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Nový prístup k informáciám
Vá ené a milé kolegyne a kolegovia!
Dr íte v rukách prvé vydanie ná ho
nového remného asopisu. Budeme ho
pre vás pripravova v zatia v periodicite
raz za tvr roka.
Mal by slú i pre va u informovanos o
najdôle itej om dianí vo rme,
priblí enie jednotlivých úsekov vo rme,
bli iemu predstaveniu vedenia
spolo nosti, jeho vízií, názorov, budeme
si spolu pripomína pracovné aj osobné
jubileá spolupracovníkov, te i sa s nimi
zo svadby i narodenia die a a.

Budeme vám tlmo i dôle ité zmeny a
oznamy a tie venujeme trocha miesta aj
humoru a relaxu.
Uvítame va e návrhy a pripomienky,
ktoré nám mô ete písa na email
redakcie alebo poveda osobne.
Dúfame, e sa vám ná interný asopis
bude pá i a budete sa te i na ka dé
al ie vydanie.
za redakciu
referent pre internú
komunikáciu a vzdelávanie

Mgr. Anna i tíková

Nový sklad v Dubnici bude zakrátko realitou
Jedna z najvä ích skladových hál v strednej Európe sa za ala stava v prvom
kvartáli tohto roka a jej dokon enie je naplánované na koniec decembra tohto
roka.
V priemyselnom parku v Dubnici
nad Váhom medzi budovou rmy Delta a
erpacou stanicou Shell rastie nová obrovská
skladová hala (rozmerovo podobná hale
logistického centra Kau and v Ilave). Halu s
rozlohou takmer 90.000 tvorcových metrov
stavia spolo nos Goldbeck a investorom je
spolo nos SEE RE One. Po dokon ení
stavebných prác bude hala slú i na
skladovanie a distribúciu pneumatík pre
spolo nos Continental Matador.

Celková kapacita nákladnej dopravy má by
80 kamiónov denne, investi né náklady
predstavujú asi 22 mil. , v hale by sa malo
pracova v dvojzmennej aj tvorzmennej
prevádzke.

St p ek vedenia spolo nosti
Milí lenovia kolektívu pracovníkov riem skupiny
Gimax Group.
Som ve mi rád, e sa vám dostáva do rúk prvé
vydanie spravodaja na ej rmy. Verím, e sa tým
zlep í tok informácií od vedenia rmy smerom k
zamestnancom a zárove sa vytvorí priestor na
predstavovanie na ich vízií o smerovaní rmy.
Bol by som ve mi rád, aby sa posil oval pocit
spolupatri nosti k rme a budovali sa dobré
vz ahy medzi vedením a zamestnancami a aj
medzi zamestnancami navzájom.
asto sa zdrojom kon iktov medzi u mi stáva
nedostatok informácií. Niekedy robíme závery,
asto nesprávne, práve preto, e nám chýbajú
informácie, e nám niekto nie o nepovedal, alebo
e sme sa neopýtali.
Preto vítam tento pokus o zlep enie
informovanosti v etkých nás, ktorí v tejto rme
pracujeme - a týka sa to i nás vo vedení.
Na a rma v posledných rokoch zaznamenáva
ve ký rast. S tým sú spojené mnohé problémy, ktoré
musíme prekonáva v etci spolu. Ke po et
pracovníkov presiahne íslo 1000, u nemô u
rmu priamo riadi traja udia, potrebujú
riadiacich pracovníkov, ktorí sú schopní riadi
svoje úseky sami. Na ou úlohou je dáva na ej
spolo nej práci smer, a vytvára podmienky na to,
aby ostatní mohli vykonáva svoju prácu o
najlep ie a najefektívnej ie.
Vieme, e nikto múdry z neba nespadol a e lovek
sa celý ivot u í. Nemáme patent na rozum a v dy
budeme na úva ka dému hlasu, ktorý bude
chcie zlep i výsledky na ej spolo nej práce.
Preto e hlavnou devízou na ej rmy sú udia - ich
um, práca, odhodlanie a vytrvalos .
Napredujeme. Na a pobo ka je v Rusku, teraz u
vieme, e al ia bude v eskej republike. To bude
len zvy ova nároky na riadiacu prácu.
Verím, e v budúcich mesiacoch sa nám podarí
spolo ne zvládnu v etky náro né úlohy.
Radoslav Prokop
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Oznamy

