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Naši poľnohospodári
oslavovali
tohtoročnú
úrodu
Koncom augusta a v septembri si v kalendároch
podujatí v rôznych regiónoch doma aj v zahraničí
môžeme nájsť podujatia spojené so zberom úrody. Na Slovensku sú to dožinky, obžinky, slávnosť
po skončení žatvy či poďakovanie za úrodu. Všetky tieto podujatia majú spoločnú ústrednú myšlienku, ktorou je poďakovanie za dary prírody a oslava
toho, že aj tento rok k nám bola matka Zem štedrá
a vyjadrenie nádeje, aby aj budúci rok bola dobrá
úroda. Ako sme oslavovali v Popudinských Močidľanoch a v Čečejovciach si môžete prečítať a pozrieť
na stranách 4 – 5.
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330/80 s uzatváracou silou 80 ton. K obsluhe
uvedenej technológie sme zakúpili žeriav
ITECO-ARBUS ELV 3,2/15,5. Pod tieto nové
technológie bolo treba pripraviť okrem iného
aj podlahu vo výrobnej hale.
Okrem rekonštrukcií a stavebných úprav sa realizuje aj úprava okolia firmy vo vlastnom areáli. Ide o úpravu terénu a okolia výrobnej haly,
čistenie pozemkov za plechovým skladom,
kde pri silnom daždi vznikali záplavy v sklade
predaja. Prebehla príprava terénu pre nové
oplotenie areálu firmy v severnej časti.

Investície v Slovplaste
Za uplynulé dva roky, odkedy je Slovplast
Myjava členom Energy Group, nastali mnohé zmeny vo všetkých oblastiach. V oblasti rozvoja infraštruktúry a majetku sa má
spoločnosť Slovplast čím pochváliť.

Tri nové typy batérií

DENSA
Drezová stojanková batéria

z vývojového strediska SLOVARM
Ďalšia kolekcia vodovodných batérií je
na svete. Postaral sa o ňu tím skúsených pracovníkov z vývojového strediska SLOVARM,
kde navrhujú nie len dizajn sanitárnych batérií ale aj všetky funkčné vlastnosti a praktické
prvky. Prostredníctvom 3D modulácií vedia
maximálne dôveryhodne pripraviť vizuály,

ktoré sa po spolupráci s obchodným a technickým oddelením stávajú realitou. Mená nových batérií sú DENSA, FICARIA a GLORIA,
a do predaja putujú od januára 2019. Ide
o kompletné kolekcie vaňových, sprchových,
umývadlových a drezových batérií s tradične
dobrou kvalitou a moderných dizajnom. Ten

FICARIA

GLORIA

Vaňová nástenná batéria

Vaňová nástenná batéria

Začalo to rekonštrukciou šatní a sociálnych
zariadení pre zamestnancov. Tu bolo treba
kompletne odstrániť staré obklady a dlažbu,
sociálne zariadenia, vymeniť okná za plastové atď. Nakoniec sa podarilo urobiť zo zastaralých priestorov šatňu a útulnú kúpeľňu
so sprchovými kútmi a sociálnymi zariadeniami. Skrinky v šatniach sú natreté jednotne na modro, steny vymaľované, doplnené
sú lavičky, zrkadlá, sušiaky na mokré veci
a k celkovému peknému dojmu prispievajú
aj živé kvety.
V rámci zlepšovania pracovného prostredia
bolo nevyhnutné opraviť strechu na hlavnej výrobnej hale a sociálnom prístavku starej haly.
Cez poškodenú strechu pri daždi zatekalo
do celej výrobnej haly na mnohých miestach
v obrovských rozmeroch. Strecha má už svoj
vek, cez 50 rokov, rozloha opravovaných častí
na novej i starej hale je 11.300 m2.

v sebe nesie prvky jemne hranatých tvarov,
štýlových línií a veľmi vkusne riešených systémov otvárania, zatvárania a manipulácie.
Novej kolekcii batérií želáme na trhu veľa
úspechov.

