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NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV ZO ŽILINSKEJ UNIVERZITY

VŽDY, KEĎ NIEČO KONČÍ, NIEČO NOVÉ ZAČÍNA

Dňa 1.marca 2018 sa v sklade ho-
tových výrobkov v Púchove a v 
sklade hotových výrobkov v Dubni-
ci nad Váhom uskutočnila odborná 
exkurzia pre študentov zo Žilinskej 
univerzity. 
Pätnásť vybraných študentov 4. 
a 5.ročníka Fakulty prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov, 
Katedry cestnej a mestskej do-
pravy sprevádzaných doc. Ing. Ju-
rajom Jagelčákom, PhDsi malo 

Rovnako koncom zimy začína jar. 
Jar je najobľúbenejším ročným 
obdobím mnohých ľudí. Tak ako 
sa postupne prebúdza príro-
da, prebúdzame sa aj my. Dlhá 
zimná letargia z nás konečne 
opadne a lúče i keď zubatého 
slnka dodávajú novú chuť do 
života. Pre mňa osobne jar začína 
vtedy, keď si kúpim prvé tu-
lipány. Toho roku to bolo skoro, 
takmer v polovici januára. Milu-
jem tulipány, ich jednoduchosť, 
no zároveň eleganciu. Neverili by 
ste, ako veľmi prítomnosť kvetov, 
ich farieb môže zmeniť náladu, 
dobiť energiu a skrášliť pohľad 
na svet okolo. 
Len čo to počasie dovolí, chodie-

príležitosťprezrieť priestory oboch 
skladov, kde im boli vysvetlené 
všetky primárne logistické pro-
cesy od príjmu osobných a náklad-
ných plášťov až po ich uskladnenie 
a expedíciu. Najväčšia pozornosť 
študentov bola upriamená na novú 
linku automatickej paletizácie o-
sobných plášťov v sklade hotových 
výrobkov v Púchove, ktorú sme 
začali prevádzkovať od decembra 
minulého roka.

Prehliadka skladov umožnila 
študentom porovnať si teoretické 
vedomosti získané v škole s praxou.
Dvom študentom sme ponúkli 
možnosť spolupráce pri písaní diplo-
mových prác na vybrané témy v 
oblasti výstupnej logistiky a dopravy.
Počas diskusie s jednotlivými 
študentmi sme sa presvedčili o 
ich veľkom záujme o odbor logis-
tiky a dopravy. Preto v budúcnosti 
plánujeme s podobnými exkurziami 
pokračovať, a tým aj nadviazať hlbšiu 
spoluprácu so Žilinskou univerzitou.

Ing. Peter Hološko
Projektový manažér

vam na moje obľúbené miesta. 
Les je ešte pustý, ošumelý, no 
čoskoro začne to najkrajšie jarné 
divadlo. Práve tam vidieť tú 
najkrajšiu premenu sveta naoko-
lo. Keď si holé konáre stromov 
zhoja rany, ktoré im spôsobil 
ťažký sneh, avyrašia prvé lístky. 
Keď sa zo suchej trávy prederú 
na svet snežienky, fialky a púpa-
va a keď sa aj ona nakoniec zaze-
lená a je tak mäkkučká, že človek 
by ňou rád rozhodil ruky. Kto vie, 
ako vonia zem, keď sa budí, má 
pocit akoby sa budil aj on sám.
Jar je časom nádeje, prebudenia 
a energie, ktorá prúdi zo všetkých 
strán. A aby sme ju nasali naplno, 
netreba k tomu žiadne zázračné 

elixíry, ktoré zaženú jarnú únavu. 
Často postačí len otvoriť okno, 
vyjsť do záhady alebo na lúku a 
tešiť sa zo života, ktorý sa vôkol 
prebúdza. 
Napokon, aj stará pravda hovorí, 
že keď otočíme tvár slnku, všetky 
tiene padnú za nás.

Za oddelenie 
náboru

a internej 
komunikácie 

Mgr. Anna 
Šištíková



Na základe zamestnaneckej lo-
térie a jej kladnej odozve sa ve-
denie spoločnosti Gimax Group 
rozhodlo rozšíriť odmenu za 100 % 
dochádzku do zamestnania. Byť 
zamestnancom Gimax Group 
a odpracovať všetky hodiny za 
rok sa oplatí ešte viac. Raz za rok 
vyžrebuje zástupca odborov jed-

