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Na konci  roku 2020 sme písali,  že prichádza  rok 2021, ktorý bude  isto  lepší  ako  ten odchádzajúci. 

Poučení z prvého pandemického roku sme si pre tento rok stanovili ambiciózne plány a teraz na konci 

roku môžeme konštatovať, že sme ich vo väčšine našich spoločností splnili. A to napriek všetkým zme-

nám  na  trhu,  vrátane  zvyšovania  cien  materiálov,  napriek  výpadkom  zamestnancov  v  karanténe.  Rok 

2021 bol lepší ako ten predchádzajúci, lebo sme naň boli všetci lepšie pripravení. Za to patrí všetkým 

zamestnancom vďaka.

Ako hodnotia rok 2021 manažéri našich spoločností a čo očakávajú od roku prichádzajúceho si prečí-

tate v ankete na strane 2.
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Radovan Pobočík, 
generálny riaditeľ Slovarm

Rok 2021 sa končí,  ako by  ste ho  zhodnotili 
pár vetami?
Celosvetová pandémia mala za následok 
nedostatok komponentov, materiálov a vý-
robkov na celom svete, uzávierky v rôznych 
štátoch znížili kapacity výroby. To malo 
za následok extrémny nárast cien všetkých 
vstupných materiálov. Pokiaľ ide o kapacitu 
výroby, nejaké vážnejšie výpadky v súvislos-
ti s pandémiou sme nezaznamenali, nakoľko 
väčšina našich zamestnancov sa zachovala 
zodpovedne a miera zaočkovanosti v našom 
podniku je až 75 %. Preto výpadky ľudských 
zdrojov boli skôr ojedinelé. Takže náš rok, 
pokiaľ ide o vývoj tržieb, nakoniec dopadol 
uspokojivo. 

Aké najväčšie problémy ste museli riešiť?
Najväčšou výzvou v našej firme v tomto roku 
bolo určite zavádzanie nového informačné-
ho ERP systému SAP, ktorý u veľkej skupiny 
ľudí kládol extrémne nároky na ich časový 
fond a náplň práce, ale verím, že po počia-
točných obrovských problémoch sme sa do-
stali na cestu úspešnej implementácie.

Stretli ste sa v  tomto roku aj s niečím pozitív-
nym?
Práve zavádzanie SAPu ukázalo u niekto-
rých našich zamestnancov potenciál rozvoja 
a u mnohých z nich som bol milo prekvape-
ný ich zápalom pre inovácie aj spôsobom 
akým zvládali stresové situácie. 
Týmto by som aj chcel poďakovať všetkým, 
ktorí v tomto roku pracovali na implementá-

Na  sklonku  roku  2021  sme  sa  spýtali  vrcholových  manažérov  podnikov  zastúpených 
v Energy Group, aký bol, čo sa podarilo, čo ich potešilo a v čom vidia v roku 2022 priestor 
na zlepšenie či priam výzvu. Napriek globálne ťažkému obdobiu väčšina z ich odpovedí 
obsahuje kladné hodnotenie a vysiela pozitívne signály.

cii SAPu, ale aj všetkým ostatným zamest-
nancom Slovarm, ktorí museli byť nápo-
mocní pri riešení operatívnych problémov 
spojených so samotným fungovaním spo-
ločnosti. 

Aké máte očakávania v prichádzajúcom roku 
2022?
Plány máme rozvojové. Čo sa týka predaja 
našich výrobkov, veľkou neznámou bude kú-
pyschopnosť obyvateľov, pretože nárast cien 
všetkých komodít zdvihol koncovú cenu na-
šich výrobkov až o 30  %. Zdražovanie sa 
bude týkať všetkých odvetví, takže nevieme, 
či si naši zákazníci budú môcť dovoliť rekon-
štruovať či stavať nové bývanie. Od toho to-
tiž závisí dopyt po našich výrobkoch. 
V tomto roku tiež uvedieme na trh množ-
stvo produktových noviniek, ktoré, dúfam, 
budú mať priaznivý vplyv na fungovanie na-
šej spoločnosti. Plánujeme tiež dobudovať 
priestory pre prezentáciu našich výrobkov 
a múzeum výrobkov Slovenskej armatúrky 
Myjava. 

