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Ve dnech 23. - 26. ledna se konala v Dubaji druhá největší výstava 
zdravotnické techniky Arab Health 2012. Pro letošní rok se 
nám podařilo získat pro náš stánek větší plochu i lepší umístění 
uprostřed prestižní výstavní haly. Expozice MMM Group se tak 
zařadila mezi nejzajímavější na výstavě. Zvětšená plocha stánku 
nám umožnila nejen lépe prezentovat naše výrobky ale i vytvořit 
příjemnější prostředí pro naše hosty.

Na výstavě jsme návštěvníkům představili novou myčku nástrojů 
Uniclean SL M 10-2, nové Unisteri HP 636-1 ED, Selektomat PL 
669-2 ED, nový MMM software pro sledování a evidenci procesů 
v oddělení centrální sterilizace při přípravě sterilních nástrojů 
Ecosoft i náš oblíbený výstavní panel Sterival HP.    

Počet návštěvníků výstavy byl opět vysoký. Díky aktivní přípravě před 
výstavou i úzké spolupráci s našimi obchodními partnery zejména 
ze Spojených Arabských Emirátů a Saudské Arábie jsme mohli opět 
přivítat velké množství hostů a náš stánek byl prakticky po celou 
dobu výstavy obsazen nejen významnými stávajícími partnery, 
ale i velmi perspektivními novými zákazníky. Na jednáních jsme 
se setkali se zákazníky z Ruska, Azerbajdžánu, Indie, Pákistánu, 
Iránu, Sýrie, UAE, Bahrajnu, Qataru, Ománu, Kuwajtu, Egypta, 
Libye, Tuniska, Alžírska a dalších zemí. Největší počet našich hostů 
již tradičně přijel ze Saúdské Arábie. Je to spojeno nejen s našimi 
dlouhodobě velmi úspěšnými obchodními aktivitami v této zemi 
(patříme k vedoucí skupině dodavatelů sterilizační techniky a 
vybavili jsme již více než 120 nemocnic ve všech významných 
městech vč. hlavního města Riyadhu, Džeddy nebo pro muslimy 
svatých měst Mekky a Mediny), ale i právě probíhajícím velkolepým 
programem modernizace nemocnic. 

Obchodní jednání byly velmi úspěšné a i díky nim zažívá celá 
naše MMM Group v současnosti mimořádně úspěšné období 
na tomto trhu. Servisní technici firmy MMM právě dokončují 
mnohamilionovou zakázku centrální sterilizace pro universitní 
nemocnici krále Abdul-Azize (KAUH Hospital) v Džeddě a jen za 

poslední cca 2-3 měsíce jsme získali nové objednávky na více 
než 30 !! velkoobjemových sterilizátorů pro saudské nemocnice. 
Společně s příslušenstvím pro centrální sterilizace, jako jsou 
myčky nástrojů, nerezový nábytek, ... , představují tyto dodávky 
v současnosti velmi významný podíl našeho exportu.

Jednání o nových projektech v Saúdské Arábii i na ostatních trzích, 
které vedl celý tým MMM Group na této výstavě, nám dává reálné 
předpoklady, že se bude export našich výrobků do těchto oblastí       
i nadále aktivně a úspěšně rozvíjet. 

Milan Krajcar,  jednatel společnosti       

První konference o technologii pro sterilizaci nástojů 
v Saúdské Arábii

Ve dnech 5. a 6. února se konala v Riyadhu první konference                 
s mezinárodní účastí na téma technologie pro přípravu a sterilizaci 
nástrojů v nemocnicích, zejména na odd. centrální sterilizace. 
Ministerstvu zdravotnictví, jako organizátorovi a garantovi této 
akce, se ve spolupráci s předními dodavateli těchto technologií 
podařilo zajistit velmi vysokou úroveň přednášejících i celkově velmi 
dobrou organizační úroveň celé akce. Za MMM Group se v diskuzi 
zúčastnila paní Claudia Graf se svým příspěvkem zaměřeným 
zejména na systém vzdělávání personálu odd. centrální sterilizace 
v Německu a pan Gerald Goellner, který hovořil o významu procesu 
validace parních sterilizátorů, jako faktoru zvyšujícího bezpečnost 
celého pracovního procesu.

Ministerstvo zdravotnictví zajistilo i velmi dobrou účast asi 
200 specialistů z celého království a umožnilo několika firmám 
v předsálí představit své výrobky a prodejní aktivity. I naše MMM 
Group společně s místním partnerem firmou Attieh Medico Co. 

