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Vážení kolegovia,
ďakujeme Vám
za spoluprácu
v roku 2016
a tešíme sa
na ďalšiu
v novom roku
2017.
Príjemné prežitie
vianočných
sviatkov
a veľa zdravia
a šťastia v roku
2017!
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SLOVARM
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Výroba armatúr, sanity
a rozvodov vody
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Podpora neziskových organizácií
v meste Myjava
Spoločnosti v skupine Energy Group sú významnými zamestnávateľmi v meste Myjava, preto sa
venujú aj podpore regionálnych neziskových organizácií, a to formou sponzoringu športových,
vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Za týmto účelom sme sa za účasti primátora Myjavy, pána
Pavla Halabrína, stretli s neziskovými organizá-

ciami, ktorým sme odovzdali finančné prostriedky na podporu ich činnosti. Odovzdávania sa
osobne zúčastnili riaditelia našich spoločností
pôsobiacich v Myjave, za Slovarm Ing. Bohuslav
Koči, za Slovplast Ing. Peter Šlahor a za Bytový
podnik Myjava Ing. Andrej Obrtlík. Tento rok sme
podporili týchto 18 neziskových organizácií:

Tento rok sme podprili:
Nemocnica s poliklinikou Myjava – dobrovoľní darcovia krvi
MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Klub dôchodcov Myjava
Jednota dôchodcov Myjava
Slovenský zväz telesne postihnutých
Únia žien mesta Myjava
Centrum voľného času
Sociálne služby Myjava, n.o
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Organizácia postihnutých chronickými chorobami
Klub abstinentov
Únia nevidiacich a slabozrakých
Osveta myjavských Rómov
Komunitné centrum Khamoro
Materské centrum Pampúšik
Slovenský červený kríž
Rozvoj cestovného ruchu, n.o.
Vianoce v divadle 2016

Myjavské spoločnosti zo
skupiny Energy Group budú
aj naďalej podporovať
neziskové organizácie
v Myjave a život v meste.
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Dar detskému domovu na Spiši
od spoločnosti SLOVARM
K dobrým činom, ktoré s hrdosťou vykonávame, a ktorých výsledky nás nesmierne tešia, si môžeme pripísať ďalší.
Na skromnú prosbu detského domova
v Spišskej Belej, či by sme nedarovali
pár kusov vodovodných batérií, sme bez
váhania zareagovali pozitívne.
V júli 2016 sa na nás obrátila špeciálna
pedagogička Detského domova v Spišskej
Belej, pani Veselovská. Zariadenie, v kto-

rom pracuje, a v ktorom žije 50 detičiek, je
skromné a preto sme s radosťou pomohli
aspoň čiastočne napraviť to, čo detičky
potrebujú každý deň – čistú pitnú vodu tečúcu z funkčných a nových vodovodných
batérií. Veríme, že nových 8 kusov umývadlových a 4 kusy vaňových batérií pomôžu
detskému domovu prežívať každý deň
krásne a s úsmevom, ako môžeme vidieť aj
na tváričkách detí, ktoré v domove bývajú.

Výrobca armatúr SLOVARM
a.s. nám daroval vodovodné
batérie
Veľmi sa tešíme, že do kúpeľní nášho Detského domova pribudli nové vodovodné
batérie. Daroval nám ich slovenský výrobca
armatúr SLOVARM. a.s. – armatúry z Myjavy. A nie len to. Batérie nám do niekoľkých
dní aj doviezli, vďaka čomu sme ich mohli
ihneď vymeniť a spojazdniť. Sme veľmi radi,
že pitná voda, ktorú potrebujeme každý deň,
nám tečie z funkčných a nových vodovodných batérií.
Ešte raz, aj v mene našich 50-tich detičiek, srdečne ďakujeme spoločnosti SLOVARM a.s.

