Blahoželáme

QUALITY DAY
Dňa 09.11.2017 sa konalo tradičné
podujatie Quality Day, ktorého
hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie
všetkých zamestnancov, ktorí svojou
činnosťou vstupujú do výrobného procesu a výrazne tak ovplyvňujú kvalitu
konečných produktov vyrábaných v
závode Continental Púchov. Dosahovanie dokonalého produktu je snahou
všetkých zainteresovaných strán.
Zamestnanci našej spoločnosti sa na
tomto procese spolupodieľajú či už
na vstupe (sklady surovín), priamo vo
výrobnej logistike alebo na výstupe
(sklady hotových výrobkov). Je pre nás
silnou motiváciou rozhodnutie zákazníka, že chce a bude naďalej využívať naše
ponúkané služby. Preto našim cieľom
zostáva zvyšovanie celkovej výkonnosti
spoločnosti, pochopenie potrieb a plnenie očakávaní všetkých zainteresovaných strán, riadenie rizík a príležitostí,
preukázanie našej schopnosti trvalo
poskytovať kvalitné služby. Do tohto
procesu sú zapojení všetci zamestnanci
GIMAX, čo zaručuje jeho funkčnosť.
V rámci Q day prebiehala v priestore hlavnej vrátnice prezentácia
spoločnosti GIMAX. V tomto priestore bol tiež umiestnený náš stánok
s reklamnými predmetmi, ktoré mohli
zamestnanci obdržať za vyplnenie ankety. Anketa bola zameraná na sys-

tém manažérstva kvality, zavedený v
spoločnosti GIMAX, na základné informácie týkajúce sa udržiavania tohto
systému a zabezpečenie jeho trvalého
zlepšovania.
Touto cestou by som rada poďakovala
mojim kolegom, ktorí boli nápomocní
pri organizovaní podujatia. Verím, že
vám všetkým svojim profesionálnym a
milým prístupom spríjemnili tento deň
a že ste sa dozvedeli veľa nových informácií, ktoré dokážete ďalej využívať.
Adriana Hudecová
Vedúca oddelenia ESH a kvality

Relax

VTIPOVISKO
“Tak čo, ako si prežil tohtoročného Silvestra?”
“Ale... najprv som nevedel, kam mám ísť a teraz si zase nemôžem
spomenúť, kde som bol.”
Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: “Ešte stále si
myslíš, že nás chcú iba okúpať?”
Zákazníčka: “Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu, ktorá by zvýraznila jeho oči.”
Predavačka: “ Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju treba dobre zatiahnuť.”
Muž: “Zlatko, čo by si chcela na Vianoce?”
Žena: “Neviem....”
Na druhý deň cestou z roboty nájde muž kúsok hrdzavého plechu, schová si ho a na Štedrý
deň ho dá manželke pod stromček.
Žena: “Čo to, do pekla, je?”
Muž: “Neviem...”
Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 hodiny, zrazu jedna povie: ja už som unavená, kašlime
na to, zoberme neozdobený…
Vianočný koláč: RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA
Suroviny: dva kila dutych čokoládových figúrkoch, 2 až 5 litre rumu
Postup: zoberece čokoládovúfigúrku, odkrucce jej gebuľu, dolejece rum a možece takoj
konzumovac. A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty...
Ps: Tote chudobnejše možu skusic lacnejší variant, ten je bez dutých figúrkoch...

Svoje životné jubileá oslávili
20 rokov
Weissabel Peter
Muller Martin
Lacko Peter
Šarlaj Michal
Strapko Jakub

Hrnčík Ivan
Holienková Alžbeta
Gálik Miroslav
Ondricha Peter
Michálek Stanislav
Šištík Peter

25 rokov
HetflajšBoriš
Kopačka Marián
Magát Dominik
Adamec Jaroslav
Šimko Miroslav
Kopiš Radoslav
Kvasnica Peter
Bielik Tomáš

50 rokov
Hudec Marian
Janco Ondrej
Kubuš Stanislav
Sapáková Zdenka
Mišún Miroslav
HrušováViera
Hazala Peter
Nemlahová Emília
Turičík Zdeno

30 rokov
PejakovicSrdan
Letko Jozef
Holický Milan
Kopiš Peter
Gregor Jozef
Kvasnica Milan
Kandráč Rastislav
Filo Martin
35 rokov
Hradňanský Ľubomír
Mutala Marián
Nábelek Peter
40 rokov
Mičuda Ivan
Hloušek Andrej
Baška Vojtech
Baluchová Martina
Dundek Ľuboš
Toman Radoslav
45 rokov
Kučiak Rudolf
Jonasík Marián

55 rokov
PetrovicSiniša
Štrbáň Miroslav
Bajcárová Mária
Banincová Iveta
Moško Ladislav
Mišková Mária
Podstrásky Vladimír
Riecky Ján
Konečný Jozef
Pleváková Alena
Jukech Štefan
TranNgocSon
60 rokov
Škvariak Dušan
Maják Pavol
Miščí Ondrej
Nemček Štefan
Motúz Bohumír
65 rokov
Novák Jozef
Hirtlová Margita