Ing. Bohuslav Koči, 
generálny riaditeľ HKS Forge 

Rok 2021 sa končí, ako by ste ho zhodnotili 
pár vetami?
Rok 2021 bol pre HKS rokom stabilizácie. 
Po prepade objemu predaja a hospodárske-
ho výsledku do záporných čísel v roku 2020 
sa predaj v roku 2021 stabilizoval a výrazne 
narástol. Dôsledkom je návrat na ziskové 
pozície a opätovná stabilizácia hospodáre-
nia. 

Aké najväčšie problémy ste museli riešiť?
Dve pandemické vlny nám spôsobovali den-
ný výpadok 15 – 20 ľudí, výroba a predaj 
však museli napriek tomu bežať ďalej. Ná-
rast objednávok potrápil výrobu a moji ko-
legovia museli bojovať s nedostatkom pra-
covnej sily, ktorú museli nájsť, zapracovať 
a začleniť do jednotlivých pracovných tímov. 
Len pre predstavu, pri potrebe 46 kováčov 
predstavovala mesačná fluktuácia na kovaní 
15 až 17 ľudí. Niektorí strávili na pozícii len 
2 dni, niektorí týždeň, niektorí skončili hneď 
v prvý deň v zácviku. Tento stav ešte dnes 
nie je vyriešený, ale preklopili sme sa do po-
lohy, že si vo výrobe už vyberieme, s kým 
budeme pracovať. Tento proces však nikdy 
úplne neskončí. 

Stretli  ste  sa  v  tomto  roku  aj  s  niečím  pozi-
tívnym?
Odhodlanie a odborná skúsenosť vrcholo-
vého a stredného riadiaceho manažmentu 
mi robila obrovskú radosť. Vždy prišli s ne-
jakým riešením, aby sme zabezpečili chod 
výroby. Myslím si, že sa môžem na nich spo-
ľahnúť, čo je veľmi príjemné zistenie. 

Aké máte očakávania v prichádzajúcom roku 
2022?
Preniesť nárast cien materiálu a energií 
do cien výrobkov, stabilizovať pracovné ko-
lektívy vo všetkých výkonných zložkách, cez 
plánované opravy stabilizovať strojný park, 
znížiť počet neplánovaných porúch, optima-
lizovať výrobu a renováciu náradia a plniť 
objednávky. To je cesta ako zabezpečiť dob-
ré hospodárenie spoločnosti. 
Na záver by som rád poďakoval všetkým 
pracovníkom spoločnosti za aktívny prístup, 
nasadenie, nápaditosť a otvorenosť pri rie-
šení všetkých krízových situácií, ktoré sa vo 
výrobnej firme vždy vyskytnú. Je však dôle-
žité, že sa nám ich darilo spoločne riešiť bez 
dopadu na zákazníka a fakturáciu. 

Mgr. Peter Vrabec, 
generálny riaditeľ Prematlak 

Rok 2021 sa končí, ako by ste ho zhodnotili 
pár vetami?
Keď si spätne premietnem rok 2021 môžem 
konštatovať, že bol pre našu spoločnosť 
síce náročný, no napriek tomu si myslím, 
že sme obstáli v mnohých skúškach, ktoré 

nám priniesol. To sa v konečnom dôsledku 
odzrkadlilo aj v hospodárskych výsledkoch 
spoločnosti.

Aké najväčšie problémy ste museli riešiť?
V roku 2021 sa vyskytlo niekoľko problémo-
vých situácií, ak mám vyzdvihnúť tie najvý-
raznejšie, tak medzi ne určite patria neoča-
kávané opravy strojov, ktorých výpadok nám 
sťažil výrobný proces, rovnako výpadky per-
sonálu či už z dôvodu covid situácie, ktorá 
stále pretrváva, alebo ďalších personálnych 
zmien. 

