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Deň otvorených dverí
na družstvách

Slovenskej armatúrky Myjava
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18. august bol pre SLOVARM veľkým dňom.
Po viac ako ročnej intenzívnej výstavbe bola
slávnostne prestrihnutá páska pred novým
showroomom, ktorý mapuje historický vývoj
spoločnosti a jej výrobkov od roku 1937 až
po súčasnosť.

2022 rokom investícií

Porúch na lisoch bude
menej, vďaka mazaniu
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Prvá teplárenská dlhodobo
podporuje atletickú
mládež v Holíči
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V družstvách EG bol rok
do strojov a technológií
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Tento rok uplynie už 85 rokov, odkedy sa
na Myjave usídlila bratislavská firma Tauš.
Na jej základoch vyrástla Slovenská armatúrka
Myjava, ktorá v období svojho najväčšieho rastu zamestnávala viac ako 5000 zamestnancov
a svoje výrobky vyvážala do celého sveta. Spoločnosť SLOVARM je od roku 2000 pokračovateľom a nástupcom armatúrky v oblasti výroby
mosadzných armatúr, plastového a PPR/PEX
sortimentu.
pokračovanie na s. 2

Strojárska výroba

2

pokračovanie zo s. 1

Deň otvorených dverí

Pri príležitosti osláv 85. výročia založenia
výrobnej tradície armatúr v Myjave otvoril
SLOVARM nový showroom. V priestoroch
s rozlohou viac ako 358 m 2 sa na výstavných plochách a prezentačných paneloch
odohráva celá história Slovenskej armatúrky Myjava a jej priameho nástupcu –
spoločnosti SLOVARM. Odborný i laický
návštevník môže obdivovať prvé pôvodné
výrobky, historické listiny či produktové
katalógy, ktoré napriek chýbajúcim reprodukčným technológiám dosahujú vysokú
technickú a dizajnovú úroveň.
Zjednocujúcim elementom a dizajnovým
motívom, ktorý sa prelína celým showroomom, je voda. Jej symbolický tok plynule
návštevníka sprevádza jednotlivými vývojovými obdobiami „armatúrky“, až ho po-

V nadväznosti na slávnostné otvorenie
showroomu sa nasledujúci deň priestory spoločnosti SLOVARM otvorili verejnosti – rodinným príslušníkom zamestnancov aj kolegom
na dôchodku. Okrem samotnej výstavnej
expozície mali návštevníci možnosť spoznať
výrobné priestory a zoznámiť sa s výrobnými
technológiami, vďaka ktorým zostáva tradícia
výroby sanity a armatúr na Myjave stále živá.
Po prehliadke výrobných priestorov sa zamestnanci so svojimi rodinami aj ostatní hostia presunuli pred budovu nového showroomu, kde bolo pre nich pripravené bohaté
a chutné občerstvenie. Dospelí si pochutili
na cigánskej pečienke, guláši a klobásach,
deti si dali čerstvo upečenú pizzu a palacinky. Pre zábavu detí bol pripravený skákací
hrad, kreatívne dielne, maľovanie zvieratiek
na tvár, detská diskotéka. Dospelí si mohli
zastrieľať z aircraftových zbraní a na záver ich
čakal koncert Ivety Dubasovej, pri ktorom si
aj zatancovali.
Počas DOD generálny riaditeľ Radovan Pobočík odovzdal ďakovnú plaketu štyridsiatim
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Slovenskej armatúrky Myjava v y vrcholili slávnostným otvorením showroomu a dňom otvorených dverí
Investícia do nových prezentačných priestorov a obchodníckeho centra je súčasťou dlhodobého procesu zameraného na modernizáciu a optimalizáciu výrobných technológií
a logistických tokov. Súčasťou tohto procesu
sú aj prebiehajúce stavebné úpravy zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a užívateľského komfortu priestorov pre
zamestnancov.

stupne privedie k súčasnej expozícii, ktorá
prezentuje aktuálny sortiment mosadzných
armatúr, plastových sanitárnych výrobkov, vodovodných batérií, systémov PEXTHERM a P-PR.

