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Firemný štvrťročník skupiny Energy Group  19. 12. 2022

Rok 2022 bol teda riadne rozkolísaný. Už 
v roku 2021 sa začali zvyšovať ceny materiá
lov a surovín, do toho prišla vojna na Ukra
jine, začali ešte rýchlejšie stúpať ceny palív, 
čo s prejavilo do cien výrobkov. Inflácia do
siahla dvojciferné čísla a jej pokles optimis
ti vidia koncom roku 2023. Na trhu nastala 
situácia, kedy aj najväčší producenti nechcú 
(že nevedia nepriznajú) garantovať objednané 
množstvá. Špekulanti na burzách vytiahli ceny 
elektriny a plynu do závratných výšok a štát 
sa snaží nájsť nejaké riešenie na elimináciu 
vplyvu tohto nárastu pre domácnosti a podni
kateľov. Aby toho nebolo málo, poľnohospo

dári pociťujú následky najsuchšieho leta za po
sledných xrokov. 
No skrátka, rok 2022 bol z pohľadu vonkajších 
vplyvov vysoko náročný, ale nás teší, že môže
me skonštatovať, že sme vedeli pružne reagovať 
a prispôsobiť sa. Predbežné výsledky za rok 2022 
celkovo za skupinu EG sú pozitívne, dosiahneme 
lepšie výsledky v tržbách aj v hospodárskom vý
sledku ako v pandemickom roku 2021.

Za to Vám všetkým ďakujeme!
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Oslávencom zagratuloval za Energy Group pán Peter Špak, člen predstavenstva EG, 
ako aj generálny riaditeľ Slovarmu, pán Radovan Pobočík. Pozvanie za Slovarm prijali 
aj Ing. Viera Čuvalová – Janigová, obchodná riaditeľka s kolegami z obchodného od
delenia a Ing. Martin Jelínek, ekonomický riaditeľ. Prematlak reprezentoval pán Darek 
Stohr, obchodný riaditeľ. Veľkou cťou pre organizátorov bola účasť pána Ľubomíra 
Halabrína s manželkou, ktorý stál pri založení dcérskej spoločnosti v Srbsku.
Hostí uvítala hlavná organizátorka a zároveň riaditeľka spoločnosti Slovarm d.o.o pani 
Marija Durandzi, ktorá poďakovala všetkým prítomným nielen za účasť na tejto oslave, 
ale hlavne za dlhodobú spoluprácu a dobré, korektné vzťahy. Pohostenie bolo pripra
vené stopercentne a zábava bola ako sa na Srbsko patrí – viď fotografie.
Poďakovanie nielen za prípravu oslavy ale aj za dobrú prácu patrí aj všetkým kolegom 
z našej srbskej pobočky – vďaka Silvija, Zoran, Daniela, Marijana, Marko, Miloš, Vlada. 

Добро хвала. Видимо се на прослави 20. годишњице.

V septembri naša srbská dcérska spoločnosť Slovarm d.o.o. oslávila 15 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti naši srbskí 
kolegovia pripravili oslavu v nádhernom prostredí etno dedinky Stanišič. Oslavy sa zúčastnilo 220 hostí, z toho takmer 130 ob-
chodných partnerov z prostredia maloobchodu, veľkoobchodu aj výroby. 

Dcérska spoločnosť Slovarm 
v Srbsku oslávila 15. v ýročie

Zmena na pozícii generálneho riaditeľa Prematlak

Stretnutie s dôchodcami a jubilantami v Prematlaku

Šetriť musíme všetci, začať musí každý sám od seba

Svoje ďalšie pôsobenie vidí nasledovne: 
„Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Je to pre 
mňa veľká výzva a zodpovednosť. Spoločnosť 
PREMATLAK, a.s. má podľa môjho názoru 
veľký a jedinečný potenciál. Máme za sebou 
zložité obdobie a pred sebou náročný rok, av-
šak aj napriek tomu som presvedčený o tom, 
že v tejto spoločnosti je mnoho šikovných 
a pracovitých ľudí. Spoločne so systémovým 
prístupom dokážeme vrátiť PREMATLAKU sil-
nú pozíciu na trhu vo svojom segmente.“