Stretli  ste  sa  v  tomto  roku  aj  s  niečím  pozi-
tívnym?
Medzi pozitíva by som zaradil, že sa nám 
podarilo ustáť rôzne nepriaznivé situácie, 
že plníme plán investícií, ktoré sme mohli 
v roku 2021 zrealizovať a vďaka ktorým sa 
spoločnosť posúva vpred nielen po obchod-
nej a výrobnej stránke, ale aj v oblasti vy-
tvárania priaznivého pracovného prostredia 
pre našich zamestnancov. 

Aké máte očakávania v prichádzajúcom roku 
2022?
Očakávam, že budeme pokračovať v naplá-
novaných investíciách, kde chceme dokon-
čiť úpravu a obnovu areálu spoločnosti, čo 
zahŕňa aj dokončenie fasády hlavnej budo-
vy. Jednou z najväčších výziev, ktoré nás 
čakajú v nasledujúcom roku 2022 bude ur-
čite zavedenie nového ERP systému SAP, čo 
bude pre nás predstavovať určite maximál-
ne vypätie pracovných síl. Z obchodného 
hľadiska plánujeme rozšíriť naše obchodné 
portfólio a preniknúť na ďalšie trhy.

Ing. Eva Krčová, 
predsedníčka predstavenstva Prvá Teplá-
renská, konateľka Bytový podnik Myjava 

Rok 2021 sa končí, ako by ste ho zhodnotili 
pár vetami?
Tento rok bol veľmi náročný a preveril ľudí 
aj organizačné systémy viac ako inokedy. 
Podarilo sa nám splniť úlohy, ktoré sme si 
zadali alebo vyplynuli z aktuálnej situácie. 

Zatiaľ rok neuplynul, ale na jeho sklonku 
budeme veriť, že nás nič nepredvídané ne-
stretne. A s uspokojením si na jeho konci 
vydýchneme.

Aké najväčšie problémy ste museli riešiť?
Každý musel aktuálne riešiť všeobecnú 
situáciu v súvislosti s pracovníkmi alebo 
s dostatkom či nedostatkom materiálu ako 
najlepšie vedel. Trochu nás unavovalo spus-
tenie kogeneračnej jednotky do prevádzky, 
ktoré sprevádzalo dlhé čakanie na vyjadre-
nia úradov. Počas roka boli problémy men-
šie alebo trochu väčšie, ale našťastie sme 
nemuseli čeliť žiadnym extrémnym katastro-
fám.

Stretli ste sa v tomto roku sa aj s niečím po-
zitívnym?
Optimisti považujú za pozitívne všetko, čo 
nie je negatívne. Som rada, že nás nič nemi-
lo neprekvapilo.

Aké máte očakávania v prichádzajúcom roku 
2022?
Pre ďalšie obdobie pripravujeme okrem pra-
videlných udržiavacích opráv technológií 
predovšetkým opravy budov za účelom zvý-
šenia ich bezpečnosti a funkčnosti. V Holíči 
je to predovšetkým výmena výťahu a elek-
troinštalácie v bytovej časti budovy Baníka. 
V Myjave máme v pláne obnoviť budovu 
bývalej kotolne slúžiacu aktuálne na par-
kovanie vozidiel. Pôjde predovšetkým o od-
stránenie nevyhovujúcej konštrukcie komína 
a zvýšenie počtu parkovacích miest.

Ing. Pavel Tokoš, 
predseda predstavenstva PD Popudinské 
Močidľany, PD Bohdanovce, PD Čečejovce 
a PD Nižný Lánec 

Rok 2021 sa končí, ako by ste ho zhodnotili 
pár vetami?
Jednotlivé poľnohospodárske družstvá 
dosiahli v tomto roku rozdielne výsledky. 
PD Popudinské Močidľany pokračovalo 

v úspešnom trende hospodárenia a nadvia-
zalo na úspech z roku 2020, kedy bolo vy-
hodnotené ako najlepší poľnohospodársky 
podnik na Slovensku v kategórii „Pestovateľ 
v produkčnej oblasti”. 
Poľnohospodárske družstvá Čečejovce, Bo-
hdanovce a Nižný Lánec plánované výsled-
ky nedosiahli, čo pripisujeme neúspešnej 
jeseni 2020 a lokálnemu deficitu zrážok vo 
vegetačnom období jar 2021. 

