
Vážené kolegyne, kolegovia.
Blíži sa nám obdobie, na ktoré 
sme všetci tak dlho čakali. 
Prichádza leto, slnečné dni, do-
volenky. Leto a s ním dni plné 
pohody, výletov, nekončiacich 
sa zábav a skvelých 
dobrodružstiev. Či už si to svoje 
zaslúžené voľno užijete doma 
na záhrade, alebo sa chystáte 
spoznávať krásy Slovenska či in-
ých cudzích krajín, nezabúdaj-

te na dodržiavanie pitného 
režimu a pravidelnú ochranu 
pred slnkom, aby ste si dovo-
lenku užili v zdraví a zostali vám 
na ňu iba tie najpríjemnejšie 

spomienky.   
                             

Mgr. Anna Šištíková
referent náboru 

a internej 
komunikácie

Stĺpček vedenia spoločnosti

Milé kolegyne, milí kolegovia!

 Kalendárny rok 2017 
sa nám preklopil do svojej 
druhej polovice. Veľa z nás si 
isto povie, že je neuveriteľné, 
ako rýchlo to zasa letí. Blíži 
sa nám leto, a to znamená, 
že sa blíži aj letná dovolenka. 
Každý ju trávi inak. Niekto 
ide k moru, niekto do hôr, iní 
chcú byť hlavne so svojimi 
blízkymi. Doba, ktorú žijeme 
je veľmi rýchla, a neostáva 
nám v nej veľa času na seba, 
na rodinu, na priateľov. Preto 
obdobie letných dovoleniek 
je ideálnym časom, aby sme 
aspoň na chvíľu spomalili a 
načerpali sily (fyzické aj psy-
chické) do ďalších pracovných 
dní. Kolegovia, kolegyne pra-
jem Vám pohodové prežitie 
letných dovoleniek na mi-
estach, kde si odpočiniete 
spoločne s ľuďmi, ktorí Vám to 
spríjemnia.

Ing. Michal Štubňa 
personálny riaditeľ

V čísle nájdete
Rozhovor so zamestnancom
Vyhodnotenie BOZP
Job Expo v Nitre
Voľné pracovné pozície 
Vtipovisko
Jubileá

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ GIMAX 1. MÁJ
V pondelok 1.5.2017 sa od 8 do 13 hodiny konal Deň otvorených dverí 
Continental. Oslavovalo sa 67. výročie začatia gumárenskej výroby v 
Púchove a zároveň 10. výročie vstupu koncernu Continental do Conti-
nental Matador Rubber. Popri sprievodných akciách Continental sme 
na Skladoch surovín vytvorili Gimax námestie dobrej nálady, kde sa 
moderátor Richard Vrablec staral o zábavu a súťaže pre najmenších. 
Deti si prišli na svoje darčekmi, rozdávali sa pastelky, nálepky, bubli-
fuky, jojo a asi najobľúbenejšie balóny. Príležitosť sme využili aj našim 
náborovým stánkom, kde sa návštevníci mohli informovať o firme, 
voľných pracovných pozíciách, vziať si prospekty, či firemné Novinky. 
Zároveň sme sa pokúsili o zápis do Slovenskej knihy rekordov počtom 
odtlačok rúk na návese kamiónu. Počas 3 hodín sa podarilo na plachtu 
kamiónu urobiť 872 farebných odtlačkov rúk, čím sme urobili ustano-
vujúci slovenský rekord. Celé toto dopoludnie sa nieslo v znamení 
skvelej nálady, vtipov a smiechu.

Spravodaj členských spoločností Gimax Group, č. 4, jún 2017



1. Kedy a ako ste sa dostali k behaniu?
Rozhodnutie začať behať padlo v marci 2012, mal som skoro 45 
a nikdy predtým som nebehal ani nerobil žiadny šport. Zostal 
som doma, bez práce. Začal som behávať pravidelne 3-4x do 
týždňa, postupne som pridával vzdialenosť a asi po dvoch me-
siacoch som prvýkrát zdolal okruh Púchov- Nimnica- priehradný 
múr- Staré Nosice- Púchov, čo je presne 9km.Povzbudený týmito 
výsledkami som k tomu ešte pridával, až som sa dopracoval k 
tomu, že som ten okruh dal 2x po sebe, čiže 18km. No skutočný 
zlom nastal až keď som k Nosickému okruhu pridal aj okruh do 
Beluše popri kanáli, kde chodia korčuliari a dostal som sa cez 
22km. Vtedy mi skrsla v hlave myšlienka, že zabehnem na jeseň 
Košický maratón.Jednoducho sa mi zdalo, že to je “len” raz toľko 
ako teraz behávam. Maratón je presne 42km aj 195m.