Výstava zdravotnické techniky Arab Health 2012 v Dubaji



Jaké má zaměstnanec povinnosti v ohlašování změn vůči 
zaměstnavateli?

Odpověď:

Zaměstnanec je povinnen neprodleně nahlásit jakékoliv změny 
v údajích. Jedná se například:  o jeho stav (ženatý, rozvedený, 
atd.), bydliště, zdravotní stav,  narození dítěte, změny zdravotní 
pojišťovny, změny penzijního fondu, životního pojištění pokud 
přispívá zaměstnavatel.

Pokud tak neučiní, tak veškeré sankce z tohoto titulu musí 
zaměstnavatel příslušné organizaci uhradit a následně jsou 
tyto náklady převedeny srážkou ze mzdy na zaměstnance, který 
zákonnou povinnost porušil. Ve většině právních předpisů je v této 
oblasti penále ve výši 0,05 ‰ za každý den, do doby než se uvede 
do souladu!! 

Žádáme zaměstnance, aby tuto svou povinnost nepodceňovali a 
veškeré změny včas na útvar LZ nahlásili. V poslední době se toto 
neplnění oznamovací povinnosti  ze strany zaměstnanců množí a 
zbytečně se zvyšují náklady zaměstnavateli a následně zaměstnanci.

Bc. Halámka Milan, ved. LZ

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

Redakce

Formule úspěšnost:

“Zaměstnejte polovinu dosavadního stavu lidí, zaplaťte je dvakrát 
tak dobře jako nyní a chtějte od nich třikrát takovou výkonnost 
jako dosud“

Moderní řízení

využila této nabídky a výsledkem byla nejen celá řada dalších 
velmi perspektivních jednání, prohloubení existujících osobních 
kontaktů, ale i další zvýšení naší image v očích zákazníků.

Právě v době kongresu se nám podařilo uzavřít další kontrakt na 
dodávku přístrojů pro centrální sterilizace v hodnotě cca 12 mil. Kč 
(cca 500 tis. EUR).

Věřím, že se tato úspěšná akce bude pravidelně opakovat a   
společně s růstem kvality práce v saudských nemocnicích se zvýší 
i jejich důraz na kvalitu a servis používaných přístrojů a výrobky 
MMM Group tak získají ještě lepší a významnější postavení na 
trhu. (Naši pozici potvrzuje i fakt, že právě snímek z centrální 
sterilizace s přístroji MMM byl použit na oficiální propagační 
materiál této akce - viz. obrázek výše. Na předchozím obrázku jsou 
dva z úspěšných obchodních zástupců naší partnerské firmy Attieh 
Medico.)

Milan Krajcar,  jednatel společnosti

V těchto dnech FN Brno zveřejnila  hodnocení  obchodních partnerů 
za rok 2011. Společnost BMT Medical Technology s.r.o. se umístila 
ve skupině A, což jsou dodavatelé, jejichž výsledné hodnocení je 
v rozmezí 1 až 1,999. Tito dodavatelé úspěšně splňují požadavky 
FN Brno a nejsou od nich vyžadována opatření k nápravě. 
Hodnocena byla pružnost reakce, jakost dodávky, rychlost odezvy 
v případě neshody, způsob vyřešení neshody vinou dodavatele, 
platební podmínky. Ve všech těchto kritériích  byla naše společnost 
hodnocena jako „nejlepší“  a známkou „1“ čímž se zařadila do 
skupiny nejlépe hodnocených obchodních partnerů. Je to  pro 
nás jako společnost velice dobrá vizitka a to zvláště v souvislosti 
s dodávkou a zprovozněním  přístrojového vybavení  na Centrální 
sterilizaci formou  generální rekonstrukce za cca 37 mil. Kč, která 
proběhla na přelomu roku 2010 a 2011, kdy bylo nutné  také 
řešit řadu drobných problémů se zprovozněním  nové přístrojové 
techniky.

Ved. TM Ing. Roman Milich
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V březnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

• 10 let nepřetržitého prac. poměru  
p. Hansgutová Anděla ze stř. 6300 – MT,

 p. Janíček Zdeněk ze stř. 6690 – TT, 
 p. Mazura Zdeněk ze stř. 6442 – PS, 
 p. Juřica Martin ze stř. 6690 – TT, 
 p. Jirka Aleš Dis. ze stř. 6376 - SH 

Významná životní a pracovní výročí

Odpovědi na dotazy zaměstnanců:

Motto na březen

Výsledek hodnocení obchodních partnerů                       
ve FN Brno