Aké najväčšie problémy ste museli riešiť?
Veľkým problémom bol nárast nákladov 
na opravy techniky a cien pohonných hmôt. 
A, samozrejme, tak ako aj iné výrobné pod-
niky sme v personálnej oblasti pocítili vplyv 
pandémie pri absencii pracovníkov.  

Stretli  ste  sa  v  tomto  roku  aj  s  niečím  pozi-
tívnym?
Som veľmi spokojný s prístupom kolegov 
k plneniu úloh aj s ich odbornou zdatnos-
ťou. Veľmi ma tiež teší, že sa nám podarilo 
získať odborne zdatných ľudí do vedenia 
úseku ŽV a mechanizačného úseku. 

Aké máte očakávania v prichádzajúcom roku 
2022?
V oblasti investícií sa na úseku mechani-
zácie pripravujeme na nákup nakladača 
a traktorov s vyššou ťažnou silou, ďalej 
na investície na vybudovanie pozberovej lin-
ky a dobudovanie skladovej základne v PD 
Popudinské Močidľany. 

V Čečejovciach chceme nadviazať na opat-
renia z roku 2021 a posunúť sa v efektivite 
výroby mlieka, v Bohdanovciach nás čaká 
úspešne dotiahnuť prechod na ekologický 
spôsob hospodárenia. 
Na záver by som rád poďakoval všetkým 
pracovníkom našich družstiev za odvedenú 
prácu v roku 2021 v náročných a špecific-
kých podmienkach poľnohospodárskej vý-
roby.
Prajem všetkým hlavne veľa zdravia v novom 
roku 2022 a verím, že spoločne zvládneme 
naplniť plán stabilizácie a zlepšiť hospo-
dárske výsledky v celej poľnohospodárskej 
skupine.

Anketa pre vrcholový manažment 
f iriem EG
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Slovarm na veľtrhu v Bogote 
a biznis fóre v Paname

Strojárska výroba 4/2021

Slovarm sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov 
na Slovensku a v Česku, keď však prišla ponu-
ka od partnera – firmy Chuděj, s.r.o., – zúčast-
niť sa na veľtrhu XVI. Expoconstrucción y Expo-
diseňo, Slovarm neváhal a ponuku prijal. Tento 
rok sa veľtrh konal v hlavnom meste Kolumbie 
Bogotá v dňoch 23. – 28. novembra a účasť 
českých a slovenských firiem na ňom zabez-
pečovala agentúra Czech Trade v spolupráci 
s českou ambasádou v Kolumbii. 

Slovarm bolo vidieť aj počuť
Samotný veľtrh bol zameraný na stavebníctvo 
a dizajn, prezentačné priestory Slovarm boli 

umiestnené v pavilóne zameranom na finálne 
prvky. Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej 
situácii na celom svete bol veľtrh zorganizova-
ný na veľmi vysokej úrovni a podarilo sa mu 
pritiahnuť veľa záujemcov.
Popri aktívnej prezentácii portfólia spoločnosti 
Slovarm sa jej zástupcom podarilo zorganizovať 
desiatky schôdzok s potencionálnymi kolumbij-
skými obchodnými partnermi. Výprava z Myja-
vy sa tiež zúčastnila na prijatí u veľvyslankyne 
Kateřiny Lukešovej na pôde českého veľvysla-
nectva, ktorého sa zúčastnil aj šéf ekonomickej 
a obchodnej sekcie na českej ambasáde, Bo-
hdan Malaniuk a riaditeľ zahraničnej kancelárie 
Czech Trade v Kolumbii, Pavel Eichner. 
Atmosféra na veľtrhu bola veľmi živá a o výrobky 
Slovarm bol veľký záujem aj medzi koncovými 
zákazníkmi. Vysoko sa hodnotila kvalita výrob-
kov, sortiment pre kúpeľňové a kuchynské štú-
diá aj celé zvyšné portfólio. Významnú úlohu pri 
tom zohrali aj marketingové a propagačné ma-
teriály, ktoré sa podarilo pre veľtrh zabezpečiť. 