Rozhovor so zamestnancom - Mariánon Hudecom (49)
Určite každý z nás má svoj koníček. Také to svoje, kedy vypne a robí to, čo má rád. Veľa z nás sa venuje záhradkárčeniu, hubárčeniu, rôznym 
športom. Niektorí sa venujú menej obvyklým záľubám, ako napríklad náš kolega zo Skladov surovín - Marián Hudec (49). Aktívne sa venuje 
maratónovému behu, behu do vrchu, otužovaniu a zimnému plávaniu, pasívne psom, motorkám, fotografovaniu - hlavne vtáctva, turistike, 
bicyklu. Najviac sme sa zaujímali o beh a zimné plávanie.

Spýtali sme sa za vás

čas, za ktorý zabehnú a tak si každý vyberie približne za aký čas 
to asi zvládne a potom sa drží tempa toho svojho vodiča. Je to 
odstupňované po 15min a začína to na 2:30 až po 4:30. Lepší 
bežci ako 2:30 majú svojich osobných vodičov a horší ako 4:30 
už to nepotrebujú, tí sú radi, že dobehnú. Ja som sa smelo držal 
vodičov na 3h 30min. Trať Medzinárodného Maratónu Mieru 
Košice je v polmaratónska trať, ktorá sa beží 2x. Prvú polovicu, 
teda 21km aj cca97,5m som zvládol za 1h 45min,čiže teor-
eticky, keby som udržal toto tempo, tak by som ho dal celý za 
3h 30min. No hneď po obrátke sa mi začali vodiči vzďaľovať a 
ja som pochopil, že oni nezrýchlili, ale ja som začal postupne 
spomaľovať a to najhoršie ešte len malo prísť. Traduje sa, že 
maratón v skutočnosti začína na 35. kilometri. No a prišlo to! 
Začali ma bolieť svaly a šľachy, o ktorých som predtým ani neve-
del, že ich mám. Tempo sa stále spomaľovalo no nevzdal som to 
a bez kráčania som dobehol šťastne až do cieľa. Unavený, slabý, 
ubolený, ale šťastný. Pocity opäť nové, predtým nepoznané 
a neopísateľné, jednoducho to treba len zažiť! S časom 4hod 
02min 32sek som sa umiestnil v celkovom poradí na 577. mieste 
a v mojej kategórii na 160. mieste

3. Ako ste pokračovali s behom po tejto 
skúsenosti?
Prihlásil som sa na maratón v Prahe v máji 2014. Medzi tým ma 
oslovili miestni bežci z okolia Púchova, či si nechcem vyskúšať 
aj niečo iné ako len asfalt a nahovorili ma na horský kros a to 
rovno bez prípravy na pretek Pruské-Vršatec, ktorý sa konal 3. 
8. 2013 a štart bol netradične nie ráno, ale o 15:00 a v tieni bolo 
+37°C. Trať meria 9km a prevýšenie je + 534m. Beh do kopca 
je niečo celkom iné ako po rovine a tak som možno aj pol trate 
striedavo bežal a kráčal a z posledných síl som do cieľa dobehol 
s časom 59min 54sek .Nebol som síce posledný, ale 19. miesto z 
26 bežcov v mojej kategórii do 50 rokov nie je nič moc a na dlhšiu 
dobu som sa zapovedal, že zas až takúto extrémnu drinu ako je 
beh do kopca fakt nemusím. Len pre porovnanie absolútny víťaz 
preteku Imrich Magyar mal čas 38min 37sek.
Aj keď ma stále nahovárali na ďalšie preteky, či už do kopcov, 
alebo aj roviny, ja som si behal len sám pre seba, len pre radosť 
a odmietal som ponuky na preteky. Sústredil som sa opäť len na 
prípravu na Pražský maratón.  Ten sa síce atmosférou nevyrovnal 
Košickému, ale zas je to nádherná trať, ktorá je čisto maratónska 
bez možnosti polmaratónu a na štart sa nás tam postavilo skoro 
11.000 bežcov a to bol pre mňa tiež neskutočný zážitok. Dobrá 
zimná príprava urobila svoje a tento svoj 2. maratón som zabe-
hol už za 3hod 30min 9sek a umiestnil som sa celkovo na 1147 
mieste a 154. v kategórii od 40 do 50 rokov. 
A keďže sa hovorí nikdy nehovor nikdy, tak v príprave na tento 
maratón som sa opäť dal nahovoriť na kopce a v rámci prete-
kov Tour de Považie som absolvoval dve etapy. Jednu na Ostrú 
Malenicu a druhú na Manínec. No a to sa mi tak dostalo pod 
kožu, že po Pražskom maratóne som už prestal behať len roviny 
a prevažne som začal behať kopce a horské krosy. Síce som v tom 
roku ešte na jeseň ešte raz odbehol Medzinárodný Maratón Mie-

