SLOVNAFT

Moderný systém vstupných školení
Vybavovanie formalít bude od 1. januára 2011 rýchlejšie a komfortnejšie
Od 1. januára 2011 už nebudú pracovníci externých firiem – zmluvných partnerov SLOVNAFT, a.s.,
a dcérskych spoločností, ani novo nastupujúci kmeňoví zamestnanci Skupiny SLOVNAFT absolvovať
vstupné školenie v priestoroch internátu vo Vlčom hrdle. Najmodernejšia technika spoločnosti EFG
Slovakia, prevádzkujúcej prechodové systémy Slovnaftu, im umožní vybaviť si všetky vstupné formality,
vrátane školenia, na jednom mieste v spojovacej chodbe do AB2. Táto zmena sa netýka súčasných
kmeňových zamestnancov Skupiny SLOVNAFT. Ak však spolupracujú s externými firmami, pôsobiacimi
v priestoroch Slovnaftu, môžu ich na túto novinku upozorniť.
Elektronická registrácia
a jednoznačná
identifikácia
Do 31. decembra 2010 naďalej prebieha
školenie pracovníkov externých ﬁriem
a novo nastupujúcich zamestnancov
na pracovisku spoločnosti TOD
v priestoroch internátu vo Vlčom hrdle.
Doterajší systém je málo ﬂexibilný,
čo môže predĺžiť čas potrebný na
vybavenie vstupu väčšieho počtu
pracovníkov, najmä v prípade
mimobratislavských ﬁriem. „Výsledkom
snahy o vyšší komfort pri vybavovaní
vstupných formalít je moderný
školiaci systém v dvoch počítačových
miestnostiach priamo v spojovacej
chodbe AB2. Externisti a noví
zamestnanci Slovnaftu si vďaka nemu
vybavia všetky vstupné formality na
jednom mieste,“ hovorí Darina Batunová
z EFG Slovakia. „V miestnostiach sú
veľkoplošné obrazovky na premietnutie
inštruktážneho ﬁlmu a počítače
s dotykovými obrazovkami na vyplnenie
testu. Účastníci vstupného školenia sa
prihlásia do počítača a test potvrdia
elektronickým podpisom pomocou
tabletu. Systém je po užívateľskej

stránke jednoduchý, vďaka čomu
technickú stránku školenia zvládne
naozaj každý.“ V dvoch miestnostiach
môže paralelne absolvovať školenie 15
ľudí a školenia budú prebiehať niekoľko
ráz za deň v pravidelných intervaloch.

Vstupné školenie je
jednoduchšie
Ako povedala riaditeľka útvaru
SD&HSE Kornélia Procházková,
k 1. januáru 2011 sa mení nielen forma
vstupného školenia, ale bude mať aj
jednoduchší obsah. „Vytvorením nových
moderných školiacich priestorov sa
odstráni nevyhnutnosť ísť na školenie
do vzdialeného objektu. Pre ľudí,
ktorí Vlčie hrdlo nepoznajú, to často
znamená zbytočný stres. Veľkým
prínosom nového systému je aj možnosť
vybrať si termín školenia vopred
prostredníctvom aplikácie GEM (Global
Entry Management), dostupnej na
internetovej adrese www.slovnaft.sk/
vstupy a zarezervovať si ho pre príslušný
počet ľudí. Pre externé ﬁrmy je to veľká
výhoda, pretože sa môžu na školenie
objednať kedykoľvek a kdekoľvek, kde
majú prístup na internet.“ Vykonanie

Od 1. januára 2011 sa vstupné školenia
vykonávajú v spojovacej chodbe do AB2
Účastníci vyplnia test pomocou dotykovej
obrazovky
Jednou z noviniek je elektronický podpis
Nový systém školenia je súčasťou komplexnej
webovej aplikácie GEM (Global Entry
Management)
GEM je dostupný na www.slovnaft.sk/vstupy
školenia je jednou z podmienok pre
platnosť Identiﬁkačnej karty.

Komfort nového
systému ocenia najmä
externé firmy
Aplikácia GEM však neslúži len na
prihlasovanie na vstupné školenie. Je
to komplexný softvér, ktorý umožňuje
poverenému pracovníkovi externej ﬁrmy
– zmluvnému partnerovi Slovnaftu, ktorý
sa zaregistroval do systému, samostatne
riadiť ﬁremnú agendu vybavovania

vstupov osôb aj vozidiel do Slovnaftu.
Vzhľadom na jednoduchosť a vysoký
užívateľský komfort nového systému
spoločnosť EFG Slovakia predpokladá,
že riadenie agendy vstupov na úrovni
21. storočia si externé ﬁrmy rýchlo
osvoja. Jeho veľkou výhodou je okrem
iného aj online prehľad o počte vydaných
identiﬁkačných kariet pre zamestnancov
a vozidlá ich ﬁrmy a elektronická
komunikácia s EFG Slovakia v prípade
požadovaných zmien. (r)
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