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Energy Group rozširuje svoje akti-
vity v oblasti výroby meracej tech-
niky. V decembri 2016 sa do našej 
skupiny začlenila spoločnosť Ma-
nomer SK z Častkoviec. Výroba tla-
komerov v tejto spoločnosti začala 
v roku 1981, kedy sa do Častkoviec 
presunula časť výroby podniku 
Chirana – Prema. Po viacerých 
transformáciach, ktoré so sebou 
priniesol vývoj po roku 1989 bola 
v roku 2001 založená akciová spo-
ločnosť Manomer SK. V súčasnosti 
vyrába tlakomery v širokej škále 
funkčných a materiálových preve-
dení, ktoré nachádzajú uplatnenie 
v rôznych odvetviach priemyslu 
od kúrenárstva a vodárenstva až 
po náročné aplikácie v plynáren-
skom, chemickom či potravinár-
skom priemysle.
V tomto roku príde k zlúčeniu spo-
ločnosti Manomer SK s druhou 
našou spoločnosťou pôsobiacou 

v tomto segmente Prematlakom. Zlúčená spoločnosť 
bude pôsobiť pod názvom Prematlak a.s., pričom sídlo 
spoločnosti a taktiež výrobné priestory budú v Čast-
kovciach. Novým generálnym riaditeľom Prematlaku 
sa stal doterajší riaditeľ spoločnosti Manomer SK pán 
Peter Moravčík. 
Obidve spoločnosti čaká momentálne viacero ná-
ročných úloh týkajúcich sa zjednotenia výrobného 
programu a obchodných aktivít, sťahovania technológií 
a s tým súvisiacich úprav výrobných priestorov. 
Všetky tieto aktivity majú spoločný cieľ - vytvorenie sta-
bilnej spoločnosti cez zefektívnenie výrobných proce-
sov, spojenie know – how, rozšírenie odbytového trhu 
a vytvorenie lepších podmienok pre odberateľov.

Prematlak a Manomer
vytvoria jednu spoločnosť



Výroba armatúr, sanity 
a rozvodov vody2

V dňoch 7. až 10. februára 2017 sa v Nitre konal 
už 19. ročník medzinárodného odborného veľtr-
hu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, 
regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky 
s názvom AQUATHERM. Na tomto prelomovom 
ročníku, kde sa veľtrh po prvýkrát konal v šty-
roch zaplnených halách v priestoroch výstaviska 
Agrokomplex, sme spojili svoje sily a to najlepšie 
sme odprezentovali v spoločnom stánku SLO-
VARM + SLOVPLAST.

Spomedzi 193 vystavovateľov nielen zo Sloven-
ska ale i iných krajín Európy, ste nás mohli nájsť 
vo vnútorných priestoroch s naším novým mo-
derným stánkom navrhnutým špeciálne pre túto 
výstavu. V priebehu štyroch dní sme odbornej aj 
laickej verejnosti predstavili náš sortiment, v kto-
rom sme sa zamerali najmä na novinky. Slovarm 
sústredil svoje prezentácie na novinky z radov 
nových batérií Lobelia a Nesea. Slovplast využil 
priestor na výstave na prezentáciu najmä stáva-
júcemu sortimentu, v ktorom je táto spoločnosť 
unikátna a preto sú aj jej výrobky stále žiadané. 

Energy Group mala tento rok na veľtrhu mi-
moriadne zastúpenie. Svoje značky a výrobný 
program tu predstavili aj firmy PREMATLAK 
a MANOMER, taktiež v spoločnom stánku.

Do súťaže o najlepší exponát výstavy Aquatherm 
NITRA 2017 bolo prihlásených 30 exponátov 
od 26 vystavovateľov, pričom odovzdanie cien 
prebehlo pod záštitou Slovenskej spoločnosti 

pre techniku prostredia a jej predsedu prof.Ing.
Dušana Petráša, PhD., Ako aj mediálneho part-
nera veľtrhu vydavateľstva TZB, s.r.o.
Ocenenie v kategórii Najlepší slovenský vý-
robok získal plavákový ventil P-2446 EF vy-
rábaný v Slovplaste.
Je to univerzálny plavákový ventil s dobou na-
púšťania menej ako 40 sekúnd, hlučnosťou 
do 60 dB a prevádzkovým tlakom od 0,05 do 1,6 
MPa;
Pre svoje univerzálne použitie je vhodný pre di-
menzie prípojok G 3/8 ako aj G 1/2. Benefitom 
je tiež jednoduchý servis a vysoká dostupnosť 
náhradných dielov.

