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80. výročie Slovenskej armatúrky Myjava
      – tradícia pokračuje
Jeden podnik 
– jedno mesto

Slovenská armatúrka Myjava by te-
raz oslavovala 80. výročie svojho 
založenia. Príchodom priemyselnej 
výroby na Myjavu, najskôr ako firma 
Tauš a neskôr ako Slovenská arma-
túrka Myjava, sa začala vyvíjať oboj-
stranne výhodná symbióza medzi 
jedným mestom a jednou fabrikou. 
Výsledky tohto spolunažívania sú 
viditeľné na Myjave v mnohých sme-
roch dodnes – v mestskej výstavbe, 
školstve, kultúre aj športe.

(pokračovanie na s. 4 – 5)
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Po roku sa opäť na prelome mesiacov feb-
ruár a marec konal medzinárodný odborný 
veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, 
meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologic-
kej techniky s názvom AQUATHERM PRAHA 
2018. Aj tento ročník sme sa prezentovali 
spoločne, pod jedným stánkom a to dokon-
ca až tri partnerské značky – SLOVARM, 
SLOVPLAST a PREMATLAK.
Na výstavnej ploche 15 500 m2 sa počas šty-
roch dní prezentovalo presne 212 vystavovate-
ľov z desiatich zemí. Presne 70 m2 zo spomí-
nanej plochy sme so svojím stánkom zaberali 
my – tri partnerské firmy spadajúce do skupiny 
Energy Group. Stánok bol ladený v modrých 
farbách korešpondujúcich práve so značkami 
SLOVARM, SLOVPLAST a PREMATLAK. Každá 
firma prezentovala svoju časť sortimentu, avšak 
v spoločnom duchu – Sanita a armatúry z My-
javy, respektíve v prípade firmy PREMATLAK, 
neďaleko Myjavy. Prvé dva dni sme na stánku 
hostili najmä odbornú verejnosť, našich ob-
chodných partnerov, či už existujúcich alebo 
potenciálnych, ktorým sme sa snažili sortiment 
priblížiť čo najdôveryhodnejšie. 
Čo sa týka spoločnosti SLOVARM, záujmu 
sa tešil tradičný sortiment aj novinky. Hovorí 
obchodný riaditeľ Ing. Roman Koprda, ktorý 
sa taktiež osobne zúčastnil veľtrhu v Prahe: 
„Návštevníkom a partnerom sme chceli pred-

Výkovky z trnavskej kováčne HKS Forge musia 
spĺňať prísne kritériá. Stanú sa dôležitou súčas-
ťou automobilov, strojov a priemyselných zaria-
dení a vo svojej úlohe nemôžu zlyhať. Kováčňa 
preto overuje, či výkovky dosahujú vlastnosti, 
ktoré si odberateľ stanovil. Pomáha jej v tom 
špičkové laboratórium.
Dôležitá je štruktúra výkovku a jeho tvrdosť. Či 
sú ich hodnoty správne, zisťujú zamestnanci ko-
váčne pomocou špeciálnych zariadení laborató-
ria. Previedol nás ním vedúci technickej prípra-
vy výroby Miroslav Griflík. Najskôr sme vstúpili 
do prvej časti, takzvanej prípravnej miestnosti. 
„Tu z výkovku vyrežeme malú časť, vzorku. Brú-
sime ju a leštíme dovtedy, kým jej plocha získa 
zrkadlový odlesk,“ opísal. Vzorku potom leptajú 
za pomoci kyseliny, aby z nej vystúpila štruktúra. 
S takto pripraveným kusom výkovku sa potom 
zamestnanec presunie do druhej časti labora-

tória, do kontrolnej miestnosti. V nej sa nachá-
dzajú mikroskopy a prístroje na meranie tvrdosti. 
A práve tie odhalia, či výkovok po výrobe spĺňa 
požadované kritériá odberateľa. 