Svoje pracovné jubileá oslávili
5 rokov vo firme
Ostrochovská Zuzana

Scíranková Zuzana
Berák Michal

10 rokov vo firme
Svatík Peter
Ondricha Dušan

20 rokov vo firme
Kubíková Ľudmila

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

Narodené deti
Dieťa
Dátum narodenia
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Marček Filip
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Milý Ježiško!
Už veľmi dávno som Ti nepísala a asi
som už aj na takéto listy adresované
Tebe veľká, ale kto vo svojom vnútri
nie je aspoň trocha dieťaťom? Veď i my,
dospeláci, môžeme mať svoje priania, no
nie?Ktosi mi pred rokmi prezradil a tým
ukradol to nádherné tajomstvo Vianoc,
že všetky tie darčeky si pod stromček
dávajú ľudia navzájom. A tak som Ti viac
nepísala. Asi som urobila chybu. Sú totiž
veci, ktoré si my ľudia nevieme sami dať.
Dokonca ani pod stromček nie. No som
presvedčená, že všetci po nich túžime.
Tak ťa teda po rokoch opäť idem prosiť
o čosi, čo sa akosi stále viac zo sveta
stráca... Všimol si si, Ježiško, ako to teraz
funguje medzi ľuďmi? Ako jeden pre
druhého prestávame existovať? Ako je
každý zahľadený do displeja svojho mobilu? Prosím Ťa, milý Ježiško, zariaď, aby
sa aspoň počas Vianoc vypol na celom
svete internet. A telefonovať aby sa dalo
iba v nevyhnutných život ohrozujúcich
prípadoch. Aby všetci normálni ľudia
mohli zdvihnúť oči od tých studených
obrazoviek a pozreli sa na reálny svet
okolo seba. Možno aspoň niektorí objavia, že okrem virtuálneho existuje aj ten
naozajstný. A že je to nádherné miesto,
kam sme sa narodili.Vieš, Ježiško, aké
by to bolo úžasné, keby sme mali čas
na svojich reálnych priateľov, deti, rodinu, s ktorými zájdeme na vianočné
trhy na čaj, na kávu, na punč... S ktorými budeme na vyzdobenom námestí

Stĺpček vedenia spoločnosti
nasávať vôňu vianočných medovníkov,
necháme sa vyštípať mrazom na lícach,
postavíme snehuliaka, zaspievame
koledu. Pohladíme si dušu pekným
slovom z očí do očí, povieme tým, čo
nám chýbajú, že nám naozaj chýbajú
a chytíme za ruku tých, ktorých máme
radi, aby sme mohli cítiť ich teplo,
skutočne ich vystískame a budeme
mať radosť zo skutočného objatia, a zaplníme naše srdcia tým, čo sa zo sveta
akosi stráca – dobrom, šťastím a láskou.
Viem, že chcem od Teba asi veľa. Keby sa
čosi z toho dalo kúpiť v nákupných centrách, ktoré tak radi ľudia navštevujú,
možno by sa na to stálo v radoch. Ale
nedá sa. Ostáva len čakať na... na čo
vlastne? Veď to všetko máme vo svojich
rukách. A pribaľ, prosím Ťa, každému,
kto číta tieto riadky, kúsok toho, čo sa
nedá nikde kúpiť. Kúsok zdravia. A aj
kúsok toho, čo všetci stále hľadáme.
Kúsok šťastia. A pridaj, prosím Ťa, ešte
aj kúsok toho, čoho máme všetci stále
akosi málo. Kúsok lásky. A môžeš pridať
troška viac, aby ostalo aj na rozdávanie.
Šťastné a veselé
všetkým :-)
Za oddelenie
náboru
a internej
komunikácie
Mgr. Anna Šištíková

TRETIE KOLO ZAMESTNANECKEJ LOTÉRIE
Dňa 28.11.2017 sa uskutočnilo
žrebovanie tretieho výhercu zamestnaneckej lotérie. Tentokrát sa šťastie
usmialo na p. Luhovú Máriu a k novembrovej výplate dostane čistých
1000€. V tomto predvianočnom čase
určite potešia. Chcete vyhrať aj vy? Stačí
chodiť do práce bez vymeškávania a absencie a budete každý mesiac zaradení
do žrebovania.Vedenie spoločnosti
Gimax sa totižto rozhodlo, že v lotérii
sa bude pokračovať aj v roku 2018,
plus ako bonus pre ľudí, ktorí budú
bez PN, OČR, a P celý kalendárny rok,
bude žrebovanie o novučičké auto.
Bližšie info v januári.
A to už sa naozaj oplatí!

Milé kolegyne a kolegovia,
Opäť je tu ten čarovný čas
Vianoc, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby
sme si prejavili vzájomnú úctu
a lásku. Čas, kedy sa snažíme
aspoň na malú chvíľu zastaviť
a zaspomínať si na výnimočné
chvíle v tomto roku. Spoločne
prežité chvíle radosti, pokory a
odpustenia sú tým najkrajším
darčekom, ktorý si môžeme dať.
Zachovajme si úctu k týmto sviatkom pokoja.Tento čas je aj časom
bilancovania. Pri tejto príležitosti
vám chcem poďakovať za vašu
prácu v tomto roku. Za množstvo
vykonaného úsilia pri fungovaní
všetkých prevádzok, za prácu na
vašich pracoviskách, za prácu v
prospech našej firmy.Preto mi,
milí kolegovia, dovoľte, aby som
vám zaželal nielen vo svojom
mene, ale aj v mene celého vedenia radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov. Želám vám,
aby sa splnili všetky vaše priania,
očakávania a predsavzatia.
Šťastné, veselé a požehnané
vianočné sviatky.
Radoslav Prokop,
konateľ spoločnosti

V čísle nájdete
Job Forum 2017, Quality Day

Reportáž
z Mikulášskej
akcie 2. 12.