Počas veľtrhu bola firma SLOVARM ocenená 
uznaním zo strany vydavateľstva PLYNÁR, 
VODÁR, KURENÁR. Citujeme riaditeľa vydava-
teľstva, pána Eugena Kurimského: „Sme toho 

názoru, že ocenenie: „Firma časopisu Plynár 
– vodár– kurenár“ za rok 2016 obdržala spoloč
nosť SLOVARM a. s. oprávnene. Diplom aj pla
ketu odovzdali zástupcovia vydavateľstva do rúk 
pána Ing. Bohuslava Kočiho na výstave Aqua
therm 2017. K oceneniu ešte raz blahoželáme 
a prajeme mnoho úspechov aj do budúcnosti.“

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
za možnosť byť súčasťou tejto odbornej výstavy, 
za získané ocenenie, ktoré sa stáva ďalšou moti-
váciou sa stále zlepšovať a napredovať v našom 
odbore a za návštevnosť, ktorá nás počas výsta-
vy veľmi tešila. SLOVARM a SLOVPLAST 

sa spojili na najväčšej odbornej výstave v SR

Cenu preberá generálny riaditeľ spoločnosti SLO
VARM Ing. Bohuslav Koči (vľavo), obchodný riaditeľ 
spoločnosti SLOVPLAST Ing. Roman Koprda (vpravo).
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Nový nádych firemnej identity je cítiť hneď 
z príchodu, nakoľko došlo aj k rekonštruk-
cii vstupných priestorov, dverí a už spomí-
nanej recepcie. Na nový vstupný systém 
si rýchlo zvykli aj zamestnanci, ktorí tento 
krok hodnotia pozitívne. Vstupná brána 
býva často tou, na základe ktorej si tvoríme 
mienku aj o ostatných priestoroch. Teraz 
môžeme skonštatovať, že je na reprezenta-
tívnej úrovni. 
Takmer každá kancelária a všetky adminis-
tratívne priestory firmy sú dnes vybavené 
rovnakým typom nábytku ladenom v rov-
nakých farbách, samozrejme modrých, tak 
ako sa nesie aj v našom logu. Nábytok je 
nový, miestnosti prešli rekonštrukciou čo 
sa týka stierkovania, maľby, vedenia elek-
triny, stropných obkladov, klimatizácie či 
rozvodov počítačových sietí, ktorých sa náj-
de v každej kancelárii neúrekom. Nakoľko 
sú úžitkové priestory firmy SLOVARM sku-
točne rozsiahle, na ukončenie kompletnej 
rekonštrukcie si ešte nejaký ten mesiac 

počkáme. V tomto období sa spustila re-
konštrukcia 2. poschodia, kde vznikne je-
dáleň pre zamestnancov. Po zrealizovaní 
zmien v administratíve nás čaká podstatná 
zmena vo výrobných priestoroch. Veríme, 
že rok 2018 bude tým, kedy si povieme: 
SLOVARM sa celý zmenil.

Priestory spoločnosti SLOVARM 
sú už takmer kompletne zrenovované
Dlhá cesta rekonštrukcií v interiéroch spo-
ločnosti Slovarm, ktorá sa začala v roku 
2015, úspešne pokračuje. Po kompletných 
renováciách oddelení expedície, majstrov 
výroby a montáže, obchodu a nákupu, kan-
celárií vedenia, sa rekonštrukcie dočkali 
ďalšie priestory ako napríklad riadenie vý-
roby, ekonomické oddelenie, časti chodieb 
či recepcia.
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Oddelenie montáže vodovodných batérií 
spoločnosti Slovarm vyvinulo nové typy 
batérií v novom dizajne. 
Nové batérie majú svoju identitu a nové 
názvy.

