
1/2020

Firemný štvrťročník skupiny Energy Group  31. 3. 2020

Pred tromi týždňami sme v televízii pozerali 
na správy o corona víruse v Číne, videli sme ľudí na uli-
ciach s ochrannými rúškami, lekárov v ochranných 
plastových oblekoch. Počúvali sme o úplnej izolácii, 
uzavretí celých miest, o počte infikovaných a mŕtvych 
ľudí a mysleli sme si, že tento problém sa týka len Číny, 
že také niečo by sa v našej vyspelej Európe nemohlo 
stať. Stále sme pracovali na plné obrátky, naše deti 
chodili pravidelne do školy, cestovali sme, navštevovali 
reštaurácie. Potom ale začali chodiť prvé informácie 
o ľuďoch nakazených týmto vírusom z okolitých krajín, 
aj informácie o počte našich dovolenkárov tráviacich 
jarné prázdniny práve v týchto krajinách. 

A tu niekde nastala zmena, boli dočasne uzavreté 
niektoré školy, neskôr všetky školy, mnohé naše kole-
gyne boli nútené ostať doma s deťmi na OČR, nastalo 
masové vykupovanie nielen ochranných zdravotných 
pomôcok ale aj trvanlivých potravín, boli zrušené všet-
ky spoločenské a športové akcie. Rozhodnutím vlády 
boli do odvolania zavreté všetky reštaurácie a obcho- pokračovanie na s. 2

Spolupráca Slovarmu 
a myjavskej priemyslovky 
sa rozvíja  3

SLOVARM vystavoval 
na veľthu AQUTHERM Praha 
2020 4

V zápustkárni: 
Chceme byť sebestační 6

Mužov v kováčni trápi 
najviac vysoký krvný tlak 6

Nové projekty Prvej 
Teplárenskej a Bytového 
podniku Myjava  7

Vážen í  ko legov ia,
dy, okrem predajní potravín, drogérie, liekov a novi-
nových stánkov. Začali sme zháňať rúška kde sa dá, 
sami ich šiť, vyrábať dezinfekčné prostriedky podľa 
domácich receptov. V správach je Čína spomínaná 
už len ako príklad, ako túto pandémiu zvládnuť, väčši-
na informácií je o šírení corona vírusu v Taliansku, ale 
už aj na Slovensku, počet nakazených ľudí každým 
dňom stúpa, stále pribúdajú nové miesta výskytu, vrá-
tane tých, v ktorých pôsobia naše spoločnosti, v kto-
rých žijeme. 

Nová vláda prináša ďalšie opatrenia v snahe as-
poň pribrzdiť šíriacu sa epidémiu, v snahe rozložiť ju 
v čase, aby naše nemocničné kapacity stíhali liečiť 
infikovaných s najťažším priebehom choroby. Tieto 
opatrenia sú aj podľa špecialistov z oblasti medicíny 
správne, teraz je najdôležitejšie zabezpečiť všetkým 
prístup k ochranným pomôckam, ale aj kontrolovať 
dodržiavanie povinnosti ich nosenia. 



32

Spolupráca Slovarmu a SPŠ Myjava trvá už 
niekoľko rokov. Zo začiatku spoločnosť pod-
porovala študentov len občasnými sponzor-
skými darmi, pred dvoma rokmi sme začali 
spolupracovať v rámci duálneho vzdelávania 
a v predchádzajúcom roku pribudlo v rámci 
spolupráce vzdelávanie našich zamestnan-
cov v oblasti počítačovej gramotnosti.

Ako hodnotí doterajšiu spoluprácu a aké sú ďal-
šie možnosti sme sa opýtali riaditeľa Strednej 
priemyselnej školy Myjava Ing. Andreja Dugu.

V posledných rokoch ministerstvo školstva výrazne 
propagovalo  rozvoj  duálneho  vzdelávania.  Pred-
pokladáte nárast počtu žiakov v nasledujúcich ro-
koch? (Pretože mi ich budeme potrebovať...)
V nárast počtu študentov dúfame už niekoľko 