Biznis fórum v Paname 
Do Panamy priviedli Slovarm ďalšie úlohy a ča-
kalo ho tu stretnutie s úplne iným pohľadom 
na biznis ako v Kolumbii. Panama je v porov-
naní s Kolumbiou veľmi drahá krajina, ktorá 
rada zdôrazňuje prepojenie na Ameriku. Je to 
opodstatnené, vďaka Panamskému prieplavu 
sa krajine darí stavať na dobrej logistike a po-
núkať zaujímavé podmienky pre investorov.
Oficiálny program návštevy začal 30. novem-
bra v prezidentskom paláci, kde Slovarm čakali 
schôdzky a prezentácie s verejným sektorom 
a stretnutie s vládnou organizáciou ProPanama, 
ktorá podporuje cudzie investície v Paname. 
V poobednajších hodinách zástupcovia Slo-
varm prezentovali spoločnosť na biznis fóre, 
ktoré končilo oficiálnou inauguráciou honorár-
neho konzula za ČR – Abrahama Sofera Bali-
da, vďaka ktorému sa podarilo získať kontakt 
na spoločnosť Elmec, ktorá patrí do reťazca lu-
xusného vybavenia do kúpeľní. Stretnutie s ma-
jiteľom Elmecu bolo zaujímavé a veľmi ústre-
tové. V priebehu nasledujúcich dní absolvoval 
Slovarm spolu so zástupcami z Czech Trade 
ďalšie dohodnuté stretnutia s potenciálnymi 
obchodnými partnermi v Paname.

Predáva aj nadšenie a energia
Slovarm ďakuje celému svojmu tímu, ktorý sa 
podieľal na prípravách, agentúre Czech Trade, 
Pavlovi Eichnerovi ako aj pracovníkom českej 
ambasády a Bohdanovi Malaniukovi, firme 
Chuděj v zastúpení Miroslav Chuděj a Karel 
Hák, ktorí to všetko umožnili. 
Po sérii stretnutí s potenciálnymi obchodnými 

partnermi je možné povedať, že obe krajiny, Ko-
lumbia aj Panama majú z dlhodobého hľadiska 
pre Slovarm obchodný potenciál. 
Zároveň, ako hovorí Ing. Viera Čuvalová Janigo-
vá, obchodná riaditeľka Slovarm: „Obe poduja-
tia nám opäť ukázali, o čom obchod je. Robiť 
ho v dnešnej dobe nie je jednoduché, pod-
mienky sa menia a sú čoraz náročnejšie. Si-
tuáciu nezľahčuje ani pandemická situácia. Je 
to však stále hlavne o tvrdej práci, vzťahoch aj 
o energii. Bez nadšenia, energie a odhodlania 
dávať si stále nové ciele sa obchod robiť nedá.” 

V  novembri  2021  Slovarm  úspešne  pre-
zentoval svoje portfólio výrobkov na veľtr-
hu Expoconstrucción y Expodiseňo v mes-
te Bogotá a na biznis fóre v Paname. 

Pred rokom sme písali o rekonštrukcii šatní 
v Prematlaku, ale to nebola jediná investícia 
v roku 2020. V danom roku bola realizovaná 
rekonštrukcia haly PUMPS, za účelom vy-
tvorenia centrálneho skladu. Bolo potrebné 
odstrániť staré inžinierske siete – vzducho-
techniku aj kabeláž, v celej hale sa vyrov-
návala podlaha. Do haly bol nainštalovaný 
nový regálový systém, nové osvetlenie a bol 
zakúpený nový vysokozdvižný vozík. Celkové 
investície dosiahli výšku cca. 50 tisíc eur.

V roku 2020 Prematlak investoval taktiež 
do optimalizácie layoutu výroby v montážnej 
aj mechanickej časti, postupne sa realizuje 
nákup regulovacích vysokotlakých púmp, 
boli nainštalované nové rozvody vzduchu 
na pracovisku montáž aj nový zabezpečovací 
systém Jablotron.

