environmentálne myslenie už u detí na
základných školách. Vzbudiť pocit
zodpovednosti k prírode a ochrane
životného prostredia.
Uvedomujeme si, že ekologické myslenie
potrebuje podporu celých rodín a
miestnych komunít. Preto sme zvolili
spoluprácu zo základnými školami, ktorá
nám dáva možnosť spojiť deti a rodičov v
jednej, spoločnej eko aktivite.

DO EKO PROJEKTOV ZAPÁJAME ŠKOLY



MENTORING

Pre nových zamestnancov je nástup do novej práce veľkou neznámou. Vedieť
sa zorientovať, nájsť ten správny gong medzi bežným ruchom výrobnej linky nie
je vôbec jednoduché.

Uľahčiť novým kolegom nástup do
zamestnania a poskytnúť im pomocnú
ruku nielen v prvých dňoch je hlavným
cieľom mentoringu, s ktorým sme
začali v polovici septembra.
Vybraných 8 zamestnancov sa na
pravidelných workshopoch učilo ako
zvládať krízové situácie vo výrobe, ako
zdolávať námietky, ale aj ako sa
správne pýtať, dávať a prijímať spätnú
väzbu. 

Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať a filozofia
mentoringu začala zaujímať čoraz viac kolegov. Úvodný
vstup o tom čo je poslaním mentoringu a ako funguje
riadenie ľudí, ktoré je založené na vľúdnosti a empatii
absolvovali aj supervírozi a tím lídri. Cieľom je mať skúseného
mentora na každej výrobnej linke, ktorého bude podporovať
nadriadený s rovnakými technikami riadenia ľudí. 

NIKTO UČENÝ 
Z NEBA NESPADOL



BROTHER A JEHO ŽIVOTY

Kto sú zamestnanci BROTHER? Ako sa im vo firme darí a čo ich napĺňa nám
odhalili v krátkych rozhovoroch.

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.

Čo bolo pre teba najväčšou osobnou
výzvou ?

Moja angličtina sa časom zlepšila, pretože
som bola nútená opäť komunikovať nie len
písomne ale aj ústne. I keď musím sa
priznať, že prekladanie rozhovorov ma
poriadne potrápilo. Pár krát sa mi stalo, že
som to doplietla a na Slováka hovorila po
anglicky a naopak. Keďže som sa angličtinu
učila v Anglicku prekladanie bola pre mňa
výzva. 

Aké sú podľa Vás 3 základné vlastnosti,
ktoré by mal mať každý človek?

Sú len 3? Môžem povedať prvé 3, ktoré ma
napadnú.
Buďte úprimní ku všetkým ľuďom okolo vás.
Tvrdo pracujte bez ohľadu na to, čo robíte.
Robte to najlepšie ako viete. Neberte život
príliš vážne – snažte sa sústrediť na to, čo
vás baví a čerpajte z toho pozitívnu energiu.
Práca nie je náš život, je len jeho súčasťou,
ale je jeho veľkou súčasťou, tak si ju užívajte.



STROMČEKY PRE TATRY

Už po šiestykrát sme sa 7. mája spolu s členmi organizácie „Zasaď strom Make
a Home“ stretli pri výsadbe mladých sadeničiek stromčekov smreka a
smrekovca vo Vysokých Tatrách. Svojou krásou nás očarili ešte stále
zasnežené pahorky hôr v časti Tri Studničky. Keďže sme boli menšia skupinka,
zasadili sme tentokrát symbolickú časť 50 stromčekov z celkového
zakúpeného množstva v tomto roku 501 ks. Zvyšný počet vysadia pracovníci
lesov vo Vysokých Tatrách. Po výsadbe nás pozvala milá pani Vierka na
občerstvenie v podobe opekačky v príjemnej atmosfére pri pohodovej
gitarovej hudbe. 

Týmto patrí Vám všetkým, ktorí
ste verne podporovali projekt
svojim klikaním na webstránke
BrotherEarth, veľká vďaka,
pretože aj Vašou zásluhou
sme mohli realizovať túto
skvelú myšlienku . Už teraz sa
tešíme na ďalšiu spoločnú
výsadbu.



Naším zamestnancom a ich
rodinným príslušníkom gratulujeme.

Životné jubileá našich kolegov v roku 2022

20 rokov oslávilo 5 kolegov
25 rokov oslávilo 6 kolegov
30 rokov oslávilo 6 kolegov
35 rokov oslávilo 7 kolegov
40 rokov oslávilo 11 kolegov
45 rokov oslávilo 8 kolegov
50 rokov oslávili 2 kolegovia
55 rokov oslávilo 7 kolegov
60 rokov oslávili 4 kolegovia

Do našej veľkej BROTHER rodiny pribudlo 9 bábätiek

Miška Filčíková
Annamária



EKOLÓGIU MÁME V KRVI

Čo všetko sme v rámci Eko projektov zorganizovali a do čoho sme sa zapojili s
našimi CSR aktivitami?

Boby pre deti Výsadba stromčekov v Tatrách

Svetový deň oceánov Mäsiarsky bok

Koháryho dub Sixova stráň



ČO SA VÁM NAJVIAC PÁČILO?

Všetky práva vyhradené. Za prípadné gramatické chyby sa ospravedlňujeme.