Modernizácia je nevyhnutná
Miroslav Griflík vkladá vzorku do mikroskopu. Za-
riadenie o chvíľu zobrazí na displeji odraz jej mik-
roštruktúry. Následne vzorku vloží do tvrdomeru 
a určí hodnoty jej tvrdosti. „Táto vzorka kritériá zá-
kazníka splnila,“ konštatuje Miroslav Griflík. V ko-
váčni mali prvé laboratórium v roku 2006, bolo 
však zastaralé, a tak vznikla požiadavka na nové, 
moderne vybavené. „V roku 2016 sme zakúpili 
rezačku, brúsku a leštičku, teda prístroje, ktorý-
mi pripravujeme vzorku pred kontrolou. V roku 
2017 sme sa presťahovali do nových priestorov 
a dnes je naše laboratórium plne vybavené.“ 
Zákazníci HKS Forge kladú na kováčňu stále 
viac požiadaviek. Investícia do modernizácie je 
tak nevyhnutná. „To, že si vieme kvalitu výkovku 
overiť interne, je veľká výhoda,“ opisuje vedúci 
technickej prípravy výroby. „Nie sme obmedzení 
časom, merať môžeme vtedy, keď to potrebuje-
me. A na druhej strane, požiadavky nemusíme 
zadávať externe, čo je zároveň finančne nároč-
nejšie,“ dodáva Miroslav Griflík. 
 

staviť najmä naše nové typy sanitárnych ba-
térií. Okrem toho sme samozrejme nezabudli 
na tradičný sortiment, o ktorý bol azda najväčší 
záujem. Naše klasické ventily, naše tradičné 
mosadzné výrobky, ktoré si pamätajú aj staršie 
generácie. Nesmieme však zabúdať ani na mla-
dé generácie a práve pre nich vyvíjame všetky 
tie inovácie, pretože mladí majú inovácie jed-
noducho radi.“ Z noviniek sme vyzdvihli najmä 
šikmý ventil s integrovanou spätnou klapkou 
a šikmý ventil s odvodnením. Svoj priestor do-
stal aj plastový sortiment. Jednoducho sme sa 
zamerali na všetko, čo na Myjave vyrábame, čo 
z našej dielne vychádza, na čom denno-denne 
pracujú zamestnanci firmy SLOVARM a toto 
sme chceli ukázať aj za hranicami, na veľtrhu, 
kde sa prezentujú tí najlepší. 
Tak ako aj minulý rok na AQUATHERM v Nitre, 
aj tento ročník bola neoddeliteľnou súčasťou 
výstavného stánku aj firma SLOVPLAST. Pre-
zentácie za túto značku sa chopila obchodná 
manažérka pani Gabriela Pivonková spolu 
s obchodným riaditeľom Darekom Stöhrom. 
Čo zaujímalo najviac návštevníkov stánku opi-
suje p. Pivonková: „Na výstave som najviac pre-
zentovala náš nový výrobok, plavákový ventil 
P-2447 a to vo všetkých variantoch. Zákazníci 
a návštevníci sa pýtali aj po našich známych 
starších osvedčených výrobkoch ako napríklad 
T-1015C, T-740, T-726N/I, T-726N/III, T-1437C, 

P-2446EF, P-3557, P-3558 a farebné T-3546.“
Po prvý krát sa k spoločnému výstavnému stán-
ku pridala aj tretia firma – PREMATLAK. Počas 
celého veľtrhu ju zastupoval obchodný riaditeľ, 
vedúci obchodu pre SR a ČR, pán Milan Kli-
máček, ktorý taktiež prezentoval najmä známe 
a osvedčené typy mechanických prístrojov 
na meranie tlaku a teploty. Okrem toho sa nie-
ktorí zákazníci zaujímali aj o servis tlakomerov, 
doplnky k nim alebo možnosti zákazkovej výro-
by a špecifických vyhotovení tlakomerov podľa 
požiadaviek. 

Spoločný výstavný stánok okrem prvkov za-
chytávajúcich výrobky a logá našich troch spo-
ločností, niesol aj prvky týkajúce sa 80. výro-
čia armatúr na Myjave. K výročiu nám okrem 
návštevníkov prišli gratulovať aj predstavitelia 
Cechu Topenárů ČR, ktorí zároveň výrazne pre-
javili záujem mať naše výrobky a s nimi spätú 
históriu na pripravovanej výstave v Brne. 