Od 1.6.2016 majú zamestnanci GI-
MAX Group možnosť získať odmenu 
za odporúčanie nového zamestnanca 
až do výšky 300€. K získaniu odme-
ny je potrebné vyplniť formulár na 
odporučenie nového kandidáta, ktorý 
je k dispozícii na personálnom oddelení. 
Vyplnené odporučenie je potrebné spo-
lu so životopisom kandidáta doručiť v 
písomnej forme na personálne odde-
lenie. Doručenie odporučenia v tejto 
forme je základnou podmienkou získania 
odmeny.
Ak zamestnancom odporučenému kan-
didátovi vznikne pracovný pomer v GI-
MAX a kandidát v pracovnom pomere 
následne zotrvá počas celej 3 mesačnej 
skúšobnej doby, bude zamestnancovi vy-
platená odmena vo výške 100 €. 
Ak bude pracovný pomer kandidáta po 
skončení skúšobnej doby trvať ďalšie tri 
nepretržité mesiace, bude zamestnanco-
vi vyplatená ďalšia odmena v sume 100 €. 
Ak pracovný pomer kandidáta potrvá 
odo dňa vzniku pracovného pomeru 
nepretržite aspoň 9 mesiacov, bude 
zamestnancovi vyplatená ďalšia odmena 
v sume 100 €.  
Celková výška odmeny zamestnanca 
tak môže dosiahnuť maximálnu sumu 
300 €, ak zamestnancom odporučený 
kandidát zotrvá v pracovnom pomere 
u zamestnávateľa aspoň 9 mesiacov. Na 
základe odporúčaní sme od 1.6.2016 
prijali do pracovného pomeru desiatky 
zamestnancov. 
Za všetky tieto odporúčania našim 
zamestnancom ďakujeme.

ŽREBOVANIE O AUTO

ODMENA ZA 
ODPORÚČANIE

ZAMESTNANECKÁ LOTÉRIA
Od septembra 2017 žrebujeme 
šťastných výhercov, ktorí sú odme-
není za svoju prácu v Gimax Group. 
A výhra nie je veru malá. Celých 
1 000 € v čistom, ktoré sú vy-
platené ako mimoriadna odmena v 
najbližšom výplatnom termíne. Že je 
vyplatená výhra v čistom znamená, 
že všetky dane a odvody už odviedol 
zamestnávateľ.
Pre získanie výhry 1000 € stačí 
splniť iba 2 podmienky.
Prvou je, aby ste v predchádzajúcom 
mesiaci nemali žiadnu absenciu v 
práci. Teda aby ste nemali žiadne 
vyšetrenia u lekára, vymeškané 
smeny, 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. 
Šťastných výhercov vždy uverejníme 
v novinkách a na našom webe.
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?

PRACOVAŤ V GIMAX    GROUP SA OPLATÍ

V žrebovaní mali už šťastie:
FlanjakVerka, Šuleková Marcela, 
Luhová Mária, Miščí Ondrej, Mora-
vanský Jakub, Sivák Ivan.

ného zamestnanca, ktorý získa 
nový automobil.

Podmienky zapojenia do loso-
vania:
Jedinou podmienkou pre zapo-
jenia sa do žrebovania o auto je 
nemať žiadnu absenciu v práci. 
Zapojený je automaticky každý, 
kto chodil do práce celý rok 
bez PN, OČR a návštev lekára a 
vymeškaných zmien. Ospravedl-
nené sú prípady, kedy ste boli 
práceneschopný v dôsledku pra-
covného úrazu zapríčineného 
inou osobou, neprítomnosť v prá-
ci pri úmrtí rodinného príslušníka, 
vlastnej svadby alebo darovania 
krvi.



Všetci zamestnanci majú možnosť využívať 
bezplatnú autobusovú dopravu. Funguje na 
preukážky, ktoré sa vydávajú kvartálne, je 
nutné si karty vymieňať u svojich vedúcich 
každé 3 mesiace. Je dôležité mať aktuálne 
preukazy kvôli spracovaniu podkladov pre 
fakturáciu. Autobus je prispôsobený pre 
prípoje zamestnancov, jazdí 7 dní v týždni, 
na každú pracovnú zmenu.

Bezplatné autobusy jazdia na trasách:
trasa Považská Bystrica - Púchov 
trasa Trenčianska Teplá – Púchov

Všetci zamestnanci Gimax Group môžu 
raz týždenne využiť služby wellness 
centra, maséra a fitness centra zadarmo. 
Príďte sa vyhriať do sáun, zrelaxovať vo 
vírivke a uvoľniť sa pri masáži.Páni sa 
môžu tešiť aj na nové účesy, k dispozícii 
pre nich je aj kaderníčka zadarmo.
Po príchode je nutné preukázať sa na 
recepcii preukazom zamestnávateľa Gi-
max.
Wellness zahŕňa:
fínska sauna, parná sauna, infrasauna, 
soľná inhalácia, ochladzovacia kaďa, 
vedro odvahy, kneipov kúpeľ, masážna 
vaňa, vírivka, tepidárium
 

