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Naše výrobné spoločnosti Slovarm, Slovplast 
a Prematlak aj tento rok spoločne vystavovali 
na najväčšom veľtrhu vykurovacej, ventilačnej, 
klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej 
a ekologickej techniky na Slovensku a v Čes-
ku - na Aquatherme Nitra. Na 20. ročníku tohto 
odborného veľtrhu sa zúčastnilo 211 vystavo-
vateľov zo siedmich krajín. V priebehu štyroch 
dní navštívilo veľtrh takmer 15 000 návštevníkov 
z radov odbornej aj laickej verejnosti.
Spoločnou prezentáciou naše firmy v stánku 
s plochou 70 m2 dali najavo odbornej verejnos-
ti príslušnosť k Energy Group. Spoločná pre-
zentácia celej produktovej štruktúry Slovarmu 
a Slovplastu zase ukázala, že sa nám podarilo 
nadviazať na dlhoročnú tradíciu výroby armatúr 
a plastových sanitárnych výrobkov na Myjave.

(pokračovanie na s. 2)

Aquatherm Ni tra 2019
Slovarm, Slovplast a Prematlak opäť spoločne 
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voji pôrodnosti na jednotlivých kontinentoch 
a nedostatku pracovnej sily v Európe. 
Ďakujeme zamestnancom Hotela sv. Ludmila 
za prípravu priestorov a veľmi kvalitné a chut-
né občerstvenie.

Rozšírená porada Energy Group 

Už tretí rok, raz štvrťročne, sa stretávame 
v Hoteli sv. Ludmila v Skalici na rozšírených 
poradách Energy Group, kde okrem riešenia 
pracovných tém, máme vždy pozvaného aj za-
ujímavého hosťa. 
Na ostatnej rozšírenej porade, ktorá sa konala 
20.3. 2019, sme sa venovali bilancovaniu roku 
2018. Zúčastnilo sa jej 31 spolupracovníkov 
zo všetkých našich spoločností. Hospodár-
ske výsledky jednotlivých firiem, ako aj cel-
kové za Energy Group, prezentoval Ing. Peter 
Bartošík, ekonomický manažér EG. Zameral 
sa na medziročný vývoj ekonomických uka-
zovateľov a produktivitu jednotlivých firiem. 
Zhrnutie roku 2018 z personálneho hľadiska 
prezentovala Mgr. Silvia Kopecká, personálna 
manažérka EG. Informovala kolegov okrem 
iného o počte zamestnancov v jednotlivých 
firmách, o ich národnostnej štruktúre, vzde-
lávaní zamestnancov. Stanovila hlavné ciele 
v tejto oblasti pre rok 2019 , ktoré sú zamera-
né na osobnostný rozvoj a pravidelnú starost-
livosť o zamestnancov. 
V závere vystúpil so zaujímavou témou o migrá-

cii a migrantoch náš hosť zo Slovenskej akadé-
mie vied, doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. 
Ukázal a vysvetlil nám štatistické údaje o migrá-
cii vo svete, v Európe a o jej vplyve na hospo-
dárstvo. Nemenej zaujímavé boli prognózy o vý-

Aquatherm Ni tra 2019
Slovarm, Slovplast a Prematlak opäť spoločne 

(pokračovanie zo s. 1)

Obchodníci zo Slovplastu predstavili náv-
števníkom novinky v ponuke - kovové umý-
vadlové sifóny, WC sedadlo Ella s funkciou 
softclose a vyberateľnou detskou vložkou, 
veľký záujem bol o nový predstenový WC 
systém s pneumatickým ovládaním. Slo-
varm sa zameral na ponuku zemných ven-
tilov a nových rád vodovodných batérií. 
Prematlak predstavil ucelenú ponuku sorti-
mentu tlakomerov a teplomerov, ktorú v sú-
časnosti, po spojení s Manomerom, vieme 
zákazníkom ponúknuť.
Cieľom účasti na takýchto odborných veľ-
trhoch je informovanie odbornej verejnosti 

o nových trendoch a výrobkoch v našom 
sortimente, stretnutie sa s mnohými terajší-
mi aj možnými budúcimi obchodnými part-
nermi na jednom mieste a v neposlednom 
rade aj získanie informácií o zmenách v kon-
kurenčných spoločnostiach. 
Budúci rok sa odborný veľtrh Aquatherm 
opäť presunie na výstavisko do Prahy a naše 
spoločnosti tam určite nebudú chýbať.