JOB FORUM 2017 - 26.10. - 27.10.
9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania
Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Trenčín, 9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť nové rodiny z Trenčína, Prievidze, Partizánobzory uchádzačom o zamestnanie a skeho, Považskej Bystrice a Nového Mesoboznámiť ich s aktuálnou situáciou na ta nad Váhom pripravili aj prezentácie
trhu práce. Spoločne s odborníkmi bol na témy ako „Aktuálna situácia na trhu
pripravený sprievodný program zložený práce, predstavenie siete EURES“, „Národz rôznych tematických oblastí doplnený ný projekt Absolventská prax štartuje
o workshopy. Za firmu Gimax Servis sme zamestnanie“, „Národný projekt Šanca pre
sa zúčastnili aj my s pomerne úspešným mladých“, „Národný projekt Repas (vzdevýsledkom.
lávacie kurzy)“, „Národný projekt Kompas“,
Veľtrh JOB FORUM slávnostne otvoril „Národný projekt Reštart“ alebo „Ako von
riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rod- z kruhu nezamestnanosti“. Súčasťou spriiny Trenčín - Ing. Ján Gramata spoločne s evodného programu veľtrhu JOB FORUM
generálnym riaditeľom výstaviska Expo boli aj prezentácie vystavujúcich firiem.
Center a.s. - Ing. Pavlom Hozlárom.
Podľa Ivany Ridékyovej z oddelenia marVeľtrh JOB FORUM bol určený pre ketingu spoločnosti Expo Center odbornú
všetkých, ktorí hľadajú prácu alebo úroveň veľtrhu zaručila garancia Úradu
chcú zmeniť zamestnanie. Návštevníci práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
veľtrhu mali príležitosť u viac ako 65 a záštita ministra práce, sociálnych vecí
vystavovateľov získať informácie o pra- a rodiny SR Jána Richtera. „Návštevníci
covných príležitostiach v oblasti prie- veľtrhu mali príležitosť porozprávať sa s
myselnej výroby i technológií, strojárskej odborníkmi o pracovných príležitostiach
výroby a automobilového priemyslu, lo- v oblasti strojárskej výroby, priemyselnej
gistických a iných služieb. Voľné pracovné výroby a technológií, automobilového priemiesta ponúkli aj obchodné reťazce a myslu, ale aj v oblasti finančných služieb.
rôzne výrobné podniky. Na veľtrhu ne- V Trenčíne sa tento rok odprezentoval aj
chýbali personálne agentúry a poskyto- jeden z obchodných reťazcov, nechýbali ani
vatelia rekvalifikačných kurzov.
personálne agentúry,“ uviedla Ridékyová.
V rámci veľtrhu sa prvý deň
uskutočnila konferencia „Situácia na trhu práce s požiadavkami
zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu“, na ktorej
participuje Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská obchodná
a priemyselná komora, TREXIMA,
Ústredie PSVaR, EURES, Štátny
inštitút odborného vzdelávania, Asociácia zamestnávateľov,
Inšpektorát práce a Oddelenie
cudzineckej polície PZ Trenčín.
Úrady práce, sociálnych vecí a

WELLNESS
Wellness počas vianočných sviatkov
bude zatvorené od 18.12.2017 –
04.01.2018. Opäť otvorené bude od
pondelka 08.01.2018.

ODMENA ZA NÁBOR
Od 1.8.2017 sa zvýšila odmena za nábor
z pôvodných 150€ na 300€. Príspevok je
vyplácaný ako doposiaľ v troch čiastkach,
t.j. za každé 3 plne odpracované mesiace
odporúčaného bude mať odporúčajúci
vyplatených 100€. Podmienky získania
odmeny ostávajú nezmenené.
Doposiaľ sme prijali 44 odporú-čaní,
z toho prvá čiastka bola vyplatená 17
zamestnancom.

NOVÉ KARTIČKY
NA AUTOBUS
Dôrazne
žiadame
zamestnancov
využívajúcich firemnú bezplatnú autobusovú dopravu, aby si do Vianoc vyzdvihli nové preukážky na mesiace
JANUÁR – MAREC 2018 u svojich priamych nadriadených, prípadne na personálnom oddelení.

ZMENA
ZDRAVOTNEJ
POISŤOVNE
Žiadame zamestnancov, ktorí k 1.1.2018
zmenili zdravotnú poisťovňu, aby túto
zmenu nahlásili na personálnom oddelení najneskôr do 20.12.2017 a predložili
kartičku zdravotnej novej zdravotnej
poisťovne.

Priemyselné inžinierstvo v spoločnosti GIMAX GROUP
Vedenie spoločnosti GIMAX GROUP má eminentný záujem o neustále zlepšovanie v oblasti prevádzkovaných služieb za účelom
zvyšovania produktivity práce, rastu kvalitya znižovania nákladov.
Pre podporu neustáleho zlepšovania využívame
metódypriemyselného inžinierstva, ktoré vychádzajú z
modelu zmien založených na nasledovných princípoch:
-vhodný výber a aplikácia podporných metód
-rozvoji znalostí a účasti ľudí na rozhodovaní a riešení problémov
V súčasnosti máme na vybraných pracoviskách funkčne zavedené nasledovné metódy:
• „5S“- základné princípy starostlivosti o zverené pracovisko
• VIZUALIZÁCIA - vizuálna komunikácia
• ZLEPŠOVACIE HNUTIE - pomáha optimalizovať naše pracovné procesy a udržiavať našu
konkurencieschopnosť

