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Tohtoročný Deň otvorených dverí v spoloč-
nostiach Slovarm a Slovplast navštívilo rekord-
ných 750 návštevníkov. Okrem zamestnancov 
a ich rodinných príslušníkov prijali pozvanie aj 
ôsmaci z dvoch myjavských základných škôl, 
študenti tretieho ročníka Strednej priemyselnej 
školy v Myjave ako aj dôchodcovia, bývalí za-
mestnanci našich spoločností aj pôvodnej Slo-
venskej armatúrky Myjava. 
Návštevníci sa najprv zaregistrovali na recep-
cii v Slovarme, pokračovali na prehliadku vý-
robných priestorov spoločnosti a na záver si 
pozreli výrobné priestory v Slovplaste. Výrob-
ní manažéri brali návštevníkov po skupinách, 
ukázali im nové technológie, konkrétne výrob-
ky, odpovedali na každú otázku. 

(pokračovanie na s. 4)
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linku. Vďaka kazetovému upínaniu na ňu teraz 
naskrutkuje už pripravené, zahriate náradie,“ 
hovorí Ján Zagora, zamestnanec HKS Forge 
zodpovedný za tento projekt. Inštalácia je pod-
ľa neho jednoduchšia a prestrojenie trvá len 
dvadsať minút. 

Zriadili nové pracovisko
Kováčňa musela kvôli tejto modernizácii zria-
diť nové pracovisko, v ktorom upínacie kazety 
skladujú a pripravujú na kutie. Nachádzajú 
sa v ňom dva oceľové stoly a stĺpový žeriav 
s nosnosťou dve tony, vďaka ktorému môže 
zriaďovač s kazetami manipulovať. Podnik 
dal zároveň do prevádzky dve pece, v ktorých 
náradie zahrievajú. „Kovacie linky budú vďa-
ka tejto modernizácii viac vyťažené a zákazky 
pre klientov dokážeme vyrobiť efektívnejšie,“ 
objasňuje Ján Zagora. Na každú kovaciu linku 
zakúpila kováčňa tri upínacie kazetové zaria-
denia, inovácia stála približne 30-tisíc eur. 

Kovacie linky prestroja šikovnejšie 

Technológie šetria ľudskú silu

Modernizácia v HKS Forge pokračuje. 
Podnik najnovšie investoval do kazetové-
ho upínacieho zariadenia, vďaka ktorému 
dokáže efektívnejšie vyťažiť kovacie linky 
a zákazky pre klientov vyrobiť rýchlejšie. 

Tvar a ďalšie parametre dáva výkovku náradie 
nainštalované na kovacej linke. Jeho výmena 
po ukončení objednávky bola ešte donedáv-
na zložitá, zriaďovač pripravoval linku na novú 

produkciu aj dve hodiny. Kováčňa preto in-
vestovala do kazetového upínania, vďaka kto-
rému sa tento čas podstatne skrátil. „Zriaďo-
vač už nebude musieť náradie odmontovať, 
čakať, kým sa zahreje na pracovnú teplotu 
a po kúskoch ho inštalovať späť na kovaciu 

Najskôr mňamky, potom vyšetrenia
Deň zdravia v kováčni zožal úspech

I n o v á c i a  v  H K S  F O R G E

lom roku dali predsavzatia, že upravia stravo-
vacie návyky a začnú športovať. Bolo veľmi 
príjemné sledovať, ako si tento rok prišli overiť, 
či sa to odrazilo na ich kondícii. A v mnohých 
prípadoch bolo vidieť zmeny,“ povedala Ivana 
Kajanová. 