Informácie, ktoré nás zaujali

Ročný obrat všetkých firiem EG vzrástol medziročne o 5 mil. Eur, na 65 mil. Eur

Priemerný plat v spoločnostiach EG vzrástol medziročne o 7,2 %

V našich spoločnostiach pracuje aktuálne 678 zamestnancov

Každý 7. zamestnanec EG má inú národnosť ako slovenskú

Podiel migrantov na svetovej populácii zostáva dlhodobo viac-menej rovnaký na úrovni 3,3 %.

Celkovo žije v inom štáte EÚ až 14,2 mil. Európanov
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V našej najväčšej spoločnosti v Energy Group 
– v kováčni HKS Forge, prišlo začiatkom janu-
ára 2019 k zmene na pozícii generálneho riadi-
teľa. Doterajší generálny riaditeľ, pán Radovan 
Pobočík, prešiel na tú istú pozíciu do spoloč-
nosti Slovplast Myjava a novým generálnym ria-
diteľom sa stal pán Miroslav Podbehlý.
Pán Podbehlý ma dlhoročné skúsenosti z riade-
nia výrobných podnikov zahraničných spoloč-
ností zameraných na strojárstvo a elektrotech-
niku, kde riadil výrobné procesy, pripravoval 
strategické a operatívne plány, manažoval pro-
cesy pri rozširovaní a modernizácii firiem.
Obidvom našim kolegom želáme veľa úspe-
chov na ich nových pracoviskách.

Kováčňa môže kvalitnejšie merať drsnosť 
povrchu obrobkov, ktoré sa opracovávajú 
z výkovkov. Ich drsnosť je prísne kontrolo-
vaná najmä vtedy, ak sú určené pre oblasť 
automotive. 

Na konci minulého roka začali v HKS Forge 
testovať nové zariadenie, ktoré umožňuje zme-
rať drsnosť povrchu po trieskovom opracovaní. 
Niektorí zákazníci kováčne majú na tento pa-
rameter veľmi vysoké nároky. Drsnosť povrchu 
je dôležitá hlavne v oblasti automotive. „Pred-
stavte si náves, ktorý ťahá kamión. Dve časti, tá 
na návese aj tá na kamióne, musia na seba čo 
najlepšie dosadnúť. Čím je tento dotyk hladší 
a precíznejší, tým je kvalitnejší, pretože medzi 
časťami vzniká menšie trenie,“ vysvetľuje vedú-
ci obrobne Ondrej Remenár.

Zriadia špeciálne

laboratórium 
Drsnomer doteraz v kováčni nemali a techno-
lógovia tak nemohli programovať obrábanie vý-
kovkov s istotou. „Povrchy boli často zbytočne 
predimenzované a v konečnom dôsledku sme 
preto plytvali peniazmi. Vďaka drsnomeru tomu 
teraz vieme predísť,“ objasňuje Ondrej Reme-

Zimy v kováčni zvykli byť ťažké. Práve 
v tomto období zamŕzalo a kazilo sa vodo-
vodné potrubie, ktoré vedie pod stropmi 
výrobných hál vo výške asi pätnásť metrov 
od podlahy. Ľuďom zodpovedným za jeho 
údržbu pribudli po každej poruche nové 
vrásky na tvári.

Dostať sa do takej výšky a riešiť problém 
z rebríka, dalo skutočne zabrať. Navyše, keď 
bola všade zima a opravári sa na ten rebrík 
štverali naobliekaní. „Potrubie pod stropom 
navrhli pri výstavbe haly pred tridsiatimi rok-
mi. Rekonštrukcia už bola skutočne potreb-
ná,“ hovorí Peter Ševčík, správca budov ko-
váčne HKS Forge. 

nár. Metrologické zariadenia sú v závode, akým 
je kováčňa, veľmi dôležité. Aj preto by v HKS 
chceli už čoskoro zriadiť nové, špeciálne uspô-
sobené a zariadené laboratórium s viacerými 
meracími prístrojmi. Medzi tie, ktoré už kováčňa 

má, by malo pribudnúť portálové 3D meranie. 
Ide o sondu, ktorá dokáže dotykom veľmi pres-
ne určiť rozmery výkovkov. Laboratórium plánu-
je kováčňa zriadiť v momentálne nevyužívanej 
výrobnej miestnosti. 