ru v Košiciach, ale mojou srdcovkou sa stali práve kopce. V sezóne 
2015 som už absolvoval všetky etapy Tour de Považie a umiestnil 
som sa s celkovým počtom bodov 382 na peknom 8. mieste a to 
ma len o jediný bod prekonal môj najväčší súper. Sezóna Tour 
de Považie začína koncom marca a končí začiatkom mája a tak 
zvyšok roka behám všetky preteky do vrchu čo sa dá a veľa z nich 
je zaradených aj do Slovenského pohára v behu do vrchu, čo je 
celkovo asi 16 pretekov. Tento rok je práve Slovenský pohár pre 
mňa priorita, lebo ako najmladší v kategórii muži od 50 do 60 
rokov mám veľké šance, pretože v pôvodnej mladšej kategórii 
som patril už k lepšiemu priemeru tesne za absolútnou špičkou.
A ešte musím spomenúť, že nakoľko mám rád aj dlhé trate, tak 
som v roku 2015 absolvoval aj dva ultramaratóny. V júni Non-
stop beh hrebeňom Nízkych Tatier o dĺžke 50km a prevýšenie 
+2900m a s časom 6hod 10min som skončil na 11. mieste v 
kategórii a 65. celkovo. Na konci augusta som absolvoval Goral 
maratón tiež 50km, ale prevýšenie už bolo “len” +1900m a tam 
som dosiahol čas 5hod 21min a umiestnil som sa na 8. mieste v 
mojej kategórii a 17. absolútne. Niekedy v budúcnosti plánujem 
zabehnúť aj u nás najdlhší ultramaratón Štefánik Trail, ktorého 
parametre sú 144,2km s prevýšením +5330m a -5680m. 
Rozdiel v behu do kopcov a horským ultrabehom je ten, že pokiaľ 
prevažná väčšina sa behá len hore, tak ultrabehy sa behajú po 
hrebeňoch a to je stále hore dole, čiže to čo vybehnete do kopca 
si zas zbehnete do ďalšej doliny a zas hore na ďalší kopec.

4. Vaše úspechy sú naozaj obdivuhodné. 
Stíhate sa popri behu venovať aj niečomu 
ďalšiemu?
Venujem sa veľa koníčkom, nie však tak intenzívne ako behu. 
K otužovaniu a zimnému plávaniu som sa dostal vlastne tiež 
cez behanie, lebo sme raz zobrali na Ostrú Malenicu bežať 
kamošovho známeho, ktorý síce niečo behával po rovine a aj cvičí 
workout, ale beh do kopca ho tak vytrápil, že sa nám asi chcel 
pomstiť a pozval nás na oplátku medzi Púchovskýchmrožov, kde 
on už 5 rokov otužoval. Ja som síce o tom uvažoval už niekoľko 
rokov,ale stále som sa nevedel odhodlať. Dva týždne na to sme 
tam s kamošom teda prišli, vonku bolo -5°C a voda mala 2°C, 
no hneď nás upozornili, že môžeme skúsiť len na 30 sec, pretože 
si to vyžaduje prípravu od jesene. Boli sme tam nakoniec 3min.
Mňa to tak chytilo, že som od toho dňa ani raz hádam nevy-
nechal ranné sprchovanie v studenej vode a pravidelne som 
s Mrožmi chodil na Váh každú stredu a nedeľu a už za mesiac 
som bol s nimi na celoslovenskom zraze otužilcov v Žiline, kde 
sa plávalo popri brehu pod vodným dielom.Skúsení otužilci mi 
odporúčali ísť na 150m von, že to mi na začiatok stačí, ale keďže 
som sa cítil dobre, tak som dal rovno 500m, o rok neskôr 1 km. 
Hovorí sa, že človek dokáže všetko čo si vie predstaviť a uverí, že 
je to možné. Ja som uveril.

