
Dne 03. 02. 2011 byl v  Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v 
Brně otevřen Wernerův pavilon. 

Nové operační sály, centrální sterilizaci,  příjemnější a kvalitnější 
péči a nejmodernější techniku  - to všechno od února letošního 
roku najdou pacienti v nově otevřeném Wernerově pavilonu. Na 
čtyřech operačních sálech  a centrální sterilizaci je v současné 
době nejlepší dostupná technika.

Jak uvedl Jiří Vorlíček ředitel MOÚ, “Stavba za téměř půl miliardy 
korun patří k nejmodernějším ve střední Evropě. 

Přístroje, kterými je pracoviště vybaveno, nám velmi pomohou 
např. při laparoskopických operacích, které jsou v současné době 
populární“. 

Do pavilonu se postupně přestěhuje pět oddělení. Patří mezi ně 
například Anesteziologicko–resuscitační oddělení nebo Jednotka 
intenzivní péče. Dohromady je k dispozici  dvacet lůžek pro pacienty. 
„Pomůže to například lidem se sníženou imunitou, kteří budou v 
nových prostorách lépe izolovaní,“ uvedl primář Anesteziologicko–
resuscitačního oddělení Petr Jelínek.

MOÚ v Brně je v současné době  jediným onkologickým centrem 
s celostátní působností, které má zároveň také výborné  renomé 
v zahraničí.

Nezanedbatelným prvkem je také vzájemná blízkost pracovišť. 
Např. u některých operací je třeba ihned prozkoumat odebranou 

tkáň. „Je nutné rychle zjistit, zda je nádor zhoubný či nezhoubný. V 
minulosti nás zdržoval převoz tkání z jedné části ústavu do druhé. 
Přiblížení pracovišť tento proces urychlí,“ vysvětlil primář Oddělení 
onkologické a experimentální patologie Pavel Fabian.

Na realizaci nového pavilonu se také podílela naše společnost, a 
to realizací centrální sterilizace, kterou jsme vybavili přístrojovou 
technikou ve výši cca 10 mil Kč. Jednalo se o 3 ks parních 
sterilizátorů řady STERIVAP, ultrazvukovou čističku Ultramatic 
a pistolemi Selecty od MMM spolu s mycími a dezinfekčními 
automaty fy MIELE.

Přímo v Brně máme tak vedle FN Brno další významné referenční 
pracoviště, které je vybaveno naší nejmodernější přístrojovou 
technikou.

Ing. Roman Milich

Ve dnech 24. - 27. 01. 2011 se uskutečnil 36. ročník mezinárodní 
výstavy zdravotnické techniky Arab Health 2011. S více než 
2.700 vystavovateli z 60 zemí, 30 národními pavilony (nárůst o 4 
pavilony ve srovnání s rokem 2010) a více než 60 tisíci návštěvníky 
z většiny světových teritorií tento veletrh jednoznačně potvrdil své 
dominantní postavení mezi zdravotnickými výstavami na Blízkém 
východě a současně i pozici druhé největší výstavy zdravotnické 
techniky na světě. 

Oproti roku 2010 doznala změn a vylepšení i společná expozice 
MMM Group. Stánek působil vzdušnějším a otevřenějším dojmem, 
poskytoval dostatek prostoru pro jednání a současně vytvářel 
výborné podmínky pro prezentaci vystavených exponátů. Na 
stánku byly prezentovány parní sterilizátor pro centrální sterilizace 
SELECTOMAT PL 969-2, univerzální střední parní sterilizátor 
UNISTERI HP 336-1, mycí dezinfektor pro centrální sterilizace 
UNICLEAN SL M 10-2 a demo panel parního sterilizátoru 
STERIVAP HP. 

Významnou změnou oproti roku 2010 bylo lepší umístění stánku 
MMM Group, který se výrazně posunul směrem k hlavním 
výstavním halám 3 a 4. Pravděpodobně i proto jsme na tomto 

veletrhu dosáhli v historii naší účasti nejpočetnější návštěvnosti na stánku MMM Group. Z návštěvníků, kteří se na výstavu sjeli  z celkem 
25 zemí,  převládali noví zájemci o spolupráci s MMM Group. Významný byl však i podíl návštěvníků z řad konečných uživatelů, které 
zaujala naše sterilizační technika a nabídka komplexních projektů centrálních sterilizací. Jako již tradičně jsme se v rámci veletrhu 
setkali i se stávajícími prodejci z okolních zemí. Ze zájemců o výrobky MMM Group na našem stánku tvořili převážnou část návštěvníků  
především  zájemci z Indie, Iránu, Spojených Arabských Emirátů, Egypta, Saudské Arábie a z Libye. 