• MERANIE PRÁCE - vyhodnocovanie spotreby času v rámci
operácií a procesov
Metóda „5S“ - označuje 5 princípov starostlivosti o pracovisko. Na vybraných pracoviskách sa nám podarilousporiadať
a uložiť každý potrebný predmet na svoje miesto, zvýšiť
prehľadnosť afunkčnosť pracovísk, zabezpečiť čistotu a
udržiavanie poriadku.
VIZUALIZÁCIA - hlavnou úlohou vizualizácie každého pracoviska je informovať ostatných správnymi údajmi. Poznať
svoje ciele a výsledky, je základom pre zlepšovanie. Správne
pomenovať problémy a ukázať zdroje plytvania.
Ďalším cieľom vizualizácie je aj definovanie „ako“.
Akonajefektívnejšie vykonávať svoju činnosť, ako má pracovisko vyzerať a ako sa má vykonávať kontrola.
ZLEPŠOVACIE HNUTIE - nápady našich zamestnancov sú našou

devízou. Preto umožňujeme zamestnancom spolupodieľať sa
na vytváraní svojho pracovného prostredia a vykonávaní svojej práce. V priebehu tohto roku bolo podaných 76 návrhov na
zlepšenia,čo nám pomáha optimalizovať naše pracovné procesy
a udržiavať našu konkurencieschopnosť. V priebehu mesiaca
január 2018, bude uskutočnené losovanie vecných cien pre
zlepšovateľov za 2017 rok, kde budú losované ceny v tomto poradí: 1.cena-televízor, 2.cena-bicykel, 3.cena fotoaparát.
MERANIE PRÁCE - zameranie na zisťovanie, posudzovanie
a vyhodnocovanie spotreby času v rámci operácií a procesov.
Umožňuje na základe rozboru uskutočnených pracovných
dejov a merania ich času určiť predpokladanú nutnú spotrebu pracovného času (normy spotreby času).
Záverom sa chcem poďakovať všetkým pracovníkom za
spoločne vykonanú prácu a prajem veľa ďalších úspechov.

Prvý ročník

Mikuláš v Gimax-e

Išlo o pilotné podujatie tohto druhu, a tak
bol počet zdarma rozdávaných vstupeniek
z bezpečnostných a technických dôvodov
obmedzený na približne 2 200 ks.

V sobotu druhého decembra sa STC Arénou v Púchove niesol detský smiech a rozvoniavala kapustnica a vianočný punč. Spoločný
(pred)mikulášsky deň si prišli užiť rodiny zamestnancov spoločností
skupiny GIMAX.
Aj keď sa v GIMAX-e o myšlienke
zorganizovať spoločné podujatie pre
všetkých zamestnancov s rodinami
uvažovalo už dlhšie, akciu takýchto
rozmerov sa podujali zorganizovať po
prvý krát.
Program s moderátorom Richardom Vrablecom začínal už o desiatej ráno a bol vo
väčšej časti orientovaný na mladšiu generáciu - veď, ako platí: spokojné dieťa = spokojný rodič. A deti veru museli byť spokojné,
keď sa na pódiu vystriedali mená ako Miro
Jaroš, folklórny súbor Kornička (známy z televíznej show Zem spieva), kúzelník Talostan,
mažoretky z CVČ Včielka Púchov, alebo tancujúce postavičky CrazyChiChi and Friends.
Na záver nemohol chýbať Mikuláš, ktorý
rozdal všetkým deťom sladké balíčky. Pre
dospelých neskoro podvečer zahral ELÁN
Tribute a celodenný program sa tak mohol

skončiť.
Sprievodné akcie
Počas celého dňa sa v priestoroch STC Arény pohybovalo množstvo ľudí, pre ktorých
bolo okrem programu prichystané aj
občerstvenie - kapustnica, vianočný punč
a štrúdľa. Účastníci si popri vystúpeniach
na pódiu mohli užiť aj vianočné trhy, kde
predávali svoje výrobky šikovní remeselníci a farmári z blízkeho okolia. Deti sa mohli
vyblázniť v čarovnom lese z kartónového
papiera, kde sa o program starali skauti zo
Skautského oddielu v Púchove, prípadne
sa mohli zapojiť do aktivít v tvorivých
dielňach, či si nechať niečo nakresliť na
tvár. Populárnou atrakciou sa ukázala „Fotobúdka“, kde sa zamestnanci mohli vyfotiť
s celou rodinou a hneď si aj vziať vytlačenú
fotografiu na pamiatku.

Obrovský záujem
Záujem zamestnancov však bol obrovský,
a tak v GIMAX-e uvažujú v budúcnosti kapacitu ešte rozšíriť, aby si pohodovú atmosféru s výborným programom pohlo prísť
vychutnať ešte viac zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov.

Spokojnosť
Vzhľadom na to, že reakcie zúčastnených
boli viac ako pozitívne, v GIMAX GROUP
sa už tešia na budúcoročné predvianočné
stretnutie zamestnancov a ich rodín a veria,
že sa im podarí zopakovať výnimočnú atmosféru tohtoročného podujatia.
Lebo príležitostí na spoločné stretnutia s
blízkymi a kolegami nie je počas roka až tak
veľa...

