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Vážení kolegovia,
ďakujeme Vám
za spoluprácu
v roku 2019
a tešíme sa
na ďalšiu
v novom roku
2020.
Príjemné prežitie
vianočných
sviatkov
a veľa zdravia
a šťastia v roku
2020!

Aj tento rok sme na
Myjave podporili
neziskové organizácie
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37. stretnutie seniorov
z Bane Dolina
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Hristos se rodi.
Voistinu se rodi.
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Z práce rovno
do studenej vody
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Podporná asociácia EG
pomáhala aj v roku 2019
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Ako je to s Ježiškom...
Na hodine náboženstva sa ma štvrtáci pýtali, ako
je to s Ježiškom a darčekmi. No skôr než som im
odpovedal, spýtal som sa, čo si myslia oni. Niektorí
hovorili, že darčeky nosí Ježiško, ale väčšina hovorila, že im ich dávajú rodičia.
Tak som im vysvetlil, že tie darčeky pod stromček
naozaj dáva Pán Ježiš - ale rukami tých, ktorí nás
majú radi. Že je to Boh, ktorý požehnáva rodičov,
že je to On, ktorý im dáva zdravie a silu, aby mohli
pracovať, zarobiť peniaze a za ne kúpiť darčeky,
z ktorých majú deti každý rok takú veľkú radosť.
Sú Vianoce. Dávame si navzájom darčeky. Ale ten
najväčší dar sme dostali od Boha, keď nám dal
svojho Syna. Je to čas, keď si pripomíname, prečo

Ježiš prišiel k nám pred dvetisíc rokmi a čo nám
umožnil. Prosme ho, aby nám otvoril duchovný
zrak, aby sme videli, ako veľmi nás miluje. Prosme
ho, aby jeho láska žiarila v nás, aby sme sa doňho
zamilovali a zas o trochu viac milovali ľudí okolo
seba.
Prajem Vám požehnané Vianoce, aby Boh požehnával radosťou, pokojom a hojnosťou nielen tieto
sviatočné dni ale aj celý budúci rok. Aby sme sa
vďaka Božiemu požehnaniu mohli navzájom obdarúvať nielen hmotnými vecami, ale predovšetkým
láskou, ktorej prameňom je Boh.
Páter Matúš Milan Kováč
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37. stretnutie seniorov z Bane Dolina
Areál bývalej Bane Dolina v okrese Veľký Krtíš je prázdny a bezpečne uzavretý.
Po poschodových budovách s kancelárskymi priestormi a po rozmerných strojných zariadeniach tu ostali len posledné
metre koľajovej prípojky. Sú to už štyri
roky, čo sa v Bani Dolina vyťažila posledná
tona uhlia, ale tradícia stretávania sa baníckych seniorov aj vďaka podpore Energy
Group pokračuje. Tento rok je to už po tridsiatysiedmi raz.

Po oficiálnom úvode, ktorý ako vždy začínajú
bývalí baníci baníckou hymnou, sa všetkým
zúčastneným prihovoril Juraj Jandl, ktorý všetkých privítal, spomenul aj tých, ktorí už tu nie
sú a poďakoval organizátorom za ich aktívny
prístup. Prisľúbil prítomným, že Energy Group
aj naďalej bude finančne podporovať ich

stretnutia a navrhol taktiež finančnú podporu
pri obnove pamätníka banských nešťastí.
Program pokračoval gratuláciou bývalým zamestnancom Bane Dolina, ktorí sa v tomto
roku dožili okrúhlych výročí. Po slávnostnej
večeri si seniori zaspomínali na časy minulé
a zaspievali si pri harmonike. Zdar Boh! O rok.