V novemberi sa v Prematlaku uskutočnilo 
stretnutie s bývalými zamestnancami spo
ločnosti, ktorí sú už na zaslúženom dô
chodku a zamestnancami spoločnosti, kto
rí oslavovali v roku 2022 okrúhle pracovné 
jubileum. Počas tohto milého stretnutia 
sa bývalí zamestnanci spoločnosti poroz
právali s novým generálnym riaditeľom 
spoločnosti p. Milanom Krchom, pričom 
si pospomínali na zážitky z ich pracovné
ho života v Prematlaku. Generálny riaditeľ 
pripravil spolu so zamestnancami spoloč
nosti prehliadku výrobných a nevýrobných 
priestorov, kde mohli vidieť jednotlivé 
inovácie, ktoré sa udiali od ich odchodu 
do dôchodku.

Slovensko rovnako ako zvyšok Európy čelí 
niekoľkonásobnému zvýšeniu cien elektrickej 
energie a plynu. Najlacnejšia energia bude 
a zostane tá, ktorú nespotrebujeme a nebude
me musieť zaplatiť. Preto všetky firmy v skupi
ne Energy Group čaká šetrenie. 
V porovnaní s rokom 2022, kedy naše spoloč
nosti platili za MWh v priemere 94 eur, oča
kávame, že cena za MWh elektrickej energie 
stúpne na 350 eur za MWh, čo predstavuje 
viac ako 270 % rast. 
Zastropovanie cien, na ktoré sme čakali ako 
na zázrak, sa udeje iba v obmedzenom rozsa
hu. Podľa posledných informácií by cena elek
trickej energie mala byť zastropovaná na 199 
eur/MWh, avšak zatiaľ iba na prvý štvrťrok 
2023 a iba do výšky 80 % spotreby. 
Čo to znamená pre naše spoločnosti? Je to 
jednoduché. Budeme musieť energiami šet
riť a to na všetkých úrovniach. Veľa vecí vie 
ovplyvniť každý z nás. Napríklad optimalizovať 
vykurovanie a osvetľovanie priestorov – nevy
kurovať priestory, ktoré aktuálne nevyužívame, 
sťahovať kúrenie pred dlhšou neprítomnosťou, 
zbytočne nenechávať zapnuté osvetlenie, ak 

ho práve nikto nevyužíva, vypínať z prevádzky 
nevyužívané technológie.
Úsporné opatrenia chystáme aj na úrovni 
správy budov v jednotlivých spoločnostiach. 
Patrí k nim napríklad výmena konvenčných 
svetelných zdrojov za úsporné LED zdroje, 
inštalovanie termostatických regulačných ven
tilov a hlavíc do využívaných priestorov, auto
matizácia zatvárania brán. 
Za účelom zvýšenia úspory energií budeme 
tiež inštalovať do osvetlenia detektory pohy
bu, ktoré budú automaticky vypínať osvetlenie 

tam, kde sa práve nikto nenachádza, vo výrob
ných spoločnostiach budeme dôslednejšie 
manažovať prevádzku technológií minimalizo
vať časy, kedy sú spustené len v tzv. udržiava
com režime a pristúpime k ich úplnému vyp
nutiu, ak nebudú aktívne využívané. 
Cieľom celej skupiny je dosiahnuť v roku 2023 
úsporu energií minimálne vo výške 15 % pri 
rovnakom objeme výrobnej produkcie ako 
v roku 2022. 

Radovan Pobočík, generálny riaditeľ Slovarm.

Strojárska výroba

Najvyššiu manažérsku pozíciu v spoločnosti 
Prematlak, a.s. od 1. 11. 2022 prevzal pán 
Milan Krcho, MBA. Doterajšie pôsobenie 
pána Krcha bolo spojené so spoločnosťou 
Slovarm, kde pracoval niekoľko rokov v pro
jektovom a výrobnom manažmente. Viacerí 
ste ho určite spoznali ako zodpovednú oso
bu v procese nastavovania a implementáciu 
systému SAP v našich výrobných spoločnos
tiach. Na novej pozícii želáme pánovi Krchovi 
veľa úspechov. 
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Špičkový prístroj z Japonska v Trnave. 
Optická guľôčka dokáže zmerať aj vlas 