Odovzdávanie finančného príspevku
Podpornej asociácie EG, o.z. v spoločnosti Pr vá Teplár enská, a.s.
Dňa 27. 10. 2016 boli riaditeľom spoločnosti
Prvá Teplárenská, a.s., odovzdané finančné
príspevky z Podpornej asociácie EG o. z. Tento rok sme finančne podporili:
pani Zuzanu Smaženkovú v starostlivosti
o jej syna Dominika (Nieman-Pickova choroba) a pána Dušana Horeša v starostlivosti
o jeho dcéry Dominiku (telesné postihnutie)
a Gabrielu (trvalé následky po zápale mozgových blán).
Veríme, že poskytnutý príspevok pomôže zlepšiť neľahkú životnú situáciu v rodinách pani
Smaženkovej a pána Horeša.
Na základe venovania príspevkov 2 % z daní
zamestnancov za rok 2015 sa v spoločnosti
Prvá Teplárenská, a.s. pre Podpornú asociáciu EG o. z. vyzbieralo 420, - EUR. Rovnakou
sumou vo výške 420, - EUR prispeli majitelia
Energy Group a.s. Finančná pomoc vo výške
840, - EUR mohla byť venovaná na zlepšenie
životných situácii vo vyššie uvedených rodinách.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezostali ľahostajní a zapojili sa do pomoci pre ľudí, ktorí ju potrebujú.
Veríme, že aj v ďalších rokoch budete prispievať a spolu budeme môcť pomáhať aj takýmto
spôsobom.
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SAM Holding a.s. je od 1. 12. 2016

Slovplast Myjava, a.s.
Od začiatku decembra bola spoločnosť
SAM Holding premenovaná zlúčením
na Slovplast. Môžete nám ozrejmiť, prečo
došlo k tomuto kroku?
Po začlenení spoločnosti SAM Holding
do skupiny Energy Group vo februári 2016

sme spolu s našou sesterskou spoločnosťou
Slovarm pokryli takmer celú produktovú škálu bývalej Slovenskej Armatúrky Myjava. Samotný názov SAM Holding bol trochu mätúci,
keďže ide len o jednu spoločnosť. Zároveň
sme chceli zvýrazniť príslušnosť k sesterskej
firme Slovarm, tak sme pristúpili k zmene názvu spoločnosti na Slovplast.
Ide len o zmenu názvu, alebo plánujete
širšiu spoluprácu medzi týmito sesterskými spoločnosťami?
Obidve spoločnosti patria do jednej skupiny, a preto je logická spolupráca medzi nimi
na úrovni prepojenia obchodných aktivít,
jednotnej marketingovej koncepcie a spoločnom využití výrobných, personálnych a logistických kapacít. Začali sme používať logá
a slogany, ktoré vyjadrujú, akým sortimentom
sa zaoberajú a zároveň je jasné, že ide o sesterské firmy:

Aké má spoločnosť Slovplast plány do budúcnosti?
Momentálne riešime hlavné úlohy v oblasti
optimalizácie výrobných procesov – rekonštrukciu priestorov a úprava areálu, využitie
existujúceho technického vybavenia a naplánovanie investícií do nových technológií. Z dlhodobého hľadiska sa naše ciele dajú zhrnúť
nasledovne:

–Z
 achovanie tradičnej výroby v regióne
–U
 držanie zamestnanosti
v meste a regióne
– Investície do stabilizácie
a rozvoja spoločnosti

Nové stroje a výrobné systémy v SLOVARMe
Zvýšené nároky zo strany zákazníkov na výrobky, kvantitu a kvalitu nás opäť motivovali
k rozšíreniu strojového parku a kúpe nových
strojov. Staré stroje však v blízkej budúcnosti
vyradiť neplánujeme, pretože budeme na nich
vyrábať výrobky, ktoré sú menej náročné

na kvalitu a rýchlosť opracovania. Nové stroje
sú pokračovaním rozvoja techniky a technológie v oblasti špičkového opracovania a výroby
tvarovo zložitých a kvalitatívne náročných súčiastok pre našich zákazníkov.
V období druhého štvrťroku 2016 do sústruž-