rokov. Problémom však nateraz zostáva počet 
žiakov v deviatom ročníku, ktorý dosiahne tento 
rok svoje minimum. Robíme pre to rôzne kroky, 
ako školu priblížiť čo najväčšiemu počtu poten-
ciálnych uchádzačov o štúdium. Už 3 roky (a ak 
vírus dovolí, tento bude štvrtý) organizujeme 
na konci školského roka dielničky pre žiakov 
ôsmeho ročníka, kde sa im hravou a tvorivou for-
mou snažíme priblížiť najmä vo firmách žiadanú 
profesiu mechanik nastavovač.
Do duálneho vzdelávania sa postupne zapá-
ja väčšie % žiakov zapísaných na tento odbor. 
Vzhľadom na zmeny v systéme duálneho vzde-
lávania, hľadáme možnosti, ako doň zapojiť 
i žiakov iných odborov. Od budúceho školského 
roku tak budú môcť študovať a zároveň i zarábať 
prví záujemci v odbore logistika.
Naša spolupráca s firmou Slovarm sa neustále 
zintenzívňuje a v súčasnosti hľadáme spôsoby, 
ako spoločne osloviť uchádzačov o štúdium 
a vysvetliť im benefity odborného vzdelania ako 

i vstupu do duálneho systému. V našej snahe 
o spoločné zavedenie celkom nového odboru 
šitého na mieru potrebám viacerých podnikov 
pôsobiacich v plastikárskom priemysle, technik 
spracovania plastov, vstúpili prísne protivírusové 
opatrenia a tak sa žiaľ musela nateraz exkur-
zia zameraná na plastikársku výrobu presunúť 
na neurčito.
Počet žiakov „dualistov“ sa možno ešte zvýši 
zavedením možnosti vstupu žiakov vo vyšších 
ročníkoch. Bolo to súčasťou volebného progra-
mu jednej z koaličných strán, tak uvidíme, ako 
sa na to budú pozerať ostatní partneri a čo bude 
patriť medzi priority vlády.

Pred rokom sme začali spolupracovať aj vo forme 
školení pre našich zamestnancov. Je to iné vzde-
lávať stredoškolákov a pracujúcich dospelých?

Zatiaľ sme zrealizovali jeden zdokonaľovací kurz 
zameraný prevažne na exel (práca s tabuľkami) 
s pozitívnymi ohlasmi. Pred uzavretím školy sa 
začal podobný kurz pre takmer začiatočníkov. 
Oba kurzy boli plánované na 20 vyučovacích 
hodín. Črtá sa možnosť dlhodobejších kurzov 
cudzích jazykov (AJ, NJ, možno RJ) s predpo-
kladaným trvaním pol roka (2 x 1,5h týždenne).
Myslíme si, že pre zamestnancov je to veľmi za-
ujímavý benefit, hlavne, keď je to súčasťou pra-
covnej doby.

Aktuálne sú školy zavreté, so študentmi prebieha 
výučba „z domu“. Ako to vyzerá v praxi?
Učitelia momentálne pracujú z domu. Našťastie 
už niekoľko rokov využívame elektronickú tried-
nu knihu a iné nástroje ponúkané cez edupage. 
Chýbajúce učebnice nahradili učitelia už dávnej-
šie študijnými materiálmi v elektronickej podobe 
a tak len využívajú svoju prácu v nových pod-
mienkach.

V zvýšenej miere sa využívajú rôzne vzdelávacie 
videá, projekty s nutnosťou vyhľadávania vhod-
ných zdrojov informácií.
S potešením musíme konštatovať, že žiaci sú 
prevažne uvedomelí a zadávané úlohy vypraco-
vávajú načas a na slušnej úrovni. Pri náhodnom 
stretnutí sa s niektorými na ulici však hovoria, že 
ich splnený sen (nemusieť chodiť do školy) sa 
s realitou nezhoduje.

Problémom zostáva praktická časť vyučovania, 
či už v podobe odborného výcviku alebo i prak-
tických cvičení v laboratóriách na špecializova-
nom vybavení školy. Po znovuobnovení riadneho 
vyučovania sa budeme zameriavať práve na túto 
stránku vyučovania.
Pre niektorých žiakov to je a bude ťažké bez 
rýchlej spätnej väzby zo strany učiteľov. Situácia 
je nová pre obe strany ale komunikácia sa roz-
behla a všetci dúfame v stabilné procesory edu-
page serverov, ktoré teraz testuje celé učiteľské 
Slovensko.
Vzhľadom na to, čo sa deje nielen na Slovensku 
si teraz nikto netrúfa odhadnúť, kedy sa vrátime 
k normálnemu režimu práce. Asi najťažšie to 
očakávajú naši maturanti, či už tí, ktorí ladili for-
mu na dobrý výkon v pravý čas, alebo tí, ktorí 
štandardne každý test chcú odložiť „na budúce“.
Nedá sa však nič iné so situáciou robiť, len sa 
jej prispôsobiť a bojovať z tepla domova. Našim 
riadnym študentom želám veľa pevnej vôle pri 
pravidelnom plnení si študijných povinností a na-
šim mimoriadnym študentom veľa trpezlivosti pri 
čakaní na obnovu kurzu.