Kováčňa už výkovky obrába 
do finálnej podoby

Strojárska výroba 4/2022

Opäť sa potvrdilo, že požiadavky od zákaz
níkov posúvajú HKS Forge vpred. Zriadenie 
pracoviska kontroly bolo pre zákazku finál
neho opracovania priam nutnosťou, a tak 
do závodu pribudlo špičkové zariadenie 
s optickou guľôčkou, ktorá meria výkovok 
v troch osiach. Výsledkom sú detailne od
merané hodnoty. „Zariadenie zmeria celý 
obrobok a ponúkne protokol o tomto me
raní. Ak meranie nie je správe, nastavíme 
na CNC zariadení korekciu,“ vysvetľuje ve
dúci obrobne Marek Rambala. Špičkový 

Pre daného zákazníka z oblasti automotive do
dáva kováčňa HKS Forge aktuálne dva typy vý
kovkov. Zákazník nedávno vyslovil požiadavku, 
aby boli tieto výkovky opracované do finálnej 
podoby. Bez nutnosti ďalšieho kroku by tak 
boli určené rovno na použitie. „Po tomto dopyte 
sme zakúpili CNC sústruh na opracovanie vý
kovkov a momentálne už pracujeme na spus
tení jeho prevádzky,“ povedal Slavomír Gregor, 
výrobnotechnický riaditeľ HKS Forge. Na nové 
pracovisko by podľa jeho slov mali pribudnúť aj 
ďalšie zariadenia, a to už na jar budúceho roka. 
Finálne opracovanie výkovkov je už bežnou po
žiadavkou zákazníkov, kováčňa sa teraz opäť 
priblížila o krok bližšie ku konkurenčným závo
dom z Českej Repuliky či Litvy. „Naskočili sme 
už aj na tento vlak a veríme, že tento krok nám 
prinesie aj ďalšie zákazky,“ povedal Slavomír 
Gregor. Pre klienta by mala kováčňa vo finále 
ročne dodávať 300tisíc kusov výkovkov. V deň 

prístroj, ktorý by dokázal detailne zmerať aj 
ľudský vlas, pochádza z Japonska. Kováč
ňa musela pre jeho prevádzku zriadiť nové, 
celoročne klimatizované pracovisko. „Takéto 
zariadenie nám v závode chýbalo a značne 
nás to limitovalo. Teraz vďaka nemu rozši
rujeme naše možnosti opracovania aj pre 
ďalších zákazníkov,“ povedal Slavomír Gre
gor, výrobnotechnický riaditeľ HKS Forge. 
Presnosť obrábania budú 3D meraním kon
trolovať vyškolení technici aj operátori. Mo
mentálne kováčňa spúšťa finálne obrábanie 
a následnú 3D kontrolu tanierov, po nich by 
mal nasledovať druhý výkovok, čapy. „Táto 
druhá fáza je náročnejšia a musíme pre ňu 
zakúpiť ešte kontúrograf na meranie drsnos
ti a rádiusov na tomto čape,“ vysvetlil Slavo
mír Gregor. 

kvet 

spustenia CNC sústruhu nastavoval na zaria
dení všetky dôležité parametre pre vzorkovanie 
tanierov vedúci opracovania Marek Rambala. 
„Stroj tento výkovok najskôr sústruží, pričom 
dosiahne rýchlosť až do 400 otáčok za minútu, 
v druhej fáze do neho vŕta diery požadovaných 
rozmerov a závitník v tretej fáze napokon vyho
toví závity,“ vysvetlil. CNC zariadenie vyrobili 
v Taiwane a kováčni ho dodala firma z Nových 
Zámkov. 

kvet

V  súvislosti  s  finálnym  obrábaním  výkov-
kov  pre  zákazníka  z  oblasti  automotive, 
musela kováčňa zároveň zriadiť pracovis-
ko kontroly. Vďaka zariadeniu na 3D mera-
nie výkovkov dokáže  teraz veľmi detailne 
kontrolovať presnosť finálneho obrábania. 

Kováčňa HKS Forge začala pre zákazníka 
z oblasti automotive opracovávať výkovky 
na špeciálnom CNC zariadení. Novovznik-
nuté  pracovisko  pre  finálne  opracovanie 
výkovkov by už na  jar mali posilniť ďalšie 
CNC zariadenia. 

Podporná asociácia EG v roku 2022 pod-
porila 25 spolupracovníkov a ich rodiny. 
Na pomoc bola vyzberaná celková suma 
16 238 eur, čo je približne o 4 000 eur 
viac ako v roku predchádzajúcom.