Modul troch partnerských firiem pod jednou 
strechou sa páčil aj predstaviteľom Energy 
Group, v ktorých zastúpení reaguje PR a HR 
manažér Ing. Štefan Vystavel: „Sme radi, že 
firmy prezentujúce sa príbuzným portfóliom 
a pred príbuznou cieľovou skupinou, sa vedeli 
takto odprezentovať. Patríme pod jednu skupi-
nu a takáto vzájomná podpora môže všetkým 
iba pomôcť.“

Vďaka modernému laboratóriu môžu kontrolovať 
vlastnosti výkovkov priamo v kováčni a nemusia tieto 
merania zadávať externe. 

Na displeji tvrdomeru je viditeľná štruktúra vzorky a na zá-
klade priemeru vtlačku vieme určiť hodnotu jej tvrdosti.

Tri partnerské firmy mali v spoločnom výstavnom 
stánku zastúpenie z každej spoločnosti. Za firmu SLO-
VARM to boli obchodní manažéri Dušan Duga, Milan 
Valašek, Zdenko Brúder, Ingrid Matušinská a za marke-
ting Iveta Klemanová. Za firmu SLOVPLAST obchodná 
manažérka Gabriela Pivoňková a obchodný riaditeľ 
Darek Stöhr. Firmu PREMATLAK zastupoval vedúci 
obchodu pre SR a ČR  Milan Klimáček. 

Tri partnerské firmy 
pod jednou strechou, spolu a profesionálne na veľtrhu v PRAHE

Výkovky z kováčne HKS Forge nemôžu zlyhať

Laboratórium odhalí aj najmenšie 
pochybenia

Strojárska výroba
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V sobotu 27. januára sa v Kultúrnom dome 
Samka Dudíka uskutočnil slávnostný galave-
čer venovaný 80. výročiu myjavskej armatúr-
ky. V bohatom kultúrnom programe vystúpili 
domáce súbory Kopaničiar, Kopa a Dychová 
hudba Myjava. Sprievodným podujatím tých-
to osláv bola od 15. 1. do 31. 1. aj výstava 
Armatúrka a Myjava, na ktorej sa návštevníci 
mohli zoznámiť nielen s históriou, ale aj sú-
časným výrobným programom spoločností 
SLOVARM a SLOVPLAST.

Mesto Myjava rástlo ruka v ruke s armatúr-
kou. Históriu mesta i fabriky písali ľudia odda-
ní tomuto regiónu. Štyridsať z nich si pri príle-
žitosti 80. výročia založenia armatúrky počas 
galaprogramu prevzalo knihu s mosadznou 
platničkou a pamätný list. Ocenenia im 
odovzdali generálny riaditelia spoločnos-
tí Slovarm a Slovplast – Ing. Bohuslav Koči 
a Ing. Peter Šlahor.

Jubileum Slovenskej armatúrky si jej terajší 
aj bývalí zamestnanci, mesto a región, pripo-
menuli vďaka finančnej podpore spoločnosti 
Energy Group, ktorá dnes vo výrobe armatúr 
na Myjave úspešne pokračuje v spoločnos-
tiach SLOVARM a SLOVPLAST. A čo je dôle-
žité, pokračujú aj v podpore mesta, v oblasti 
kultúry, športu a školstva.

80. výročie Slovenskej armatúrky Myjava – tradícia pokračuje

Strojárska výroba

(pokračovanie zo s. 1)

Súčasťou programu bol aj krst knihy Arma-
túrka a Myjava. Knihu pokrstili myjavskou 
slivovicou a mosadznými špónami zástupca 
primátora Ing. Stanislav Tomič a predseda 
predstavenstva Energy Group Ing. Milan 
Špak. 

Vernisáž výstavy

Zástupca primátora Ing. Stanislav Tomič a predseda 
predstavenstva EG Ing. Milan Špak pri krste knihy 
Armatúrka a Myjava

Vystúpenia myjavskej dychovky a folklórneho súboru 
Kopa

Vystúpenie folklórneho súboru Kopaničiar

Účastníci galavečera

Slávnostné odovzdávanie Pamätných listov

PR manažér EG Ing. Štefan Vystavel a riaditeľka 
Kultúrneho domu Samka Dudíka, Vladimíra Jurenková, 
otvárajú výstavu Armatúrka a Myjava
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Aká bola tohtoročná vykurovacia sezóna?

Aký bol rok 2017 pre poľnohospodárov?

Podporná asociácia EG
Keď kolegovia pomáhajú kolegom

1/2018

Položili sme pár otázok Ing. Andrejovi Obrt-
líkovi, riaditeľovi spoločnosti Prvá Tepláren-
ská, a.s.