Do ďalších dní prajeme Majovi 
veľa úspechov a ďakujeme za rozhovor.

Mgr. Anna Šištíková

2. Ako vyzeral teda Váš prvý maratón v 
Košiciach?
Atmosféra v Košiciach bola úžasná! Celé Košice žijú ten víkend 
len maratónom a sprievodnými akciami. Noc pred maratónom 
sa volá Biela Noc a je to len ťažko opísateľné, to musí jednoducho 
človek zažiť. Ráno bolo zamračené a sychravo. Štart bol o 9:00 
na ktorý sa postavilo spolu 870 maratóncov a asi 1650 bežcov 
na polmaratón plus asi stovka štafetárov. Moje osobné ambície 
boli skromné. Dobehnúť do cieľa. Na čase mi až tak nezáležalo, 
úspech je, keď dá amatér svoj prvý maratón za 4h 30min. Poc-
ity tesne pred výstrelom, keď už odrátavajú posledné sekundy 
9-8-7-6 .....sú len ťažko opísateľné a emócie sú vybičované na 
maximum, až má človek slzy na kraji. Po výstrele to ale ihneď vy-
strieda obrovská úľava a nastúpi adrenalín. V štartovom poli sú 
postupne rozmiestnení tzv. vodiči, ktorí majú na chrbte napísaný 



Oznamy
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PRIJATÉ ZN V OBLASTI BOZP ZA APRÍL 2017 ZOZNAM PRIJATÝCH ZN V OBLASTI BOZP ZA APRÍL 2017:

WELLNESS POČAS LETNÝCH 
MESIACOV JÚL A AUGUST
Oznamujeme zamestnancom, ktorí 
využívajú wellness a fitness, že počas let-
ných mesiacov bude otvorené nasledovne:
FITNESS bude otvorené v pôvodnom čase 
od 7,00 – 20,00 hod, v pondelok až piatok.
WELLNESS bude otvorené v obmedzenom 
režime, fungovať budú len masáže na ob-
jednanie podľa pôvodného spôsobu – tel-
efonicky alebo hneď po masáži sa záujemca 
objedná na ďalší týždeň.
Počas celofiremnej odstávky v dňoch 15. 
– 23. 7. 2017 bude wellness aj fitness cen-
trum ZATVORENÉ.

NOVÉ KARTIČKY NA AUTOBUS
Dôrazne žiadame zamestnancov 
využívajúcich firemnú bezplatnú autobus-
ovú dopravu, aby si do konca JÚNA vyzdvi-
hli nové preukážky na mesiace JÚL - AU-

Manipulačný pracovník / brigádnik
Jedným z možných pracovných zaradení môže byť 
zaskladňovanie vstupných surovín, vybaľovanie vs-
tupných surovín, manipulačné práce vo výrobe, príjem 
tovarov, nakládka osobných a nákladných plášťov, sorto-
vanie pneumatík, umývanie pneumatík, ručné aj robot-
ické tryskanie foriem suchým ľadom.

GUST u svojich priamych nadriadených, v 
prípade SHV na personálnom oddelení. 

CHCETE ZÍSKAŤ ODMENU 150€?
Odporučte pre Gimax nového zamestnan-
ca.  K získaniu odmeny je potrebné vyplniť 
formulár Odporučenie nového kandidáta, 
ktorý je k dispozícii na oddelení náboru, per-
sonálnom oddelení, prípadne u priamych 
nadriadených. Vyplnené Odporučenie je 
potrebné spolu so životopisom kandidáta 
doručiť v písomnej forme na oddelenie 
náboru – p. Šištíkovej, prípadne na person-
álne oddelenie. Doručenie odporučenia sp-
olu so životopisom v tejto forme je základ-
nou podmienkou získania odmeny a nie je 
možné prijímať odporúčanie spätne. 
Ak odporučený zamestnanec odpracuje 3 
mesiace, odporúčajúci zamestnanec dos-
tane odmenu 40€. Ak odpracuje ďalšie 3 me-
siace, teda spolu 6 mesiacov, odporúčajúci 

zamestnanec dostane odmenu 50€ a ak 
odpracuje ďalšie 3 mesiace, teda spolu 9 
mesiacov, odporúčajúci zamestnanec dos-
tane odmenu 60€. Súhrn odmien je spolu 
150€.