Bolo z čoho vyberať 
Deň zdravia je v kováčni veľmi obľúbený, kaž-
dý zo zamestnancov si vie v programe nájsť 
to svoje. V kováčni sa pracuje manuálne, no 
problémy s držaním tela majú aj ľudia, ktorí 

sedia za počítačom. Mnohých preto potešila 
možnosť podstúpiť s fyzioterapeutom analýzu 
chodidla. Tá ukázala, či majú správne držanie 
tela a čo stojí za ich bolesťami chrbta. Ľudia, 
ktorí podstupujú liečbu alebo by ju chceli 
zmeniť, sa mohli poradiť s magistrom z le-
kárne o doplnkoch stravy. Ženy zasa zaujala 
diagnostika pleti a ošetrenie výživnými sérami. 
Prednáška o zdravej výžive bola plná zaujíma-
vostí a zároveň chutná, zamestnanci kováčne 
na nej mohli ochutnať zdravé nátierky na ešte 
zdravšom pečive. Po tomto dni odchádzali 
ľudia s kováčne plní dojmov a vrátnička vraj 
začula, že sú už zvedaví na to, čo sa o svojom 
zdraví dozvedia na budúci rok. Tak nech nám 
všetkým slúži, priatelia! 

Takéto nápoje čakali hneď ráno na zamestnancov 
kováčne

Prínosná a zároveň chutná prednáška 

Kazetové upínanie je pripravené na inštaláciu

Zriaďovač môže kovacie náradie na ďalšiu zákazku 
pripraviť dopredu, zatiaľ čo na linke ešte prebieha 
produkcia inej zákazky 

Muži aj ženy mohli zistiť, v akej sú kondícii

HKS Forge opäť podporila svojich zamest-
nancov v tom, aby sa o seba starali. Za-
čiatkom apríla usporiadala Deň zdravia, 
v rámci ktorého si mohli overiť, akú majú 
kondíciu a konzultovať prípadné problémy 
s odborníkmi.

Všetko sa začalo chutnými raňajkami v jedál-
ni. Zamestnanci si tam vyzdvihli racionálnu ba-
getu, ovocie aj zdravú sladkosť. Za príspevok 
od podniku si k raňajkám mohli zakúpiť teplý 
nápoj a potom už prišla reč na vážnejšie témy. 
Podstúpiť mohli merania tlaku, BMI (index te-
lesnej hmotnosti), hladiny cholesterolu, vitál-
nej kapacity pľúc aj sily ruky. Ako povedala 
Ivana Kajanová, ktorá zostavila a zorganizova-
la program Dňa zdravia, záujem o vyšetrenia 
bol veľký. „Niektorí zamestnanci si po minu-

Ofukujú a mažú náradie umiestnené na lise 
po tom, ako štvortonový baran padne na kus 
ocele a urobí z nej výkovok. „Vďaka robotom 
sa predlžuje životnosť zápustiek aj náradia, 
kováčovi odpadá záťaž a za zmenu dokáže 
vyprodukovať viac výkovkov,“ hovorí technológ 
HKS Forge Andrej Šulko. Zo začiatku sa však 
kováči s robotmi nevedeli celkom ideálne zla-
diť. „Museli sme vychytať chyby v prevádzke. 
Cyklus, ktorý robotom nastavila dodávateľská 
firma, našich mužov brzdil. Teraz, po úpravách, 
sa im už s robotmi spolupracuje oveľa lepšie,“ 
objasňuje Andrej Šulko. Ľudskú silu vo výrobe 

šetria aj presýpacie zariadenia. Paleta s prírez-
mi sa výklopníkom paliet preklopí do veľkého 
zásobníka. Z neho sa vďaka vibráciám ukladá 
jeden prírez za druhým na pás, po ktorom pu-
tujú do ohrevu. S prírezmi si predtým museli 
merať sily kováči a keďže to bolo náročné, pri 
nakladaní sa striedali traja. Presýpacími zaria-
deniami je dnes v kováčni vybavených celkovo 
päť kovacích liniek. 

Ľudská sila pri nakladaní výrezov odpadá už na piatich 
kovacích linkách, poradia si s nimi presýpacie zaria-
denia

Pokrok v kováčni opäť pomohol zamestnan-
com. Roboty, ktoré zabezpečujú efektívne 
mazanie, už stoja pri troch kovacích lin-
kách. Prácu kováčov uľahčujú aj presýpacie 
zariadenia.
 