OTVÁRACIE HODINY WELLNESS
Pondelok, utorok, štvrtok

14,00 – 20,00 hod MUŽI
Streda 

14,00 – 20,00 hod ŽENY
Piatok

sanitárny deň
 
Masáž si treba zarezervovať pri vstupe 
do wellness. Ako ste si určite všimli, 
od 22.01.2018 je Vám vo wellness cen-

BEZPLATNÝ WELLNESS + FITNESS

BEZPLATNÁ DOPRAVA + PRÍSPEVOK NA DOPRAVU

APARTMÁNY 
V PODHÁJSKEJ

Ponúkame možnosť oddychu a re-
kreácie v lete i v zime, v príjemnom 
prostredí v blízkosti termálneho kúpal-
iska Podhájska s možnosťou ubytovania 
v dvoch apartmánoch.
Ku každému apartmánu prislúcha jed-
no parkovacie miesto pred bytovkou. 
Apartmány sa nachádzajú cca 5 minút 
pohodovou chôdzou od kúpaliska.

VYBAVENIE APARTMÁNOV
spálňa: 2 postele, 2x nočný stolík, roz-
kladacie kreslo, skrine
obývacia časť: sedacia súprava, TV, 
kuchynský stôl a vybavená kuchynská linka
kúpeľňa: toaleta, sprchový kút, umývadlo

Cena ubytovania pre zamestnancov a 
ich rodinných príslušníkov:
• dospelá osoba a dieťa nad  5 rokov   8,- € 
/osoba /noc
• deti do 5 rokov zdarma
Kľúče a posteľnú bielizeň si treba 
vyzdvihnúť na recepcii Penziónu SISI, 
kde to aj po skončení ubytovania vrátite.

Rezervácie a bližšie info:
• na recepcii Penziónu SISI
   t. č.: 0914 321 118
• p. Marečková t. č.: 0914 321 023

tre k dispozícii ďalší benefit – pánske 
kaderníctvo. Objednať sa môžete na 
tel. čísle: 0911 144 695 alebo priamo 
vo wellness centre. Odporúčame si 
doniesť vlastný uterák a šľapky. Posled-
ný vstup do wellness centra je o 19,00 
hod. Jeho kapacita je 20 osôb.

Fitness centrum je otvorené v pracov-
né dni pre mužov aj ženy. Pri návšteve 
fitness centra sa v šatni prezujete do 
športovej obuvi.  Kapacita zariadenia 
je 10 osôb. Od 01.03.2018 bude fit-
ness a wellness centrum k dispozícii 
len pre dámy. Od 21.3.2018 – streda – 
sa bude v čase od 17:00 – 18:00 pre 
dámy cvičiť joga. Kapacita je 9 žien, na 
cvičenie je nutné sa vopred nahlásiť na 
recepcii wellnessu. Karimatky budú k 
dispozícii, vstup len na boso. 
Všetky prípadné otázky a informácie 
o aktuálnej obsadenosti si môžete 
preveriť na t. č. 0911 144 695.
 
OTVÁRACIE HODINY FITNESS CENTRA

Pondelok - Piatok 
7:00 - 20:00 hod.

Zamestnanci, ktorí nebývajú na trasách 
nášho firemného autobusu, majú možnosť 
získať príspevok na dopravu zo sociálneho 
fondu.

Príspevok na úhradu výdavkov na dopra-
vu do zamestnania a späť sa vzťahuje na:
- vynaložené náklady na autobusovú dopra-
vu do zamestnania, ak presiahnu sumu 15€
- vynaložené náklady na vlakovú dopravu 
do zamestnania, ak presiahne sumu 8€

Zamestnanec musí preukázať skutočnú 

PRACOVAŤ V GIMAX    GROUP SA OPLATÍ

výšku výdavkov na dopravu. Je potrebné 
vyzbierať si cestovné lístky, či už za autobus 
alebo vlak a nalepiť ich na papier formátu 
A4 a odovzdať priamemu nadriadenému, 
prípadne na personálne oddelenie. Raz za 
kvartál bude zamestnancom v závislosti na 
precestovanej sume vyplatený príspevok 
na dopravu. Pri oneskorenom predložení 
cestovných lístkov nebude príspevok vyp-
lácaný spätne. Pokiaľ sa bydlisko zamest-
nancov nachádza v mieste výkonu práce 
(Púchov a mestské časti), tento príspevok sa 
na nich nevzťahuje.



Blahoželáme
Svoje životné jubileá oslávili

Svoje pracovné jubileá oslávili

Jubilantom gratulujeme 
a do ďalšieho života želáme 

veľa šťastia a úspechov.