níckeho strediska spoločnosti SLOVARM, a.s.
pribudli dve nové výrobné linky. Ide o CNC
sústruhy Maier MLK – 36 HYBRID. Sú určené
na opracovanie výkovkov, odliatkov a výkovkov s automatizáciou zakladania polotovaru
do vretena. „Nové stroje v našej CNC dielni
nie len že posilnili výrobu po stránke kapacít,
ale ich inovatívne systémy nám umožnia vyrábať nový, doposiaľ u nás nerealizovateľný,
sortiment výrobkov.“
CNC sústruhy Maier MLK – 36 HYBRID sú
stroje nemeckej kvality a výroby. Produkujú výrobky s vyššou kvalitou povrchu a s rýchlejšou
zmenou rozmerov pri výrobných procesoch.
„Vďaka týmto strojom dokážeme oveľa rýchlejšie reagovať na zmenu výroby na iný výrobok,
vieme znížiť cyklové časy a zvýšiť obslužnosť,
vieme nahradiť zložité tvarové náradia a tiež
opracovať výrobky na hotovo na jedno upnutie“, povedal generálny riaditeľ a dodal, že
o prínose a prospechu týchto nových strojov
pre firmu nepochybuje.

Automobilový a strojársky priemysel

Meranie a regulácia
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Mimopracovné aktivity našich zamestnancov
Juraj Pukanec, HKS Forge, konštruktér
Veteránske bicykle mu učarovali už v detstve. V klube momentálne pôsobí ako podpredseda.

„Keď som bol študent, kúpil som si motorku,
ktorú som potreboval uskladniť. Začal som
preto upratovať pivnicu po dedkovi, kde som
našiel jeho bicykel značky Premier z roku
1930, ktorý ma nadchol až tak, že motorka
išla bokom a bicykel som z časti zreštauroval.
Dedkov bicykel sa stal mojou srdcovkou. V rodine je už takmer 90 rokov, jazdil na ňom ešte
môj pradedo a verím, že raz budú na ňom jazdiť aj moji vnuci. Nepredal by som ho za žiadne peniaze, ba naopak, zohnal som k nemu
ešte dámsky a už to išlo. Do zbierky pribúdali
ďalšie, dnes mám doma 20 archívnych kúskov,“ pokračuje Pukanec držiac pritom v rukách model z roku 1936.

Ján Drobný, Prematlak,

Náš kolega z Prematlaku pán Ján Drobný
sa vo voľnom čase venuje zaujímavému
športu – bowlingu. Okrem toho, že sa pri
tomto športe odreaguje a zabaví s priateľmi, zúčastňuje sa aj súťažných turnajov
a dosahuje aj pekné umiestnenia. V septembri na turnaji dvojíc v bowlingovom
klube v Košiciach – Šaci sa z 24 hráčov
umiestnil na krásnom druhom mieste.

Podobne aj v mesiaci október sa mu podarilo
získať striebro spomedzi 16 zúčastnených hráčov, tentokrát na turnaji dvojíc v bowling clube
Štos-kúpele a zároveň vyhral súťaž o najvyšší
nahod.

operátor/nastavovač CNC
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Ako vyzerá štedrovečerná hostina
Blíži sa Štedrý deň a naši zamestnanci
od Holíča na západe Slovenska až po Bohdanovce na východnom Slovensku zasadnú k štedrovečernému stolu. Pokúšali
sme sa zistiť, aké sú rozdiely v jednotlivých
regiónoch, kde pôsobia naše spoločnosti.
Zvyky sú naprieč celým Slovenskom podobné. Štedrá večera začína oblátkami
s medom, niekde aj s cesnakom, pokračuje krájaním jabĺčka a lúskaním orechov,
to všetko, aby sme zistili, či nám budúci
rok prinesie to najdôležitejšie – zdravie.
Takmer všade nasleduje kapustnica, niekde bez mäsa, len s hubami, inde s údeným
mäsom a klobásou. Na juhu východného
Slovenska jedávajú miesto kapustnice rybaciu polievku – halászlé, niekde kapustnicu nahrádzajú strukovinovou alebo hubovou polievkou. Čo je takmer všade rovnaké
je, že na štedrovečernom stole nesmie
chýbať ryba – či už kapor vyprážaný, pečený alebo rybie filé. Najčastejšie sa k rybe
podáva zemiakový šalát. Potom nasleduje
samozrejme sladké pečivo – linecké koláče, perníky, medvedie labky, vanilkové rožky, každý podľa svojej chute.

