
4/2017

Firemný štvrťročník skupiny Energy Group  19. 12. 2017

Vážení kolegovia, 
ďakujeme Vám 
za spoluprácu 
v roku 2017 
a tešíme sa 
na ďalšiu 
v novom roku 
2018.

Príjemné prežitie 
vianočných 
sviatkov 
a veľa zdravia 
a šťastia v roku 
2018!

Automatizácia napreduje
aj v najväčšom strojárskom 
podniku na Myjave 2

Stretnutie stredoškolákov 
s prezidentom 3

Veselé Vianoce praje 
trnavská kováčňa 4

 Galaprogram na počesť 
primáša 6

Finančná podpora nezisko-
vých organizácií na Myjave 6

Stretnutie bývalých baníkov 
Bane Dolina vo Veľkom Krtíši  7



4/2017 32

Fakt, že svet robotov nie je žiadne scifi ale 
skutočná realita, si všímame už nejaké de-
saťročie. Robotizácia vo výrobných priesto-
roch je dnes nevyhnutnou položkou, nie len 
čo sa týka oblasti inovácií, ale aj bežných 
rutinných pracovných úkonov vykonáva-
ných ľudskou silou. Roboty pribudli aj me-
dzi zamestnancov myjavskej armatúrky – 
do Slovarmu.
Výroba armatúr na Myjave postupne podlie-
ha trendu automatizácie, dôvodov je niekoľko 
a tie najpodstatnejšie opisuje generálny riaditeľ 
Ing. Bohuslav Koči: „Zmena ľudského faktora 
za automatizovaný stroj neznamená, že ľudia sa 
stávajú nepotrebnými. Aj nové automatizované 
stroje predsa musí niekto programovať, obslu-
hovať, servisovať, udržiavať. Pravdou však je, 
že záujem mladých ľudí o prácu v strojárskom 
priemysle rapídne ubúda. Školy sotva naplnia 
jednu triedu a mnohé odbory zanikajú úplne. 
Budúcnosť je práve v oblasti programovania 
strojov a zastrešovania všetkých výrobných pro-
cesov práve robotmi. O toto mladí ľudia záujem 
majú, učebné obory v oblasti programovania 
a automatizácie rastú a my im teda chceme 
vytvoriť podmienky na prácu, ktorá ich baví“. 
Zároveň je tu fakt, že hoci ľudský faktor pracuje 
zodpovedne a spoľahlivo, presnosť a výkon-
nosť robotického zariadenia jednoducho do-
siahnuť nedokáže. 

Deviatakom a ich rodičom začína pomaly ale 
určite robiť vrásky, akú strednú školu si vybrať, 
ktorým smerom sa vydať. 
Školský úrad na Myjave aj tento rok zorganizoval 
dňa 8.10.2017 prezentáciu, aby pomohol stredo-
školákom zorientovať sa v ponuke. 
Táto akcia sa konala v kultúrnom dome na Myja-
ve, kde sa prezentovalo 23 stredných škôl z tren-
čianskeho, trnavského a bratislavského kraja. 
Zúčastnil sa jej aj prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska. V doprovode predsedu trenčian-
skej župy a primátora mesta Myjava sa prezident 
porozprával so zástupcami vybraných stredných 
škôl , hlavne o problematike nezáujmu študen-
tov o odborné stredné školy. A ako povedal pre-
zident, treba spraviť veľkú edukáciu spoločnosti 
o tom, že stredné odborné školstvo, to nie je ako 

si ľudia predstavujú – „olej a monterky“, ale je 
to práve veľmi sofistikovaná, úžasná a tvorivá 
práca. 
Jednou z predstavených škôl bola aj Stredná 
priemyselná škola (SPŠ) Myjava, s ktorou už dl-
hodobo spolupracuje firma SLOVARM, za ktorú 
sa tejto akcie zúčastnila personalistka pani Eva 
Romančíková a obchodný zástupca pán Milan 
Valášek. 
Zúčastneným deviatakom predstavili spoločnosť 
SLOVARM a vysvetlili možnosti zamestnania sa 
v nej po štúdiu na strednej priemyselnej škole 
v týchto odboroch: 

 Mechanik nastavovač
 Mechanik opravár
 Obrábač kovov

 Majster
 Technológ
 Elektrotechnik

Motiváciou pre školákov je aj:
  Vyplácanie motivačného štipendia pre 1. a 2. 

ročník štúdia SPŠ Myjava
  Platená odborná prax pre 3. a 4. ročník SPŠ 

Myjava 
  Základné školské pomôcky v hodnote 100 

eur/rok
 Výcvik a pracovné zručnosti v reálnej výrobe
  Garancia zamestnania ihneď po ukončení 

štúdia, podľa kvalifikácie získanej v učebnom 
odbore 

 Pitný režim – grátis
  Priateľský kolektív, viac ako 200 zamestnan-

cov

Spoločnosť SLOVARM tiež každoročne poskytu-
je pre študentov SPŠ – strojársky odbor ochran-
né pracovné prostriedky ako je pracovná obuv, 
montérky a pracovná blúza, pre účely praxe. 
Spolupráca je veľmi dôležitá v dnešnej dobe, 
keď je potreba odborných zamestnancov čoraz 
väčšia a záujem študentov o odborné stredné 
školy čoraz menší. 

