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Čaro chrípkového obdobia.
Sčervenieva sa, zožltieva, zmráka a
ochladzuje. Pri púšťaní šarkanov na
mojom obľúbenom mieste sme s deťmi
spozorovali v krásnom pravidelnom
véčku divé husi. “Už?” - pýtam sa ich.
”Už odchádzate?” Vždy mi to príde akosi
skoro, keď ich prvý krát vidím odlietať
a mám chuť ísť s nimi do teplých krajín. Zamávame im na šťastnú cestu a
pokračujeme ďalej v zábavke s mojimi
dvomadrobcami. Je to pre mňa vždy
akýsi zvonec do posledného kola. Ako
keď bežci bežia svoj závod, aby vedeli,
že do cieľa majú už len jedno kolo. Keď
odlietajú divé husi, akosi vždy bilancujem čo som chcela, čo stihla a čo nestihla toto leto. Mám rada jeseň. Keď je
teplá, farbená, voňavá, milosrdná k mojim restom mi dovolí postíhať ešte čo–
to, než príde zima. Mám rada dlhú jeseň,
keď po večeroch začnem doma variť

víno na zahriatie, zapálim si voňavú
sviečku na stole, zamotaná v deke na
gauči so škoricovým čajom v ruke sa po
práci vrátimk rozčítaným knihám. Alebo
keď s deťmi chodíme na gaštany či šípky
a túlanie sa v lese, zbožňujú šuchot lístia pod nohami, dážď z agátových lístkov a tešia sa každému hríbiku. A je
to možno zvláštne, ale mám svojim
spôsobom rada i ten jesenný smútok,
jesennú melanchóliu, lebo i to patrí k
životu a človeku, hoc sa to nezdá, dobre
padne občas sa potýrať smútením. Býva
často clivejšie, prídu na rozum záblesky
starých vôní, obrázkov z pamäte, hlasov, tvárí...čo už nie sú, alebo sú príliš
ďaleko, aby sme za nimi zabehli, znova
ich počuli, videli, objali. I o tom je jeseň,
o akomsi zastavení sa, obzretí za sebou,
spomalení, vysporiadaní sa so všetkým,
na čo cez leto nebol čas. A potom

príde zima, zasa na pol roka. Všetko
zabieli ako keď zgumujete na papieri
čmáranice, s ktorými nie ste spokojní.
Ako keď priložíte náplasť na škrabanec,
užijete liek proti bolesti. Ale do zimy
ešte času dosť, teraz si poďme užívať
červenú, zlatú, melancholickú, voňavú
jeseň, s véčkom na oblohe, lúčením sa s
husami, stíhaní mne stihnutého, hlbším
prežívaním všetkého, čo sme v lete v
sebe len tak ledabolo zahrabali, vychutnajme si pod nohami šuštiace lístie v
lese, a čakajme na prvý sneh.
Za redakciu
referent náboru
a internej komunikácie
Mgr. Anna Šištíková

VYHODNOTENIE ZLEPŠOVACIEHO HNUTIA ZA DRUHÝ
KVARTÁL 2017
Zlepšovanie procesov v našej spolo
čnosti hrá dôležitú úlohu pre rozvoj a
rast kreativity našich zamestnancov. Za
účasť na zlepšovaní motivujeme svojich
zamestnancov prostredníctvom finan

čných odmien, ale aj vecnými cenami
a poukážkami v jednotlivých motiva
čných akciách. Hlavnú úlohu v motivácii musí zohrávať jednoznačne priamy
nadriadený v dennom procese so svojimi spolupracovní
kmi. Prínos zapájania pracovníkov do
procesov zlepšovania nie je iba v úsporách nákladov. Predovšetkým v oblasti
bezpečnosti práce je
aktivita zamestna
ncov dôležitá. Nie
každý návrh automaticky znamená
zníženie nákladov.
V prípade zabezpe-

čenia bezpečnosti na pracovisku nám
v konečnom dôsledku z dlhodobého
hľadiska prínosy prinesú. Vyššia bezpe
čnosť znižuje riziko úrazov, a teda aj riziko, že spoločnosti bude chýbať skúsený
pracovník.
Peter Čief
Vedúci priemyselného inžinierstva