Plnka:
1/2 l mlieka, 4 rovné lyžice hrubej múky, 4 rovné lyžice
maizeny, všetko spolu uvaríme.
250 g masla vymiešame s 250 g práškového cukru a spojíme s vychladnutou kašou.
440 g slivkového lekváru.
Poleva:
80 g cery, 100 g várovej čokolády rozpustíme, vymiešame do hladka.
Na vianočnom stole našej kolegyne, pani
Čepkovej zo Slovarmu v Myjave, nesmie chýbať skladaný medovník, ktorý nám priniesla
aj okoštovať (mňam) a pridala aj recept:

Plnku rozdelíme na 2 časti, naplníme pláty, do stredu
dáme slivkový lekvár. Dobre zaťažíme a necháme cez
noc stuhnúť. Polejeme čokoládovou polevou. Krájame
po zmäknutí, na 2. – 3 . deň po upečení.

SKLADANÝ MEDOVNÍK
300 g kryšt. cukru, 100 g margarínu, 2 celé vajcia, 4 rovné lyžice tekutého medu, 7 lyžíc mlieka, 2 lyžičky sódy
bikarbóny. Všetko za stáleho miešania zahrejeme a dobre
teplé vlejeme do 800 g hladkej múky.
Zahnetieme, rozdelíme na 4 diely, rozšúľame, prenesieme na dobre vymastený plech.
Pečieme pri strednej teplote do ružova asi 6 – 10 min.
Z plechu vyklopíme, necháme vychladnúť.

V Prematlaku v Starej Turej pracuje naša
kolegyňa Bibiana Tavaliová, ktorá je taktiež výbornou kuchárkou a pred Vianocami napečie aj tisícku koláčov. Nás zaujal
od nej osviežovač vzduchu, ktorí vznikol
pri jej experimentovaní so svojou dcérkou.
NECHEMICKÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU

Nesmieme zabudnúť na východniarske
„bobaľky“. Z Trnavy nám poslali ten istý recept pod názvom „makové gogorice“:
BOBAĽKY, MAKOVÉ GOGORICE
Suroviny:
500 g polohrubá múka, 1 ks vajce, 2 PL kryštálový cukor,
1/2 KL soľ, 1 droždie, 350 ml sladké mlieko, 80 g tuk,
550 ml mlieko, 400 g mak a cukor alebo med
Postup prípravy:
Spravíme si kvások: vlažné mlieko (nie horúce), 2 PL

cukru, rozdrobené droždie. Do preosiatej múky rozbijeme
vajíčko, 1/2 KL soli, tuk a vykysnutý kvások. Spracujeme
cesto, pomúčime a necháme vykysnúť prikryté utierkou
na teplom mieste cca 45 - 60 min.
Po vykysnutí cesto vyvaľkáme na hrúbku cca 1 cm a vykrajujeme malým pohárikom bobaľky, ktoré ukladáme
na vymastený alebo papierom na pečenie vyložený plech.
(Nie príliš blízko, bobaľky vyrastú!) Pečieme pri teplote
250° C do ružova.
Medzitým si ohrejeme mlieko, aby bolo horúce, pridáme pomletý mak a osladíme podľa chuti medom alebo
cukrom. Bobaľky zalejeme a necháme chvíľu odstáť, aby
zmäkli. Sadáme k štedrovečernému stolu. Dobrú chuť.