1. Zima pomaly končí, aká bola v porovnaní 
s predchádzajúcimi?

Koniec zimy sa blíži, ale aj napriek tomu máme 
ešte pomerne chladnejšie dni v mesiaci ma-
rec ako býva zvykom. Pokiaľ by sme porovnali 
obdobie zimy minuloročnej a tohtoročnej, tak 
vývoj spotreby tepla je porovnateľný z hľadiska 
spotreby tepla a to aj vzhľadom na chladnejší 

Leto 2017 bolo na severnej pologuli, v Eu-
rópe, ale aj na Slovensku mimoriadne teplé 
a v niektorých oblastiach aj veľmi suché. Ob-
dobie od júna do augusta 2017 bolo globálne 
druhé a na severnej pologuli tretie najteplej-
šie od roku 1880. Medzi regióny s najvyššími 
odchýlkami teploty vzduchu patrila aj Európa, 
kde leto 2017 skončilo ako piate najteplejšie 
od začiatku meteorologických pozorovaní. Re-
latívne najteplejšie bolo predovšetkým v ob-
lasti Balkánu, kde odchýlky teploty vzduchu 
v porovnaní s normálom 1961 – 1990 dosiahli 
takmer +5,0 °C. Mimoriadne teplo však bolo 
aj v ďalších oblastiach starého kontinentu, 

Podporná asociácia EG je od svojho počiatku  
založená na vzájomnej pomoci medzi zamest-
nancami a pomáha tým z nás, ktorí sa ocitnú 
v ťažkej životnej situácii. Či už je to choroba, 
zlá sociálna situácia alebo nečakané výdavky 
pri živelných pohromách, tam všade vieme 
cez podpornú asociáciu EG pomôcť. Každý 
zamestnanec spoločností patriacich do sku-
piny Energy Group môže odviesť 2 % z daní 

na účet Podpornej asociácie EG a sumu, kto-
rá sa v jednotlivých spoločnostiach nazbiera, 
akcionári Energy Group zdvojnásobia z vlast-
ných zdrojov. 
O rozdelení nazbieraných financií rozhoduje 
v každej firme komisia, ktorá z návrhov od za-
mestnancov vyberie tie, kde je pomoc skutoč-
ne potrebná. V predchádzajúcom roku sme 
pomohli 15 rodinám a jednotlivcom – našim 

kolegom. Celkovou sumou 5286,- eur sme 
prispeli na zaobstaranie zdravotných pomô-
cok pre deti s telesným postihnutím, na liečeb-
né pobyty pre deti s autizmom, pomohli sme 
dlhodobo chorým kolegom a kolegom po pra-
covnom úraze, prispeli sme na lepší život ko-
legýň, ktoré sa samy starajú o maloleté deti.
Aj tento rok – do polovice apríla 2018, sa mô-
žete rozhodnúť, či darujete svoje 2 % do iných 
asociácií, pri ktorých nemáte kontrolu nad po-
užitím vložených prostriedkov, alebo na špor-
tové kluby, ktoré by mali byť financované z roz-
počtov miest, obcí a štátu, alebo do Podpornej 
asociácie EG, čím pomôžete zlepšiť náročnú 
situáciu Vášho konkrétneho kolegu.

mesiac marec. Jednotlivé mesiace sa líšia vyš-
šími a nižšími spotrebami ale za celkové zimné 
obdobie sú zrovnateľné. 

2. Riešili ste počas tejto vykurovacej sezóny zá-
važnejšie poruchy?

Túto zimnú sezónu sme nemuseli riešiť závaž-
nejšie poruchy na zariadeniach zásobovania 
teplom, prípadne teplou úžitkovou vodou, ktorú 
dodáva naša spoločnosť. Môžem konštatovať, 
že aj napriek zvýšeniu teplôt v tepelných systé-
moch, ku ktorým prichádzalo z dôvodu extrém-

výnosy, pri jačmeni sme dosiahli priemerný 
výnos 4,8 tony/hektár, priemer za Slovensko 
bol len 3,56 tony/hektár. Nadpriemerný bol 
aj výnos z repky olejnej a to 3,3 tony/hektár.“ 
Konštatoval Ing. Pavel Tokoš, predseda PD 
Popudinské Močidľany.
V roku 2017 sme pokračovali v modernizá-
cii vozového parku našich poľnohospodár-
skych družstiev. V PD Čečejovce sme za-
kúpili traktor New Holland T7.270 AC plus 
autocommand, teleskopický manipulátor, 
rozmetadlo, fekálnu cisternu Zunhammer 
a samochodný postrekovač Hardi Evo-Eco 
plus. V PD Popudinské Močidľany sme za-
kúpili samochodný postrekovač Hardi Alpha 
4100/24 Twin Force.