JOB FORUM 2017 - 26.10. - 27.10.
9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania
Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Trenčín, 9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť nové rodiny z Trenčína, Prievidze, Partizánobzory uchádzačom o zamestnanie a skeho, Považskej Bystrice a Nového Mesoboznámiť ich s aktuálnou situáciou na ta nad Váhom pripravili aj prezentácie
trhu práce. Spoločne s odborníkmi bol na témy ako „Aktuálna situácia na trhu
pripravený sprievodný program zložený práce, predstavenie siete EURES“, „Národz rôznych tematických oblastí doplnený ný projekt Absolventská prax štartuje
o workshopy. Za firmu Gimax Servis sme zamestnanie“, „Národný projekt Šanca pre
sa zúčastnili aj my s pomerne úspešným mladých“, „Národný projekt Repas (vzdevýsledkom.
lávacie kurzy)“, „Národný projekt Kompas“,
Veľtrh JOB FORUM slávnostne otvoril „Národný projekt Reštart“ alebo „Ako von
riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rod- z kruhu nezamestnanosti“. Súčasťou spriiny Trenčín - Ing. Ján Gramata spoločne s evodného programu veľtrhu JOB FORUM
generálnym riaditeľom výstaviska Expo boli aj prezentácie vystavujúcich firiem.
Center a.s. - Ing. Pavlom Hozlárom.
Podľa Ivany Ridékyovej z oddelenia marVeľtrh JOB FORUM bol určený pre ketingu spoločnosti Expo Center odbornú
všetkých, ktorí hľadajú prácu alebo úroveň veľtrhu zaručila garancia Úradu
chcú zmeniť zamestnanie. Návštevníci práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
veľtrhu mali príležitosť u viac ako 65 a záštita ministra práce, sociálnych vecí
vystavovateľov získať informácie o pra- a rodiny SR Jána Richtera. „Návštevníci
covných príležitostiach v oblasti prie- veľtrhu mali príležitosť porozprávať sa s
myselnej výroby i technológií, strojárskej odborníkmi o pracovných príležitostiach
výroby a automobilového priemyslu, lo- v oblasti strojárskej výroby, priemyselnej
gistických a iných služieb. Voľné pracovné výroby a technológií, automobilového priemiesta ponúkli aj obchodné reťazce a myslu, ale aj v oblasti finančných služieb.
rôzne výrobné podniky. Na veľtrhu ne- V Trenčíne sa tento rok odprezentoval aj
chýbali personálne agentúry a poskyto- jeden z obchodných reťazcov, nechýbali ani
vatelia rekvalifikačných kurzov.
personálne agentúry,“ uviedla Ridékyová.
V rámci veľtrhu sa prvý deň
uskutočnila konferencia „Situácia na trhu práce s požiadavkami
zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu“, na ktorej
participuje Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská obchodná
a priemyselná komora, TREXIMA,
Ústredie PSVaR, EURES, Štátny
inštitút odborného vzdelávania, Asociácia zamestnávateľov,
Inšpektorát práce a Oddelenie
cudzineckej polície PZ Trenčín.
Úrady práce, sociálnych vecí a

WELLNESS
Wellness počas vianočných sviatkov
bude zatvorené od 18.12.2017 –
04.01.2018. Opäť otvorené bude od
pondelka 08.01.2018.

ODMENA ZA NÁBOR
Od 1.8.2017 sa zvýšila odmena za nábor
z pôvodných 150€ na 300€. Príspevok je
vyplácaný ako doposiaľ v troch čiastkach,
t.j. za každé 3 plne odpracované mesiace
odporúčaného bude mať odporúčajúci
vyplatených 100€. Podmienky získania
odmeny ostávajú nezmenené.
Doposiaľ sme prijali 44 odporú-čaní,
z toho prvá čiastka bola vyplatená 17
zamestnancom.

NOVÉ KARTIČKY
NA AUTOBUS
Dôrazne
žiadame
zamestnancov
využívajúcich firemnú bezplatnú autobusovú dopravu, aby si do Vianoc vyzdvihli nové preukážky na mesiace
JANUÁR – MAREC 2018 u svojich priamych nadriadených, prípadne na personálnom oddelení.

ZMENA
ZDRAVOTNEJ
POISŤOVNE
Žiadame zamestnancov, ktorí k 1.1.2018
zmenili zdravotnú poisťovňu, aby túto
zmenu nahlásili na personálnom oddelení najneskôr do 20.12.2017 a predložili
kartičku zdravotnej novej zdravotnej
poisťovne.

Priemyselné inžinierstvo v spoločnosti GIMAX GROUP
Vedenie spoločnosti GIMAX GROUP má eminentný záujem o neustále zlepšovanie v oblasti prevádzkovaných služieb za účelom
zvyšovania produktivity práce, rastu kvalitya znižovania nákladov.
Pre podporu neustáleho zlepšovania využívame
metódypriemyselného inžinierstva, ktoré vychádzajú z
modelu zmien založených na nasledovných princípoch:
-vhodný výber a aplikácia podporných metód
-rozvoji znalostí a účasti ľudí na rozhodovaní a riešení problémov
V súčasnosti máme na vybraných pracoviskách funkčne zavedené nasledovné metódy:
• „5S“- základné princípy starostlivosti o zverené pracovisko
• VIZUALIZÁCIA - vizuálna komunikácia
• ZLEPŠOVACIE HNUTIE - pomáha optimalizovať naše pracovné procesy a udržiavať našu
konkurencieschopnosť