Odbremeniť mužov od ťažkej manuálnej práce, 
zefektívniť výrobu a viac vyprodukovať. To všet-
ko prináša technologický pokrok, do ktorého 
HKS Forge v posledných rokoch pravidelne 
investuje. Momentálne sú pri troch kovacích 
linkách z deviatich osadené roboty, ktoré na-
miesto kováčov vykonávajú jednu fázu kovania. 
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(pokračovanie zo s. 1)

Dôchodcovia kladne hodnotili výraznú zmenu 
výrobných priestorov: „Všetko je nejaké čis-
tejšie a svetlejšie...“ Študentov najviac zaujali, 
prirodzene, nové technológie – plnoautoma-
tické obrábacie centrá. A samozrejme aj taška 
s malými darčekmi a balóniky, ktoré po pre-
hliadke od nás dostali. V Slovplaste sme pre-
zentovali presťahovanú linku výroby trubiek 
PP-R systému umiestnenú do zrekonštruova-
ných priestorov.

Po absolvovaní prehliadky výrobných priesto-
rov sa návštevníci presunuli na futbalové ihris-
ko do Turej Lúky, kde sa konala zábavná časť 
DOD 2019. Pre dospelých aj deti boli pripra-
vené chutné jedlá aj nápoje (tie boli vzhľadom 
na vysoké teploty dôležité), deti sa tešili z tram-
polín a nafukovacích hradov, všetci si mohli za-
strieľať z lukov a kuší. Rodiny aj skupiny spolu-
pracovníkov využili možnosť spraviť si spoločnú 
fotku vo fotokútiku. Až do večerných hodín sa 

o zábavu staral DJ Kuky a celé podujatie mo-
deroval herec činohry Slovenského národného 
divadla Ivan Tuli Vojtek. Ako bonus aj tento rok 
naši zamestnanci dostali zdarma vstupenky 
na Medzinárodný folklórny festival na Myjave. 
Deň otvorených dverí, vzhľadom na rastúcu 
účasť, je medzi našimi zamestnancami stále 
obľúbenejší, preto sa určite stretneme aj o rok. 
A na záver, veľká vďaka patrí trom našim milým 
kolegyniam, ktoré venovali organizácii tohto 
podujatia veľa času a nasadenia, Eve Romančí-
kovej a Lenke Baránkovej zo Slovarmu a Lenke 
Čajkovej zo Slovplastu.
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To je odpoveď na otázku, ktorú dostávajú za-
mestnanci Prvej Teplárenskej, čo robia v lete, 
mimo vykurovacej sezóny. Teplejšie mesiace 
roka sú určené práve na to, aby boli vykona-
né úpravy, ktoré zabezpečia bezproblémový 
chod všetkých technológií vo vykurovacej se-
zóne. 

V roku 2019 realizuje Prvá Teplárenská re-
konštrukcie a opravy s cieľom zabezpečenia 
efektívnosti distribúcie tepla, ako aj efektívne-
ho využitia tepla v budovách. Na tento účel 
bude preinvestovaných 250.000 EUR. Medzi 
najväčšie patria tieto opravy a rekonštrukcie: 

V PD Popudinské Močidľany chováme ho-
vädzí dobytok plemena Limousine. Naše 
stádo v súčasnosti tvorí 298 kusov dobyt-
ka, v ktorom je 30 kusov určených na vý-
krm, 83 teliat,  traja plemenní býčci a 47 
mladých jalovíc.

Postupným zvýšením počtu plemenných býkov 
v základnom stáde a prechodom na sezónne 
telenie sa nám podarilo zvýšiť počet narode-
ných teliat zo 79 v roku 2017 na 117 kusov 
v roku 2018. V roku 2019 očakávame prírastok 
125 narodených teliatok.

Letné celozávodné dovolenky v roku 2019 budú v týchto termínoch:

S l o v a r m  2 2 .  7 .  2 0 1 9   –   4 .  8 .  2 0 1 9
S l o v p l a s t  2 2 .  7 .  2 0 1 9   –   2 8 .  7 .  2 0 1 9
H K S  F o r g e  2 9 .  7 .  2 0 1 9   –   1 1 .  8 .  2 0 1 9
P r e m a t l a k  5 .  8 .  2 0 1 9   –   1 1 .  8 .  2 0 1 9

Plánované opravy tepelných zariadení 
v meste Holíč: 

•  v mesiaci máj 2019 bola realizovaná opra-
va cirkulácie TÚV na ulici Rapanta za úče-
lom efektívneho zabezpečenia dodávky 
TÚV do domov Lúčky 1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532 a materskej škôlky č. 7 