Ďalšou dôležitou akciou bolo vybudovanie
novej jedálne pre zamestnancov, ktorá slúži aj
ako školiaca miestnosť. Stará jedáleň fungovala od 70-tych rokov. Mala zastaralé vybavenie, nezodpovedala hygienickým a sociálnym
štandardom, umiestnenie bolo mimo hlavnej
budovy, takže zamestnanci museli chodiť
do vzdialenej budovy aj v nepriaznivom počasí, čo nebolo príjemné a vzdialenosťou strácali
čas na obednú prestávku. Po zabezpečení
všetkých povolení od úradov sa v októbri 2017
podarilo novú jedáleň skolaudovať a spustiť
do prevádzky.

V máji 2017 vedenie spoločnosti rozhodlo
o zbúraní nepotrebnej časti starej haly s rozlohou 2.527 m2. Stálo to veľa úsilia od vybavenia úradných povolení až po samotné
búracie a likvidačné práce, ale nakoniec sa to
po 6 mesiacoch podarilo. Vznikol nový voľný
priestor a firma sa zbavila nepotrebného, nevyužitého objektu.
Ďalšou významnou rekonštrukciou prešiel
sklad nákupu. Zo starého skladu, kde bol
materiál neprehľadne poukladaný po zemi,
vznikol nový sklad s moderným vybavením
a regálovým systémom, kde sú všetky položky
a materiály prehľadne uložené, čo zjednoduší
a urýchli prácu. Boli urobené stavebné práce,
ako demontáž starého zariadenia, nová podlaha, nová elektroinštalácia, maliarske práce
a montáž nových regálových systémov.
Okrem skladu nákupu sa tiež v podobných
rozmeroch zrenovoval sklad náhradných dielov.
V rámci modernizácie výroby boli zakúpené 2
nové stroje a technologické zariadenia, vstrekolis Engel VC 1350/300 a robot s uzatváracou silou 300 ton, druhý vstrekolis Engel VC

Spoločnosť SLOVPLAST Myjava modernizuje
aj v oblasti ochrany a zabezpečenia majetku.
Dlhé roky bolo stráženie objektu zabezpečené
dodávateľskou strážnou službou, čo bolo síce
z pohľadu ochrany majetku výborné, ale z hľadiska nákladov dosť finančne náročné. Preto
sa vedenie spoločnosti rozhodlo vybudovať
prístupový a kamerový systém. Vrátnica je riadená diaľkovo, návštevy sa hlásia cez elektronický zvonček. Samozrejme, hlavný vstup cez
vrátnicu a všetky vstupy na hlavnej budove sú
pod dohľadom kamier. Zamestnanci majú čipy,
ktorými je zároveň sledovaný ich pohyb.
Takže spoločnosť prechádza zo starého systému
dochádzky (klasické klepačky) na elektronické
snímanie a kontrolu dochádzky. Čo určite uľahčí
prácu plánovačkám a mzdovej účtovníčke.

Poľnohospodárska výroba
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Dožinkové slávnosti v Popudinských
Močidľanoch
PD Popudinské Močidľany v spolupráci s obcou oslávilo tohtoročnú úrodu 18. 8. 2018
tradične, dožinkovou slávnosťou. Dospelí aj
deti v krásnych miestnych krojoch sa doobeda stretli v katolíckom kostole, kde sa konala
ďakovná svätá omša. Slávnostný sprievod sa
s dožinkovým vencom za sprievodu dychovej hudby presunul do areálu družstva. Tam
ho krojované dievčatá, spievajúc tradičné
pesničky, odovzdali vedeniu PD Popudinské
Močidľany – Ing. Pavlovi Tokošovi, Ing. Júliusovi Ďurčovi a Zdenke Smolinskej.

V Čečejovciach družstvo a obec oslavovali spoločne
Koncom augusta, 25.8.2018, sa oslavovalo
aj v Čečejovciach. PD Čečejovce privítalo
doobeda vo svojich priestoroch nielen rodinných príslušníkov našich zamestnancov, ale
aj rodiny z celého okolia. Predseda družstva
Ing. Július Ďurčo s kolegami sprevádzal hostí
po areále družstva. Ľudia si zo záujmom prezreli maštale, dojaciu linku aj novovybudovanú servisnú halu. Deti mali najväčšiu radosť
z malých teliatok a vystavenej techniky, ktorú
si mohli spolu s rodičmi „odskúšať“. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie v podobe
chutných klobások, jaterničiek a krkovičky,