• MERANIE PRÁCE - vyhodnocovanie spotreby času v rámci
operácií a procesov
Metóda „5S“ - označuje 5 princípov starostlivosti o pracovisko. Na vybraných pracoviskách sa nám podarilousporiadať
a uložiť každý potrebný predmet na svoje miesto, zvýšiť
prehľadnosť afunkčnosť pracovísk, zabezpečiť čistotu a
udržiavanie poriadku.
VIZUALIZÁCIA - hlavnou úlohou vizualizácie každého pracoviska je informovať ostatných správnymi údajmi. Poznať
svoje ciele a výsledky, je základom pre zlepšovanie. Správne
pomenovať problémy a ukázať zdroje plytvania.
Ďalším cieľom vizualizácie je aj definovanie „ako“.
Akonajefektívnejšie vykonávať svoju činnosť, ako má pracovisko vyzerať a ako sa má vykonávať kontrola.
ZLEPŠOVACIE HNUTIE - nápady našich zamestnancov sú našou

devízou. Preto umožňujeme zamestnancom spolupodieľať sa
na vytváraní svojho pracovného prostredia a vykonávaní svojej práce. V priebehu tohto roku bolo podaných 76 návrhov na
zlepšenia,čo nám pomáha optimalizovať naše pracovné procesy
a udržiavať našu konkurencieschopnosť. V priebehu mesiaca
január 2018, bude uskutočnené losovanie vecných cien pre
zlepšovateľov za 2017 rok, kde budú losované ceny v tomto poradí: 1.cena-televízor, 2.cena-bicykel, 3.cena fotoaparát.
MERANIE PRÁCE - zameranie na zisťovanie, posudzovanie
a vyhodnocovanie spotreby času v rámci operácií a procesov.
Umožňuje na základe rozboru uskutočnených pracovných
dejov a merania ich času určiť predpokladanú nutnú spotrebu pracovného času (normy spotreby času).
Záverom sa chcem poďakovať všetkým pracovníkom za
spoločne vykonanú prácu a prajem veľa ďalších úspechov.

Prvý ročník

Mikuláš v Gimax-e

Išlo o pilotné podujatie tohto druhu, a tak
bol počet zdarma rozdávaných vstupeniek
z bezpečnostných a technických dôvodov
obmedzený na približne 2 200 ks.

V sobotu druhého decembra sa STC Arénou v Púchove niesol detský smiech a rozvoniavala kapustnica a vianočný punč. Spoločný
(pred)mikulášsky deň si prišli užiť rodiny zamestnancov spoločností
skupiny GIMAX.
Aj keď sa v GIMAX-e o myšlienke
zorganizovať spoločné podujatie pre
všetkých zamestnancov s rodinami
uvažovalo už dlhšie, akciu takýchto
rozmerov sa podujali zorganizovať po
prvý krát.
Program s moderátorom Richardom Vrablecom začínal už o desiatej ráno a bol vo
väčšej časti orientovaný na mladšiu generáciu - veď, ako platí: spokojné dieťa = spokojný rodič. A deti veru museli byť spokojné,
keď sa na pódiu vystriedali mená ako Miro
Jaroš, folklórny súbor Kornička (známy z televíznej show Zem spieva), kúzelník Talostan,
mažoretky z CVČ Včielka Púchov, alebo tancujúce postavičky CrazyChiChi and Friends.
Na záver nemohol chýbať Mikuláš, ktorý
rozdal všetkým deťom sladké balíčky. Pre
dospelých neskoro podvečer zahral ELÁN
Tribute a celodenný program sa tak mohol

skončiť.
Sprievodné akcie
Počas celého dňa sa v priestoroch STC Arény pohybovalo množstvo ľudí, pre ktorých
bolo okrem programu prichystané aj
občerstvenie - kapustnica, vianočný punč
a štrúdľa. Účastníci si popri vystúpeniach
na pódiu mohli užiť aj vianočné trhy, kde
predávali svoje výrobky šikovní remeselníci a farmári z blízkeho okolia. Deti sa mohli
vyblázniť v čarovnom lese z kartónového
papiera, kde sa o program starali skauti zo
Skautského oddielu v Púchove, prípadne
sa mohli zapojiť do aktivít v tvorivých
dielňach, či si nechať niečo nakresliť na
tvár. Populárnou atrakciou sa ukázala „Fotobúdka“, kde sa zamestnanci mohli vyfotiť
s celou rodinou a hneď si aj vziať vytlačenú
fotografiu na pamiatku.

Obrovský záujem
Záujem zamestnancov však bol obrovský,
a tak v GIMAX-e uvažujú v budúcnosti kapacitu ešte rozšíriť, aby si pohodovú atmosféru s výborným programom pohlo prísť
vychutnať ešte viac zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov.

Spokojnosť
Vzhľadom na to, že reakcie zúčastnených
boli viac ako pozitívne, v GIMAX GROUP
sa už tešia na budúcoročné predvianočné
stretnutie zamestnancov a ich rodín a veria,
že sa im podarí zopakovať výnimočnú atmosféru tohtoročného podujatia.
Lebo príležitostí na spoločné stretnutia s
blízkymi a kolegami nie je počas roka až tak
veľa...