Budeme potrebovať: zaváraninový pohár, pár
vetvičiek z ihličnatého stromu, šupy z pomaranča, citróna, koreniny - klinček, škorica,
badián, muškátový oriešok, podľa toho, kto
má akú vôňu rád. Postup: do pohára uložíme
vetvičky, nakrájané šupy z ovocia, pridáme trochu korenín. Do hrnca si dáme variť vodu ale
neprevárame, varíme len po bod varu. Zalejeme zmes v pohári a hotovo. Pohár môžeme
ozdobiť peknou mašličkou. Keď osviežovač
prestane voňať, môžeme zmes z osviežovača
znova ohriať a vôňa sa opäť uvoľní.

Ubytovacie a kongresové služby
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Hotel sv.Ludmila
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– atraktívne
podujatia
pre všetkých

Hotel sv. Ludmila v Skalici je obľúbený nielen kvôli kvalitnému ubytovaniu, chutnej a pestrej ponuke jedál, ale aj vďaka aktivitám, ktoré sa v hoteli pravidelne konajú. Okrem pracovných konferencií, porád a teambuildingov rôznych firiem, pripravuje hotel pre svojich
hostí zaujímavé aktivity, pri ktorých si prídu na svoje skutočne všetci.

Mužská časť zákazníkov má v obľube pravidelné ochutnávky kvalitných značiek vín a koňakov, zaujala ich samozrejme aj prezentácia
automobilov značiek Fiat, Jeep a Alfa Romeo.

Veľkej obľube, predovšetkým u jemnejšieho
pohlavia, sa tešia prednášky Dr. Bukovského
o zdravom životnom štýle. Úspech mala aj
1. Jesenná Beauty Show.
A, samozrejme, myslia aj na najmenších
návštevníkov. Dňa 6. 12. 2016 pripravil Hotel
sv. Ludmila Mikulášske čertoviny pre deti zo
skalických materských škôlok. Zábavné divadielko predviedli deti zo Štvorlístka a prišiel aj
ozajstný Mikuláš!
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Výhercovia súťaže s EG NEWS 2 PRI PRAV U J E M E
Do skupiny Energy Group pribudla ďalšia
spoločnosť – Manomer. V marcovom čísle
vám prinesieme viac informácií o našom
novom členovi.

Naši oslávenci
60 rokov:
Ján Valent Slovplast
Ivan Mosný Slovarm
Ing. Jozef Kohút Slovarm

Výhercom srdečne gratulujeme
a prajeme krásne Vianoce!

Ing. Július Ďurčo PD Čečejovce
Vojtech Szabo Bartko PD Čečejovce
Milan Šturma HKS Forge
Ján Benda HKS Forge

Teší nás, že aj druhého kola súťaže firemného
časopisu EG News sa zúčastnilo vyše 250 zamestnancov. Tento krát sme súťažili o 3 x 100
eurovú poukážku na nákup v Elektrodome
Nay. Šťastnými výhercami sa stali:

50 rokov:
Hana Večeřová Slovplast

Tibor Varga – Prvá Teplárenská Holíč
Ján Pánik – Slovarm Myjava
Jana Sovišová – Slovplast Myjava

Peter Vadovič HKS Forge

✁

SÚŤAŽ
Aj v tomto čísle sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž
s 3 výhercami. Napíšte správnu odpoveď,
vypíšte meno, adresu a zamestnávateľa,
kupón vystrihnite a vložte do nádoby na to
určenej na recepcii/vrátnici na Vašom pracovisku do 28. 02. 2017 a vyhrajte 3 x nákupnú
poukážku TESCO v hodnote 100 EUR!
Losovanie výhercu sa uskutoční 3. 3. 2017.
Meno výhercov zverejníme v marcovom
EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov spoločnostív Energy Group!

Aký je od 1. 12. 2016 nový
názov bývalej spoločnosti
SAM Holding?

40 rokov:

Správna odpoveď:

Viktor Vdoviak Slovplast

Vaše meno a adresa:

Bc. Inna Dutková Slovarm

Zamestnávateľ:

GRATULUJEME!

