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Mať kvalitného pracovníka je momentálne veľ-
kou výzvou snáď pre všetky výrobné podniky. Aj 
preto musíme vystúpiť z našich kancelárií a ísť 
ho hľadať na miesta, ktoré majú potenciál. Aktu-
álne bol takým miestom veľtrh práce JobSpoTT. 

Náš stánok sme rozložili v trnavskej mestskej 
športovej hale. Trnava má ako mesto bohatú 
históriu spojenú s priemyslom. Aj dnes je tu 
veľa firiem, ktoré sú v dobrej kondícii, a tak je 
práca v jednej z nich stále zaujímavou príležitos-
ťou pre tunajších ľudí. My sme na pracovnom 
veľtrhu ponúkali pozície, ktoré obsadzujeme 
priebežne – pracovník kovania, prevádzkový 
zámočník, prevádzkový elektrikár, mechanik 
elektronik, sústružník a frézar CNC, kontrolór 
kvality – výstupná kontrola. 
 
Koho sme zaujali
Pri našom stánku sa pristavovali hlavne ľudia 
s odborným vzdelaním. Prišli takí, ktorí si mo-
mentálne nevedia nájsť prácu v odbore alebo 
hľadajú príležitosť bližšie k svojmu domovu. Na 
podrobnosti sa nás pýtali študenti vysokých 

Opäť prišiel koniec roka a to je už pravidelne 
čas, kedy naše spoločnosti Slovarm, Slovplast 
Myjava a Bytový podnik Myjava odovzdávajú 
finančnú pomoc neziskovým organizáciám 
pôsobiacim v myjavskom regióne. Odovzdá-
vanie sa uskutočnilo v spolupráci s mestom 
Myjava v priestoroch Kultúrneho domu Samka 
Dudíka. Znovuzvolený primátor Myjavy, Pa-
vel Halabrín, privítal všetkých zúčastnených, 
vyzdvihol skutočnosť, že naše spoločnosti, 
ako jedny z mála podnikateľských subjektov 
na Myjave, nielenže sponzorujú aktívny šport 
v meste, ale podporujú aj neziskové organi-
zácie zamerané na sociálnu oblasť a kultúru. 
Generálny riaditeľ Slovarmu Ing. Bohuslav 
Koči poďakoval zástupcom neziskových orga-
nizácií za ich aktivitu a pomoc okoliu a spo-
ločne s generálnym riaditeľom Slovplastu Ra-
dovanom Pobočíkom a konateľkou Bytového 
podniku Myjava Ing. Evou Krčovou odovzdali 
finančnú pomoc zástupcom organizácií. 

Štvorica študentov trnavskej dopravnej prie-
myslovky hájila slovenské národné farby na 
pretekoch energeticky najefektívnejších vozidiel 
planéty. S automobilom, ktorý sami zostrojili, 
vycestovali do Londýna na 34. ročník pretekov 
v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 
2018. 

Mladý tím z Trnavy súťažil v konkurencii 147 
tímov z celej Európy v kategórii prototypy na 
elektrický pohon s vozidlom. Svoje nádeje 
vkladali do vozidla s pákovým riadením a ka-
rosériou z laminátu a uhlíkových vlákien. Po 
minuloročnej premiére sa teraz snažili vychytať 
všetky chyby a zdokonaliť svoju jazdu tak, aby 
dokázali prejsť na jedno nabitie čo najviac kilo-
metrov. Napokon sa tešili z výkonu 153 km na 
jednu kilowatthodinu. Len pre porovnanie, víťa-
zom tejto kategórie sa stal tím ECO-DIMONI zo 
Španielska, ktorého najlepším výsledkom bolo 
742 km/kWh. 

Leteli vďaka kováčni 
Dopraváci z Trnavy boli najmladším sloven-
ským tímom a jediným stredoškolským tímom, 
ktorý tento rok reprezentoval Slovensko na tých-
to pretekoch. S výsledkom boli po súťaži spo-
kojní. „Tento študentský projekt ma naučil, ako 
prepojiť teóriu s praxou. V Londýne sme mohli 

škôl aj budúci absolventi stredných odborných 
škôl. Najviac otázok mali manželky, ktoré hľada-
li prácu pre svojich mužov a mamy, ktoré chcú 
so zamestnaním pomôcť deťom. 