Blahoželáme

QUALITY DAY
Dňa 09.11.2017 sa konalo tradičné
podujatie Quality Day, ktorého
hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie
všetkých zamestnancov, ktorí svojou
činnosťou vstupujú do výrobného procesu a výrazne tak ovplyvňujú kvalitu
konečných produktov vyrábaných v
závode Continental Púchov. Dosahovanie dokonalého produktu je snahou
všetkých zainteresovaných strán.
Zamestnanci našej spoločnosti sa na
tomto procese spolupodieľajú či už
na vstupe (sklady surovín), priamo vo
výrobnej logistike alebo na výstupe
(sklady hotových výrobkov). Je pre nás
silnou motiváciou rozhodnutie zákazníka, že chce a bude naďalej využívať naše
ponúkané služby. Preto našim cieľom
zostáva zvyšovanie celkovej výkonnosti
spoločnosti, pochopenie potrieb a plnenie očakávaní všetkých zainteresovaných strán, riadenie rizík a príležitostí,
preukázanie našej schopnosti trvalo
poskytovať kvalitné služby. Do tohto
procesu sú zapojení všetci zamestnanci
GIMAX, čo zaručuje jeho funkčnosť.
V rámci Q day prebiehala v priestore hlavnej vrátnice prezentácia
spoločnosti GIMAX. V tomto priestore bol tiež umiestnený náš stánok
s reklamnými predmetmi, ktoré mohli
zamestnanci obdržať za vyplnenie ankety. Anketa bola zameraná na sys-

tém manažérstva kvality, zavedený v
spoločnosti GIMAX, na základné informácie týkajúce sa udržiavania tohto
systému a zabezpečenie jeho trvalého
zlepšovania.
Touto cestou by som rada poďakovala
mojim kolegom, ktorí boli nápomocní
pri organizovaní podujatia. Verím, že
vám všetkým svojim profesionálnym a
milým prístupom spríjemnili tento deň
a že ste sa dozvedeli veľa nových informácií, ktoré dokážete ďalej využívať.
Adriana Hudecová
Vedúca oddelenia ESH a kvality

Relax

VTIPOVISKO
“Tak čo, ako si prežil tohtoročného Silvestra?”
“Ale... najprv som nevedel, kam mám ísť a teraz si zase nemôžem
spomenúť, kde som bol.”
Dva kapre plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: “Ešte stále si
myslíš, že nás chcú iba okúpať?”
Zákazníčka: “Chcela by som kúpiť mužovi peknú kravatu, ktorá by zvýraznila jeho oči.”
Predavačka: “ Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju treba dobre zatiahnuť.”
Muž: “Zlatko, čo by si chcela na Vianoce?”
Žena: “Neviem....”
Na druhý deň cestou z roboty nájde muž kúsok hrdzavého plechu, schová si ho a na Štedrý
deň ho dá manželke pod stromček.
Žena: “Čo to, do pekla, je?”
Muž: “Neviem...”
Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 hodiny, zrazu jedna povie: ja už som unavená, kašlime
na to, zoberme neozdobený…
Vianočný koláč: RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA
Suroviny: dva kila dutych čokoládových figúrkoch, 2 až 5 litre rumu
Postup: zoberece čokoládovúfigúrku, odkrucce jej gebuľu, dolejece rum a možece takoj
konzumovac. A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty...
Ps: Tote chudobnejše možu skusic lacnejší variant, ten je bez dutých figúrkoch...

Svoje životné jubileá oslávili
20 rokov
Weissabel Peter
Muller Martin
Lacko Peter
Šarlaj Michal
Strapko Jakub

Hrnčík Ivan
Holienková Alžbeta
Gálik Miroslav
Ondricha Peter
Michálek Stanislav
Šištík Peter

25 rokov
HetflajšBoriš
Kopačka Marián
Magát Dominik
Adamec Jaroslav
Šimko Miroslav
Kopiš Radoslav
Kvasnica Peter
Bielik Tomáš

50 rokov
Hudec Marian
Janco Ondrej
Kubuš Stanislav
Sapáková Zdenka
Mišún Miroslav
HrušováViera
Hazala Peter
Nemlahová Emília
Turičík Zdeno

30 rokov
PejakovicSrdan
Letko Jozef
Holický Milan
Kopiš Peter
Gregor Jozef
Kvasnica Milan
Kandráč Rastislav
Filo Martin
35 rokov
Hradňanský Ľubomír
Mutala Marián
Nábelek Peter
40 rokov
Mičuda Ivan
Hloušek Andrej
Baška Vojtech
Baluchová Martina
Dundek Ľuboš
Toman Radoslav
45 rokov
Kučiak Rudolf
Jonasík Marián

55 rokov
PetrovicSiniša
Štrbáň Miroslav
Bajcárová Mária
Banincová Iveta
Moško Ladislav
Mišková Mária
Podstrásky Vladimír
Riecky Ján
Konečný Jozef
Pleváková Alena
Jukech Štefan
TranNgocSon
60 rokov
Škvariak Dušan
Maják Pavol
Miščí Ondrej
Nemček Štefan
Motúz Bohumír
65 rokov
Novák Jozef
Hirtlová Margita