GIMAX U
VICIACH

AJ V OTROKO-

V uplynulých mesiacoch sme sa
zú astnili tendra na upratovacie slu by
pre závody Continental Púchov a
Continental Barum Otrokovice. Na a
spolo nos bola vybraná ako dodávate
týchto slu ieb pre oba závody, s tým e v

pracovnom pomere následne zotrvá
po as celej trojmesa nej skú obnej
doby, bude zamestnancovi vyplatená
odmena vo vý ke 40 . Ak bude pracovný
pomer kandidáta po skon ení skú obnej
doby trva al ie tri nepretr ité mesiace,
vlakového spojenia zamestnancov v bude zamestnancovi vyplatená al ia
Tren ianskej Teplej. Nový gra kon je odmena v sume 50 . Ak pracovný pomer
vyvesený na nástenkách personálneho kandidáta
oddelenia na jednotlivých strediskách.
potrvá
Odporu te nám
o d o d a záujemcu na budúceho
O D P O R U T E N O V Ý C H v z n i k u zamestnanca
a získajte po jeho nástupe

ZAMESTNANCOV A ZÍSKAJ-TE
ODMENU

Otrokoviciach za íname od 1.1. 2017 a v
Continentale pokra ujeme tak ako
doteraz. Veríme, e tento úspech upevní
pozíciu a stabilitu
rmy.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Od 8.8.2016 boli zmenené asy
odchodu autobusu na trase Tren ianska
Teplá Púchov. asy odchodu boli
posunuté o 5 minút neskôr kvôli prípoju

Od 1.6.2016 majú zamestnanci
GIMAX Group mo nos získa odmenu za
odporú anie nového zamestnanca a do
vý ky 150 . K získaniu odmeny je
potrebné vyplni formulár na
odporu enie nového kandidáta, ktorý je
k dispozícii na personálnom oddelení.
Vyplnené odporu enie je potrebné
spolu so ivotopisom kandidáta doru i
v písomnej forme na personálne
oddelenie. Doru enie odporu enia v
tejto forme je základnou podmienkou
získania odmeny. Ak zamestnancom
odporu enému kandidátovi vznikne
pracovný pomer v GIMAX a kandidát v

150

pracovného pomeru nepretr ite aspo
devä mesiacov, bude zamestnancovi
vyplatená al ia odmena v sume 60 .
Celková vý ka odmeny zamestnanca tak
mô e dosiahnu maximálnu sumu 150 ,
ak zamestnancom odporu ený kandidát
zotrvá v pracovnom pomere u zamestnávate a aspo devä mesiacov. Na
základe odporú aní sme od 1. 6. 2016
prijali do pracovného pomeru 14
kandidátov. Za tieto odporú anie na im
zamestnancom akujeme.

VO NÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
Manipula ný pracovník /
brigádnik

plá ov, sortovanie pneumatík, ru né aj centrum, Vytla ovacie linky, Výroba zmesí,
robotické tryskanie foriem.
Výroba lán, Obsluha sekacích a strihacích
strojov, Technický servis, Systém kvality.

Vodi VZV
Jedným z mo ných pracovných zaradení
mô e by zasklad ovanie vstupných surovín,
vyba ovanie vstupných surovín,
manipula né práce vo výrobe, príjem
tovarov, nakládka osobných a nákladných

Tá pravá chví a
na zmenu!

Pracovné zaradenie mô e by : vykládka
vstupných surovín a ich zasklad ovanie,
preprava surovín, zmesí a polotovarov vo
výrobe, zasklad ovanie hotových
pneumatík, vychystávanie a nakládka
plá ov, pracovník zabezpe ujúci nabíjanie
batérií pre vysokozdvi né vozíky.