Pán Duga, ďakujeme Vám za rozhovor a dú-
fame, že naša spolupráca už čoskoro bude 
opäť pokračovať. 
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Kľúčové je v súčasnosti aj navýšenie 
a urýchlenie testovania nie len ľudí s cestova-
teľskou anamnézou, ale všetkých, ktorí majú 
podozrenie na ochorenie. Dôležité je tiež, aby 
nemocnice mali k dispozícii rýchlotesty, aby sa 
testovaní lekári, policajti, hasiči, ale aj pracovní-
ci vo výrobe a potravinárstve, do 48 hodín do-
zvedeli, či sa môžu vrátiť naspäť k svojej práci, 
aj keď prišli do kontaktu s pozitívne testovaným 
človekom. 

Najväčšou ekonomickou katastrofou by 
bolo zastavenie produkcie. Pri potravinách to 
je každému jasné, veď ľudia musia mať čo jesť. 
Ale rovnako dôležité sú aj ostatné odvetvia, 
lebo len produkujúce firmy zabezpečia zamest-
nancom príjem, ktorý použijú na nákup výrob-
kov a tovarov. Pre udržanie plynulosti výroby 
musíme robiť aj my zásadné opatrenia. 

Prvoradé sú opatrenia zamerané 
na ochranu zdravia zamestnancov . Všetky 
naše spoločnosti zabezpečili zamestnancom 
ochranné pomôcky, zvýšila sa frekvencia 
dezinfekcie spoločných priestorov a frek-
ventovaných miest vo firmách, obmedzil sa 
vstup cudzím osobám a kontakt s nimi. Veľ-
ké výrobné spoločnosti pristúpili aj k zmene 
organizácie práce, aby sa minimalizoval kon-
takt medzi zamestnancami. Zamestnancom, 
u ktorých to bolo možné, bola nariadená 
práca z domu, zrušili sa služobné cesty, veľ-
ké porady boli zmenené na malé pracovné 
stretnutia s minimálnym počtom ľudí, upravili 
sa priestory jedální. Všetkým zamestnancom 
boli pridelené tabletky s vitamínom C na pod-
poru imunitného systému. Dôležité je, aby 

všetky opatrenia boli všetkými zamestnanca-
mi dodržiavané.

Druhým zásadnými opatreniami sú opatre-
nia týkajúce sa zmien v odberateľsko - dodá-
vateľských vzťahoch. Musíme pravidelne sle-
dovať situáciu na trhu. Pravidelne kontrolovať 
stav dodávok surovín a materiálov do výroby, 
aby sme na prípadné výpadky boli pripravený. 
Na druhej strane musíme sledovať objem ob-
jednávok a zbierať informácie od odberateľov, 
aby sme mohli plánovať objem výroby a tomu 
úmerne prispôsobovať výšku nákladov, vrátane 
osobných. S tým súvisí aj čo najefektívnejšie 
nasadzovanie zamestnancov do práce.

Podľa ekonomických expertov nás čaká 
niekoľko skutočne ťažkých mesiacov s výraz-

nými poklesmi vo výrobe. My musíme urobiť 
všetko pre to, aby dopad tejto krízy mal čo naj-
menší vplyv na plynulosť výroby v našich spo-
ločnostiach, a aby sme sa po jej odznení mohli 
opäť rozbehnúť naplno. 

Vážení kolegovia,
vedenia našich spoločností spravia maxi-

mum na to, aby ochránili svojich zamestnan-
cov pred šíriacim sa corona vírusom. Na Vašej 
strane je naopak zodpovednosť, aby ste všetky 
nariadenia dodržiavali a pomohli tak k zastave-
niu jeho ďalšieho šírenia.