V priestoroch bývalej ubytovne Bane Dolina sa
tento rok stretlo asi 80 bývalých baníkov. Akciu zorganizovali predseda odborov Stanislav
Petrůj, predseda Baníckeho cechu Dolina
Ing. Branislav Mojžiš a ďalší aktívni členovia
cechu. Za Energy Group sa stretnutia zúčastnil bývalý generálny riaditeľ Bane Dolina Juraj
Jandl, mesto zastupoval prednosta okresného
úradu RNDr. Marián Siekela, prišli aj zástupcovia odborového zväzu.

organizácií v meste a okolí, ako aj nezištnú prácu dobrovoľníkov. Následne spolu s Ing. Evou
Krčovou, riaditeľkou Bytového podniku Myjava
odovzdali osobne finančné čiastky zástupcom
jednotlivých neziskových organizácií.
Po odovzdávaní informoval Pavel Halabrín
o niektorých aktuálnych aktivitách v meste.
Medzi hosťami prebehla diskusia o postupe

rekonštrukcie myjavskej nemocnice a niektorých organizačných zmenách. Riaditeľ
Slovplastu pri tejto diskusii ponúkol pomoc
Slovarmu a Slovplastu pri dodávkach armatúr
a sanity pre rekonštruované priestory nemocnice. Aj takýmto spôsobom vedia naše spoločnosti pomôcť pri riešení problémov mesta
a regiónu.

Neziskové organizácie:
Slovarm, Slovplast a Bytový podnik Myjava
už niekoľko rokov v predvianočnom období odovzdávajú finančnú pomoc myjavským neziskovým organizáciám.
„Už zase sa blížia Vianoce, keď sa tu opäť stretávame,“ povedal primátor Myjavy, Pavel Halabrín, na úvod nášho stretnutia s neziskovými
organizáciami na Myjave. Takto naznačil, že už
je dlhoročnou tradíciou, že naše spoločnosti
Slovarm, Slovplast a Bytový podnik Myjava
v predvianočnom období odovzdávajú finančnú pomoc tým, ktorí pomáhajú iným – neziskovým organizáciám.
Primátor poďakoval spoločnostiam Slovarm,
Slovplast a Bytový podnik Myjava, že ako
jedny z mála firiem pôsobiacich na Myjave
aktívne podporujú nielen neziskové organizácie v meste, ale aj športové kluby a kultúrne
podujatia.
Generálny riaditeľ Slovplastu, Radovan Pobočík, vyzdvihol záslužnosť práce neziskových

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
Sociálne služby Myjava, n.o.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Organizácia postihnutá 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
Tanečná škola BIBS

Nové nájomné byty vo Veľkom Krtíši
Po rekonštrukcii objektu ubytovne v centre mesta Veľký Krtíš odovzdala Prvá
Teplárenská a.s., novým užívateľom 32
nájomných bytov.

štrukcie si spoločnosť predsavzala odovzdať
novým nájomníkom do užívania 32 dvojizbových bytov a po úspešnej kolaudácii v septembri 2019 svoj cieľ naplnila.

Prvá Teplárenská a.s., pristúpila na začiatku
roka 2019 k rekonštrukcii objektu ubytovne
so zámerom vytvoriť nové bytové jednotky určené na prenájom. V rámci prvej etapy rekon-

V druhej etape rekonštrukcie, ktorá má byť
zavŕšená v máji roku 2020, má byť do prenájmu odovzdaných ďalších 32 nájomných
bytov v rovnakom štandarde.

Názov projektu:

Rekonštrukcia objektu ubytovne

Lokalita:
Realizácia I. etapy:
Kolaudácia I. etapy:
Počet bytov
Rozmer bytov:
Prenajaté:
Zrealizovaná II. etapa:
Počet bytov:
Rozmer bytov:

Nemocničná 968/7, Veľký Krtíš (centrum mesta)
január – september 2019
september 2019
32
41m2 (2 izby, chodba, soc. zariadenie, loggia, pivnica)
od 1. októbra obsadených všetkých 32 bytov
máj 2020
32 bytov
41m2 (2 izby, chodba, soc. zariadenie, loggia, pivnica)
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Hris t os se r odi. Vois tinu se r odi.

Sv iatk y v Bielorusku

V Srbsku, podobne ako v mnohých iných
krajinách východnej Európy, sa Vianoce
oslavujú podľa juliánskeho aj gregoriánskeho kalendára. Riaditeľka dcérskej spoločnosti SLOVARM v Srbsku, Marija Durandzi,
tiež pochádza zo zmiešanej rodiny a má to
šťastie, že oslavovať môže každý rok dvakrát. Vo vianočnom liste sa s nami podelila
s tým, ako vyzerajú jej Vianoce.