Pracovník do výroby
Continental
Ako do asne pridelený pracovník mô e by
uchádza zaradený na strediská: Príprava
polotovarov, Konfekcia, Dokon ov a,
L i s ov a , E n e rg e t i k a , Te c h n o l o g i c k é

P ra co v n í k d o i s t i a ce h o
servisu/upratova ka
Pracovníci istiaceho servisu zabezpe ujú
istiace práce na strojných zariadeniach a
údr by v priestoroch upratovanie výrobných
h á l , u p r a t o v a n i e a d m i n i s t r a t í v ny c h
priestorov, strojné upratovanie hál.

O spolo nosti

Z histórie

Sú asnos

V roku 1990 zregistroval Okresný
národný výbor Mariána Prokopa ako
podnikate a - ivnostníka. Predmetom
jeho podnikate skej innosti bolo
kosenie trávnikov.
Marián Prokop mal odvahu a tesne po
zamatovej revolúcii v roku 1989, ktorá
umo nila podnikavým duchom za a
podnika , neváhal a pustil sa do práce,
ktorej budúci rozsah nemohol sná ani
tu i . Rovnako ani dôsledky, ktoré tento jeho krok mal ma v budúcnosti pre jeho rodinu, ale aj stovky udí z Púchova a okolia, ktorým zabezpe il prácu.
Následne v roku 1991
do lo k zmene názvu spolo nosti, i e u to nebol Marián
Prokop ale GIMA. innosti,
ktoré spolo nos za ala
vykonáva sa roz írili na
údr bu pozemných komunikácií istenie ciest a zimnú údr bu.
V tomto období pracovalo v spolo nosti 13 brigádnikov.
V roku 1992 do lo k al iemu roz íreniu inností za alo sa s
upratovacími slu bami a prenájmom strojov a pracovný kolektív sa
roz íril na 72 zamestnancov.
V roku 1995 dochádza k al ej zmene názvu spolo nosti a
historicky sa po prvýkrát objavuje názov Marián Prokop GIMAX.
V ro k u 1 9 9 6 p r i b u d o l
ivnostník - syn Mariána Radoslav
Prokop GIMAX. Ten s otcom podpísali
pre rmu k ú ovú zmluvu v roku
2004 - roz írenie slu ieb pre
spolo nos MATADOR a.s. Táto
zmluva bola výzvou na zvládnutie
a kých organiza ných úloh a mnohých pracovných preká ok a úskalí.
Ve mi intenzívna práca v tomto období si vybrala i svoju da na zdraví
v etkých zú astnených.
V roku 2011 Marián Prokop pod ahol a kej chorobe. Firmu po
om prevzali jeho synovia Radoslav, Marián a Matej. Krédo svojho otca
- poskytova kvalitné slu by a dokáza e poctivý a seriózny prístup k
práci sa v ivote uplatnia sa im darí nap a dodnes.
V roku 2002 vznikla Gimax s.r.o., postupne sa od nej odde ovali
spolo nosti
pecializujúce sa na
jednotlivé innosti. V
ro ku 2 0 0 9 to b o l a
GIMAX Servis,
zaoberajúca sa
istiacimi a
upratovacími prácami a
výrobnou logostikou, v
roku 2012 GIMAX ADZ personálna agentúra potrebná pre nábor pracovníkov a personálnu
prácu, v roku 2013 GIMAX Logistic pecializujúca sa na vstupnú
logistiku, t.j. dopravu materiálov pre výrobu, v roku 2014 GIMA plus,
LOG Komplex a v roku 2015 GIMAX Tyres zaoberajúca sa skladovaním
hotových výrobkov.

Tohto roku oslávil GIMAX svoje 25. narodeniny.
Pri tejto príle itosti sme zastre ili v etky
spolo nosti GIMAX zna kou GIMAX GROUP.