Našli riešenie
Vždy na konci roka zastala v kováčni výroba 
na dva týždne. V období silnejších mrazov 
potrubie zamrzlo. Po spustení výroby sa ľady 
roztopili, z potrubia tiekla voda, vytápala výro-
bu a kancelárie. „Bolo nám jasné, že problém 
sa už nedá odkladať. Rekonštrukcia horné-
ho rozvodu však nemala význam, nebolo by 
to praktické ani ekonomické riešenie. Preto 
som navrhol vybudovanie nového potrubia 
po obvode haly v dolnej časti. Podmienkou 
bola aj ohrevná špirála, vďaka ktorej by už 
nemalo zamŕzať,“ objasňuje Peter Ševčík.

Koniec problémom
Rekonštrukciu rozdelila kováčňa na dve 
etapy, aby nemusela odpojiť kompletný prí-
vod vody. Jednu vykonala ešte v roku 2017, 

druhou etapou definitívne ukončila problé-
my s potrubím na konci roku 2018. „Hneď 
po prvej etape sa ukázalo, že sme išli správ-
nou cestou. Na jednej strane, kde už bolo 
potrubie vymenené, sme zvládli zimu bez 
porúch. Na druhej strane, kde bolo ešte pô-
vodné, opäť pomrzli vývody,“ spomína Peter 
Ševčík. Kováčňa zrekonštruovala po oboch 
etapách celkovo 550 metrov vodovodného 
potrubia a táto investícia vyšla závod 50-tisíc 
eur. Už dnes je jasné, že peniaze boli minuté 
na dobrú vec, vďaka novému potrubiu už ne-
vypadne výroba, nevyhodí elektrinu a nebu-
de vytápať kancelárie. Je k nemu dobrý prí-
stup a na ventiloch sa dá prívod vody odstaviť 
v jednotlivých okruhoch. Ak teda aj vznikne 
problém, opravári ho môžu riešiť na konkrét-
nom mieste. 

Zmena vo vedení HKS Forge Trnava

P o k r o k  v  H K S  F O R G E
Povrch zmeria na mikrometer presne. 
Drsnomer usporí kováčni peniaze 

Mrazy už kováčňu neprekvapia 
Problém s vodovodným potrubím je  zažehnaný
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Miroslav Podbehlý (prvý zľava ) s členmi manažmentu 
HKS Forge Vladimírom Kuracinom a Petrom Ševčíkom

Zákazníci z oblasti automotive majú na drsnosť povr-
chov veľmi vysoké nároky. Splniť ich pomôže kováčni 
toto zariadenie. 
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CHCETE POMÔCŤ SVOJMU KOLEGOVI V NEPRIAZNIVEJ SITUÁCII?

Darujte 2% z Vašich daní do Podpornej asociácie EG. 
Vyzbieranú čiastku Energy Group zdvojnásobí z vlastných zdrojov

Príďte sa informovať na personálne oddelenie! 

V roku 2018 Podporná asociácia EG pomohla 34 zamestnancom 
z firiem v Energy Group celkovou sumou 15 386 Eur. 

Strojárska výroba
Výroba a distribúcia energíí 1/2019

PODPORNÁ 
ASOCIÁCIA 

Hotelové a kongresové služby

Rekonštrukcia šatní 
v Slovarme je dokončená

Nájomné byty na Myjave už slúžia nájomníkom

Už niekoľko rokov v našich strojárskych spo-
ločnostiach prebieha zisťovanie spokojnosti 
zamestnancov formou dotazníkov. Zamest-
nanci v nich vyjadrujú svoje pripomienky 
k pracovným podmienkam a pracovnému 
prostrediu. Na základe týchto pripomienok 
sme v predchádzajúcom roku zrekonštruovali 
priestory a vybavenie zamestnaneckej jedálne 
a skvalitnili sme ponuku na jedálnom lístku. 