Blížia sa vianočné sviatky, sviatky pokoja
a mieru, v našich končinách spájané s narodením Ježiška. Oslavovať sa bude aj
v Bielorusku, kde sídli dcérska spoločnosť
SLOVARMU. Jej riaditeľka, pani Alesija Zubryckaja, nám priblížila, ako sa oslavujú Vianoce v jej krajine.

S radosťou sa vraciam do minulosti, aby som
mohla šťastne žiť v prítomnosti a tak, aby sme
ani ja a ani moja rodina nezanikli v budúcnosti.
Jeden z krásnych dní, do ktorých sa vo svojich
myšlienkach vraciam, sú Vianoce. Vianoce
sú pre mnohých obyčajom a zvykom, ale pre
mňa sú to najmä dni plné lásky, viery a nádeje.
Pamätám si, keď po horúčkovitých a rušných
dňoch nákupov a príprav v tichom a chladnom
ráne zavítal Štedrý deň. Deň pokojnejší a krajší
ako boli a ako budú všetky ostatné dni v roku.
Je to deň a noc, keď nebeskí anjeli zleteli
na zem, spievali Bohu a ľuďom, zvestovali pokoj
na zemi v novonarodenom Mesiášovi.
Túto sviatočnú náladu cítiť v každom dome.
Na dvore sa pripravuje drevo na kúrenie,
z izieb sa šíri omamná vôňa vianočnej jedličky, pripravujú sa jedlá na štedrovečerný stôl.
Keďže je na Štedrý večer prísny pôst, v tento
deň sa varia iba pôstne jedlá (obyčajne vianočný kapor) a dokončuje sa pečenie koláčov,
ktoré sa ponúknu hosťom a deťom, keď prídu
do domu spievať a ohlasovať narodenie syna
Božieho. Tento krásny zvyk sa uchoval naplno
až dodnes.
A potom, keď sa svetlo dňa skláňa pred nocou
a zapadá za strechy susedných domov, okná
domov ožijú svetlom vianočného stromčeka,
dedina zapadá do tichej, sviatočnej nálady

„Aj v Bierorusku oslavujeme tento sviatok, 24.
decembra katolícki veriaci a 7. januára pravoslávni. Oslava prebieha v kruhu rodiny a priateľov, nesie sa v komornej atmosfére. Ľudia si
želajú hlavne zdravie a božie požehnanie. K ve-

a ponára sa do svätosti Štedrého večera. Rodina si sadá za štedrovečerný stôl, otec rodiny
vnáša do izby malý zväzok slamy, chváli Boha
a praje domácim pokojné vianočné sviatky,
mnoho zdravia a božieho požehnania. Prinesenú slamu položí pod stôl namiesto jasličiek.
Po modlitbe, ktorou sa ďakuje Bohu za dary
na stole a za zdravie, otec rodiny si sadá za stôl.
Každému stolujúcemu podáva oblátku natretú
medom, ktorá sa pečie pre túto príležitosť. Jeden z krásnych zvykov je, že otec rozkrojí jablko
na toľko častí, koľko nás je v rodine, každému
podá jednu časť jablka so slovami: “Spomeň si,
že si v tejto rodine jedol časť z jedného jablka
a ak sa niekedy v búrke tvojho života na akýkoľvek spôsob stratíš, vráť sa domov do kruhu svojej rodiny.” Zvyk krájania jablka sa v rodinách
v Selenči uchoval až dodnes.

Ako ste sa dostali k tejto zaujímavej záľube? Ide
o rodinnú tradíciu, alebo ste začínali od nuly?
Je to v podstate rodinná tradícia, ktorá bola
na čas prerušená, ale s istotou viem povedať,
že sa v našej rodine včelárilo najmenej štyri
generácie dozadu. Čiže včeláril môj prapradedo, pradedo, dedo, otec a dnes aj ja. Pri

včelárení každý začína v podstate od nuly, pretože každý sa to učí sám. Nemyslím si, že sa
to dá celkom odpozorovať. Každé včelstvo je
iné, každá dolina je iná a každý včelár je iný.
Každý je tak povediac samouk a v tom je čaro
a tajomstvo včelárenia, že sa to nedá nikdy
celkom pochopiť.
Čo je vlastne základom medu?
Základným materiálom pre získanie medu je
najmä nektár z kvetov a medovica. Tieto sladké šťavy zbierajú včely, prípadne iné druhy
hmyzu, obohatia ich látkami z vlastného tela,
pozmenia a zhustia ich vo svojom tráviacom
ústrojenstve a ďalej ich uskladnia v plástoch,
kde med zaviečkujú a nechajú dozrieť.

