
Vítame Vás pri prezentácii firmy 



História firmy 
       Spoločnosť GOMS, spol. s r. o., vznikla dňa 20.decembra 2000 na základe 

organizačných zmien, delimitáciou - outsourcingom odboru údržby hmotného 
investičného majetku (HIM) z Matador, a. s., Púchov ako generálne opravy, stredné 
opravy, rekonštrukcie, montáže, prípadne demontáže strojov rôznych technologických 
zariadení v gumárenskom priemysle. Spoločnosť GOMS nadviazala na viac ako 
päťdesiatročnú tradíciu horeuvedených prác v Matador, a. s., Púchov. 
 
      Z uvedenej činnosti vznikol aj názov novej spoločnosti GOMS  

 Generálne Opravy a Montáže Strojov. 
 
 
     Na  vykonávanie činnosti máme k dispozícii  
     vlastné výrobné a prevádzkové priestory  
     s rozlohou 1750 m2  a potrebné technické vybavenie. 
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Okrem tejto hlavnej činnosti sa ďalej zaoberáme: 

  kovoobrábaním  - sústruh SU18RA, SU50A, SM16A, SN55B, SU100/600, karuselový   
                                     sústruh SK12, 
   - vyvrtávačka W9, 
   - frézka FA50, FND25, 
   - zvislá obrážačka M320, 
   - CNC plazma/autogén, 
 delením materiálu (pásová píla), 
 zváračskými prácami (elektro, plyn, CO2, argón), 
 klampiarskymi prácami, 
 opravou a údržbou elektroinštalácií, 
 konštruktérskymi prácami, 
  
a výrobou :   - chladiacich vaní, 
    - kovových  konštrukcií, 
    - gravitačných zásobníkov, 
    - drobných manipulačných prostriedkov, 
    - rôznych technologických celkov. 
 
        Na premiestňovanie materiálu a bremien je v hale umiestnená závesná dráha o nosnosti do 5t. 
 
       Hlavným produktom podnikania spoločnosti GOMS, s.r.o. je vykonávanie uvedených činností, najmä 

v spoločnostiach gumárenskej a strojárenskej výroby.  
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Systém zabezpečovania kvality 
 

      Pre zvýšené uspokojenie potrieb zákazníkov sme pristúpili k zavedeniu 
integrovaného systému manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2008, STN EN 
ISO 14 001:2004, OHSAS 18 001:2007. 

 
 Systém zabezpečovania kvality v GOMS, s.r.o. je založený na manažérstve kvality 

podľa zásad noriem ISO 9001. Prvé certifikovanie systému manažérstva kvality sa 
uskutočnilo v roku 2001 podľa normy STN EN ISO 9001: 2000 a pokračovalo cez 
opakované recertifikácie. 

 
 Systémom manažmentu environmentu podľa noriem STN EN ISO 14 001:2004 

chceme dosiahuť ochranu životného prostredia nášho regiónu, pracovného 
prostredia našej firmy, ako aj minimalizovať nagatívne vplyvy našej produkcie na 
životné prostredie u našich zákazníkov.  

 
 Systémom riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 

001:2007, chceme predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia a majetku ako aj 
vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s 
prácou. 
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Generálne opravy a montáže 
kalandrovacích súprav 
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Generálne opravy a montáže konfekčných 
strojov 
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Generálne opravy a montáže  
miešacích liniek pre výrobu  gumárenských zmesí 
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Generálne opravy a montáže vulkanizačných 
lisov pre výrobu osobných a nákladných pneumatík 
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Generálne opravy a montáže vulkanizačných 
lisov pre výrobu dopravných pásov 
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Generálne opravy a montáže vytlačovacích 
strojov a chladiacich liniek pre výrobu gumových 

zmesí 
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Generálne opravy a montáže zariadení pre 
výrobu gumových hadíc 
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Servis a rekonštrukcie  
vykonávame  na základe požiadaviek zákazníka 
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Výroba  
drvičov pneumatík 
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Výroba  
gravitačných zásobníkov 
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Výroba  
chladiacich a dopravníkových systémov pre 

vytlačované gumové profily 

15



Výroba  
chladiacich liniek pre gumové pásy 
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Výroba  
zariadenia na vytrhávanie pätkových lán 
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Výroba  
mazacieho zariadenia pre osobné pneumatiky 

18



Výroba  
oceľových konštrukcií výrobných hál, oplášťovanie 

sendvičovým systémom 
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Výroba  
elektrorozvádzačov, káblových rozvodov, elektroinštalácií  

pre technologické zariadenia a stavby 
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Výroba  
rôznych technologických prvkov 
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Zákazková činnosť: 
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Svojou činnosťou  sa okrem tuzemska  podieľame 
aj na zahraničných projektoch. 
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Medzi našich najvýznamnejších odberateľov 
patria: 

 
Matador, a.s. Púchov, 
Continental Matador Rubber, a.s. Púchov, 
Konštrukta Industry, a.s. Trenčín, 
Vipotest, s.r.o. Púchov, 
Alfagomma, s.r.o. Bratislava, 
Tovogomma, S.p.A. Taliansko, 
KCM Španielsko, 
ATC Addis Ababa, Etiópia. 
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Kde nás nájdete: 

GPS súradnice:    
N49,11385° 
E18,32587° 

Sídlo spoločnosti:  
   
GOMS, spol. s r.o. 
Továrenská 4416  
(časť Horné Kočkovce) 
020 01  Púchov 
Slovenská Republika 
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Kontaktujte nás: 
Ladislav Ganát   
konateľ spoločnosti 00421 / 42 / 44 50 938 
 
Informácie:    00421 / 42 / 44 50 930 
Sekretariát:   00421 / 42 / 44 50 937 
Technický úsek: 00421 / 42 / 44 50 931  
Ekonomický úsek: 00421 / 42 / 44 50 936 
Konštrukcia:  00421 / 42 / 44 50 935 
Nákup:   00421 / 42 / 44 50 933 
Fax:   00421 / 42 / 47 10 933 
    00421 / 42 / 47 10 934 
 
E-mail:   goms@goms.sk 
URL:   www.goms.sk 
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