V čísle nájdete
Zamestnanecká lotéria
Wellnes & Fitness
Aktivity OZ Za lepší Púchov
Vtipovisko
Jubileá

PODPORUJEME DUÁLNE VZDELÁVANIE
Spoločnosť Gimax sa rozhodla zapojiť do
podpory školstva pri previazaní teórie a praxe, a to v oblasti logistiky. Začiatkom minulého kalendárneho roka sme začali intenzívne spolupracovať s SOŠ Púchov, výsledkom
čoho bolo absolvovanie odbornej praxe z
logistiky ôsmich žiakov 3. ročníka v našej
spoločnosti. Po pozitívnych ohlasoch na
oboch stranách sme sa rozhodli našu spoluprácu s SOŠ Púchov prehĺbiť tým, že sme v
plnej miere uhradili dvom vyučujúcim SOŠ
kurz FIATA DIPLOMA na Žilinskej Univerzite.
Výhody, vyplývajúce zo spolupráce s firmou Gimax:
•
•
•
•
•

reálna prax vo firme Gimax
počas praktickej výuky možnosť privyrobenia
možnosť získania vodičského preukazu
skupiny B zdarma
kontakt so Žilinskou univerzitou
materiálny podpora výuky

Uplatnenie po skončení školy:
absolvent sa zamestná v logistických centrách a prepravných firmách.
Ako budúci odborník môže:
•
vykonávať činnosti v oblasti logistických služieb
•
organizovať, riadiť a zabezpečovať všetky druhy dopravy a prepravy
•
spracovať sprievodné doklady pre
vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu a vypočítať prepravné
•
zisťovať a kontrolovať hmotnosť zásielok
•
evidovať zásielky
•
využívať poznatky z colného, správneho, trestného, devízového, medzinárodného práva a poisťovníctva pri
riešení problematiky medzinárodnej
prepravy
•
vykonávať činnosti v oblasti skladového hospodárstva
Po skončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

WELLNESS A FITNESS OPÄŤ V PLNEJ PREVÁDZKE. POZOR, ZMENA!
Vzhľadom k tomu, že wellness a fitness bolo v dňoch určených pre pánov plne vyťažené a dámy tento benefit
využívali pomenej, čo je v personálnom zastúpení vo firme logické, rozhodli sme sa pre zmenu v časovom
harmonograme.
		

Wellnes
Pondelok 14,00 – 20,00 hod MUŽI
Utorok
14,00 – 20,00 hod MUŽI
Streda
14,00 – 20,00 hod ŽENY
Štvrtok
14,00 – 20,00 hod MUŽI
Piatok
sanitárny deň
Fitness

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.00 - 20.00
7.00 - 20.00
7.00 - 20.00
7.00 - 20.00
7.00 - 20.00

NOVÉ PREUKAZY NA AUTOBUS
Dôrazne žiadame zamestnancov využívajúcich firemnú bezplatnú autobusovú
dopravu, aby si vyzdvihli nové preukážky na kvartál OKTÓBER - DECEMBER u
svojich priamych nadriadených, v prípade SHV na personálnom oddelení.
Žiadame zamestnancov o zodpovedný
prístup, nakoľko aktualizácia zoznamov
je dôležitá pre spracovanie podkladov
pre fakturáciu.

Masáž si treba zarezervovať pri vstupe do wellness. Na recepcii wellness centra je nutné
sa preukázať preukazom zamestnávateľa GIMAX. Odporúčame si doniesť vlastný uterák a
šľapky. Posledný vstup do wellness centra je o 19,00 hod. Jeho kapacita je 20 osôb. Všetky
prípadné otázky a informácie o aktuálnej obsadenosti si môžete preveriť na t. č. 0911 144
695

FITNESSS CENTRUM OSTÁVA BEZ ZMENY
Fitness centrum je otvorené v pracovné
dni pre mužov aj ženy. Pri návšteve fitness
centra sa v šatni prezujete do športovej
obuvi. Kapacita zariadenia je 10 osôb.
Opäť všetkých pozývame a tešíme sa na
hojné využívanie tohto príjemného be-

nefitu, hlavne v tomto jesennom období.
Príďte sa vyhriať do sáun, zrelaxovať vo vírivke a uvoľniť sa pri masáži.
Všetci ste srdečne vítaní.