Na stoloch sú pripravené predovšetkým rôzne
šaláty, majonézové aj mäsové, nesmú chýbať
ani mandarínky. Už od jedenástej večer sedí
celá rodina pri stole a čaká kým odbije polnoc.
Ľudia odpočítavajú posledné sekundy a presne o polnoci si pripíjajú, ako inak – sektom,
ktorému v bielorusku hovoria „igristoje“. Potom už nasleduje rozbaľovanie darčekov, ktoré
v Bielorusku nenosí Ježiško, ale Dedo Mráz so
svojou pomocníčkou Snehulienkou. Ich sídlo
je v Beloveskej Pušji, uprostred krásnej prírody
národného parku, kde za nimi každoročne chodia rodičia so svojimi deťmi.
V niektorých rodinách majú zvyk pred polnocou
napísať si na papieriky želania do nového roku,
spáliť ich nad pohárom sektu a keď sa potom
sekt o polnoci vypije, splnia sa nevyrieknuté
želania. Po polnoci sa zábava presúva do ulíc
a reštaurácií, ľudia si navzájom želajú všetko
najlepšie do nového roku, zabávajú sa, tancujú a spievajú. Nechýba ani bohatý ohňostroj
a oslavuje sa až do skorého rána.
“Tak teda, s Novym godom!, priatelia a kolegovia zo Slovenska,” lúči sa s prianím všetkého
dobrého riaditeľka bieloruskej dcérskej spoločnosti SLOVARM, Alesija Zubryckaja.

Večera prebieha vo sviatočnej nálade. Po poslednom chode sa znovu pomodlíme a poďakujeme Bohu za všetko dobré. Potom sa môj
manžel so synom, a tento rok už aj s druhým,
vyberú do domovov rodín a známych, syn spieva pieseň o narodenom Ježiškovi, za čo je obdarovaný darčekmi a manžel (ktorý je po otcovi
Srb a po matke Talian) vinšuje po slovensky.
Za ten čas, kým oni koledujú, ja čakám koledovníkov doma. Je krásne v tmavej a tichej noci
počuť spev detí i hudbu dychovky, vidieť nebo
rozžiarené od vystrelených petárd.
Po polnočnej svätej omši mám dojem, že sa
v túto noc nebo skláňa k zemi a zem sa dvíha
k nebu. Prijemné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov vám prajem všetkým a požehnané, ničím nerušené Vianoce.
Kristus sa narodil. Skutočne sa narodil.

Med je jeden zo symbolov Vianoc
V predchádzajúcich desaťročiach bolo
včelárstvo na ústupe, no v posledných
rokoch prichádza k zmene a postupne sa
tejto záľube začína venovať čím ďalej, tým
viac ľudí, a čo je potešujúce, sú medzi nimi
aj mladí. Jedným z nich je aj náš kolega
zo Slovplastu Ján Mocko, s ktorým sme sa
o mede porozprávali.

čeri sa podáva pečená kačica na jablkách so
slanými plackami, podobnými vašim lokšiam,”
hovorí Alesija a pokračuje v približovaní bieloruských vianočných tradícií.
Z jej slov vyplýva, že hlavným sviatkom v Bielorusku, podobne ako v Rusku, či na Ukrajine,
je vítanie Nového roku. K tomuto sviatku patrí
ozdobená jedlička (zásadne len jedlička), ktorá už od začiatku decembra zdobí každú domácnosť aj každé námestie. Pri ich výzdobe
sa mestá predbiehajú, kto bude mať väčšiu,
krajšiu, najviac a najkrajšie vyzdobenú a vysvietenú.