Kolekcia batérií Nesea a kolekcia batérií Lobe-
lia sa svojej premiéry, čiže uvedenia na trh, doč-
kali koncom roka 2016. Prezentovali sme ich 
aj na najväčšom veľtrhu v našom sektore a to 
AQUATHERM Nitra 2017. U návštevníkov zožali 
úspech a preto budeme v tvorbe identity pre 
batérie pokračovať. Reakcie zamestnancov sú 
taktiež pozitívne, nakoľko slovné pomenovania 
sú pri orientácii sa v množstve výrobkov sympa-
tickejšie ako pomenovania číselné. 

Ako sme na tieto názvy prišli a prečo sme ich 
pomenovali tak ako sme ich pomenovali? Ne-
sea a Lobelia sú mená vodných rastlín. Veľmi 
pekných mimochodom. A keďže batérie pri-
nášajú do našich domácností, škôl či iných 
zariadení práve vodu, rozhodnutie spojiť 
vodu s prírodou považujeme za dobrý krok, 
ktorý si, veríme, osvoja ako naši zamestnanci 
tak aj naši zákazníci. 

Nový dizajn z d ie lne SLOVARM

NESEA

umývadlová stojanková batéria

drezová stojanková batéria

vaňová nástenná batéria

sprchová nástenná batéria

LOBELIA

umývadlová stojanková batéria

drezová stojanková batéria

drezová stojanková batéria

drezová nástenná batéria

drezová nástenná batéria

drezová stojanková batéria
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V Trnave majú prvého robota
Kováčom uľahčuje prácu a podieľa sa na kvalite výrobkov

Ľudí, ktorí chcú vykonávať ťažkú prácu 
vo výrobe, je čím ďalej tým menej. Klienti 
zasa majú stále väčšie požiadavky na vý-
robky, a tak je jasné, že mechanizácia 
a automatizácia výroby v podnikoch je 
nevyhnutná. V trnavskej kováčni k nej ne-
dávno urobili prvý dôležitý krok. 

Zakúpili robota s označením IRB 4600F ne-
meckej výroby, ktorý namiesto kováča vyko-
náva jednu fázu kovania. Ofukuje a maže ná-
radie kovacieho lisu po tom, čo baran padne 
na kus ocele a urobí z nej výkovok. 

Kvalita aj životnosť
Aj keď to zatiaľ pre kováčov neznamená zá-
sadné uľahčenie ťažkej práce, robot sa pod-
pisuje na kvalite výrobkov. Potvrdzujú to aj 
slová technológa údržby kováčne Juraja Ka-
pustu: „Každý kováč má zažitý svoj prstoklad, 
dvaja rôzni zápustky nikdy nenamažú rovna-
ko. To má vplyv na kvalitu výkovkov, aj na ži-
votnosť náradia. Robot teda zároveň predĺži 
životnosť a rapídne sa zvýši aj kvalita výkov-
kov,“ vysvetľuje. 

Pokrok je nevyhnutný
Vedenie kováčne si už dlhší čas uvedomuje, 
aké sú kroky k modernizácii výroby dôležité. 
Zatiaľ čo v Českej republike už kováčne, čo 
sa týka automatizácie výroby, urobili mnohé 
významné kroky, na Slovensku je prvou las-
tovičkou práve HKS Forge. Viac o plánoch 
do budúcna povedal projektový manažér Pavel 
Tokoš: „Mechanizácia a automatizácia najdô-
ležitejších častí výroby je pre nás nevyhnutná. 
Zvýšiť kvalitu a životnosť náradia sa nám podarí 
jedine minimalizáciou vplyvu ľudského faktora, 
preto máme ambície automatizovať dve kovacie 
linky v operácii automatické mazanie náradia 
a inštalovať vibračné zásobníky a výklopníky 
paliet. Roboty pri nich urobia za kováčov všetku 
manuálne namáhavú prácu. Chce to však čas, 
pretože tieto investície sú, pochopiteľne, finanč-
ne veľmi náročné,“ objasnil.