Nové automatizované stroje pribudli na od-
delení obrobne na hospodárskom stredisku 
250. Ide konkrétne o stroj VAGON s kolaborač-
ným robotom UR 5, ktorý slúži na výrobu ma-
tíc a stroj GNUTTI s robotom ABB na výrobu 
predĺžení. Výkon týchto strojov opisuje vedúci 
výroby, pán Ján Vacula: „Robot UR 5 zakladá 

výkovky do upínacích čeľustí a po opracovaní 
ich i vyberá. Robot ABB zakladá kusy do upína-
cích čeľustí, kontroluje upnutie kusa, razí logo 
spoločnosti SLOVARM s dimenziou predĺženia 
a v konečnej fáze zakladá kusy na pretláčanie 
6-hranu.“ Vyššie spomínaný fakt, že automati-
zovaný stroj nenahrádza ľudský faktor dopĺňa 
aj pán Vacula: „Každý robot by mal pri odladení 
všetkých problémov nahradiť jedného pracov-
níka. Samozrejme nie úplne, nakoľko na stroji 

i po nasadení robota do výrobného procesu, je 
a vždy bude potrebná kontrola hotových výrob-
kov.“ V spoločnosti Slovarm zostáva manuálne 
zastrešené nakladanie kusov do zásobníkov, 
čistenie strojov a občasné zásahy, ktoré budú 
aj naďalej vykonávané pracovníkmi. Cieľom je 
zvýšiť na pracoviskách viacstrojovú obslužnosť.

Stroj VAGON čaká na čiastočnú opravu, robot je úplne nový. Pochádza z Čiech.

Prezident pri rozhovore so študentom SPŠ, ktorého podporila spoločnosť SLOVARM v 1. Ročníku slovenského 
kola medzinárodnej súťaže vodíkových áut Hydrogen Horizon Automotive Challenge

Prezident Andrej Kiska s primátorom Myjavy Pavlom 
Halabrínom a riaditeľom SPŠ Myjava Andrejom Dugom

Zástupcovia Slovarmu p. Milan Valášek a p. Eva Ro-
mančíková s riaditeľom I. ZŠ Myjava

Stroj Gnutti je po generálnej oprave, robot ABB 
spoločne s vibračným zásobníkom je kompletne nový. 
Pochádza z Talianska.

Automatizácia napreduje 
aj v najväčšom strojárskom podniku na Myjave

Stretnutie stredoškolákov s prezidentom
spolupráca so Strednou priemyselnou školou Myjava

Strojárska výroba
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Vždy, keď začnú hrať rádiá koledy, uvedo-
míme si, ako ten rok opäť rýchlo utiekol. 
Bola pre vás 2017-tka úspešná? Priniesla 
niečo nové? Veríme, že áno. Skôr, ako si 
štrngneme na počesť roku 2018, oslávi-
me so svojimi rodinami Vianoce. Ako sa 
chystáme na anjelské Vianoce, prezradili 
v našej pekelne vtipnej ankete zamest-
nanci. 

Roman Václavík (50)
hlavný pekelník 
„Na Vianoce som vždy dodržiaval jednu tra-
díciu. Prišiel som do kuchyne so sviečkou 
v rukách, zagratuloval som rodine a povedal 
som: Prinášam vám Božieho baránka. Potom 
sme sa spolu pomodlili, najedli a deti sa už 
tešili na darčeky. A takto to robím dodnes.“

Igor Danišovič (48)
vrchný eko-nóm 
„U nás sme vždy mávali živého kapra, 
sám som ho vyčistil a pripravil na vypráža-
nie. Od šiestich rokov som rybárčil, takže 
s tým problém nemám. Tento rok sa mi ale 
s kaprom už nechce babrať, takže budeme 
mať filé.“