•  v mesiacoch jún–júl 2019 prebieha opra-
va rozvodov ÚK na ulici Hviezdoslavova 
za účelom efektívneho zabezpečenia do-
dávky tepla do budovy úradu práce a su-
sediacich objektov

•  v mesiacoch jún–júl 2019 bude realizova-

Systém sezónneho telenia spočíva v tom, že 
býky sú háremovým spôsobom pripúšťané ku 
kravám vo vybraných mesiacoch roka a násled-
ne sú odstavení zo stáda. Následne prichádza 
k vyšetreniu kráv na teľnosť, pričom sa zároveň 
hodnotí zdravotný stav stáda a rozhoduje sa 
o vyradení neplodných kráv z chovu. Základné 
stádo sa doplní a rozšíri o mladé jalovice. 
Kapacita ustajňovacích priestorov družstva je 
150 kusov dobytka v základnom stáde, tento 
počet chceme dosiahnuť v roku 2020. Naplne-
ním tohto cieľa v spojení so zmenou štruktúry 
predaja, v rámci ktorej začíname s predajom 
mladého hovädzieho dobytka, dosiahneme 
kladný hospodársky výsledok aj v živočíšnej 
výrobe.  

ná prípojka nového domu na ulici Hollého 
Holíč, v ktorom pribudne 33 bytových jed-
notiek

Plánované opravy tepelných zariadení v lo-
kalite Záhorská Ves:

•  v mesiaci august 2019 budú zrekonštru-
ované rozvody ÚK a TÚV na ulici Hlavná 
za účelom efektívneho zabezpečenia 
dodávky tepla a teplej úžitkovej vody 
do domu č.555

Uvedené rekonštrukcie sa v minimálnom roz-
sahu dotknú odstávok a prerušení dodávok 
tepla a teplej úžitkovej vody. V prípade, že 
príde k dočasnému prerušeniu dodávok, sú 
odberatelia vždy včas informovaní. Pracovníci 
sú v plnom nasadení, počasie nám praje, nič 
by nemalo brániť včasnému dokončeniu prác.

Leto v Prvej Teplárenskej
je určené na rekonštrukcie a opravy 

Počet narodených tel iatok 
v PD Popudinské Močidľany rastie

Oznámenie o termínoch čerpania celozávodných dovoleniek
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PRIPRAVUJEME

V budúcom čísle vám opäť prinesie-

me množstvo zaujímavých článkov 

o našich spoločnostiach.

Výhercovia súťaže s EG NEWS 1/2019 

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 30. 08. 2019 a vyhrajte opäť  
3 x nákupnú poukážku Elektrodom Nay 
v hodnote 100 EUR! Losovanie výhercu sa 
uskutoční 15. 9. 2019. Meno výhercov zverej-
níme v septembrovom EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov 
spoločností v Energy Group!

Koľko ľudí sa zúčastnilo Dňa 
otvorených dverí Slovarm a Slovplast 
2019?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

Súťaže s firemným časopisom EG News sa 
zúčastnilo 428 zamestnancov. Tento krát sme 
súťažili o 3 x 100 eurovú poukážku na nákup 
v OD Tesco. Šťastnými výhercami sa stali:

Anna Hurbánková – Slovarm Myjava
Anna Karlíková – Slovplast Myjava
Norbert Čobádi – PD Čečejovce

Výhercom srdečne gratulujeme!

Výhercov vylosovala Dominika Lišková, z účtovného 
oddelenia 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.

60 rokov

Peter Ševčík – HKS Forge

Vincent Greguš – HKS Forge

Ing. Peter Pukanec – HKS Forge

Ľudovít Kováč – HKS Forge

Jana Mockovčiaková – Slovplast 

Ľubica Jamrichová – Prematlak

Silvia Sačková – PD Čečejovce

Štefan Mates – PD Čečejovce

Andrej Varga – PD Čečejovce

50 rokov

Eduard Dunka – HKS Forge

Viera Lellaková – Slovplast

Dušan Duga – Slovplast

40 rokov

Ľuboš Petrák – Slovplast

GRATULUJEME!