STRÁNKOVÉ HODINY PERSONÁL-
NEHO ODDELENIA
Žiadame zamestnancov o dodržiavanie 
stránkových hodín personálneho oddelenia 
na GIMAX Inštitúte.

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

6:00 - 10:00  |  13:00 - 14:45
nestránkový deň
6:00 - 10:00  |  13:00 - 14:45
nestránkový deň
6:00 - 10:00  |  13:00 - 14:45

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

Vodič VZV
Pracovné zaradenie môže byť: vykládka vstupných 
surovín a ich zaskladňovanie, preprava surovín, zmesí a 
polotovarov vo výrobe, zaskladňovanie hotových pneu-
matík, vychystávanie a nakládka plášťov, pracovník 
zabezpečujúci nabíjanie batérií pre vysokozdvižné vozíky.

Pracovník čistiaceho servisu / upratovačka
Pracovníci čistiaceho servisu zabezpečujú čistiace práce 
na strojných zariadeniach a údržbu v priestoroch, upra-
tovanie výrobných hál, upratovanie administratívnych 
priestorov, strojné upratovanie hál. 

Kontakt: praca@gimax.sk • 0911 094 523

Dňa 26.5.2017 bola za účasti Ing. Micha-
la Porubäna - riaditeľa pre služby a p. Pe-
tra Čiefa - vedúceho PI zodpovedného 
za zlepšovacie návrhy (ďalej len ZN), vy-
hodnotená tematická úloha podávania 
ZN zameraná na oblasť BOZP. Celkom 
bolo v rámci mesiaca BOZP prijatých 6 
ZN. Zlepšovatelia boli odmenený okrem 
stanovených pravidiel aj finančným bo-
nusom. 
Ing. Michal Porubän ocenil iniciatívu 
zlepšovateľov a zdôraznil význam 

• ZN č.21 názov: Ochranný stĺp - SHV DCA
• ZN č.23 názov: Zrkadlo na sprehľadnenie novej prepravnej trasy 
               – Sklady surovín
• ZN č.24 názov: Označenie AGV ťahačov výstražným značením 
                – Servis AGV
• ZN č.25 názov: Ochrana vyrovnávacieho mostíka na rampe ŠHR 
                – Sklady surovín
• ZN č.27 názov: Umiestnenie polguľovitého zrkadla na križovatke 
               v hale K - Sklady surovín 
• ZN č.28 názov: Zaistenie poklopu na šachte v skladoch surovín 
                – Čistiaci servis   

Ing. Miroslav Koncový, ESH

zlepšovateľské hnutia zvlášť pre oblasť 
BOZP, kde sa ekonomický prínos nedá 
vyjadriť finančne. Táto inici-
atíva však prináša inú hod-
notu - tú najvyššiu - ochranu 
nášho zdravia. 
Prítomným zlepšovateľom 
odovzdal poukážku na 
nákup tovaru v obchod-
nom dome Kaufland v 
hodnote 15 EUR a vyjadril 
presvedčenie, že v oblasti 

zlepšovateľského hnutia sa bude aj 
naďalej pokračovať.

V nestránkové dni sa vybavujú len nevy-
hnutne dôležité záležitosti, ako napr. 
odovzdanie PN.



Blahoželáme
Svoje životné jubileá oslávili

Svoje pracovné jubileá oslávili

Jubilantom gratulujeme 
a do ďalšieho života želáme 

veľa šťastia a úspechov.