Joan Muha (55),
majster píla
„Pochádzam zo slovensko-rumunského po-
hraničia, prežila tam jedna výnimočná tradí-
cia. Na Štedrý večer vždy chodíme spievať 
koledy z domu do domu. Ľudia sa stretnú 
a sú šťastní. Aj ja pôjdem tento rok zaspievať 

susedom. Najskôr však musím doraziť do-
mov. Cestujem 20. decembra, čaká ma asi 
šesť hodín cesty autom.“ 

Iosif Salai (36)
majster píla
„Už sa teším na kapustnicu, rybu a šalát. Aj ja 
sa zapájam do sviatočných príprav, manžel-
ke pomôžem, s čím sa dá. Napríklad ošúpem 
zemiaky. Čo by som chcel na Vianoce? Nad 
tým musím ešte popremýšľať.“ 

Peter Pušpacher (27)
pekelník
„Vianoce budeme oslavovať siedmi. Strom-
ček vyzdobí moja žena a deti. Urobia tak dva 
dni pred Štedrým večerom. Aké darčeky kú-
pim, to už mám premyslené. Žene a synovi 
zlatú retiazku, dcére zlaté náušnice a mlad-
šiemu synovi detskú motorku.“ 

Tomáš Ondrejka (35)
pekelník 
„Čo by som chcel dostať na Vianoce? Štr-
násty plat! Na Štedrú večeru budeme s ro-
dinou a bratom u mojej mamy. Mama ne-
varí kapustnicu, ale hríbovú polievku. Ja sa 
do príprav nezapájam, veď chlapi majú odpo-
čívať a piť. Radšej si pozriem Mrázika.“ 

Ľubomír Lendel (55) 
ostré očko
„Sviatky v našej rodine bývajú skutočne ve-
selé. Vždy sa zídeme na chate na Jahodníku, 
tento rok nás bude až pätnásť. Dodržiavame 
aj tradície, krájame jabĺčko, z ktorého kaž-
dý dostane kúsok a jeme oplátky s medom. 
Potom oslavujeme až do rána, spievame si 
a tancujeme.“ 

Gabriela Klačanová (54)
plánovačka NO. 1
„S upratovaním pred sviatkami sa už nestre-
sujem, nie je to podstatné. A keďže mám tri 
dcéry, nemusím ani piecť, lebo koláče nám 
donesú. Toto bude prvý Štedrý večer, ktorý 
strávime s manželom sami. Deti ho budú slá-
viť so svojimi rodinami. No určite nás prídu 
pozrieť nasledujúce dni.“

Jana Rezbáriková (26)
pani eko-nómka
„Štedrý večer strávim doma s manželom 
a s maminou. Práce máme podelené, ja mám 
najradšej pečenie medovníkov, lineckých ko-
láčov a venčekov. Manželovi som zatiaľ nič 
nekúpila, niečo však mám v pláne. Ale ne-
prezradím čo.“ 

Eduard Stano (65)
hlavný recepčný
Sviatky trávim každoročne s manželkou, 
s deťmi aj s vnúčatami. Najviac sa teším 
na to, ako si vyložím nohy a budem oddycho-
vať. Predtým však musím navariť, lebo v našej 
rodine som hlavný kuchár. Teda, navarí špo-
rák, ja mu dám len tie správne ingrediencie.
 
Ivana Chytilová a Mirka Hercová
Baby pre všetko. Vek neprezradia.
Tak toto sú ony! Organizátorky všetkých 
večierkov v kováčni, aj toho vianočného, 
ktorý už klope na dvere. Mirka a Ivanka sú 
zohratá dvojka a poradia si s každou úlo-
hou. Práve ony vám, milí zamestnanci, balia 
Mikuláša a vymýšľajú, čo by sa vám najviac 
hodilo. „Keďže vo výrobe je zima a zdravie 
je veľmi dôležité, tento rok prinesie Mikuláš 
do kováčne vitamíny a ovocie,“ hovorí Ivka. 

A aká predvianočná povinnosť dievčatá ešte 
čaká? „Vyhodnotenie súťaže a dotiahnutie 
vianočného večierka,“ hovorí Mirka. A nebo-
li by to ony, keby na večierok nevymysleli aj 
nejaký program. Ten tohtoročný budú kolky, 
tombola, pre dámy vizážistka a pre všetkých 
zamestnancov fotokútik, z ktorého si odnesú 
pamiatku na rok 2017.

Aké budú ich sviatky, s kým ich strávia a aké dodržiavajú tradície

Veselé Vianoce   praje trnavská kováčňa 

Roman Václavík Igor Danišovič Joan Muha Iosif Salai Peter Pušpacher

Tomáš Ondrejka Ľubomír Lendel Gabriela Klačanová Jana Rezbáriková Eduard Stano Ivana Chytilová a Mirka Hercová

Strojárska výroba
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Galaprogram na počesť primáša Stretnutie bývalých baníkov Bane Dolina vo Veľkom Krtíši

Pán JUDr. Ľubomír Kamenistý – ďakujeme, užite si dôchodok!