Šetrí aj čas
Len prvý robot vyšiel kováčňu 170 tisíc eur. 
Na zaradenie do výroby sa pritom museli po-
riadne pripraviť. Vo výrobnej hale urobili sta-
vebné úpravy, zamestnancov, ktorí s robotom 
budú pracovať, bolo nutné vyškoliť. Robot 
dnes ušetrí vo výrobe asi 20 percent času 
a podpisuje sa na kvalite výrobkov. Ak sa 
bude kováčňa uberať týmto smerom, poda-
rí sa jej udržať si svojich zásadných klientov. 
„Každý zákazník ocení, že modernizujeme. 
Je to znak kvality výrobku a zrkadlo toho, že 
sme schopní dodávať konštantne a stabilne 
kvalitné výrobky. Aj dojem je lepší, keď klient 
vidí, že kováčňa investuje a modernizuje,“ 
dodáva technológ údržby kováčne Juraj Ka-
pusta.
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Mesto Holíč, podobne ako mnohé ostatné mestá na Sloven-
sku, trpí nedostatkom nájomných bytov. Prvá Teplárenská 
svojimi aktivitami v rozširovaní ubytovacích kapacít pomáha 
zlepšiť kvalitu bývania v tomto meste. 

Prvá Teplárenská
V priestoroch administratívno - obchodného 
centra Baník v Holíči pripravuje Prvá Teplá-
renská ďalších 15 nájomných bytových jed-
notiek. Za štyri mesiace sa podarilo pôvodné 
priestory robotníckej ubytovne prerobiť na 5 
jednoizbových bytov a 10 garsóniek, s výme-
rou 25 až 50 m2. Každá bytová jednotka má 
vlastnú novú toaletu a kúpeľňu so sprchovým 
kútom. Súčasťou rekonštrukcie sú nové roz-
vody elektriny, boli položené nové plávajúce 
podlahy a dlažby a vymenené interiérové 
dvere. Samozrejmosťou je taktiež nová ku-
chynská linka. Všetky bytové jednotky budú 
pripravené pre nájomníkov k 1. 6. 2017. 
Hlavnými činnosťami Prvej Teplárenskej je 
dodávka tepla a správa bytových a nebyto-
vých priestorov, ale poskytuje aj ubytovacie 
služby. V meste Holíč sú to spomínané bytové 
jednotky, vo Veľkom Krtíši prevádzkuje admi-
nistratívnu budovu v centre mesta, turistickú 
ubytovňu a hotel Koprovnica v katastri obce 
Dolné Strháre. Priestory tohto hotela využí-
vajú firmy na školenia a semináre, fyzické 
osoby na svadby a rodinné oslavy. Milovníci 
prírody si prídu na svoje pri grilovaní vedľa 
hotela pri dobrej ľudovej hudbe. 

pripravuje nové nájomné byty v Holíči

Výroba a distribúcia energií
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Hokej v Skalici pokračuje 
aj vďaka Energy Group

V rámci podpory regiónov, v ktorých naše 
spoločnosti pôsobia, sa Energy Group 
rozhodla finančne prispieť na chod skalic-
kého hokeja. Pri tejto príležitosti sme po-
ložili zopár otázok riaditeľovi HK Skalica, 
pánovi Mgr. Miroslavovi Lipovskému.

Mesto Skalica je na Záhorí najznámejším „ho-
kejovým“ mestom. Kedy táto tradícia začala?
Hokej v Skalici vznikol v roku 1936, má preto 
bohatú históriu a tradíciu v našom meste, 
a tak sme v tejto sezóne, síce skromne, ale 
dôstojne oslávili jeho 80. výročie. V roku 2015 
vznikol samostatný mládežnícky klub MHKM 
Skalica n.o. pod záštitou mesta a s čestným 
prezidentom Žigmundom Pálffym. O rok 
neskôr, teda v tejto hokejovej sezóne vznikol 
aj nový seniorský klub HK Skalica s.r.o. 
Dúfajme, že sa tak začala písať ďalšia etapa 
v histórii hokeja v Skalici.