...viac ako služby už 25 rokov

Spýtali sme sa za vás
Na rozhovor do nultého
vydania ná ho remného
asopisu som si nemohla
vybra nikoho iného, ne
majite a a konate a
spolo ností GIMAX Group, p.
Radoslava Prokopa.
Ako ste spokojný s napredovaním rmy a aké
sú Va e vízie do najbli ej budúcnosti?
o sa týka napredovania rmy, musím len

Výstupná logistika, skladovanie a
manipulácia s hotovými výrobkami

kon tatova , e spolu s kolegami sme zvolili
správne tempo a smer, preto e tvrdím, e zdravá
rma musí rás a posúva sa alej. Taká je doba,

Výstupnú logistiku poskytujeme pre spolo nos

ve ké rmy pohltia tie malé a v sú asnej zostave

Continental od roku 2014. Túto innos sme za ali vedenia rmy sa nebojím ís do nových projektov
vykonáva pod hlavi kou spolo nosti GIMAX aj v zahrani í, a tým rme zabezpe i rast, stabilitu
Logistics, ale kvôli zjednodu eniu

innosti a perspektívu. V najbli ej budúcnosti, presne od
spolo ností GIMAX Group sme v roku 2015 zalo ili 1.1.2017 spú ame novú prevádzku v eskej
spolo nos GIMAX Tyres. Jej výlu nou innos ou republike, v závode Otrokovice, o bude
je skladovanie a manipulácia s hotovými vy adova ve a síl, ale sme na to pripravení a ja sa
výrobkami
osobnými a nákladnými
te ím, e zo skúsenos ami, ktoré máme,
pneumatikami. Rovnakou innos ou sa súbe ne
rozbehneme al í zaujímavý biznis. Riadite om
zaoberá spolo nos LOG Komplex.
pre pobo ku v eskej republike bude p. Radoslav

Agentúra do asného zamestnávania
Personálny leasing pracovníkov zabezpe ujeme
od roku 2013. Sme dlhodobým partnerom

Crko . V sú asnosti prebiehajú rokovania aj v
Ruskej federácii o pred ení kontraktu v Jaroslavli.
Popritom spú ame v Dubnici nad Váhom novú
prevádzku skladu hotových výrobkov, o bude

spolo nosti Continental Matador Púchov. z n a m e n a p r i j a t i e n o v ýc h p r a c o v n í k o v,
Prioritne zabezpe ujeme do asné pridelenie nastavenie procesov a dokúpenie novej techniky.
zamestnancov na rôzne pracovné pozície do Samozrejme doma v Púchove pracujeme na
výroby spolo nosti Continental a pre potreby skvalit ovaní slu ieb a vytvorení stále lep ích
spolo ností GIMAX Group.

podmienok pre na ich zamestnancov, aby sme
neustále zvy ovali kultúru vo rme.

Stavebné práce

Mali by ste pre zamestnancov nejaký pozitívny
odkaz, povzbudenie?

V roku 2014 vznikla my lienka roz íri

Tak ako som spomenul v predchádzajúcich
poskytované slu by GIMAX Servis o stavebnú vetách, stále chcem veci posúva vpred. o sa týka
innos . V za iatkoch sme innosti zabezpe ovali zamestnancov v na ich spolo nostiach, ur ite aj
len pre potreby spolo ností GIMAX Group, ale v oni cítia pozitívne zmeny, ktoré robíme nielen v
sú asnosti sme pôsobenie roz írili aj na externé mzdovej oblasti, ale aj rôzne ne nan né bene ty,

stavby. Hlavnou nápl ou práce je projekcia a ktoré im vytvárajú podmienky, aby si prácu v
realizácia diela. Základom je profesionálny prístup
na ej rme vá ili a boli spokojní. Chceme v tom
k zákazníkovi od prvého stretnutia, tvorbu
pokra ova a postupne zvy ova úrove , preto e z
projektu, cez realizáciu stavby a po pomoc pri
r my, ktorá sa radí medzi ve ké r my v
rie ení problémov aj po dokon ení diela.
Tre n i a n s k o m k r a j i , s a s t áv a a t r a k t í v ny
Názov Gimax takto postupne prechádzal mnohými obmenami, ale
základ zostal a dnes mô eme s hrdos ou hovori o skupine GIMAX
zamestnávate . Ten kto pozná rmu dlh ie, mi dá
GROUP, ktorá zastre uje viacero spolo ností a ktorá v sú asnosti
za pravdu, e sa neustále posúvame vpred a z
zamestnanáva viac ako 1400 zamestnancov.
Usilovnou prácou a motiváciou v etkých spolu-pracovníkov sa
malej rodinnej rmy sa stáva stále rodinná, ale
spolo nosti Gimax darí roz irova svoje slu by nielen o do rozsahu
ve ká nadnárodná spolo nos .
prác, ale i teritoriálne, pobo ku má Gimax i v Rusku.
akujem vám za rozhovor.
V roku 1990 bol na po iatku sen, ktorý mal Marián Prokop.
Mgr. Anna i tíková
My dnes spolo ne tento sen nap ame.