Zamestnanci vybrali spomedzi svojich kolegov 
tých, ktorí túto pomoc potrebujú najviac. Pod
porili kolegov bojujúcich s civilizačnými choro
bami, ktorých príjem do rodiny je znížený dlho
dobými PN, pomohli k zlepšeniu kvality života 
zdravotne ťažko postihnutých detí a rodinných 
príslušníkov. Takisto podporili kolegov, ktorí ne
očakávane  stratili životného partnera. 

Pomoc kolegovi od kolegov, to je základná 
idea Podpornej asociácie EG. Od jej založenia 
v roku 2013 môžu zamestnanci firiem patria
cich do skupiny Energy Group vložiť 2 % zo 
svojich daní do nadácie a vyzbieranú sumu 
majiteľ skupiny Energy Group zdvojnásobí z 
vlastných prostriedkov. Tieto financie sa po
tom rozdelia kolegom, ktorí ich najviac potre
bujú.
 Napriek tomu, že prechádzame krízovými 
časmi, záujem pracovníkov pomôcť tomu 
druhému je vysoký a je dôkazom prejavu soli
darity a kolegiálnosti, za čo všetkým, ktorí do 
asociácie prispeli, ďakujeme.

Podporná asoc iác ia  EG pomohla 
v  t omt o roku 25 ko legom

Špičkové zariadenie z Japonska na novozriadenom 
pracovisku v Trnave.

Marek Rambala pri novom CNC sústruhu. 

Výkovok pred a po finálnom obrobení.

Okrem pravidelných piatkových návštev my
javských dôchodcov a exkurzií zo základných 
a stredných škôl, prichádzajú na prehliadku 
našich výrobných priestorov a showroomu, 
vrátane historickej expozície aj oficiálne náv
števy mesta Myjava.
Tentokrát po oficiálnych jednaniach pozval 
svojich hostí na prehliadku našej firmy pred
nosta OÚ Myjava Ing. Stanislav Tomič.

Druhý z ľava – Mgr. Marián Herdel prednosta OÚ Pú-
chov
Tretí z ľava – Ing. Stanislav Tomič prednosta OÚ Myjava
Štvrtý z ľava – Ing. František Sádecký prednosta OÚ 
Nové Mesto nad Váhom
Šiesty z ľava – Ing. Peter Paulík prednosta OÚ Partizán-
ske

Nový  showr oom s  h is t or ickou  expoz íc iou 
v  S lovarme vzbudzu je  od  svo jho  o tvor en ia 
záu jem n ie len  medz i  My javčanmi .
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Poľnohospodárske družs t vá 
v  roku 2022 

Poľnohospodárska výroba 4/2022

Tento predpoklad umocnil pokračujúci trend 
v raste cien pohonných hmôt, ktorý vyvrcholil 
pod vplyvom vojnového konfliktu a premietol sa 
do drasticky zvýšených cien vstupných nákla
dov všetkých pestovaných plodín v segmente 
rastlinnej výroby a základných vstupov v živo
číšnej výrobe. Pozitívne hodnotím, že napriek 
týmto vonkajším vplyvom sa podarilo kvalitne 
založiť ozimné a jarné plodiny v agrotechnic
kých termínoch a v dostatočnej kvalite.
Koniec jarného obdobia a leto priniesli na ce
lom území našej republiky extrémne suché ob

dobie, ktoré vyvrcholilo v mesiacoch jún – au
gust, čo nepriaznivo ovplyvnilo kvalitu a výnosy 
najmä jarných plodín a krmovinovej základne 
pre živočíšnu výrobu. Najviac boli postihnuté 
naše poľnohospodárske družstvá Čečejovce, 
Nižný Lánec a Bohdanovce, kde pre ilustráciu 
výnos kukuričnej siláže cca 14,5 t/ha predsta
vuje menej ako 50 % dlhodobo dosahovaných 
výnosov a rovnako u kukurice na zrno výnos 
cca 5 t/ha minimálne 25 %ný prepad. 
Na jeseň prišlo obdobie zrážok, čo vytvorilo 
dobré podmienky na založenie úrody 2022 – 
2023. Vďaka nasadeniu a kvalitnému prístupu 
všetkých našich pracovníkov úsekov rastlinnej 
výroby pod vedením Ing. Duffeka a Ing. Ko
bulnického sa podarilo včas realizovať všetky 
jesenné práce, ktoré boli ukončené k 1. decem
bru 2022.
Veľmi pozitívne hodnotím, že sa nám v uplynu
lom roku podarilo na úseku rastlinnej výroby 
realizovať niekoľko investícií. Za všetky by som 
rád uviedol napríklad obstaranie pozberovej 
linky na výrobu osív v hodnote 180 tisíc eur 
v PD Popudinské Močidľany a nákup traktora 
Kirovets s náradím na prípravu a kyprenie pôdy 
a sejacieho stroja Väderstad v hodnote 450 ti
síc eur v PD Čečejovce. 
Za pochvalu tiež nepochybne stojí 10 % nárast 
produkcie na úseku živočíšnej výroby chovu ho
vädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka, 
ktorý sa podarilo dosiahnuť zásluhou odbornej 
kvality a pracovného nasadenia Ing. Baranovi
čovej a Ing. Barnu, pokračovateľov v nastúpe