Naši poľnohospodári oslavovali tohtoročnú úrodu

Nasledovala prehliadka areálu družstva, deti
si s radosťou pozreli historickú aj súčasnú
techniku, kto mal záujem, mohol sa previesť
na konskom záprahu po okolí družstva. Poľovnícke združenie pripravilo dva druhy výborného gulášu, čapovalo sa pivo aj kofola.
Bolo poriadne horúco, a tak sa viaceré deti
vybláznili pod závlahovým systémom na futbalovom trávniku. Atmosféru spríjemňovala
tradičná hudba so speváčkou – starostkou
pani Danou Žúrkovou, ktorú neskôr vystriedala folková skupina Andreja Rybeckého.
Tento rok, ako už tradične, prišlo vyše dvesto
ľudí. Zábava pokračovala až do večerných
hodín.

nechýbalo samozrejme ani pivo a nealko nápoje. Každé dieťa odchádzalo z prehliadky
družstva s malým suvenírom.
V poobedňajších hodinách sa zábava presunula do stredu obce, do areálu obecného
úradu. Celá akcia prebiehala pod heslom:
„Družstvo a poľovníci hostia obec“. Hlavnou
atrakciou bol pečený býček na ražni, ktorý
chutnal skutočne výborne. Kto nemal chuť
na túto špecialitu, mohol si pochutnať na hovädzom kotlíkovom guláši. O zábavu sa postarala miestna hudobná skupina, ktorá hrala
striedavo slovenské aj maďarské populárne
pesničky. Zabávali sa dospelí aj deti, a o tom,
že sa im páčilo, svedčí vysoká účasť, veď prišlo vyše 800 hostí.

Poďakovanie si zaslúžia všetci naši kolegovia
a kolegyne, ktorí sa podieľali na organizácii
oboch podujatí!.

Strojárska výroba
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Autá vymenili za bicykle, komfort za dobrý pocit

kraj má rozhodne čo ponúknuť. Od prvotriednych slovenských surovín po krásne prostredie, kde si môžete vychutnať kvalitné jedlo
v obklopení nádhernej prírody“, vysvetľuje šéfkuchár, čím si ho získala Skalica.
V Garden Restaurant chce ponúknuť hosťom
vynovené menu, ktoré bude plné tradičných slovanských surovín a jedál v modernom podaní.

Pekné umiestnenia v rámci mesta
Úlohou tímov bolo najazdiť počas mája čo najviac kilometrov a jázd do práce. Ak sa však
na to práve necítili, do osedlania bicyklov neboli nútení. Vedúci tímu značil každú jazdu
do programu, z ktorého vzišli finálne výsledky.
Zamestnanci HKS Forge napokon veľmi pekne
obstáli aj v rámci Trnavy. Spomedzi všetkých
113 zaregistrovaných tímov obsadil tím kováčne
WAS®ABI 9. miesto a tím Extra Ostré Kečupy
14. miesto. Všetkým zúčastneným gratulujeme
a ostatným záujemcom, ktorých myšlienka zaujala odkazujeme: Nebojte sa zapojiť o rok! Spestríte si váš deň, zažijete tímového ducha a urobíte niečo pre svoje zdravie a životné prostredie.