Svoje pracovné jubileá oslávili
5 rokov vo firme
Ostrochovská Zuzana

Scíranková Zuzana
Berák Michal

10 rokov vo firme
Svatík Peter
Ondricha Dušan

20 rokov vo firme
Kubíková Ľudmila

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

Narodené deti
Dieťa
Dátum narodenia
Múčka Alex Adam
28.11.2017
Marček Filip
11.11.2017
Redakcia
Mgr. Anna Šištíková

referent náboru a internej komunikácie
GIMAX GROUP, T. Vansovej 1054/45, Púchov 020 01
Mobil: +421 911 094 523
E-mail: anna.sistikova@gimax.sk
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Milý Ježiško!
Už veľmi dávno som Ti nepísala a asi
som už aj na takéto listy adresované
Tebe veľká, ale kto vo svojom vnútri
nie je aspoň trocha dieťaťom? Veď i my,
dospeláci, môžeme mať svoje priania, no
nie?Ktosi mi pred rokmi prezradil a tým
ukradol to nádherné tajomstvo Vianoc,
že všetky tie darčeky si pod stromček
dávajú ľudia navzájom. A tak som Ti viac
nepísala. Asi som urobila chybu. Sú totiž
veci, ktoré si my ľudia nevieme sami dať.
Dokonca ani pod stromček nie. No som
presvedčená, že všetci po nich túžime.
Tak ťa teda po rokoch opäť idem prosiť
o čosi, čo sa akosi stále viac zo sveta
stráca... Všimol si si, Ježiško, ako to teraz
funguje medzi ľuďmi? Ako jeden pre
druhého prestávame existovať? Ako je
každý zahľadený do displeja svojho mobilu? Prosím Ťa, milý Ježiško, zariaď, aby
sa aspoň počas Vianoc vypol na celom
svete internet. A telefonovať aby sa dalo
iba v nevyhnutných život ohrozujúcich
prípadoch. Aby všetci normálni ľudia
mohli zdvihnúť oči od tých studených
obrazoviek a pozreli sa na reálny svet
okolo seba. Možno aspoň niektorí objavia, že okrem virtuálneho existuje aj ten
naozajstný. A že je to nádherné miesto,
kam sme sa narodili.Vieš, Ježiško, aké
by to bolo úžasné, keby sme mali čas
na svojich reálnych priateľov, deti, rodinu, s ktorými zájdeme na vianočné
trhy na čaj, na kávu, na punč... S ktorými budeme na vyzdobenom námestí

Stĺpček vedenia spoločnosti
nasávať vôňu vianočných medovníkov,
necháme sa vyštípať mrazom na lícach,
postavíme snehuliaka, zaspievame
koledu. Pohladíme si dušu pekným
slovom z očí do očí, povieme tým, čo
nám chýbajú, že nám naozaj chýbajú
a chytíme za ruku tých, ktorých máme
radi, aby sme mohli cítiť ich teplo,
skutočne ich vystískame a budeme
mať radosť zo skutočného objatia, a zaplníme naše srdcia tým, čo sa zo sveta
akosi stráca – dobrom, šťastím a láskou.
Viem, že chcem od Teba asi veľa. Keby sa
čosi z toho dalo kúpiť v nákupných centrách, ktoré tak radi ľudia navštevujú,
možno by sa na to stálo v radoch. Ale
nedá sa. Ostáva len čakať na... na čo
vlastne? Veď to všetko máme vo svojich
rukách. A pribaľ, prosím Ťa, každému,
kto číta tieto riadky, kúsok toho, čo sa
nedá nikde kúpiť. Kúsok zdravia. A aj
kúsok toho, čo všetci stále hľadáme.
Kúsok šťastia. A pridaj, prosím Ťa, ešte
aj kúsok toho, čoho máme všetci stále
akosi málo. Kúsok lásky. A môžeš pridať
troška viac, aby ostalo aj na rozdávanie.
Šťastné a veselé
všetkým :-)
Za oddelenie
náboru
a internej
komunikácie
Mgr. Anna Šištíková

TRETIE KOLO ZAMESTNANECKEJ LOTÉRIE
Dňa 28.11.2017 sa uskutočnilo
žrebovanie tretieho výhercu zamestnaneckej lotérie. Tentokrát sa šťastie
usmialo na p. Luhovú Máriu a k novembrovej výplate dostane čistých
1000€. V tomto predvianočnom čase
určite potešia. Chcete vyhrať aj vy? Stačí
chodiť do práce bez vymeškávania a absencie a budete každý mesiac zaradení
do žrebovania.Vedenie spoločnosti
Gimax sa totižto rozhodlo, že v lotérii
sa bude pokračovať aj v roku 2018,
plus ako bonus pre ľudí, ktorí budú
bez PN, OČR, a P celý kalendárny rok,
bude žrebovanie o novučičké auto.
Bližšie info v januári.
A to už sa naozaj oplatí!

Milé kolegyne a kolegovia,
Opäť je tu ten čarovný čas
Vianoc, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby
sme si prejavili vzájomnú úctu
a lásku. Čas, kedy sa snažíme
aspoň na malú chvíľu zastaviť
a zaspomínať si na výnimočné
chvíle v tomto roku. Spoločne
prežité chvíle radosti, pokory a
odpustenia sú tým najkrajším
darčekom, ktorý si môžeme dať.
Zachovajme si úctu k týmto sviatkom pokoja.Tento čas je aj časom
bilancovania. Pri tejto príležitosti
vám chcem poďakovať za vašu
prácu v tomto roku. Za množstvo
vykonaného úsilia pri fungovaní
všetkých prevádzok, za prácu na
vašich pracoviskách, za prácu v
prospech našej firmy.Preto mi,
milí kolegovia, dovoľte, aby som
vám zaželal nielen vo svojom
mene, ale aj v mene celého vedenia radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov. Želám vám,
aby sa splnili všetky vaše priania,
očakávania a predsavzatia.
Šťastné, veselé a požehnané
vianočné sviatky.
Radoslav Prokop,
konateľ spoločnosti
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