Koľko včelstiev vlastníte a koľko medu ročne
vyprodukujú?
Je to rôzne. Dnes mám okolo 15 včelstiev ale

bolo obdobie keď som mal 40.
Koľko medu včely vyprodukujú závisí od mnohých faktorov. Hlavne od počasia, výdatnosti
zrážok či slnečných dní, na základe čoho stromy a rastliny produkujú sladký nektár, ktorý
včely spracovávajú na med. Ďalej od sily včelstva, čím je včelstvo silnejšie, tým je schopnejšie vyprodukovať viac prebytkov. Včelstvo
sa posudzuje ako celok, ako hospodárske
zviera, preto je potrebné spomenúť, že včelia
rodina spotrebuje za rok cca 250 kg glycidov (cukrov), ktoré potrebuje na svoj rozvoj
a fungovanie, čiže ak vyprodukuje pre včelára 25 kg medu za rok, je to v podstate len 10
%-ný prebytok. Niektorí včelári dokážu vytlačiť
aj 80 – 100 kg za rok, musia však so svojimi
včelstvami kočovať za znáškou (za vhodnými
podmienkami pre produkciu medu a peľu),
ktorá sa rýchlo mení. Slúžia im na to tzv. kočovné vozy. Je to taký cirkusantský život. A,

samozrejme, závisí to aj od včelára. Nie každý
pochopí súvislosti medzi potrebami včiel, počasím a vlastnými zámermi.
Je pravda, že najtmavší med je najkvalitnejší?
Nemyslím si, že farba medu je určujúcim faktorom pri rozlišovaní jeho kvality. Áno, je pravda,
že tmavý med obsahuje veľa látok, enzýmov
a stopových prvkov potrebných pre náš organizmus. Dokonca slovenský lesný med bol
niekoľkokrát vyhlásený za najlepší med sveta,
pričom prekonal ikonické medy z Nového Zélandu (Manukah), ktoré sa predávajú aj za 100
USD/kg. Myslím si, že to bol med z okolia Bardejova. Za určujúci faktor považujem skôr vlhkosť medu a to, či bol niekedy roztavený alebo
nie. To je veľmi dôležité.
Aké ďalšie produkty, okrem medu vyrábate?
Včela medonosná je schopná produkovať

med, peľ, vosk, propolis, včelí jed. Každá
z týchto látok má široké využitie v medicíne.
Pre mňa je tým najlepším produktom propolis, ktorý je naozaj čarovný a lieči celú škálu
ťažkostí, či už kožných alebo tráviacich. Veľmi
dúfam, že sa k nemu medicína vráti.
Je včelárstvo časovo náročný koníček?
Včelárenie do 10 rodín je hobby, od 10 do 30
rodín je to časovo veľmi náročný koníček,
a od 30 rodín vyššie je to drina. Takže áno,
je to veľmi časovo náročné, hlavne v sezóne,
kedy je tej práce na včelnici najviac.
Myslíte si, že môže sa včelárom môže stať kdokoľvek?
V podstate ktokoľvek. Ak však chce byť úspešný, musí mať vzťah k prírode a nesmie sa báť
roboty. V opačnom prípade je to len strata
času.

6

Strojárska výroba

Z práce rovno do studenej vody

Tá najlepšia odmena
Na splave potoka Parná ho môžu ľudia vidieť
od septembra do mája. Práve tu sa stretáva aj
miestny klub otužilcov, Igor sa k nim však zatiaľ
netúži pridať. Svoju záľubu si najradšej vychutnáva sám. „Klubové otužovanie je pre mnohých
ľudí motivujúce, ja sa však nerád prispôsobujem. Priznávam, že sa mi neraz k splavu nechce, keď sa však napokon odhodlám, vždy príde
skvelý pocit. Ten je určite tou najlepšou odmenou,“ dodáva Igor Herco.

Na začiatku bol dar od manželky Mirky. Igor
Herco, ktorý v kováčni pracuje ako údržbár,
dostal k 60-tke pobyt v Piešťanoch, aby
tam dobil energiu. Práve v známych slovenských kúpeľoch si prvýkrát vyskúšal otužovanie v prírode.
Predtým sa už dlhší čas otužoval studenou vodou pod sprchou, na vyšetrení v kúpeľoch sa
preto doktora opýtal, či mu odporúča aj otužovanie v prírode. „Mám problémy s kĺbmi, preto
som mal pred touto aktivitou rešpekt. Doktor
ma však povzbudil, aby som to skúsil,“ vysvetľuje Igor, ktorý momentálne začal už tretiu sezónu
otužovania pod holým nebom.
Lieči telo aj ducha
Ideálne podmienky pre svoj záľubu na-