Relax
OSEMSMEROVKA
Na oslave man elka hovorí man elovi - drahý spievaj, tak spievaj! Ale pre o,
uduje sa man el. Lebo ke spieva , ...(tajni ka)

Blahoželáme

tyri na zahriatie
Dvaja ekonómovia popíjajú v kr me. Jeden
ekonóm vraví druhému: ,,E te deci investícií a
je zo m a nehnute nos !
***
Horoskop na zajtra:
Zajtra Vás budú v etci chváli , nosi na rukách
a zah a kvetinami.
Pohreb je u taký...
***
Upratova ka na policajnej stanici ohlasuje
znásilnenie. Policajt spisuje zápisnicu a pýta sa
upratova ky:
- Pani a nemohli ste ujs ?
Ona roz úlene odpovedá:
- A ako? Na pravo stena, na avo stena, on za
mnou a vpredu u som mala poumývané!
***
Man elka sa vráti ubehaná domov a vraví:
- Teda, to u presahuje v etky medze! Ja a
h adám po v etkých kr mách a ty si tu
spokojne umýva riad!!!

Svoje ivotné jubileá oslávili
Bartoník Milan
Jakoda Eduard
Balá ová Anna
Ba ka Ján
Jura íková Daniela
Michálek Viliam
Medvecký Ladislav
Mihálik Peter
Prostinák Albín
Pavlis Jozef
Tomá ek Pavol
Nekoranec Pavol
Prostinák Albín
Hudecová Eva
Záhorák Peter
Skalka Pavol
Bauerová Matylda
Útly Miroslav
Urí ková Marta
Ing. Ba ová Nora
I volt Jozef
Ing. Zelková Anna
Flori Ján
Bambúch tefan
Slamka Du an

Nem ek Miroslav
Buj ák Marek
Kraj í Ivan
Luhová Daniela
Sýkora Ivan
Paroha Jozef
Vard ák Miroslav
Binková Mária
Li betin tefan
Pavlis Jozef
Magát ubomír
aradin Peter
Turza Du an
Mo ková Eva
Fra tia Peter
I volt Jozef
Kubi tík Rudolf
ajdák Ján
Li ka ubomír
Svorada Bohuslav
Dundek Jozef
Pilný ubomír
Michálek Viliam
Krch ávek Martin
Ház Ján

Jubilantom gratulujeme
a do al ieho ivota eláme
ve a astia a úspechov.

Fotosú a Leto 2016
po li foto a vyhraj prekvapenie
Leto sa nám pomaly blí i ku koncu a vychutnávame si posledné slne né
lú e. Mnohí z vás ur ite boli oddychova pri mori, na horách, prípadne aj
doma a za ili ste ve a milých, ur ite aj zábavných zá itkov. Ak sa vám podarilo
nejaké takéto momenty zachyti fo ákom, budeme radi, ak sa o ne podelíte.
Zárove v rámci vydania prvého ísla remného asopisu vyhlasujeme
sú a

o najvtipnej iu fotogra u z dovolenky.

Svoje fotogra e mô ete posiela na email anna.sistikova@gimax.sk. Po
zozbieraní dostato ného
po tu fotogra í zasadne
odborná porota, ktorá
vyberie tú naj

a autor

bude odmenený malým
prekvapením. Te ím sa na
va u hojnú ú as .
- AS -
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