Autá nechali na mesiac zaparkované v garáži.
Desať zamestnancov trnavskej kováčne HKS
Forge vytvorilo dokopy štyri tímy a zapojili sa
do súťaže Do práce na bicykli. Najlepší dostali
za svoje výkony ocenenia počas Dňa zdravia,
aktívni zamestnanci kováčne sa však zhodnotili, že víťazmi sú všetci.
Miroslav Griflík vysadol na bicykel spolu
tridsaťšesťkrát a najazdil 662 kilometrov, čo
bolo na jednotlivca najviac z celej kováčne. Ak
by tieto kilometre precestoval autom, vzniklo by
165 kíl CO2. Partneri Denisa Dubovská a Marek Malovec spolu prešli 1200 kilometrov a pri
zohľadnení počtu ľudí v tíme sa stali najúspešnejším tímom v kováčni. Jazdou na bicykli
ušetrili takmer 300 kíl CO2. Ján Bažík cestoval
do práce na bicykli z Trnavy a tak nemal šancu zabodovať v počte najazdených kilometrov,
ocenenie však dostal za najviac jázd. Celkovo
na bicykel vysadol päťdesiatpäťkrát a vďaka
tomu ušetril 56 kíl CO2. Víťazom odovzdala
Ivana Kajanová z kováčne počas Dňa zdravia
poukážku na nákup v sieti Tesco v hodnote 150
eur.
Kamaráti s bicyklami
Pre väčšinu z desiatich zamestnancov kováčne
je pohyb súčasťou ich života. Jazdiť počas mája
na dvojkolesovom dopravnom prostriedku tak
považovali za výborný nápad a zároveň za aktivitu, vďaka ktorej urobia niečo pre svoje zdravie. „Ja som jazdil z Dolných Orešian do Trnavy
a späť, a tak som denne urobil takmer štyridsať
kilometrov,“ povedal Miroslav Griflík. Aby bola
cesta príjemnejšia, smeroval ju mimo hlavných
dopravných tepien. Svalovicu vraj nemal, pretože s bicyklom sa kamaráti už dlhší čas. „Do práce na ňom budem jazdiť aj cez leto,“ povedal
Miroslav. Denisa Dubovská jazdila z Brestovian
do Trnavy a naspäť po boku svojho partnera
Mareka Malovca. Ani pre nich nie je bicykel cudzí, osedlajú ho aj vo voľnom čase. „Jazdíme

smerom na Dechtice a Chtelnicu, kde nie sú
frekventované cesty a občas sa zapojíme aj
do súťaží na horských bicykloch,“ povedali. Denisu potešilo, že kováčňa je takýmto aktivitám
naklonená. Po príjazde do práce si mohla dať
sprchu a mala aj čas nalíčiť sa.
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„Slovanská gastronómia je širokospektrálna,
nájdeme tu veľa výrazných, a pritom jednoduchých chuťových kombinácií. V ponuke reštau-

Koľko kilometrov najazdili
Was®abi: Miroslav Griflík, Patrik Popovič
a Lucia Barbasová 1438,24 km, Extra Ostré
Kečupy: Marek Malovec a Denisa Dubovská
1188,97 km, Majstro elektro: Ján Bažík, Ján
Benda a Michal Patzelt 556,36 km, Padrinos:
Jozef Šintal a Abdi Liban Ahmed 187,96 km.
text a foto: Darina Kvetanová

Deň zdravia v HKS Forge zožal úspech
Deň zdravia v kováčni priniesol zamestnancom
možnosti zistiť viac o ich zdraví. Mohli tiež vyskúšať terapie, ku ktorým sa bežne nedostanú
a dozvedieť sa prínosné informácie na prednáške o civilizačných chorobách.
Najviac zamestnancov absolvovalo počas
tohto dňa merania tlaku, cukru a cholesterolu v krvi. Využili aj možnosť spirometrie, ktorá
otestovala funkčnosť ich pľúc. Zdravotníci merali zamestnancom aj silu stisku ruky a robili
im špeciálnu analýzu tela. Z nej vzišli okrem
iného aj výsledky o pomere tuku, vody, svalovej hmoty a hmotnosti kostí v tele. „Ľudia privítali najmä možnosť poradiť sa so zdravotníkmi
o svojom zdraví,“ povedala Ivana Kajanová,
ktorá pripravovala program Dňa zdravia v ko-

váčni. Zaujímavú skúsenosť si odniesli tí, ktorí
sa prihlásili na relaxačné terapie. Počas prvej
– wim hofovej metódy si mohli vyskúšať dýchacie cvičenie s bubnami s lektorom Martinom.
Na druhej s lektorkou Luciou objavili rozmer
vibrácií, ktoré vydávajú rôzne zaujímavé nástroje. Prednáška o civilizačných chorobách
poukázala na to, ako sa vyhnúť zdravotným
problémom, ktoré so sebou prinášajú obezita,
vysoký krvný tlak ale aj nesprávne držanie tela.
„Naši zamestnanci majú záujem o iný spôsob
vzdelávania a my sme im chceli ponúknuť niečo, čo nám nediktuje zákon, niečo, čo ocenia
a obohatí ich to,“ dodala Ivana Kajanová.
text a foto: kvet