šiel na splave rieky Parná na okraji Trnavy.
Do chladnej vody si po endorfíny chodí štyrikrát
do týždňa. Aktivitu, ktorá sa stala jeho životným
štýlom, si nevie vynachváliť. „Pred tým, ako som
začal s otužovaním, strácal som hybnosť v rukách. Stalo sa, že som ani nedokázal otvoriť načatú fľašu s minerálkou. Vďaka otužovaniu však
tieto problémy pominuli.“ Pobyt v studenej vode
priniesol do Igorovho života viac pozitív. Keď sa
u neho objavili problémy s bedrovým kĺbom,
zvažoval, či otužovanie nezavesí na klinec. „Reumatológ mi povedal, že kĺby majú radšej teplo
a veľmi mi otužovanie neodporúčal. Ja som si
ale postavil hlavu a pokračoval som v ňom. Môžem úprimne povedať, že žiadne väčšie problémy som nemal, práve naopak,“ vysvetľuje Igor
Herco a dodáva, že po otužovaní sa navyše cíti
fantasticky aj po psychickej stránke.

súťaži. Kováčňa HKS Forge im opäť finančne
prispela na cestovné a ubytovacie náklady.

Kultúra, šport aj sociálna práca. Kováčňa
v roku 2019 opäť podporila združenia, ktoré prinášajú spoločnosti mimoriadnu hodnotu. Vo viacerých prípadoch sme do pomoci zapojili aj našich zamestnancov a sme
veľmi radi, že túto výzvu s nadšením prijali.

Plnili sme želania
V závere roka nám opäť neboli ľahostajné deti.
Aj tento rok sme na dvere zavesili strom želaní
zverencov trnavského detského domu. Naši zamestnanci k nemu prichádzali postupne plnili
všetky detské priania. Robiť charitu je dôležité
a my sme radi, že ju v kováčni z roka na rok
robíme s väčšou chuťou a odhodlaním. V tom
budúcom roku plánujeme v podpore vecí, ktoré
majú zmysel, pokračovať.
Ivana Kajanová

Našu podporu rozdeľujeme pre rôzne záujmové skupiny v meste, kde pôsobíme. Za dôležité považujeme oblasti zdravia, športu, kultúry,
vzdelania a charitnej činnosti, a práve takéto
projekty sme hľadali aj v roku 2019.
Sociálna oblasť
Občianske združenie Iskierka poskytuje zázemie pre deti s viacnásobným postihnutím.
Združenie podporujeme pravidelne finančne
a tiež hygienickými a dezinfekčnými potrebami. V tomto roku nás zaujal aj projekt Hlinený
dukát, ktorý v Trnave rozbehla arcidiecézna

Kultúra, šport a vzdelanie
Kováčňa si uvedomuje aj dôležitosť športových
a kultúrnych podujatí. Už druhý rok za sebou
sme preto podporili klub AŠK Slávia Trnava,
ktorý organizoval Atletickú ligu. Svojou mierou
sme prispeli aj k organizácii obľúbených podujatí Slávnosti piva a Radničné hry. Dobré meno
mestu, v ktorom pôsobíme, robia mladí študenti zo Strednej odbornej školy. Pod vedením ich
pedagóga zostrojili elektromobil, s ktorým reprezentujú Trnavu aj Slovensko na medzinárodnej

Kováčňa založila vlastný športový klub
Šport je výborný hnací motor. Udržiava človeka vo fyzickej aj psychickej kondícii, posúva jeho hranice a prináša duševnú pohodu. Kováčňa HKS Forge bude práve preto
podporovať aktivity svojich zamestnancov.
Vytvorila pre nich už aj vlastný športový klub,
ŠK HKS Forge.
S návrhom na jeho založenie prišli samotní
zamestnanci. O klube a plánoch do budúcna
prezradila viac Ivana Kajanová.  
Koľko ľudí je momentálne súčasťou klubu?
Členmi sú zatiaľ piati cyklisti a dvaja golfisti.