Nové obchodnícke centrum
Do budovy s výstavnou expozíciou sa zároveň
presťahovalo obchodné oddelenie spoločnosti
SLOVARM a školiace stredisko pre obchodných
partnerov a predajcov.
Na slávnostnom otvorení showroomu boli ocenené osobnosti, ktoré sa výrazne podieľali na vzniku spoločnosti SLOVARM – Ing. Ľubomír Halabrín, prvý generálny riaditeľ, prvý výrobný riaditeľ,
Peter Kotvan a Ing. Josef Kohút, dlhoročný hlavný technológ. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor mesta Myjava, Pavel Halabrín a výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

zamestnancom, ktorí pracujú v Slovarme
od jeho založenia a poďakoval sa im za ich
prácu a lojálnosť.
Pre veľký záujem, ktorý showroom už v prvý
deň svojho otvorenia vzbudil, sa spoločnosť
rozhodla sprístupniť ho aj pre širokú verejnosť a čoskoro zverejní, v ktorých dňoch
a hodinách budú jeho dvere otvorené pre
všetkých záujemcov.

Poľnohospodárska výroba
Strojárska výroba
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Deň otvorených dverí na družstvách
mosféru dopĺňala živá hudba, ktorá hrala
slovenské aj maďarské pesničky. Deti sa
zabávali na skákacom hrade. Teší nás,
že pozvanie prijali okrem vedenia obce
Čečejovce aj starostovia z okolitých obcí
Bohdanovce, Nižný Čaj, Blažice a Vyšná
Myšľa.

Dožinkové slávnosti
v Popudinských Močidľanoch

Družstvo a poľovníci
v Čečejovciach hostili obec
20. augusta 2022 sa po dvojročnej prestávke opäť otvorili brány družstva pre
všetkých obyvateľov Čečejoviec, pre podielnikov družstva, rodiny zamestnancov.
Prehliadka družstva bola spojená s obhliadkou najnovšej techniky na družstve,
deti si mohli vyskúšať, ako to vyzerá v kabínach strojov. Zamestnanci obsluhujúci
tieto stroje odpovedali na všetky otázky

návštevníkov. Všetkých zaujali, samozrejme, aj najnovšie prírastky na družstve,
mladé teliatka, ale aj novinka pre dospelé
kravy – zvlhčovač vzduchu v kravíne, kombinácia ventilátorov a vodnej pary. Tie odvážnejšie deti si vyskúšali jazdu na koni.
Poobede sa zábava presunula do areálu
obecného úradu, kde družstvo spoločne
s poľovníkmi pre všetkých obyvateľov Čečejoviec pripravili pohostenie vo forme pečeného býka a divinového gulášu, k jedlu
boli pripravené alko aj nealko nápoje. At-

O dva týždne neskôr pripravili družstevníci
v Popudinských Močidľanoch v spolupráci
s obecným úradom a miestnymi organizáciami dožinkové slávnosti. Ako tu je tradíciou, oslavy začali ďakovnou svätou omšou
za úrodu v Kostole sv. Šimona a Júdu
v Močidľanoch. Poobede návštevníci absolvovali prehliadku družstva a presunuli
sa do susediaceho športového areálu. Deti
si užili vyhliadkové jazdy na koči aj ukážku
požiarnej techniky miestnych dobrovoľných
hasičov. Zaujímavou atrakciou bola ukážka
leteckých modelov v podaní Ing. Burgera,
majstra sveta za rok 2022 v tejto disciplíne.
Návštevníci si pochutili na pečenom býkovi
na ražni aj na poľovníckom guláši. Miestny
vinohradnícky spolok pripravil ochutnávku
lokálnych vín. Dožinkové slávnosti vyvrcholili dožinkovou zábavou so živou hudbou.
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V družstvách EG bol rok 2022
rokom investícií do strojov a technológií
Poľnohospodárska výroba je náročná
na strojové vybavenie, jeho pravidelnú
údržbu a opravy. V teréne stroje jednoducho
dostávajú „zabrať“. Zároveň pri rastúcich cenách vstupov a energií treba myslieť na maximálnu efektivitu procesov pri spracovaní
poľnohospodárskych produktov. Preto je
treba neustále hľadať technológie, ktoré nám
pomôžu dosiahnuť tento cieľ.
V roku 2022 sme realizovali 3 zásadné investície: nákup nových osobných vozidiel