V tomto roku sme optimalizovali priestory 
centrálneho skladu, presťahovali sme sem 
pracovisko delenia. Najväčšou investíciou 
roku 2021 bola úprava čelnej a bočnej fa-
sády hlavnej budovy, vrátane nového oplote-
nia a vstupnej brány s videovrátnikom. Táto 
investícia bola spolu v hodnote cca 77 tisíc 
eur. S týmito prácami sme spojili aj presunu-
tie autobusovej zastávky pri vjazde do areá-
lu a celkové vyčistenie areálu od „odkladísk 
na všetko“, hlavne v okolí garáží.

V priebehu roku sme ukončili nájom spo-
ločnosti MISUZU, čím sme si vytvorili 
priestor pre rozšírenie našej vlastnej vý-
roby.

Investovali sme takmer 12 tisíc eur do gene-
rálnych opráv strojov a nastavenia systému 
údržby a naplánovaný je aj nákup nového 
CNC vyvrtávajúceho centra JUS v hodnote 
takmer 40 tisíc eur. V budúcom roku budeme 
pokračovať v týchto rozpracovaných investí-
ciách aj v nových investíciách zameraných 
na technologickú aj stavebnú časť firmy.

Prematlak investuje do technológií 
aj do úprav areálu firmy

Reprezentovali nás: Ing. Viera Čuvalová Janigová – 
obchodná riaditeľka Slovarm a Peter Špak, MSc – člen 
dozornej rady EG

Vstup do areálu po rekonštrukcii

Vstup do areálu pred rekonštrukciou Nový centrálny sklad



76 4/2021

Zápustkáreň v trnavskej kováčni HKS For-
ge má nový sklad. Kovacie náradie prelo-
žili  z  paliet  a  priestor  je  teraz  podstatne 
prehľadnejší. Vďaka upravenému softvéru 
nájde skladník ten-ktorý kus veľmi rýchlo. 
Navyše,  táto  investícia  šetrí  zamestnan-
com vzácny čas. 

Ešte nedávno ležalo náradie v zápustkárni 
na paletách na zemi, ktoré v sklade zaberali 
veľa miesta. Orientovať sa v takomto priestore 
a hľadať to správne náradie, bolo poriadnym 
žrútom času. Zamestnanci preto s radosťou 
privítali myšlienku urobiť sklad prehľadnejším. 

„Celý priestor sme vyčistili, vymaľovali sme ste-
ny a nainštalovali na ne regály,“ hovorí vedúci 
zápustkárne Andrej Šarmír. „Upravili sme tiež 
softvér, čo skladníkovi veľmi uľahčuje orien-
táciu. Každá položka bude po novom zaevi-
dovaná v systéme, skladník tak uvidí všetky 
rady a stĺpce regálov a jednoducho zistí, čo je 
v nich uložené,“ opisuje. Práve zlá orientácia 
bola žrútom času zamestnancov zápustkárne, 
ktorí si do skladu prichádzali po náradie sami. 
Po novom im ho až k strojom navezie kolega 
zodpovedný za sklad. „Zefektívňujeme prácu 
ľudí. Keď nebudeme strácať čas hľadaním, 
môžeme viac vyrábať,“ dodáva vedúci zápust-

Podporná asociácia EG v  roku 2021 pod-
porila 31 spolupracovníkov a ich rodiny cel-
kovou sumou 12 432 eur. 

Aj tento rok vybrali zamestnanci spomedzi svo-
jich kolegov tých, ktorí pomoc potrebujú naj-
viac. To znamená kolegu, ktorý sa ocitol v ťaž-
šej životnej situácii, rodiny pracovníkov, ktoré 
sa ocitli bez finančných prostriedkov z dôvodu 
hromadného prepúšťania v okolitých spoloč-
nostiach, zdravotné komplikácie detí a blízkych 
rodinných príslušníkov, ktoré si vyžadujú ná-
kladnú hospitalizáciu a doliečovanie. Rok 2021 
je rovnako ako rok predchádzajúci poznačený 
pandémiou covid19, preto sa jedným z dôvo-

Vianoce sú pre väčšinu ľudí tým najkrajším 
obdobím roka. Konečne sa môžeme zasta-
viť, užiť si pokojné chvíle so svojimi najbliž-
šími a nasať tú príjemnú atmosféru. Aj keď 
o tomto sviatku vieme veľa informácií, z nie-
ktorých kurióznych zaujímavostí budete is-
totne prekvapení.