V decembrovom čísle Energy news sme in-
formovali o prestavbe bývalej administratívnej 
budovy Bytového podniku Myjava na nájomné 
byty. Umiestnenie v centre mesta, vyhradené 
parkovacie miesta, možnosť prenájmu garáže 
a hlavne kvalitne zrealizovaná rekonštrukcia 
priestorov, prispeli k veľkému záujmu Myjav-
čanov o tieto byty. Počet žiadostí na prená-
jom trojnásobne prekročil počet pripravených 

Tento rok sme reagovali na podnety od na-
šich zamestnancov, týkajúce sa sociálneho 
zázemia. V priebehu posledných pár mesia-
cov sme pripravili projekt, ktorí sme „doladili“ 
konzultáciami s našimi kolegami a najmä ko-
legyňami. Následne prebehli stavebné úpravy 
priestorov šatní, vrátane sprchových boxov, vy-
menili sme šatníkové skrine, pribudli nové la-
vičky a zrkadlá. Všetky miestnosti boli vymaľo-

bytov. Rozhodovať tak musela komisia, ktorá 
hodnotila každého záujemcu individuálne, 
podľa určených podmienok. V súčasnosti sú 
už všetky byty pridelené a väčšina nájomcov 
už je nasťahovaných. 
Vzhľadom na nedostatok nájomných bytov 
nielen na Myjave, ale aj na celom Slovensku, 
sme radi, že sme mohli uspokojiť záujemcov, 
ktorí preferujú tento spôsob bývania. 

vané hygienickými antibakteriálnymi farbami. 
Pozitívne ohlasy od našich kolegýň nás tešia 
a v prípade ďalších pripomienok budeme ur-
čite robiť opatrenia, aby sme vytvorili optimál-
ne pracovné prostredie pre všetkých kolegov. 
Aby sme mohli vyjsť v ústrety zamestnancom 
aj v nasledujúcich obdobiach, musíme poznať 
ich názory a pripomienky. Preto veríme, že 
v mesiaci apríl sa do dotazníkového zisťovania 
spokojnosti zapojí čo najväčší počet spolupra-
covníkov.
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PRIPRAVUJEME

V budúcom čísle vám opäť prinesie-

me množstvo zaujímavých článkov 

o našich spoločnostiach.

Výhercovia súťaže s EG NEWS 4/2018 

Aj v tomto čísle pokračujeme v súťaži  
o 3 hodnotné ceny. Napíšte správnu odpo-
veď, vypíšte svoje meno, adresu a zamestná-
vateľa, kupón vystrihnite a vložte do nádoby 
na to určenej na recepcii/vrátnici na Vašom 
pracovisku do 31. 5. 2019 a vyhrajte opäť  
3 x nákupnú poukážku Tesco v hodnote 
100 EUR! Losovanie výhercov sa uskutoční  
15. 6. 2019. Meno výhercov zverejníme v júno-
vom EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov 
spoločností v Energy Group!

Koľký ročník veľtrhu Aquatherm sa 
konal v tomto roku?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

Súťaže s firemným časopisom EG News sa 
zúčastnilo vyše 312 zamestnancov. Tento 
krát sme súťažili o 3 x 100 eurovú poukážku 
na nákup v Elektrodom NAY. Šťastnými 
výhercami sa stali:

Simona Kaiserová – Prematlak Častkovce
Jana Masaryková – EG sekretariát
Milan Hergezel – HKS Forge Trnava

Výhercom srdečne gratulujeme!

70 rokov

Viera Srholcová - Hotel sv. Ludmila

60 rokov

Štefan Ježo – HKS Forge

Slavomír Danek – Slovarm

Anna Dúbravová – Slovplast

František Maďar – PD Čečejovce

50 rokov

Igor Danišovič – HKS Forge

Jaroslav Mareček – Slovarm

Zlata Kalamenová – Slovarm

Jarmila Boorová – Slovplast

Roman Valábik – Hotel sv. Ludmila

40 rokov

Ing. Tatiana Pavlíková – Energy Group

GRATULUJEME!

Výhercov vylosoval Ing. Štefan Vystavel

Zapojením do súťaže súhlasím so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, spoloč-
nosť, fotografia v časopise skupiny Energy Group za účelom vyhodnotenia súťaže.