ZAMESTNANECKÁ LOTÉRIA
Pracujete pre GIMAX? Chodíte poctivo do práce? Aj vy môžete vyhrať!
Ak ste v posledných dňoch v práci zachytili
šumy o tom, že prebieha nejaké žrebovanie
a dá sa vyhrať nemalá suma peňazí, tak tie
šumy boli pravdivé. Zamestnávatelia z GIMAX GROUP sa rozhodli pripraviť pre svo
jich zamestnancov ďalší
benefit, ktorý dostal názov „Zamestnanecká lotéria“.
Prvé žrebovanie prebe
hlo za účasti zástupcov
zamestnancov už 27. septembra a šťastnou výherkyňou sa stala pani Verka
Flanjaková zo skladu hotových výrobkov v Púchove. Ak sa pýtate, čo vlastne vyhrala, tak vedzte, že
celých 1 000 eur v čistom,
ktoré jej budú vyplatené
ako mimoriadna odmena
v najbližšom výplatnom
termíne. Že jej budú vyplatené v čistom znamená, že všetky dane
a odvody už odviedol zamestnávateľ a pani
Flanjaková dostane na účet okrem svojej
mzdy ďalších tisíc eur.
Dobré, nie? Teraz vám určite napadne otá

zka, čo treba urobiť, aby ste sa do lotérie zapojili aj vy.
Odpoveď je jednoduchá - vôbec nič. Do
lotérie je automaticky zaradený každý zamestnanec GIMAX-u, ktorý bol v pracovnom

pomere k poslednému dňu kalendárneho
mesiaca pred žrebovaním. Pre získanie výhry Vám stačí splniť iba dve podmienky:
prvou je, aby ste v predchádzajúcom mesiaci nemali žiadnu absenciu v práci. Teda aby

ste nemali žiadne vyšetrenia u lekára, vymeškané zmeny, alebo dočasnú pracovnú
neschopnosť (okrem prípadu, ak ste boli
práceneschopný v dôsledku pracovného
úrazu zapríčineného inou osobou). Ospravedlnená je, samozrejme, neprítomnosť v práci z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka, vlastnej svadby,
alebo darovania krvi.
Druhou podmienkou je, aby mali zástupcovia zamestnancov pri žrebovaní šťastnú ruku a vyžrebovali práve
vás. Nič viac už netreba.
Takže – ak ste v septembri nevyme
škali žiadnu pracovnú zmenu, šťastie
sa pri ďalšom žrebovaní môže usmiať
aj na vás.
Žrebovať sa bude v poslednom októbrovom týždni, a potom vždy v po
slednom týždni kalendárneho mesiaca, až do konca roka 2017.
Ak ste nejakú tú zmenu vymeškali,
nevadí. Odpracujte všetky zmeny v
nasledujúcom mesiaci a pri ďalšom žrebovaní môžete vyhrať aj vy.
Stačí iba chodiť do práce. Jednoduché, nie?
Veľa šťastia!

DÚHA V SRDCI
Šiesty ročník benefičného podujatia Dúha v
srdci, ktoré sme aj my finančne podporili z
nášho občianskeho združenia, sa uskutočnil
v Novom Meste nad Váhom 24. Septembra
2017.
Spoločenskú sálu Mestského kultúrneho
strediska zaplnili stovky ľudí, ktorí mali radosť z hudby, tanca a tvorivých aktivít. Toto
jedinečné podujatie, pripravené nielen pre
deti a mládež s mentálnym alebo zdravo
tným postihnutím z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ponúklo pestrú mozaiku
hudby, spevu, tanca, zábavy a tvorivosti.
Dúhová zábava a tvorivosť
Benefičné podujatie Dúha v srdci pre deti
a osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím a pre deti z detských domovov z
Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovalo Centrum sociálnych služieb Nové
Mesto nad Váhom, Mesto Nové Mesto nad
Váhom, Občianske združenie Život s dúhou
v srdci a Občianske združenie Milan Štefánik, pod záštitou predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