Musíme byť obozretní a pružne reago-
vať na každú zmenu, ale určite zvládneme 
aj túto krízu, tak ako sme zvládli krízu v roku 
2008/2009.

pokračovanie zo s. 1

Pravidlá ochrany pred corona vírusom:

 Chráň si horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom, resp. šatkou na tvári

 Pravidelne si umývaj ruky 

 Nepodávaj ruku na pozdrav

 Minimalizuj osobný kontakt s inými osobami

 Dodržiavaj karanténu, ak si sa vrátil zo zahraničia

  Ak máš horúčku, kašeľ a necítiš sa dobre, nechoď do práce, kontaktuj 

svojho lekára a personálne oddelenie

 Dodržiavaj aktuálne nariadenia vedenia spoločnosti

Spolupráca Slovarmu a myjavskej 
priemyslovky sa rozvíja
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SLOVARM v ystavoval  na veľthu 3. 3.  2020 – 6.  3.  2020

AQUTHERM  Praha 2020 

Po mesiacoch príprav celého obchodného od-
delenia Slovarmu na veľtrh Aquatherm Praha 
2020, keď už bol odsúhlasený a aj vyrobený 
náš stánok, prišli z okolitých krajín prvé varu-
júce informácie o šírení corona vírusu. Na roz-
diel od niektorých iných veľtrhov Aquatherm 
Praha zrušený nebol, a tak naši obchodníci vy-
razili do Prahy. Deň pred oficiálnym otvorením 
sa dali do pracovného oblečenia a skompleti-
zovali výstavné panely, pozapájali osvetlenie, 
pripravili propagačné materiály.
Prvý deň pre návštevníkov bol 3. marec, to už 
v jednotnom reprezentatívnom oblečení víta-
li naši kolegovia hostí a prebehli dohodnuté 
stretnutia s obchodnými partnermi. Koncep-
cia stánku aj komunikácia s návštevníkmi bola 
smerovaná na základnú informáciu, že naše 
spoločnosti Slovarm a Slovplast sa zlúčili 
do jednej firmy a naďalej pracujú pod spoloč-

ným názvom Slovarm. Tomu bola prispôsobe-
ná aj koncepcia výstavných panelov, na kto-
rých sme prezentovali šírku nášho sortimentu 
po spojení a hlavne nové produkty v ponuke. 
Návštevníci aj obchodní partneri sa zaujímali 
o nové dizajnové rady vodovodných batérií, 
kovové sifóny a veľký záujem bol o nový pred-
stenový WC systém. Niektorým sa páčil mo-
derný dizajn, iným jeho jednoduchá montáž 
a ovládanie.
Tohtoročný Aquatherm Praha 2020 navštívilo 
počas štyroch dní vyše 12 tisíc registrovaných 
návštevníkov spomedzi inštalatérov, kúrená-
rov, ale aj študentov. Táto návštevnosť bola pre 
blížiacu sa pandémiu o niečo nižšia ako pred 
dvomi rokmi. Budúci rok sa veľtrh opäť pre-
sunie na výstavisko Agrokomlex v Nitre, to už 
bude dúfame po pandémii a hovoriť sa bude 
už len o obchode.

Za prípravu nášho stánku na veľtrhu a úspeš-
nú reprezentáciu patrí vďaka našim zamest-
nancom Slovarmu, predovšetkým Ing. Viere 
Čuvalovej - Janigovej, Ľubošovi Omastovi, 
Dušanovi Dugovi, Mariánovi Mockovčiakovi, 
Romanovi Šípovi, Ingrid Matušinskej, Roma-
novi Šípovi, Milanovi Pekníkovi a Radovanovi 
Tomišovi.

Strojárska výroba
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Výroba a distribúcia energíí
Hotelové a kongresové služby

Náklady na energie tvoria vo firmách jednu 
z najvýznamnejších nákladových položiek. 
Výhodou našich spoločností, keďže patria 
do jednej skupiny, je možnosť spoločného, 
jednotného nákupu energií, medzi ktoré 
patrí aj nákup plynu. Ten je zabezpečovaný 
jednotne prostredníctvom priameho nákupu 

Kogeneračná jednotka je určená na výrobu 
elektrickej energie a tepla zo zemného ply-
nu. Hlavné časti kogeneračnej jednotky tvoria 
zdrojový agregát s plynovým spaľovacím moto-
rom a generátorom na výrobu elektriny. Tento 
systém má výrazné environmentálne výhody: 

na burze prostredníctvom dodávateľa plynu, 
organizačne cez Prvú Teplárenskú, a.s.. Ak-
tuálne sa realizuje spoločný nákup plynu pre 
spoločnosti Prvá Teplárenská, a.s., Bytový 
podnik Myjava, spol. s r.o., Slovarm, a.s., Pre-
matlak, a.s., PD Čečejovce, družstvo a Hotel 
sv. Ludmila, a.s. Celkovo sme zazmluvnili 

odber 37.800 MWh/rok. Jednotlivé spoloč-
nosti takto ušetria minimálne 20% nákladov 
na plyn oproti separátnemu nákupu. Pri ná-
kupe komodít, akou je plyn, platí, že cena sa 
odvíja od zazmluvneného množstva. Preto by 
sme mali spoločne postupovať pri všetkých 
komoditách, kde sa to dá.