nom trende zmien v chove hovädzieho dobytka 
po odchode Ing. Hudáka.
V agro sektore sme svedkami veľkých zmien, 
kedy sú realizačné ceny produktov negatívne 
ovplyvňované vojnovým konfliktom a s ním 
súvisiacim exportom ukrajinskej produkcie 
na trhy Európskej únie, čo bude mať nepriaz
nivý dopad na ekonomiku poľnohospodárskej 
prvovýroby.
Pre plánovacie obdobie 2022 – 2027 tiež na
stávajú zásadné zmeny v dotačnej politike 
EU, v dôsledku ktorých prichádza k zníženiu 
sadzieb na obhospodarovanú plochu a k na
viazaniu zvyšných dotačných titulov na veľké 
množstvo kombinovaných tzv. ekologických 
opatrení, ktoré budú mať v kombinácii so znižo
vaním výmery obhospodarovaných ucelených 
plôch na 50 ha resp. 25 ha nepriaznivý vplyv 
na organizáciu a ekonomiku poľnohospodár
skej veľkovýroby.
V nasledujúcich štyroch rokoch 2023 – 2027 
sa budeme musieť sústrediť na precízne a efek
tívne plnenie dotačných podmienok v agro sek
tore a zároveň zavádzať technologické postupy, 
ktoré nám pomôžu udržať konkurencieschop
nosť našej výroby.
Veľké poďakovanie patrí všetkým pracovníkom 
našich poľnohospodárskych družstiev za prí
stup a odvedenú prácu v roku 2022. Zároveň 
prajem všetkým kolegom naprieč celou skupi
nou Energy Group pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a hlavne veľa zdravia a úspešný nový 
rok 2023. 

„Rok 2022 bol aj v agro sektore mimoriad-
ne  zasiahnutý  viacerými  vonkajšími  vplyv-
mi.  Už  v  druhej  polovici  2021  sme  zazna-
menali  nárast  cien  priemyselných  hnojív 
o 300 % a vstupných osív o 100 %, čo samo 
o sebe napovedalo, že z hľadiska vstupov 
bude  rok  2022  pestovateľsky  náročný...“ 
hovorí predseda predstavenstva poľnohos-
podárskych družstiev v skupine EG, Ing. Pa-
vel Tokoš. 

Dňa 20. 10. 2022 sa konalo v novootvo-
rených  priestoroch  obchodníckeho  cen-
tra  a  historického  múzea  spoločnosti 
SLOVARM,  a.s.  Myjava  odovzdávanie 
finančných  darov  pre  neziskové  organi-
zácie od spoločností SLOVARM a Bytový 
podnik Myjava. 

Odovzdávanie prebiehalo za účasti primáto
ra mesta Myjava Pavla Halabrína, Ing. Milana 
Špaka, predsedu predstavenstva EG a zá
stupcov 17 neziskových organizácií. 

Za spoločnosti SLOVARM a Bytový podnik 
Myjava sa zúčastnili a finančné dary odo
vzdali zástupcovia vedenia: Radovan Pobo
čík – generálny riaditeľ SLOVARM a Ing. Eva 
Krčová – riaditeľka Bytového podniku Myjava.

Na úvod stretnutia Ing. Milan Špak poďakoval 
dosluhujúcemu primátorovi Myjavy pánovi 
Pavlovi Halabrínovi za dvadsať rokov vzájom
nej spolupráce a odovzdal mu ďakovnú pla
ketu a vecný dar.