Podujatie ponúklo aj množstvo tvorivých
aktivít, workshopov a zábavy. Tancovala sa
zumba, pripravené bolo maľovanie na drevo, či tričká, maľovanie horúcim voskom i výroba originálnych šiltoviek. Svoje zručnosti
si deti mohli vyskúšať pri výrobe šperkov,
košíkov, plstení a do sýta si mohli zašantiť v
skákacom hrade či jazdou na odrážadlách.
Štvorhodinový maratón rôznych žánrov
hudby zo Slovenska
i zahraničia čakal na
všetkých zúčastnených. V rámci kultúrneho programu
vystúpili: Adam Ďurica, Vidiek, Maduar a
IvannaBagová, Grai /
Rusko/,Juraj Kohútik
z Centra sociálnych
služieb pre mentálne
postihnutých, ZUMBA Aminata /Francúzsko/ a Zumba s
Denisou a moderátor
Roman Pomajbo.

Podujatie navštívilo spolu 541 hendikepovaných z 24 ústavov a zariadení spolu so
svojím doprovodom a v rámci integrácie a
začlenenia do spoločnosti 114 bežných ná
vštevníkov.
Tešíme sa, že sme aj my mohli svojim málom
vyčariť úsmev na tvári tým, ktorí ho najviac
potrebujú.

Občianske združenie Podpora rozvoja v Púchove

POMOC, KEĎ JU POTREBUJETE
Asi každému sa v živote pritrafí obdobie, v ktorom sa mu z nejakého dôvodu nedarí a doľahne naňho beznádej.
Príčiny sú rôzne – rodinné problémy,
ťažkosti v práci, veľmi často zdravotný
stav človeka, alebo jeho blízkych. V takých chvíľach je dobrá každá pomoc,
nech príde z akejkoľvek strany. Pomoc,
o ktorú sa často krát ani nežiadalo, veď
nie každý sa na počkanie zveruje so
svojimi problémami a práve tí najviac
skúšaní často čelia nepriazni osudu
sami a potichu.
Preto je dobré, že medzi nami žijú ľudia, ktorí ku problémom ostatných
nie sú slepí. Vycítia ťažkosti kolegu,
podriadeného, a keď majú príležitosť, tak pomôžu. Napríklad tým, že
ho odporučia na finančný príspevok
od nášho gimaxáckeho občianskeho
združenia.
Práve vďaka takýmto ľuďom sa nám v
posledných mesiacoch darilo pomáhať a financie vybrané z 2 % z dane
za rok 2015 sme rozdelili tým, ktorí to
potrebovali. Pozostalému manželovi
po zamestnankyni, ktorá navždy odišla priamo na pracovisku. Osamelým
matkám a otcom, ktorí poctivo chodia

do práce a zároveň sa stíhajú starať o
svoje malé ratolesti. Ľuďom, u ktorých
sa k ostatnému trápeniu ešte pridala
pliaga rakovina. Aby to nebolo len o
smutných veciach, prispeli sme aj na
podujatie Dúha v srdci, aby si mentálne postihnutí z okolia mohli vypočuť
napr. Adama Ďuricu a nájsť trochu radosti v živote za múrmi ústavu.
A keďže ide pri záchrane života niekedy o minúty, pomohli sme aj s nákupom defibrilátora pre obec, kde cesta
záchranke trvá naozaj dlho.
Celkovo sme od štátu za vybrané dane
z príjmu roku 2015 dostali 5 134,33 €.
A presne toľko sme potrebným ro
zdelili. Do posledného centu.
Na záver výzva:
Ak ste čítali tieto riadky a máte kolegu, o ktorého zlej situácii viete (aj
keď vám o nej sám nepovedal), dajte
vedieť svojmu majstrovi. Občianske
združenie Podpora rozvoja v Púchove tu pre vás bude aj v ďalšom roku. A
keď pomáhať, tak tým, ktorí to naozaj
potrebujú.
OZ Podpora rozvoja v Púchove