Vieme tiež o zamestnancoch, ktorí sa venujú
behu a hasičskému športu a veríme, že sa
čoskoro pridajú. Vítaní sú zamestnanci, ktorí
sa vo svojom voľnom čase venujú akémukoľvek športu.
Ako ich kováčňa podporuje?
Klub funguje prvý rok, a tak sme v akejsi skúšobnej prevádzke a hľadáme spôsoby podpory. Už teraz sme však vyčlenili peniaze, ktoré
vieme použiť napríklad na súťaže. Členom
zabezpečíme štartovné, prepravu na súťaž
a reklamné oblečenie, v ktorom potom reprezentujú kováčňu.
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Zúčastnili sa už na nejakej súťaži?
Áno, zúčastnili. V júni sme vyslali šesťčlenný
tím cyklistov na 24-hodinový maratón na okruhu Slovakia Ring. Je to najväčší cyklomaratón
na Slovensku a naši zamestnanci na ňom dokopy najazdili viac ako 645 kilometrov.
Krásny výkon. Prečo by mal podnik podporovať zamestnancov v takýchto aktivitách?
To, čo zažívajú v súkromí, má veľký vplyv aj na ich
prácu. Je známe, že ľudia, ktorí sa venujú nejakému športu alebo inej aktivite, sú veľmi dobrí
zamestnanci. Záleží nám na tom, aby sa naši zamestnanci starali o svoje zdravie, preto sme si povedali, že toto bude skutočne vhodná forma podpory. Veríme, že sa pridá čo najviac športovcov.
zhovárala sa: Darina Kvetanová
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Podporná asociácia EG pomáhala aj v roku 2019
Prejaviť záujem o ľudí a ich životné situácie
patrí ku kultúre každej spoločnosti, ktorej
na zamestnancoch záleží. Skupina Energy
Group a jej zamestnanci už niekoľko rokov finančne podporujú tých, ktorí sa ocitli
v ťažkej situácii prostredníctvom Podpornej
asociácie EG. Tento rok podporila asociácia jednotlivcov a rodiny sumou 9 tisíc eur.

podporu z asociácie EG, umožní pani Vodičkovej umývať riad v 90°teplote a znížiť tak riziko
bakteriálnej infekcie u Viktorky.
Pani Vodičková je v roku 2019 jednou z tých,
ktorých sa kolegovia a skupina EG rozhodli
finančne podporiť prostredníctvom Podpornej
asociácie EG. Ďalšia pomoc smerovala do rodín s deťmi s autizmom, na sociálnu výpomoc
pre ťažko chorého člena rodiny, na zvládanie
zdravotných ťažkostí a operáciu kĺbu, na podporu pri zvládaní ťažkej situácie spojenej s úmrtím syna, na starostlivosť o maloleté deti kolegyniam samoživiteľkám.
Podporná asociácia EG funguje na princípe
solidarity. Prispievajú do nej samotní zamestnanci 2 % z daní, pričom vedenie skupiny Energy Group následne garantuje zdvojnásobnenie
vyzberanej sumy. Rovnako ako po minulé roky,
aj v roku 2019 o rozdelení vyzberaných peňazí
rozhodli zástupcovia zamestnancov a samotní
zamestnanci po dohode s vedením spoločností.

Pani Vodičková je samoživiteľka a stará sa o tri
deti. Dopoludnia učí a poobede si privyrába
dokladaním tovaru v obchode. Jej dcéra Viktorka bola 10 rokov sledovaná na transplantačnej

Kováčňa podporuje zmysluplné projekty
charita. Ide o symbolické platidlo, ktoré môžu
ľudia darovať núdznym. Tí s ním potom prídu
do charity, kde dostanú jedlo, možnosť vyprať si
oblečenie a najmä sociálne poradenstvo. Vďaka zamestnancom kováčne sme tento projekt
mohli podporiť sumou viac ako 600 eur. Pre
ľudí na ulici sme tiež zbierali ponožky, ktoré potrebujú v každom ročnom období.