ne nízkych teplôt, neprišlo na tepelných rozvo-
doch k akejkoľvek poruche, ktorá by obmedzila 
dodávku tepla či teplej vody.

3. Čo robia „teplári“ mimo vykurovacej sezóny?

Mimo vykurovacej sezóny, čo je približne 
od mája do septembra, prichádza k plánova-
ných opravám a servisom kotolní, prípadne 
výmenníkových staníc a čisteniam, výmene roz-
vodov tepla a zariadení. Samotnej oprave pred-
chádza niekoľkomesačná príprava technické-
ho riešenia, projektov a príslušných povolení 
vzhľadom na rozsah a zložitosť opravy. Práve 
tieto opravy a servisy v letnom období pripravia 
samotné zariadenia na bezporuchovú dodáv-
ku tepla a teplej úžitkovej vody ku konečnému 
spotrebiteľovi. 

Výroba a distribúcia energíí Poľnohospodárska výroba

napr. v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, 
a strednej Európe, vrátane Slovenska. Naj-
suchšie leto na Slovensku bolo na Podunaj-
skej nížine, na Záhorí a v oblasti Zemplína.

Ako sa tieto poveternostné podmienky odrazili 
na výnosoch jednotlivých plodín našich druž-
stiev v Čečejovciach, v Nižnom Lánci, v Bo-
hdanovciach a v Popudinských Močidľanoch?
„Nadpriemerné sucho sa prejavilo jedine v niž-
ších výnosoch pšenice a kukurice, kde sme 
dosiahli priemer 4,05 tony/ hektár oproti ce-
loslovenskému priemeru 4,6 tony/hektár pri 
pšenici a 4,3 tony/hektár oproti 6,25 tony/
hektár pri kukurici. Pri ostatných plodinách 
sme mali priemerné a mierne nadpriemerné 
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PRIPRAVUJEMEVýhercovia súťaže s EG NEWS 4/2017 

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 ur-
čenej na recepcii/vrátnici na Vašom pracovisku 
do 30.5. 2018 a vyhrajte opäť 3 x nákupnú
poukážku TESCO v hodnote 100 EUR! 
Losovanie výhercu sa uskutoční
7. 6. 2018. Meno výhercov zverejníme v júno-
vom EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov spoloč-
nostív Energy Group!

Ako sa volá kniha, ktorú sme vydali  
k 80. výročiu armatúrky Myjava?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

60 rokov:

Dušan Dvorský Prematlak

Hana Prenerová Slovarm

Jarmila Mizeráková Slovarm

Pavol Michalička Slovarm

Ingrid Matušinská Slovarm

Ján Pál PD Čečejovce

50 rokov:

Ivan Juráš Slovarm

Anna Jurášová Slovarm

Štefan Godoč PD Čečejovce

40 rokov:

Rastislav Omasta Bytový podnik Myjava

Ľubica Jamrišková Prematlak

Pavol Rechtorík Slovarm

GRATULUJEME!

Výhercovia súťaže s EG News 4/2017 
Súťaže s  firemným časopisom EG News sa 
zúčastnilo vyše 300 zamestnancov. Tento krát 
sme súťažili o 3 x 100 eurovú poukážku 
na nákup v Elektrodome Nay. Šťastnými vý-
hercami sa stali:

Zdenka Ondrášová – Prvá Teplárenská Holíč

Ján Cigánek – Slovarm Myjava

Alžbeta Solníková – Slovplast Myjava

Výhercom srdečne 

gratulujeme!

Výhercov vylosovala nová finančná analytička EG, pani 
Ing. Tatiana Pavlíková

V budúcom čísle vám opäť prinesie-

me množstvo zaujímavých článkov 

o našich spoločnostiach.