Narodené deti jún - august 2017
Karas Peter, nar. 28.6.2017
Gaďo Tobias, nar. 1.7.2017
Kučíková Ema, nar. 3.7.2017
Hajňuková Timea, nar. 6.7.2017
Loduhová Emma, nar. 7.7.2017
Kandráč Sebastián, nar. 30.8.2017
Briš Samuel, nar. 09.8.2017

MušákováZoe Charlotte, nar. 21.7.2017
Pagáč Adam, nar. 11.7.2017
Čechvalová Viktória, nar. 11.8.2017
Gašpar Tomáš, nar. 31.7.2017
Lašáková Linda, nar. 28.8.2017
BibicSara, nar. 16.8.2017
Relax

VTIPOVISKO - CHUCKOVISKO

Chuck Norris bol na detektore lži. Tá mašina sa ku všetkému priznala.
Chuck Norris si raz odsedel doživotie bez možnosti podmienečného
prepustenia.
Keď je človek v nebezpečenstve, príde ho zachrániť anjel strážny. Keď je v
nebezpečenstve anjel, prichádza Chuck Norris.
Chuck Norris nemal nikdy problém s alkoholom. Avšak alkohol má problém s Chuckom Norrisom.
Chuck Norris nezapína svetlo, ale vypína tmu.
Po piatkovej noci nebude mať Chuck Norris Opicu. Ale Opica Chucka Norrisa.
Chucka Norrisa raz kusla kobra do nohy. Po troch dňoch veľkej bolesti kobra zomrela.

Blahoželáme
Svoje životné jubileá oslávili
20 rokov
Biely Marek
Panáček Juraj
Baláž Patrik
Belúch Erik
Minarčík Patrik
Miškech Matej
Oščatková Lenka
Rác Peter
Blažej Juraj
Gardoň Peter
Hochlová Stanislava
Markuš Marek
25 rokov
Kudlejová Andrea
Chleban Milan
30 rokov
Zedník Roman
Boháč Augustín
Jurči Miroslav
Jajcay Tomáš
Škrtelová Petra
Boháč Augustín
Osrman Michal
Belavý Marek
Chlad Erik
35 rokov
Pavlík František
Bagin Róbert
Dolník Tomáš
Ondruš Anton
Galbavý Daniel
Žilinková Jana
Šubík Ivan
40 rokov
Prokop Radoslav
Jakúbková Jarmila
Husárová Miroslava
Luhový Peter
Daniško Bronislav
Kučiak Jozef
Glváč Peter

Beláková Michaela
Jasenovský Ondrej
Luhový Stanislav
Janco Vladimír
Martiš Peter
Gabčo Ivan
Prostinák Juraj
Chano Marek
45 rokov
Kmecík Juraj
Rovenský Stanislav
Revák Roman
Jakubíková Ľubica
Luliaková Gabriela
Uhliarová Viera
50 rokov
Kušnierik Jaroslav
Hilse Oto
Hriadel Pavol
Molnár Ibojka
Hlávek Ľubomír
Hlaváč Emanuel
Barek Miroslav
55 rokov
Zelenák Milan
Hurta Daniel
Vaštík Milan
Džačovský Andrej
Ďuriš Miloš
Chyma Jozef
Florek Milan
Trnka Milan
60 rokov
Gajdoš Jozef
Janošková Ľudmila
Drahutová Božena
Štefanec Jozef
Fujerík Jaroslav
Rendek Ľubomír
65 rokov
Šatková Marie

Svoje pracovné jubileá oslávili
25 rokov
Panáčková Anna
15 rokov
Ondrášech Jozef

10 rokov
Kudlej Jozef
Ďuriš Michal
Behro Michal
Martinka Jozef

Jubilantom gratulujeme
a do ďalšieho života želáme
veľa šťastia a úspechov.
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