Finančná podpora neziskových organizácií na Myjave
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Spoločnosti SLOVARM a SLOVPLAST spon-
zormi nádhernej spomienky na najslávnej-
šieho myjavského primáša, Samka Dudíka. 

V tomto roku uplynulo 50. rokov, čo nás opus-
til vynikajúci huslista, folklorista a primáš, ktorý 
preslávil Myjavu nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Samko Dudík bol výraznou osobnosťou kultúr-
neho života myjavského regiónu a jeho odkaz 
je v súčasnej folklórnej hudbe a tradíciách ci-
teľný dodnes. 
Myjavský primáš bol známy schopnosťou 

V roku 2015 bola ukončená ťažba v Bani Do-
lina, ale tradícia stretávania sa bývalých baní-
kov stále pokračuje. Aj tento rok sa stretlo asi 
100 bývalých baníkov v priestoroch baníckej 
slobodárne. Bolo to už 35. Stretnutie senio-
rov, ktoré spoločne pripravili odborári na čele 

Po desiatich rokoch práce v skupine Energy 
Group sa náš kolega pán JUDr. Ľubomír Ka-
menistý rozhodol odísť na dôchodok, začať sa 
šetriť a zapracovať na zlepšení zdravia. Večný 
elegán zorganizoval samozrejme aj elegantnú 
rozlúčku s nami, už bývalými kolegami. Pohostil 
nás, ako sa patrí, tí funkčne starší si spolu s ním 
zaspomínali na veselé časy minulé. 

Pán doktor, ďakujeme Vám za Vašu 
prácu pre Energy Group, želáme Vám 
hlavne pevné zdravie a ešte mnoho 
šťastných rokov s Vašimi najbližšími.

Dňa 21. novembra 2017 spoločnosti SLO-
VARM, SLOVPLAST a Bytový podnik Myja-
va odovzdali na mestskom úrade Myjava 
neziskovým organizáciám finančné dary. 
Odovzdávanie prebiehalo za účasti primá-
tora mesta Myjava pána Pavla Halabrína 
a zástupcov 18 neziskových organizácií. 

Za spoločnosti SLOVARM, SLOVPLAST a By-
tový podnik Myjava sa podujatia zúčastnili 
a finančné dary odovzdali: Ing. Bohuslav Koči 
– generálny riaditeľ SLOVARM, Ing. Peter Šla-
hor – generálny riaditeľ SLOVPLAST, Ing. An-
drej Obrtlík – konateľ Bytový podnik Myjava. 
Odovzdávanie finančných darov má už viac 
ako 10-ročnú tradíciu. Cieľom tejto aktivity je 
podporovať malé organizácie, ktoré pomáha-
jú ľuďom v núdzi, chorobe, sociálnych problé-
moch, organizácie na podporu rozvoja kultúry 
a folklóru a, samozrejme, združeniam oriento-
vaným na pomoc deťom. Fungovanie nezisko-
vých organizácií v súčasnosti vo veľkej miere 
závisí od dotácií a sponzorských príspevkov 
spoločností a firiem. Z tohto dôvodu sa akcio-
nári Energy Group rozhodli aj tento rok venovať 

finančný dar vo výške 7000 eur nasledujúcim 
neziskovým organizáciám: 
Nemocnica s poliklinikou Myjava – dobrovoľní 
darcovia krvi, MO Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, Klub dôchodcov Myjava, 
Jednota dôchodcov Myjava, Slovenský zväz 
telesne postihnutých, Únia žien mesta Myjava, 
Sociálne služby Myjava, Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím, Organizácia 
postihnutá chronickými chorobami Klub absti-
nentov, Únia nevidiacich a slabozrakých, Osve-
ta myjavských Rómov, Komunitné centrum 
Khamoro, Materské centrum Pampúšik, Slo-
venský červený kríž, Rozvoj cestovného ruchu, 
Vianoce v divadle a FS Kopaničiarik. 
Ako uviedli zástupcovia neziskových organizá-
cií, finančné prostriedky získané na podporu 
svojich aktivít použijú nasledovne: 
Hematologicko-transfúzne oddelenie na zlep-
šenie podmienok a skvalitnenie prostredia pre 
darcov krvi. 
Detské centrum Pampúšik na nákup pomôcok 
a vybavenia detského centra a zároveň uspo-
riadanie mikulášskeho a vianočného večierku 
pre deti. 

Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov využi-
jú finančný dar na organizovanie rôznych akcií 
pre dôchodcov. 
Organizácia postihnutých chronickými choro-
bami, Únia nevidiacich a slabozrakých, Sloven-
ský zväz telesne postihnutých a ostatní, použijú 
finančný dar na zlepšenie fungovania svojej 
činnosti, ktorá je dobrovoľná, nezisková a od-
kázaná na takéto príspevky. 

rozdávať svojou hrou na husle radosť a pres-
ne v tomto duchu sa niesol aj slávnostný ga-
laprogram, ktorý sa v myjavskom Kultúrnom 
dome konal 28. októbra, v deň jeho nedožitých 
narodenín. V hudobno–tanečnom pásme vy-
stúpilo spolu 94 účinkujúcich, medzi nimi fol-
klórne súbory Kýčer, Kopaničiar, Myjavská cim-
bálovka, ľudová hudba Dudíci, v ktorej hrá vnuk 
Samka Dudíka, a ďalší znamenití interpreti. 
Spoločnosť Slovarm dlhoročne podporuje kul-
túru v meste Myjava a tiež folklórne súbory Ko-
paničiar a Kopaničiarik. Od minulého roka je jej 

s predsedom Stanislavom Petrůjom a pod-
predsedom Štefanom Zemčákom, predse-
dom Baníckeho cechu Dolina Ing. Branisla-
vom Mojžišom, Ľubomírom Gallom a ďalšími 
ochotnými ľuďmi. V zaujímavej pozícii hosťa 
a súčasne hostiteľa bol posledný generálny 
riaditeľ Bane Dolina Juraj Jandl. Milé stretnu-
tie s pohostením, knižným darčekom pre 
každého účastníka ako aj krásnou ružou pre 
jubilantov bolo práve v jeho réžii. 
Každý zúčastnený dostal druhé vydanie kni-
hy Posledné Zdar Boh! , ktorá popisuje celú 
históriu Bane Dolina vo Veľkom Krtíši. Toto 
vydanie financovala Energy Group, ako po-
ďakovanie bývalým baníkom za ich namáha-
vú prácu. 

partnerom v podpore aj spoločnosť Slovplast. 
Obe spoločnosti tak nadväzujú na tradíciu, kto-
rú po dlhé desaťročia vo vzťahu ku kultúrnemu 
dianiu v meste kultivovala myjavská armatúrka. 

Pán JUDr. Ľubomír Kamenistý štvrtý sprava



8 4/2017

PRIPRAVUJEMEVýhercovia súťaže s EG NEWS 3 

Aj v tomto čísle pokračujeme v súťaži o 3 hod-
notné ceny. Napíšte správnu odpoveď ,
vypíšte Vaše meno, adresu a zamestnávateľa,
kupón vystrihnite a vložte do nádoby na to
určenej na recepcii/vrátnici na Vašom praco-
viskudo 30. 5. 2017 a vyhrajte opäť 3 x nákup-
nú poukážku NAY Elektrodom v hodnote
100 EUR! Losovanie výhercu sa uskutoční
7. 3. 2018. Meno výhercov zverejníme v mar-
covom EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov spoloč-
ností v Energy Group!

Ako sa volal najslávnejší 
myjavský primáš?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci
60 rokov:

Vladimír Zvonček Slovarm

Hana Prenerová Slovarm

Peter Horňák PD Čečejovce

František Gazsi PD Nižný Lánec

Bakoš Dušan HKS Forge

Zatko Milan HKS Forge

Krajčovič Jozef HKS Forge

50 rokov:

Peter Sadloň Slovplast

Pavol Holič Slovarm

Peter Kulíšek Slovarm

Zuzana Vojtková Slovarm

Jozef Juhász PD Čečejovce

40 rokov:

Gabriela Pivoňková Slovplast

Rastislav Macko Prematlak

GRATULUJEME!

Teší nás, že účasť našich zamestnancov v sú-
ťaži s firemným časopisom EG news má stále 
stúpajúcu tendenciu, do zlosovanie ste poslali 
362 kupónov. Tento krát sme súťažili o 3x 100 
eurovú poukážku na nákup v sieti TESCO. 
Šťastnými výhercami sa stali:

Michal Patzelt – HKS Forge

Karin Červená – Prematlak

Slavomír Končitý – Slovarm

Výhercom srdečne 
gratulujeme a prajeme 

krásne Vianoce!

Výhercov vyžrebovali zamestnankyne Energy Group 
Dominika Lišková a Silvia Kopecká.

V budúcom čísle vám prinesieme 

reportáž z osláv „80. rokov Armatúrka 

Myjava“.