v družstvách, vybudovanie pozberovej linky
v PD Popudinské Močidľany a nákup diskových žacích strojov a lisu pre ekologický spôsob hospodárenia v PD Bohdanovce.
V prvom bode sme vyradili staršie osobné vozidlá, ktoré už vyžadovali investície do údržby
a opráv a nahradili sme ich novými, v teréne
overenými vozidlami Dacia Duster s pohonom všetkých kolies.
Vybudovanie pozberovej linky bola najväčšia
investícia v PD Popudinské Močidľany za posledných 10 rokov a očakávame jej prínos
v zabezpečení sebestačnosti pri výrobe osív
(čistenie a morenie), vlastnými osivami pokryjeme celý osevný plán. Hodnota tejto investície predstavuje 160 tisíc eur.
Tretia zásadná investícia v roku 2022 bola
zrealizovaná v PD Bohdanovce. Ako sme
minulý rok informovali, PD Bohdanovce bolo
zaradené do programu „Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku“. Ekologické
poľnohospodárstvo predstavuje metódu
poľnohospodárstva, ktorá si kladie za cieľ
vyrábať potraviny s použitím prírodných látok
a postupov. Podporuje zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, zachovanie
biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy v regiónoch, zúrodňovanie pôdy, zachovanie kvality vody. Za týmto účelom sme
zakúpili tri zariadenia, ktoré výrazne pomôžu
pri spracovaní sena na kŕmenie. Sú to čelne

nesený diskový žací stroj Krone EasyCut F
320, zadne nesený diskový žací stroj Krone
EasyCut R 320 a lis Krone Fortima F 1250,
v celkovej hodnote 61 tisíc eur.
V nasledujúcich rokoch nás čakajú ďalšie
investície nielen do strojového parku, ale aj
do úprav areálov PD za účelom maximálneho
a efektívneho využitia všetkých priestorov.

Porúch na lisoch bude menej.
Vďaka mazaniu
Výrazným poruchám na lisoch v kováčni
má pomôcť nový systém centrálneho mazania. Ten už mazivo nedávkuje manuálne, ale automaticky. Poruchy na lisoch
by po tejto zmene mali klesnúť až o 30
percent.
Viac ako 70 hodín porúch na kovacích
linkách za obdobie siedmych mesiacov.
Nelichotivá štatistika, ktorú má na svedomí centrálny systém mazania. Kováčňa
chce takýmto situáciám predchádzať vďaka automatickému mazaniu, ktoré zaviedla na všetky linky LZK 1600 aj LZK 2500.
„Pre zlyhanie systému centrálneho mazania
dochádzalo k veľkým poruchám, ktoré sa
nedajú odstrániť za deň, ale za mesiac,“ vy-

svetľuje vedúci údržby Štefan Pažitka. Cena
za takéto opravy sa šplhá do výšky stoviek
tisíc eur, aj preto kováčni záležalo na vylepšení mazania lisov. Od automatického ostrového mazania si sľubuje pokles porúch o 20
– 30 percent. Doba návratnosti investície by
sa tak mala pohybovať v rozmedzí jedného
až jeden a pol roka. Kováčňu čakajú aj generálne opravy motorov. Od začiatku roka si
ju vyžiadali až tri lisy. Životnosť motorov sa
pohybuje na úrovni 30 rokov, a tú už motory
na lisoch LZK 1600 presluhujú. „Posielame
ich do opravy a snažíme sa tak predchádzať
tomu, aby zhoreli.
Do konca roka máme naplánovanú generálnu
opravu elektrovýzbroje na lise LZK 2500-3,“
dodáva Štefan Pažitka.

Manuálne mazanie spôsobovalo početné poruchy. Z tohto suda dnes systém dávkuje mazivo
automaticky do lisov.

Strojárska výroba
Výroba a distribúcia energíí
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Prekládka ohrevu zefektívnila kovanie

Prvá teplárenská dlhodobo podporuje atletickú mládež v Holíči

V kováčni HKS Forge využili celozávodnú
dovolenku na vyriešenie najväčších nedostatkov pri kovaní, pre ktoré pravidelne
vznikali prestoje. Jedným z týchto opatrení bola prekládka ohrevu na kovacej linke
LZK 4000-2.

V areáli Holíčského zámku sa konal 11. 9.
2022 už 30. ročník bežeckých pretekov Veľká
cena mesta Holíč. Tentokrát sa ho zúčastnilo takmer 300 bežcov so Slovenska a Čiech.
Medailové úspechy dosiahli aj súťažiaci
za klub AK Junior Holíč, ktorého pravidelným
podporovateľom je naša spoločnosť, Prvá
teplárenská. V tomto roku sme pre víťazov
najmladších kategórií pripravili aj drobné darčeky.