• Súčasný vianočný stromček ako ho pozná-
me, začali používať v 16. storočí v Nemecku. 
No tradícia tejto vianočnej ozdoby pochádza 
ešte z čias Rimanov a starovekého Egypta, keď 
si domovy dekorovali jednoduchými zelenými 
ozdobami. 

Prvá Teplárenská v súčasnosti prevádzkuje plynové kotolne, výmenníkové stanice a odovzdá-
vacie stanice tepla. Teplom zásobuje viac ako 3200 bytov a spravuje viac ako 1000 bytových 
a nebytových priestorov v Holíči, Bratislave-Vajnoroch, Záhorskej Vsi a vo Veľkom Krtíši.

kárne. V sklade sa nachádza približne 1500 
kusov náradia. Jeho úprava a renovácia stála 
približne 20 tisíc eur. 

kvet 

dov obdarovania stal aj výpadok plného príjmu 
do rodiny z dôvodu dodržania karanténnych 
opatrení a zatvorených škôl.
Pomoc kolegovi od kolegov, to je základná 
idea Podpornej asociácie EG. Od jej založenia 
v roku 2013 môžu zamestnanci firiem patriacich 
do skupiny Energy Group vložiť 2  % zo svojich 
daní do nadácie a vyzbieranú sumu majiteľ 
skupiny Energy Group zdvojnásobí z vlastných 
prostriedkov. Tieto financie sa potom rozdelia 
kolegom, ktorí ich najviac potrebujú.
Napriek tomu, že druhým rokom prechádzame 
naozaj náročnou pandemickou situáciou, záu-
jem pracovníkov pomôcť tomu druhému je vy-
soký a je dôkazom prejavu solidarity a kolegiál-
nosti, za čo všetkým, ktorí do asociácie prispeli, 
ďakujeme.

• S Vianocami sa nám spája predstava Santa 
Clausa, ktorý sedí v saniach ťahanými sobmi. 
Tento obrázok vznikol po prvýkrát v roku 1819, 
keď ho namaľoval Washington Irving. 

• V USA patrí k silnej tradícii veľkolepé zdobe-
nie vianočných stromčekov, ktoré sa stáva kaž-
dým rokom stále väčšou udalosťou. Ako prvý 
tento zvyk založil Franklin Pierce a ako jediný 
ho nedodržiaval Teodor Roosevelt, ktorý bol už 
v tých časoch vášnivým bojovníkom za ekoló-
giu a nesúhlasil s takýmto ničením stromov. 

• Vianočné vence, ktorými si zdobíme vchodové 
dvere majú kresťanský význam. Symbolizujú totiž 
tŕňovú korunu, ktorú mal na hlave Ježiš Kristus. 

• Pôvodne nemal Santa Claus na sebe červe-
né oblečenie. Kedysi nosieval zelené, fialové 
alebo modré odevy. No potom prišla slávna 
reklama Coca Coly, ktorá obliekla vianočného 
mužíka do červenej a odvtedy mu zostal práve 
tento odtieň. 

• Ak túžite po živom vianočnom stromčeku, 
snažte sa ho potom aspoň rozumne zužitkovať. 
Odovzdať ho môžete do ZOO, kde ich dávajú 
zjesť napríklad slonom. Z dreva sa dajú vyrobiť 
pekné výrobky, alebo ho môžete použiť na kú-
renie. 

• Prvá vianočná pohľadnica pochádza z roku 1915. 
S týmto nápadom prišla spoločnosť Hallmark. 

• Slávna vianočná pieseň Jingle Bells bola 
pôvodne vymyslená pre Deň vďakyvzdania. Pô-
vodne sa nazývala „One Horse Open Sleigh“ 
a autor ju skomponoval ako kostolnú hudbu. 

• Najkrajší londýnsky vianočný stromček sa 
nachádza na Trafalgarskom námestí. Ten do-
stávajú Angličania darom od obyvateľov Osla 
za pomoc, ktorú im poskytli počas 2. svetovej 
vojny. 