Klučková Kristína
Kováč  Marián
Osrman Peter

Beňová Monika
Barták Ladislav
Fúsiková Anna
Karas Roman
Hudec Michal

Hrbáček Daniel
Troška Ľubomír
Sanislo Ladislav

Kudláč Juraj
Briestenský Peter

Behro Michal
Struhárová Marta

Kadlec Martin
Jančeková Katarína

Komár Pavol
Majerko  Jaroslav

Fábry Jaroslav, Mgr.
Kučerová Zuzana

Zahustelová Iveta
Sochuľák  Roman
Černuška Martin

Badíková Martina
Crkoň Miloš

Fus Jakub
Loduha Vladimír
Lamoš Ľuboslav
Petríček Štefan
Badač Jaroslav

5 rokov vo firme
Bančanský Juraj

Koleno Tibor
Martinková Monika

Husárová Amália
Konečný  Jozef

Kupová Alexandra
Mičuda  Ivan

10 rokov vo firme
Jánoška Pavel

Pastorková Emília

Orgoník Ľubomír
Gabriš Pavol

Porubčan Henrich
Vavrík Štefan

Furová Jaroslava
Širka Ján

Kucháriková Jana
Hrbáček Vladimír
Ivanová Zuzana

Radič Patrik
Viater Vladimír

Barančík  Miroslav
Balla Tibor
Slávik Jozef

Chudý Stanislav
Majcík Peter
Pivko Jozef

Luhová Darina
Šivák Štefan

Šulek Jaroslav
Oklepková Dana

Malý Milan
Vetešková Iveta
Stupňan Patrik

Miškov Ivan
Zemanovič  Marek
Gajdošík Gabriel

Orgoníková Renáta
Malovec  Milan
Brindza Pavel

Balážová Kvetoslava
MaruniakZdeněk

Kováčik Miloš

20 rokov vo firme 
Nemčeková Jozefa
Revaincová Mária

25 rokov vo firme
Goron Jozef

Klimáčková Mária

VTIPOVISKO
Relax

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

Redakcia

VYHODNOTENIE A VECNÉ OCENENIE 
ZLEPŠOVATEĽOV ZA ROK 2017
V minulom roku pracovníci spoločností 
GIMAX podali spolu 67 zlepšovacích 
návrhov.
Z tohto uvedeného počtu bolo pri-
jatých 61 zlepšovacích návrhov, ktoré 
boli na základe prínosu rozdelené do 

počet ZN 5 4 1 16 10 6 10 2 1 6 61
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Počet prijatých ZN za 2017 rok.

nasledovných kategórií: 
• oblasť bezpečnosti práce - 16 ZN 
• „5S“ poriadok na pracovisku - 11 ZN
• zlepšenie činností strojov a zariadení - 11 ZN
• zlepšenie kvality služieb pre zákazníka - 6 ZN
• zlepšenie na vlastnom pracovisku - 6 ZN
• ochrana majetku spoločností GIMAX - 5 ZN
• ekonomický prínos pre zákazníka - 6 ZN

Tento počet zlepšení 
svedčí o tom, že sa 
nám postupne darí 
získať a zapájať pra-
covníkov do pro-
cesu neustáleho 
zlepšovania, čo bolo 
okrem finančnej mo-
tivácie ocenené ajlos-
ovaním vecných cien, 
ktoré prebehlo 23.01. 
2018.

Zoznam losovaných 
vecných cien:

1. cena – Televízor
2. cena – Bicykel

3. cena – Fotoaparát

Chceme aj naďalej pokračovať v 
nastavenom trende, veď stále je čo 
zlepšovať a preto oslovujeme našich 
zamestnancov, aby čo najviac využili 
svoj potenciál, schopnosti a nápady 
pre svoj rast, prospech a podporu k na-
plneniu našej spoločnej vízie.

Peter Čief, 
Vedúci PI GIMAX GROUP 

Mená vylosovaných 
zlepšovateľov:

Hedlík Pavol
Rudincová Eva
Prekop Marián

Pracovné zaradenie:

Vstupná logistika
Majsterka - VL

Opravárenské dielne

Čo sa stane zo Snehulienky, keď strčí ruku do zásuvky?
Popoluška.

Ktorý štvornohý priateľ je človeku najmilší?
Posteľ.

Viete, prečo nesie policajt 30 plechoviek a dvere?
Pretože si šéf objednal 30 plechoviek fazule a k tomu niečo na otváranie!

Čo sa stane z komára, keď mu dáte Viagru?
Šijací stroj.

Čo majú spoločné Facebook a chladnička?
Chodíš tam každých 10 minút, aj keď vieš, že tam nič nie je.

Výsledky losovania vecných cien za prijaté zlepšovacie 
návry v roku 2017