Indukčný ohrev výkovkov je jedna z kľúčových
fáz kovania. Závisí od neho spotreba vynaloženej energie pri tvárnení, ale aj kvalita výroby.
Ešte pred samotným kovaním sa oceľový materiál ohreje na teplotu približne 1200 stupňov
Celzia a je tak pripravený, aby počas kovania

došlo k čo najmenšiemu pnutiu a k vynaloženiu čo najmenšej energie, potrebnej na deformáciu.

Kovanie je teraz efektívnejšie
Pôvodné umiestnenie lisu bolo príčinou dlhých
prestojov, teda situácií, keď je obsluha pre technické príčiny nútená lis odstaviť. „Za sedem
mesiacov išlo o viac ako 30 hodín prestojov,
čo bolo z hľadiska výbory veľmi neefektívne,“
vysvetľuje Štefan Pažitka, vedúci údržby HKS
Forge. Kováčňa sa podľa neho práve preto

rozhodla ohrev umiestniť z druhej strany lisu,
čo so sebou prinieslo aj prekládku sietí. Už
po troch týždňoch sa vo výrobe ukázalo, že išlo
o dobré rozhodnutie. Počas septembra neboli
pri kovaní na tomto lise zaznamenané žiadne
prestoje. Kováčňa počíta s tým, že riešenie
prispeje až k 80 percentnému poklesu prestojov spôsobených poruchami ohrevov. Náklady
na túto investíciu vo výške 23-tisíc eur by tak
mohli mať návratnosť v priebehu nasledujúcich
siedmych až ôsmych mesiacov. Prekládku
ohrevu pre HKS Forge realizovali spoločnosti
HAMA Technology, ROBOTERM a DataPres.

Vďaka presunu indukčného ohrevu počet prestojov poklesol.

V Skalici sa už štvrtýkrát uskutočnil najvýznamnejší
šachový turnaj na Slovensku!
Najväčší a najsilnejší medzinárodný šachový turnaj na Slovensku, ktorý si získal
uznanie už aj medzinárodnej šachovej
federácie, má za sebou štvrtý ročník. Medzinárodná šachová federácia ho zaradila
medzi 25 najvýznamnejších turnajov v Európe a medzi TOP 50 na svete.
Okrem štyroch šachových turnajov sa účastníci a návštevníci turnaja zapojili do sprie-

Mužské šatne v kováčni sú ako nové
Zamestnancov kováčne potešili po návrate z celozávodnej dovolenky vynovené
šatne. Kováčňa mala ich opravu v pláne
rekonštrukcií na tento rok, spolu s vymaľovaním administratívnych priestorov a jedálne do tejto prerábky investovala takmer
90-tisíc eur.
Mužské šatne využíva v kováčni HKS Forge
denne približne sto zamestnancov. V týchto
priestoroch sa od začiatku fungovania závodu
nerobili väčšie opravy. Ich obnova tak bola len
otázkou času a financií, pričom obe sa našli
práve v tomto roku. V mužských šatniach bola
zrekonštruovaná elektrina a vymenené osvetlenie, vznikli v nich nové priečky a podlahy.
Miestnosti boli vymaľované a doplnili do nich
nové skrinky a lavičky. Oprava sa dotkla aj
spŕch, kde boli vybudované nové odvody
vody, sprchovacie kúty a vymenené zásteny.
Kováčňa zároveň nechala vymaľovať priestory
vrátnice, administratívne priestory a jedáleň.

vodných aktivít: plavba loďou po Baťovom
kanále, tenisový turnaj, pingpongový turnaj,
futbal, plávanie, golf. Akcia bola vysielaná cez
livestream so sledovanosťou niekoľko tisíc
ľudí. Navštívili sme pamiatky mesta Skalica,
zámok Márie Terézie v Holíči, výrobňu trdelníka, miestneho vinára, holíčsky pivovar a ďalšie
lokálne zaujímavosti.
Celkovo v Skalici hralo 222 hráčov zo 16 krajín
v štyroch turnajoch, spolu s mnohými z nich