Linet Petr
Gažo Michal
Pápež Dušan

Wojciechowski P. Ryszard
Macak Michal
Juřica Dušan

Šranka Vladimír
Polacký Roman
Bizoň František

Novosádová Viera
Bongilaj Václav
Kapusta Rudolf
Hlaváč Jaroslav

Kubiš Pavel
Reksa Milan

Uríčková Marta
Škorvánková Helena

Kežmarky Peter
Šranka Vladimír

Kürti Filip
Macak Michal
Cigánik Pavol

Kuchárik Jakub
Kaniak Ľuboš

Hulín Erik
Katerinčin Jozef
Porubčan Patrik

Ombárová Ľubica
Marcinko Juraj
Trubačik Anton

Plevák Patrik
Zedník Roman
Gregor Matej

Michalík Vladimír

25 rokov 
Trnková Magdaléna 

20 rokov 
Pleváková Lena 
10 rokov 

Hlaváč Jaroslav
Jajcay Tomáš 
Šatka Lukáš 

Tanuška Peter
Bartha Ladislav
Bottka Marek

Paliesek Tomáš
Husárová Alžbeta
Darnady Vladimír

Kucháriková Gabriela
Janík Peter

Trnková Magdaléna
Matlovič Tomáš

Linhardová Milada
Sedliak Miroslav

Holčík Milan
Ďuriková Daniela

Pazúr Miroslav
Milankovič Siniša
Bednárik Daniel

Dudaš Želko 
Valach Ľubomír
Gločka Andrej
Baláž Miroslav

Školnikovič Milan
Martinková Monika

Ďuriš Michal
Mikula Ján

Tamáši Peter
Jancík Milan
Vajdík Ivan
Bačík Pavel

Medvecká Monika
Čimbora Miroslav

Filiač Miroslav
Dudák Miroslav

Ligas Štefan
Kristín Štefan

Hozáková Jaroslava
Svíčka Ivo

5 rokov 
Savko Rastislav 
Balážová Anna

Labaj Milan
Lisáček Roman
Pacholík Martin
Reksová Daniela
Slamka Dušan

Štefániková Gabriela
Žilinková Jana

“Ocko? Prečo nášmu dedkovi hovorili národný buditeľ?”
“Lebo vždy keď išiel z krčmy, zobudil tri dediny.”

Viete, kedy kura pípne posledný krát?
V obchode pri pokladni.

Rozprávajú sa dve ženy. Prvá hovorí: “Ideme nakupovať, muž mi dal kreditku.”
Druhá sa pýta: “A pin dal?”
Prvá odpovedá: “Nie, nepindal.” 
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JOB EXPO V NITRE
NAJVÄČŠÍ VEĽTRH PRÁCE 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v 
apríli pripravilo už 7. ročník Veľtrhu práce 
- Job Expo 2017 v spojení s 19. ročníkom 
medzinárodnej burzy práce EuropeanJob-
Days 2017. Konal sa 27. – 28. apríla 2017 na 
Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na tomto 
najväčšom veľtrhu práce mali možnosť vy-
stavovatelia prezentovať svoju spoločnosť 
pred širokou verejnosťou a vybrať si pria-
mo budúcich zamestnancov, či nadviazať 
kontakty s budúcimi partnermi.
Uchádzači o zamestnanie našli na tomto 
veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slov-
enska i zahraničia, ktorí ponúkali voľné 
pracovné miesta „pod jednou strechou“. 
Pripravených bolo aj množstvo spriev-
odných podujatí – prednášok, work-
shopov.Súbežne, v termíne 26. – 28. ap-
ríla 2017 prebiehal aj 25. ročník celoštátnej 
prezentačnej a predajnej výstavy výrobk-
ov žiakov stredných odborných škôl Mladý 
tvorca 2017.
Celkový počet zúčastnených 
vystavovateľov bolo 229, z toho bolo 
179 slovenskí zamestnávatelia a vzde-
lávacie a poradenské organizácie, 

50 zahraničných zamestnávateľov a 
informačno-poradenských sietí EU. Počet 
ponúkaných voľných pracovných miest 
na Veľtrhu práce JOB EXPO 2017 bolo viac 
ako 31 000, z toho 11 897 priamo od prí-
tomných slovenských zamestnávateľov, 4 
258 ponúk voľných pracovných miest od 
zahraničných vystavovateľov a viac ako 
15 000 ponúk voľných pracovných mi-
est aktuálne zverejnených na pracovných 
portáloch. Počet návštevníkov dosiahol 
číslo 50 282. Počet návštevníkov, ktorí sa 
preukázateľne zaujímali o zamestnanie 
v stánkoch bolo viac ako 22 865. Vyše 
6 488 návštevníkov sa zaujímalo o po-
nuku zahraničných vystavovateľov. Počet 
návštevníkov, s ktorými zamestnávate-
lia plánujú uzavrieť pracovný pomer na 
základe pohovoru na Veľtrhu práce JOB 
EXPO 2017 bolo viac ako 1 129. Zahraniční 
zamestnávatelia plánujú uzavrieť pracov-
ný pomer s 294 návštevníkmi. Úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny zabezpečili bez-
platnú dopravu na Veľtrh práce JOB EXPO 
2017 pre 3 449 uchádzačov o zamestnanie 
zo vzdialenejších lokalít SR.