ide o lokálny zdroj elektriny so 100% využitím 
tepla, je to moderná technológia nezaťažujúca 
okolie a nezasahuje do vzhľadu krajiny.
Prvá 200 kW-ová jednotka je spustená v By-
tovom podniku Myjava už niekoľko rokov. 
Tento rok investuje Bytový podnik do druhej 

podobnej jednotky, umiestnená bude v ko-
tolni na Hurbanovej ulici v Myjave. Nová 
jednotka Engul 130 GA bude mať elektrický 
výkon 100 kW a tepelný výkon 170 kW. Vý-
stavba prebehne v mesiacoch apríl až októ-
ber 2020.

Nové projekty Prvej Teplárenskej a Bytového podniku Myjava

Jednotný nákup plynu spoločností EG

Bytový podnik Myjava – 
výstavba druhej kogeneračnej jednotky

Do výbavy zápustkárne v kováčni HKS For-
ge pribudla len nedávno nová píla. Pôvod-
ná už nestíhala vyrábať toľko kusov, koľko 
bolo potrebné a nedokázala ani narezať 
také veľké kusy, aké potrebovali. 

Spomínané problémy nové zariadenie vyriešilo, 
má väčší rozsah rezania a tiež vyššiu rýchlosť. 
Aj vďaka tomu už kováčňa nemusí objednávať 
kusy nástrojovej ocele od dodávateľov, doká-
že si ich nadeliť sama. „Potrebovali sme rezať 
nástrojovú oceľ, z ktorej sa vyrába náradie, na-
príklad vložku s priemerom 270 mm. Predošlá 
píla však mohla rezať len do veľkosti 200 mm. 
Väčšie kusy sme preto museli objednávať. Te-
raz, ak ráno vznikne požiadavka, popoludní je 

Raz do mesiaca prichádza do kováčne 
dvojica zdravotníkov, všeobecný lekár 
Juraj Drinka a zdravotná sestra Jana 
Obertová. Kľučku na dočasnej ambulan-
cii si vtedy podáva asi dvadsať zamest-
nancov z rizikových pracovísk HKS 
Forge. 

Aký je ich krvný tlak a akú majú v rukách 
silu? Majú pre výkon svojho povolania 
dobrý zrak a sluch? To všetko odhaľuje 
asi tridsaťminútové vyšetrenie, ktoré musia 
zamestnanci podstúpiť buď raz, alebo 
dvakrát do roka v závislosti od pracovného 
zaradenia. Podľa doktora Juraja Drinku 
vyšetrovaných mužov najviac trápi vysoký 
krvný tlak, ktorý však nespôsobuje práca 
v kováčni. „Je dedičnou diagnózou alebo 
následkom zlej životosprávy. Pacientom 
dávame odporúčania, ako svoj zdravotný 

splnená,“ vysvetľuje vedúci zápustkárne Tomáš 
Kösegi. Aj manipulant Antonín Ouroda, ktorý 
na píle pracuje, si pochvaľuje, že mu podstatne 
uľahčuje prácu. 

Vďaka pomocníkom ušetria 
V minulom roku začali v zápustkárni naplno 
využívať aj ďalšie nové zariadenie, CNC frézo-
vačku. „Momentálne máme dve, vďaka čomu 
sme zvýšili kapacitu výroby. Zároveň šetríme 
financie, pretože diely už nemusíme kupovať 
u dodávateľov. Takmer celý sortiment si vieme 
vyrobiť sami,“ objasňuje vedúci zápustkárne. 
Kováčňa posledné roky pracuje na tom, aby 
bola čo najviac sebestačná. Podľa Tomáša 
Kösegiho by do strojovej výbavy zápustkárne 

stav zlepšiť, málokto je však disciplinovaný 
a rešpektuje ich,“ hovorí Drinka. Ak je zdra-
votný stav zamestnanca závažný, doktor 
môže obmedziť jeho prácu na zmeny alebo 
nočnú prácu.