V akej situácii sa momentálne HK Skalica 
nachádza?
Momentálne sa končí sezóna pre všetky mlá-
dežnícke mužstvá v MHKM Skalica n.o. a náš 
seniorský tím pokračuje v bojoch o Tipsport-
ligu a robí nám všetkým radosť z dobrých 
výsledkov. Samozrejme, hokej potrebuje 
stabilné sponzorské zázemie a to sa snažíme 
v Skalici vytvoriť, aby táto športová hodno-
ta, ktorú hokej pre Skalicu znamená, bola 
rozvíjaná aj naďalej. Sme radi, že sa do našej 
spoločnosti partnerov zaradila aj akciová 
spoločnosť Energy Group a potvrdzuje tak, 
že svoju značku vkladá do rúk ľuďom, ktorí 
robia hokej v Skalici systematicky, so srdcom 
a rozumne. Výsledkom toho je táto sezóna, 
v ktorej naše mužstvo postúpilo do baráže 
o Tipsportligu a môže sa tak po roku vrátiť 
medzi hokejovú elitu na Slovensku. Treba 
však povedať, že je to aj zásluha zaniknutého 

klubu HK 36 Skalica s.r.o., pretože jeho 17- 
-ročná história v najvyššej súťaži je úžasná. 
Nový klub nadviazal na zázemie, ktoré sa 
tu vybudovalo a chce pokračovať v rozvíjaní 
hokeja v Skalici.

Každý klub má aj svoju víziu, dlhodobé ciele. 
Aké sú tie vaše?
Naším cieľom je postupne vychovať hráčov 
pre seniorský tím, umožniť hráčom z MHKM 
vyskúšať si seniorský hokej, dať im šancu 
a vytvoriť tak širší okruh domácich hráčov 
schopných hrať v Skalici ľadový hokej. 
Samozrejme, ciele nie sú len športové, ale aj 
osobné. Mojou úlohou a cieľom je zabezpečiť 
sezónu tak, aby sa nevytvárali dlhy, aby som 
dokázal uspokojiť všetkých veriteľov a s čis-
tým svedomím predložiť účtovné doklady 
všetkým našim partnerom. Väčším i tým men-
ším. Vážim si každého. Som preto rád, a to 
sa opakujem, že máme dôveru spoločnosti 
Energy Group a verím, že budeme pokračo-
vať v spolupráci aj v ďalšom období.

1/2017
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PRIPRAVUJEME

V budúcom čísle vám okrem iného 

predstavíme novovybudovanú jedáleň 

pre zamestnancov firmy SLOVPLAST.

Výhercovia súťaže s EG NEWS 3 

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. 5. 2017 a vyhrajte opäť  
3 x nákupnú poukážku TESCO v hodnote
100 EUR! Losovanie výhercu sa uskutoční  
7. 6. 2017. Mená výhercov zverejníme v júno-
vom EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov spoloč-
ností v Energy Group!

Koľko našich spoločností sa 
zúčastnilo veľtrhu Aquatherm 
Nitra?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

Výhercom srdečne gratulujeme!

Teší nás, že účasť našich zamestnancov v sú-
ťaži s firemným časopisom EG news má stále 
stúpajúcu tendenciu, do zlosovania ste poslali 
350 kupónov. Tento raz sme súťažili o 3 x 100 
eurovú poukážku na nákup v sieti TESCO. 
Šťastnými výhercami sa stali:

Jana Kuklová – Hotel sv. Ludmila
Peter Blahuta – Manomer SK
Tomáš Šulek – HKS Forge

Výhercom srdečne gratulujeme!

60. rokov

Jarmila Mizeráková  Slovarm

Ján Cibulka  Slovarm

Ľuboslav Mareček  Slovarm

Pavol Oslej  Slovarm

Pavol Šťastný  Slovarm

Oľga Gašová  Slovplast

Michal Dvornický  HKS Forge

Igor Herco  HKS Forge

Zdena Kamenská  Prvá Teplárenská

Jolana Boršodiová  PD Čečejovce

Ladislav Hegedus  PD Čečejovce

50. rokov

Jaroslava Černáková  Slovarm

Eva Dobiašová  Slovplast

Dana Nemčeková  Slovplast

Miroslav Potúček  Slovplast

Zdeněk Havňovský  HKS Forge

40 rokov

Zuzana Jurenková  Slovarm

Jedna zo šťastných výhercov – pani Jana Kuklová 
(vľavo), zamestnankyňa Hotela sv. Ludmila, si preberá 
výhru od riaditeľky hotela pani Ivy Stöhrovej (vpravo).