Známy šéfkuchár Ľubomír Herko
prišiel variť do Skalice
Do Skalice prišla zmena. A dovolíme si tvrdiť,
že veľmi chutná. Garden Restaurant u svatej
Ludmily vedie od konca roku 2017 Ľubomír
Herko, renomovaný slovenský šéfkuchár, ktorý pomohol svojím kulinárskym umením viac
než 50-tim reštauráciám v rámci celého Slovenska i Česka. Garden Restaurant nebude
výnimkou. Pre svojich hostí prichystal nové
menu plné skvelých chutí.
Ľubo má rád výzvy, nielen tie osobné, ale najmä v gastronómii. Skalica je pre neho jednou
z nich. Očarila ho natoľko, že sa rozhodol prísť
sem podeliť sa o svoje kulinárske umenie
v Garden Restaurant. Ako sám vraví, do Záhoria sa zamiloval na prvý pohľad. Krásne
prostredie Záhorského Pomoravia je pre neho
niečo, čo ho pritiahlo ako magnet.
„Čo sa týka gastronómie a cestovania, ľudia
kvôli tomu cestujú na stredné či východné
Slovensko, no na západ sa akosi zabudlo –

a pritom je to taký krásny kraj. Záhorie si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. Celé Pomoravie
a vinohradnícka oblasť je niečo, na čo by mali
byť domáci aj návštevníci Záhoria hrdí. A to sa
týka aj gastronómie a služieb, ktoré by tu nemali zaostávať, ale napredovať, pretože tento

rácie sa bude vynímať kvalitné mäso, ryby,
ľahko stráviteľné a pestrofarebné jedlá vrátane množstva zeleniny. Hostia môžu očakávať
kombináciu starej dobrej klasiky v modernom
prevedení“, dodáva Ľubomír.
S celým tímom Garden Restaurant chcú kvalitnou kuchyňou prilákať do Skalice viac ľudí
a variť nielen návštevníkom, ale aj domácim
výnimočné jedlá, kvôli ktorým sa sem budú
radi vracať.
S Ľubom Herkom vás srdečne pozývame
na ochutnávku nášho nového menu.
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Výhercovia súťaže s EG NEWS 2/2018 PRI PRAV U J E M E
V budúcom čísle vám opäť prinesieme množstvo zaujímavých článkov
o našich spoločnostiach.

Naši oslávenci
60 rokov:
Michal Hanic Prematlak

Edita Hvožďarová Prematlak

Pavol Bachár Slovarm

Štefan Tomka Slovplast

Výhercov vylosovala kolegyňa Dominika Lišková
z účtovného oddelenia

Súťaže s firemným časopisom EG News sa
zúčastnilo vyše 360 zamestnancov. Tento
krát sme súťažili o 3x 100 eurovú poukážku
na nákup v Elektrodom NAY. Šťastnými výhercami sa stali:

50 rokov:
Vladimír Juráš Slovarm

Zuzana Šarová – Prvá Teplárenská Holíč
Pavel Bachár – Slovarm Myjava
Michal Hanic – Prematlak Častkovce

Výhercom srdečne

gratulujeme!

Ján Juráš Slovarm

Marcela Marečková Slovplast

✁

SÚŤAŽ
Aj v tomto čísle pokračujeme v súťaži o 3 hodnotné ceny. Napíšte správnu odpoveď, vypíšte
Vaše meno, adresu a zamestnávateľa, kupón
vystrihnite a vložte do nádoby na to určenej
na recepcii/vrátnici na Vašom pracovisku
do 30. 11. 2018 a vyhrajte opäť 3 x nákupnú poukážku Tesco v hodnote 100 EUR!
Losovanie výhercu sa uskutoční 7. 12. 2018.
Meno výhercov zverejníme v decembrovom
EG News.

V ktorej obci sa konala omša – poďakovanie za úrodu?

40 rokov:
Správna odpoveď:

Vaše meno a adresa:
Ľuboš Omasta Slovarm

Zamestnávateľ:
Súťaž je určená len pre zamestnancov spoločností v Energy Group!

Ing. Andrej Obrtlík Prvá Teplárenská

GRATULUJEME!