Strojárska výroba
Poľnohospodárska výroba
Hotelové a kongresové služby

jednotke, minulý rok jej zistili raritnú diagnózu
– Shwachman Diamond syndróm. Jeho liečba vyžaduje chemoterapiu a transplantáciu
kostnej drene, ktorú Viktorka podstúpila v júni
2019 zatiaľ s neistým výsledkom, pretože dva
roky po transplantácii sa považujú za mimoriadne kritické. Viktorkinu imunitu môže zničiť aj
bezvýznamná baktéria. Zdanlivo obyčajná vec,
akou je umývačka riadu zakúpená za finančnú

Školenie zamerané na prácu s interným zákazníkom
Koncom novembra 2019 sa stretli zamestnankyne zo spoločností skupiny Energy
Group v priestoroch Hotela sv. Ludmila
v Skalici na školení, ktoré malo za cieľ posilniť ich znalosti a zručnosti v oblasti práce so zamestnancami.
Zákazník, zákaznícky orientované riešenia
a prístup či služby zákazníkom sú štandardy, ktoré tvoria jeden z pilierov úspechu našich spoločností. Nesmieme však zabúdať
ani na najnáročnejšieho zákazníka, ktorým
je každý jeden náš zamestnanec. Jeho spokojnosť a ochota podieľať sa na vytváraní
hodnôt sú pre dobrý chod všetkých našich

spoločností kľúčové a práve preto je veľmi
dôležité, aby bol dobre informovaný o všetkom, čo sa v jeho práci deje a bol včas
a dobre pripravený na prípadné procesné
zmeny.
Z poldňového školenia zameraného na presviedčanie interného klienta si zamestnankyne spoločností Energy Group odniesli najmä
inšpiráciu pre ďalšie zlepšovanie sa, dozvedeli
sa, prečo sa muži a ženy občas nechápu pri
používaní logických a emocionálne argumentov a množstvo ďalších, zaujímavých vecí. Zároveň si z príjemne stráveného dňa odniesli
pre svojich kolegov aj informácie o možnostiach využitia služieb Hotela sv. Ludmila či už

prostredníctvom rekreačných poukazov, pobytových balíčkov, organizovania svadieb a rôznych osláv.
Školenie bolo pre zamestnankyne z rôznych
spoločností zároveň príležitosťou sa lepšie spoznať aj z inej, než striktne pracovnej
stránky. Vďaka školeniu zistili, že majú medzi
sebou kolegyne, ktoré vystúpili na Kriváň, kolegyňu, ktorá napísala knihu o liečbe štítnej
žľazy v anglickom jazyku, ďalšej len o kúsok
unikla šanca reprezentovať na Majstrovstvách Európy v basketbale. A našli sa medzi nimi aj také, ktoré prezradili svoju záľubu
v bojových športoch, slabosť pre cyklistické
výpravy či umeleckú tvorbu šperkov.
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Výhercovia súťaže s EG NEWS 3/2019 PRI PRAV U J E M E
V budúcom čísle vám opäť prinesieme množstvo zaujímavých článkov
o našich spoločnostiach.

Naši oslávenci
60 rokov
Ivan Ormis – HKS Forge

Ján Horňák – Slovplast

Ján Horváth – PD Nižný Lánec

Výhercovia súťaže s EG News 3/2019
Súťaže s firemným časopisom EG News sa
zúčastnilo vyše 400 zamestnancov. Tento krát
sme súťažili o 3 x 100 eurovú poukážku
na nákup v TESCO.

Výhercov vyžrebovali Ing. Tatiana Pavlíková, finančná
analytička a Mgr. Silvia Kopecká, personálna manažérka

50 rokov
Pavol Rapan – HKS Forge

Šťastnými výhercami sa stali:
Ľudovít Kováč – HKS Forge Trnava
Milena Gašová – Slovplast Myjava
Jesika Balátová – Prvá Teplárenská Holíč

Stanislav Dananai – HKS Forge

Výhercom srdečne gratulujeme!

Štefánia Sadloňová – Slovplast

✁

SÚŤAŽ
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 určenej na recepcii/vrátnici na Vašom
pracovisku do 28. 2. 2020 a vyhrajte opäť
3 x nákupnú poukážku NAY elektrodom
v hodnote 100 EUR! Losovanie výhercu sa
uskutoční 10. 3. 2020. Meno výhercov zverejníme v marcovom EG News.
Súťaž je určená len pre zamestnancov
spoločností v Energy Group!

Koľko nájomných bytov dala
do užívania Prvá Teplárenská vo
Veľkom Krtíši?

40 rokov
Správna odpoveď:

Andrea Galbavá – Prematlak

Vaše meno a adresa:

Imrich Hegedüs – PD Čečejovce

Zamestnávateľ:

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

GRATULUJEME!