prišli rodinní príslušníci a tréneri”, informoval
riaditeľ turnaja a prezident Slovenského šachového zväzu Milan Roman.
Víťazom hlavného turnaja sa stal mladý nádejný slovenský reprezentant Filip Haring z Banskej Bystrice, ktorý si odnáša okrem odmeny
1600 eur svoju prvú splnenú veľmajstrovskú
normu. Ceny spolu s riaditeľom turnaja odovzdával štátny tajomník Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Ivan Husár.
V sobotu sa uskutočnila beseda a autogramiáda so slovenskými účastníkmi Šachových
olympiád, kde okrem Jerguša Pecháča zavítali prvý slovenský veľmajster Ján Plachetka,
veľmajster Ľubomír Ftáčnik a veľmajster Igor
Stohl.
Nás teší, že tento významný šachový turnaj sa
konal opäť v priestoroch Hotela sv. Ludmila
s podporou Energy Group, ako partnera Slovenského šachového zväzu.

Vodovodné batérie zo Slovarmu na greene v Penati Slovak Open
K jej skultúrneniu prispeli vyrovnané a vymaľované steny, ako aj doplnené kvety a drobné
vybavenie. Na ženské šatne našla kováčňa
HKS Forge financie ešte v úvode roka, išlo
však o podstatne jednoduchšiu rekonštrukciu.
V rámci nej nechal závod nanovo namaľovať
steny, doplniť nové skrinky, lavičky a ďalšie
zariadenie. Rekonštrukcia ženskej šatne stála
kováčňu 4200 eur.
kvet

Spoločnosť Slovarm sa ako jeden zo sponzorov 6. ročníku Penati Slovak Open 2022
prezentoval zaujímavou formou, ktorú si všimli
všetci zúčastnení hráči. Najnovšie vodovodné
batérie Sibela v čiernom prevedení sa stali
súčasťou štyroch odpalísk. Postupne pri nich
prešlo všetkých 23 tímov a mnohí sa pri batériách zo Slovarmu zastavili. Za zaujímavý spôsob prezentovania našich výrobkov ďakujeme
autorovi tohto nápadu a zároveň organizátorovi turnaja pánovi Petrovi Petrovičovi.
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Výhercovia súťaže s EG NEWS 2/2022 PRI PRAV U J E M E
V budúcom čísle vám opäť prinesieme množstvo zaujímavých článkov
o našich spoločnostiach.

Naši oslávenci
60 rokov
Peter Tomaštík – HKS Forge
Ľubomír Lendel – HKS Forge
Vladimír Malý – Slovarm

Súťaže s firemným časopisom EG News sa
zúčastnilo vyše 340 zamestnancov. Tentokrát
sme súťažili o 3 x 100 eurovú poukážku
na nákup v NAY elektrodom.

Výhercov vyžrebovala Barbora Černá, nová posila
na účtovnom oddelení EG

50 rokov

Šťastnými výhercami sa stali:

Branislav Gálik – Slovarm

Jarmila Blahová – Slovarm
Anton Norovský – HKS Forge
Martina Azariová – PD Bohdanovce

Jana Dršková – Slovarm
Ľubica Bachárová – Slovarm

Výhercom srdečne gratulujeme!

✁

Alena Bielčiková – Slovarm

SÚŤAŽ
Aj v tomto čísle pokračujeme v súťaži
o 3 hodnotné ceny. Napíšte správnu odpoveď, vypíšte svoje meno, adresu a zamestnávateľa, kupón vystrihnite a vložte do nádoby
na to určenej na recepcii/vrátnici na vašom
pracovisku do 30. 11. 2022 a vyhrajte opäť
3 x nákupnú poukážku TESCO v hodnote
100 EUR! Losovanie výhercu sa uskutoční
10. 12. 2022. Meno výhercov zverejníme v decembrovom EG News. Súťaž je určená len pre
zamestnancov spoločností v Energy Group!

Koľko šachistov sa zúčastnilo tohtoročného turnaja v Skalici?

Správna odpoveď:

Anna Dovinová – Prematlak
Pavol Červinka – PD Popudinské
Močidľany

Vaše meno a adresa:

Štefan Oprchal – Prvá teplárenská
Zamestnávateľ:

Zapojením do súťaže súhlasím so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, spoločnosť, fotografia v časopise skupiny Energy Group za účelom vyhodnotenia súťaže.

GRATULUJEME!