Táto akcia má už viac ako 10ročnú tradíciu 
a podporuje malé organizácie, ktoré pomá
hajú ľuďom v núdzi, chorobe, sociálnych 
problémoch, podporujú a rozvíjajú kultúru 
a folklór a samozrejme ktoré poskytujú po
moc deťom. Fungovanie neziskových organi
zácií v dnešnej dobe vo veľkej miere závisí 
od dotácií a sponzorských príspevkov spo
ločností a firiem. 
A preto sa akcionári Energy Group rozhodli 
aj v roku 2022 venovať finančný dar vo výške 
7300 eur pre tieto neziskové organizácie: 

Nemocnica s poliklinikou Myjava – dobro
voľní darcovia krvi, MO Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, Klub dôchodcov 
Myjava, Slovenský zväz telesne postihnutých, 
Únia žien mesta Myjava, Sociálne služby 
Myjava, Združenie na pomoc ľuďom s men

tálnym postihnutím, Organizácia postihnutá 
chronickými chorobami, Klub abstinentov, 
Únia nevidiacich a slabozrakých, Osveta my
javských Rómov, Komunitné centrum Kha
moro, Materské centrum Pampúšik, Sloven
ský červený kríž, Rozvoj cestovného ruchu, 
Vianoce v divadle a Tanečná škola BIBS. 

Tak ako pri príhovore povedal primátor mes
ta Myjava, žiaľ firiem, ktoré sú ochotné takto 
pomáhať nie je veľa. Ale firma Slovarm a By
tový podnik darujú každoročne niekoľko tisíc 
eur na pomoc a podporu organizácií, kultúry, 
športu a zdravia. 

Neziskové organizácie, ako uviedli ich zá
stupcovia, použijú tieto peniaze na podporu 
a svoje aktivity, ako napríklad :

Hematologickotransfúzne oddelenie pre 
zlepšenie podmienok a skvalitnenie prostre
dia pre darcov krvi.

Detské centrum Pampúšik pre nákup pomô
cok a vybavenia detského centra a zároveň 

môžu usporiadať mikulášsky a vianočný ve
čierok pre deti. 

Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov vyu
žije finančný dar na organizovanie rôznych 
akcií pre dôchodcov. 

Organizácia postihnutých chronickými cho
robami, Únia nevidiacich a slabozrakých, 
Slovenský zväz telesne postihnutých a ostat
ní, tí všetci použijú finančný dar na zlepšenie 
fungovania ich činnosti, ktorá je dobrovoľná 
a nezištná a odkázaná na takéto príspevky. 

V záverečnom príhovore GR spoločnosti 
Slovarm uistil zúčastnených, že vzhľadom 
na ľudský aspekt tejto podpory, v nej určite 
budeme pokračovať aj v nasledujúcich ro
koch.

Slovarm a Bytový podnik Myjava aj v tomto roku 
podporil i  neziskové organizácie na Myjave  
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PRIPRAVUJEME

V budúcom čísle vám opäť prinesie-

me množstvo zaujímavých článkov 

o našich spoločnostiach.

Výhercovia súťaže s EG NEWS 3/2022 

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 28. 2. 2023 a vyhrajte opäť  
3x  nákupnú  poukážku  NAY  elektrodom 
v  hodnote  100  eur! Losovanie výhercu sa 
uskutoční 10. 3. 2023. Meno výhercov zve
rejníme v decembrovom EG News. Súťaž je 
určená len pre zamestnancov spoločností 
v Energy Group! 

Koľkým kolegom sme pomohli cez Pod-
pornú asociáciu EG za rok 2022 ?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

Súťaže s firemným časopisom EG News sa 
zúčastnilo vyše 316 zamestnancov. Tentokrát 
sme súťažili o 3x  100-eurovú  poukážku 
na nákup v TESCO. 

Šťastnými výhercami sa stali:

Igor Dycha – Slovarm 
Martin Vinc – Prematlak
Anna Dušinská – PD Čečejovce

Výhercom srdečne gratulujeme!

Výhercov vyžreboval Ing. Štefan Vystavel, 
Group PR manažér EG

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

GRATULUJEME!

60 rokov

Elena Mocková – Slovarm

Ivan Ondriáš – HKS FORGE

50 rokov

Marián Čamara – Slovarm

Anna Kramárová – Slovarm