Na rozvoji  nových kontaktů jsme začali pracovat ihned po skončení veletrhu a první projekty, které by mohly vést až do stadia  objednávek, 
jsou již nyní v běhu. Je velmi pravděpodobné, že se mnoho projektů podaří dotáhnout do zdárného konce a posílit tak pozici MMM Group 
v regionu.

Vzhledem k úspěchu letošního veletrhu byla již zarezervována výstavní plocha na příští rok a současně zahájena jednání s organizátory 
veletrhu o přesunu expozice MMM Group na ještě lukrativnější místo v halách 3 a 4. 

Ing. Tomáš Tuček
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Novou službu pro naše zákazníky představuje přímá internetová 
podpora software WarmComm 3. Podařilo se vybudovat zcela novu 
klientskou sekci, díky které jednotliví zákazníci, kteří zakoupí námi 
vyvíjený a dodávaný komunikační software pro laboratorní sušárny 
a inkubátory, získávají pohodlnou možnost aktualizovat svoje verze 
programu do posledních vydání. Samozřejmostí je také možnost 
stažení potřebných manuálů k užívání tohoto programu ve formě 
PDF. Mimo to také nabízí registrace do této služby možnost zaslání 
záznamu technických problémů a jejich zpětné on-line řešení pro 
maximální spokojenost zákazníka. Tato moderní a přínosná služba 
je našim klientům poskytována jako standard k zakoupenému 
softwaru. Možnost registrace získávají samozřejmě všichni noví 
uživatelé, ale také i stávající. Díky tomu bude možné poskytnout 
všem vlastníkům naší teplotní techniky nejaktuálnější verze našeho 
programu a umožnit jim tak plnohodnotné využívání námi vyvíjených 
a poskytovaných služeb.

Petr Prokeš

V návaznosti na cenový vývoj potravin ve II. pol. r. 2010 a začátkem 
r.  2011 společnost obdržela návrh dodatku smlouvy od stravovací 
firmy Janíček se žádostí akceptovat zvýšení ceny jídel od 
1. 1. 2011. Vzhledem jak současnému, tak k očekávanému vývoji 
cen potravin v následujících obdobích  byl tento návrh po dohodě 
s firmou Janíček  akceptován až od 1. 3. 2011. 

Budoucí ceny stravy v BMT Medical Technology:

• Jídla č. 1–4 se zvýší z 28 Kč na 30 Kč za jídlo

• Jídlo č. 5 - výběr se zvýší z 34 Kč na 35 Kč za jídlo.

Bc. Milan Halámka

Jaké jsou změny v daních od 1.1.2011?

Odpověď:
Významnou změnou, která se dotkne všech zaměstnanců, je 
snížení slevy na dani na poplatníka o 100 Kč měsíčně. Při provádění 
srážek z mezd je třeba brát v potaz skutečnost, že došlo ke zvýšení 
nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy. Zvýšila se dále výše 
cestovních náhrad (stravné, náhrady za použití motorových vozidel 
a PHM). 

Jaká je změna při ukončení pracovního poměru v oblasti 
podpor v nezaměstnání?

Odpověď:
V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence 
uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední 
zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní 
sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného čistého 
výdělku. Pokud ukončil ze závažných důvodů /jedná se o změnu 
zdravotního stavu nebo zaměstnavatel nevyplatil mzdu/nebo byl 
OSVČ přísluší mu podpora ve výši 2 měsíce 65%, další dva měsíce 
50% a po zbývající dobu 45% průměrného měsíčního čistého 
výdělku. Od 1.1.2011 je taktéž změna v tom, že pokud zaměstnanec 
ukončil pracovní poměr z důvodů § 52 písm. a-c) ZP č. 262/2006Sb. 
(organizačních změna-nadbytečnost) tak po dobu min. 3 měsíců 
na kterou dostal dle ZP odstupné mu podpora v nezaměstnanosti 
nenáleží.

Bc. Milan Halámka

V únoru oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

Vedení podniku a VZO OS kovo děkuje jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přeje hodně zdraví a životní 
spokojenosti.

Redakce

„Stěžujeme si, že máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom 
ho měli nekonečně mnoho.“

Seneca
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•   10 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Kaloud Ivo ze stř. 6710 - VS

•   15 let nepřetržitého prac. poměru 
p. ing. Milich Roman ze stř. 6300 - TM
p. ing Andráši Jiří ze stř. 6330 - EX
p. Čech Zdeněk ze stř. 6051 - ŘJ

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Významná životní a pracovní výročí

Motto na únor

WarmComm - On-line podpora

Cena stravy od 1. 3. 2011