Osveta aj podpora
Kováčňa poskytuje svojim zamestnancom 
zdravotné prehliadky v zmysle zákona. 
Predtým ich absolvovali v zdravotníckych 
zariadeniach na viacerých miestach 
v Trnave, oveľa praktickejšia pre obe 
strany je však dočasná ambulancia priamo 
v podniku. „Jej zriadenie šetrí čas firme aj 
zamestnancom. Stačí zísť na prízemie a sú 
vyšetrení,“ hovorí Miroslava Hercová z HKS 
Forge. Osvetu o rizikových ochoreniach 
šíri kováčňa pravidelne na informačných 
letákoch, aj počas Dňa zdravia. „Zamest-
nancov tiež podporujeme v ich športových 

aktivitách a celkovo v pohybe. Každej firme 
predsa záleží na tom, aby pre ňu pracovali 
ľudia v dobrej fyzickej a psychickej kondí-
cii,“ dodáva Miroslava Hercová. 

Darina Kvetanová 

mohol pribudnúť ešte CNC sústruh. Potrebovali 
by ho v prípade navýšenia výroby alebo ak by 
kováčňa získala zákazníka so špeciálnymi po-
žiadavkami. 

Kto pracuje v zápustkárni 
Na tom, aby toto oddelenie v kováčni fungova-
lo ako treba, sa podieľajú viacerí zamestnanci. 
Základ tvoria sústružníci, zvárači, obsluhovači 
CNC frézy a sústruhu, manipulant, gravírovači, 
nástrojári, technológovia, programátor a maj-
ster plánovač. Pod zápustkáreň patrí aj sklad 
kovacieho náradia, ktorý obsluhuje hospodár 
s náradím a dvaja pomocní pracovníci. Celkovo 
v zápustkárni pracuje 31 ľudí.

V zápustkárni: Chceme byť sebestační

Mužov v kováčni trápi najviac vysoký krvný tlak

Nová píla posunula možnosti kováčne a reže podstatne 

rýchlejšie, ako jej predchodkyňa. 

Manipulant Antonín Ouroda si prácu na novom zaria-

dení pochvaľuje. 

Vyšetrenie zraku v dočasnej ambulancii.

+421 34 69 77 777
www.hotelsvataludmila.sk 

Tehelňa 2595/40, SKALICA

+421 34 69 77 777
www.hotelsvataludmila.sk

Tehelňa 2595/40, SKALICAREŠTAURÁCIA

Rozvoz 
obedového 
menu 
v meste Skalica
pondelok – nedeľa

Objednávky:
č. tel. 0910 856 102
(deň vopred 7.00-10.00)
Cena: 4,90 € + 0,30 € balné,

DOPRAVA ZADARMO 
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PRIPRAVUJEME

V budúcom čísle vám opäť prinesie-

me množstvo zaujímavých článkov 

o našich spoločnostiach.

Výhercovia súťaže s EG NEWS 4/2019 

Aj v tomto čísle pokračujeme v súťaži  
o 3 hodnotné ceny. Napíšte správnu odpo-
veď , vypíšte Vaše meno, adresu a zamestná-
vateľa, kupón vystrihnite a vložte do nádoby 
na to určenej na recepcii/vrátnici na Vašom 
pracovisku do 31.5. 2020 a vyhrajte opäť  
3 x nákupnú poukážku Tesco v hodnote 
100 EUR! Losovanie výhercu sa uskutoční  
10. 6. 2020. Meno výhercov zverejníme v júno-
vom EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov 
spoločnostív Energy Group!

V ktorom meste sa konal tohtoročný 
veľtrh AQUATHERM ?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

Výhercovia súťaže s EG News 4/2019 
Súťaže s firemným časopisom EG News sa 
zúčastnilo vyše 360 zamestnancov. Tento 
krát sme súťažili o 3x 100 eurovú poukážku 
na nákup v NAY. 

Šťastnými výhercami sa stali:

Jana Rezbáriková – HKS Forge Trnava
Igor Dycha – Slovarm Myjava
Alena Paráková – Prematlak Častkovce

Výhercom srdečne gratulujeme!

Výhercov vyžreboval Ing. Štefan Vystavel

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

60 rokov

Anna Krč – Jurenová – Slovarm

50 rokov

Zuzana Čobrdová – Slovarm

Pavol Mizerák – Slovarm

Michal Budinský – HKS Forge

Vladimír Šidla – HKS Forge

Peter Horváth – PD Čečejovce

Ing. Štefan Vystavel – Energy Group

40 rokov

Lenka Mizeráková – Slovarm

Andre Janická – Hotel sv. Ludmila

GRATULUJEME!