• V období medzi novembrom a decembrom 
musí v USA vyhľadať pomoc na pohotovosti 
priemerne 15 000 ľudí, ktorí sa zrania niektorou 
z vianočných ozdôb. Najčastejšie sú to úrazy 
spôsobené žiarovkami. 

• Tradícia koledovania pochádza z Anglicka 
a spájaná bola s pijanskými slávnosťami. Ke-
dysi totiž chodili pijani želať od dverí ku dverám 
šťastie a radosť, za čo žiadali od domácich 
za kalíšok alkoholu. 

• Tradičnými farbami vianočných ozdôb boli 
zlatá, červená a zelená. Červená symbolizuje 
Ježišovu krv, zelená je farbou života a znovuzro-
denia a zlatá predstavuje svetlo alebo bohatstvo. 

• Väčšími milovníkmi živých vianočných strom-
čekov sú Európania. Tí si pravidelne počas 
sviatkov kúpia 50 miliónov kusov, zatiaľ čo 
Američania si zaobstarajú len 35 miliónov ži-
vých stromčekov. 

• Počas Vianoc je zvykom zavesiť si doma ime-
lo, pod ktorým sa potom bozkávame. Túto rast-
linku naši predkovia nevybrali náhodou. Imelo 
je totiž považované za silné afrodiziakum, ktoré 
často používali druidi. 

• Najväčším vianočným darom je Socha slo-
body, ktorú dostali Američania od Francúzov 
práve počas týchto sviatkov v roku 1886. 

Nájomné byty vo všetkých lokalitách pravidel-
ne prechádzajú čiastočnou obnovou a rekon-
štrukciou. V súčasnosti prechádzajú zásadnej-
šou zmenou nájomné byty v budove Baníku 
na Námestí sv. Martina v Holíči. 
Táto rekonštrukcia je zameraná na zväčše-
nie úžitkovej plochy nájomných bytov, čím sa 
dosiahne skvalitnenie a poskytnutie vyššieho 
štandardu bývania v týchto bytoch. Do konca 
marca 2022 bude prepojených 12 jednoizbo-
vých bytov, čím vznikne 6 kvalitných dvojizbo-

vých bytov. Všetky rekonštruované byty budú 
samozrejme vybavené novými kuchynskými 
linkami a zariadeniami.
Zväčšenie úžitkovej plochy ocenia predovšet-
kým začínajúce mladé rodiny, pre ktoré sú tie-
to štartovacie byty určené.

Podporná asociácia EG splnila svoje 
poslanie aj v tomto roku

Zopár zauj ímavost í ,  ktoré možno o V ianociach nev ie te 

Rekonštrukcia nájomných bytov v Holíči 

Z paliet do regálov 
V sklade zápustkárne je poriadok

Regály sú pripravené pre náradie. Softvér skladníkovi 
ukáže ich obsah. 

Strojárska výroba
Výroba a distribúcia energíí
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PRIPRAVUJEME

V budúcom čísle vám opäť prinesie-

me množstvo zaujímavých článkov 

o našich spoločnostiach.

Výhercovia súťaže s EG NEWS 3/2021 

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 28. 2. 2022 a vyhrajte opäť  
3  x  nákupnú  poukážku  NAY  elektrodom 
v hodnote 100 EUR! Losovanie výhercu sa 
uskutoční 10. 3. 2022. Meno výhercov zverej-
níme v marcovom EG News. Súťaž je určená 
len pre zamestnancov spoločností v Energy 
Group!

Akou  sumou  sme  podporili  kolegov  cez 
Podpornú asociáciu EG v tomto roku?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

Súťaže s firemným časopisom EG News sa 
zúčastnilo vyše 290 zamestnancov. Tento krát 
sme súťažili o 3 x 100 eurovú poukážku na 
nákup v OD Tesco. 

Šťastnými výhercami sa stali:

Ján Valúch – Slovarm Myjava
Katarína Šedivá – Prvá Teplárenská Holíč
Alžbeta Mateszova – PD Čečejovce

Výhercom srdečne gratulujeme!

Výhercov vyžreboval Ján Šedivý, 
technické oddelenie EG

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.

GRATULUJEME!

60 rokov

Miroslav Junas – Slovarm

40 rokov

Júlia Reptová – Slovarm