Ako sme dopadli
Tešíme sa, že na veľtrhu práce ľudí zaujala 
naša výroba. Pýtali sa na naše výrobky a boli 
prekvapení, v akých významných zariadeniach 

Teší nás, že sme mohli pomôcť organizáciám 
s rôznymi aktivitami, od tanečnej školy pracu-
júcej s deťmi až po myjavské kluby aktívnych 
dôchodcov. Práve tí nám porozprávali o množ-
stve akcií, ktoré v priebehu roka pripravujú 
a uistili nás, že nám u nich držia miesto... vidieť tímy z iných zahraničných škôl a porovnať 

sa s nimi,“ povedal Andrej Karaba, mechanik 
a vodič trnavského tímu. Podľa neho využili pri 
konštrukcii vozidla rovnako vyspelé technoló-
gie, ako tie najlepšie tímy, ktoré na súťaž prišli. 
Po vlaňajšej premiére na súťaži bola účasť tých-
to stredoškolákov otázna, predsa len, cestovné 
náklady do Londýna, ubytovanie a strava nie sú 
najlacnejšou záležitosťou. A práve v tomto sme-

re podala dopravákom pomocnú ruku kováčňa 
HKS Forge. Celému tímu na čele s mentorom 
Milanom Eliášom uhradila letenky do hlavného 
mesta Anglicka. Tím sa z podpory veľmi pote-
šil. „Príprave na súťaž sme venovali veľa času, 
energie a našich síl. Sme radi, že aj vďaka ko-
váčni sme mohli ako zástupcovia jedinej stred-
nej školy hájiť farby Slovenska,“ povedal peda-
góg Milan Eliáš. 

a v ktorých kútoch sveta ich používajú. Veľmi 
nás potešilo aj to, že sa pri stánku pristavili aj 
bývalí zamestnanci, ktorí sa zaujímali o to, ako 
sa kováčni a niekdajším kolegom darí. Z veľtr-
hu sme si odniesli viaceré zaujímavé životopisy 
uchádzačov, ktorým sa čoskoro ozveme. Verí-
me, že aj vďaka nemu získa kováčňa HKS For-
ge nejedného kvalitného zamestnanca. 

Kováčňa na love nových zamestnancovPodpora neziskových organizácií 
na Myjave je už tradíciou

Mladí Trnavčania pretekal i 
s vlastným automobilom v Londýne

Zamestnávatelia mali koho zaujať. Do mestskej športo-
vej haly prišlo veľa ľudí. 

V stánku kováčne sa ľudia dozvedeli o aktuálnych 
pracovných ponukách. Informovali ich
výrobno-technický riaditeľ Vladimír Kuracina, Ivana 
Kajanová z oddelenia enviromentu a bezpečnosti pri 
práci a personalistka Miroslava Hercová. 

Tento rok sme finančne podporili:

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 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
Tanečná škola BIBS

Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave so svojim učiteľom Milanom Eliášom (vľavo) a s automobi-
lom, ktorý sami skonštruovali.
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Prvé ohlásili Vianoce už tradične nákupné centrá. To sme si všetci v duchu zašomrali, 
ako nám, takto dopredu, kazia radosť. Na námestiach sa potom rozložili stánky s pun-
čom a vareným vínkom, pri ktorých si s nadšením dohodneme rande s priateľmi. Naj-
krajšie sviatky v roku sú za dverami. Počítame dni do Štedrého večera a kalkulujeme, 
čo všetko dovtedy treba dokončiť, stihnúť a na čo nezabudnúť. 

Eva Romančíková,
personalistka a mzdárka, SLOVARM 

Keď sme boli deti, hľadali sme po skriniach 
darčeky. Rodičia ich však mali ukryté skutoč-
ne dobre, a tak sme sa Štedrý večer už len ču-
dovali, odkiaľ sa pod tým stromčekom objavili. 
Zbožňujem, keď ihličie rozvonia celú domác-
nosť, preto mávame dodnes živý stromček. 
Najkrajší vianočný moment je, keď si ako ro-
dina sadáme k štedrovečernému stolu. Naším 
menu sú typické slovenské jedlá. Kapustnica, 
tú priam zbožňujem a môžem ju jesť až do 
Silvestra, ryba a majonézový šalát. Na našom 
stole nemôžu chýbať ani oblátky s medom 
a hriate, teda slivovica s medom. Po večeri 
prekrojíme jabĺčko a rozlúskneme oriešok. Na 
čo sa tento rok teším najviac? Na tie usmiate 
tváričky detí, ktoré hovoria za všetko. Ale pri-
znávam, teším sa aj na voľno a oddych v kru-
hu rodiny. Kolegom prajem pohodu, zdravie, 
aby si vychutnávali čaro Vianoc a našli si čas 
na ľudí, na ktorých ho cez rok nemajú. Viano-
ce sú predsa aj o tom, aby sa ľudia dokázali 
trošku zastaviť a venovať sa samým sebe. 

Eva na Vianociach miluje kapustnicu a vôňu ihličia.

Jaroslava Makišová
vedúca expedície, SLOVARM 

Nikdy nezabudnem na Vianoce, keď som 
mala 18 rokov. Skončila som cez sviatky s no-
hou v sadre a bolo to pre mňa ťažké, lebo som 
celé dni trávila doma. Tieto sviatky si najviac 
užívam práve v súčasnom veku, teším sa 
z detí, z vnúčat a z rodinnej pohody. Na našom 

štedrovečernom stole budeme mať tradičné 
slovenské menu a pripijeme si myjavskou sli-
vovicou. Kolegom prajem najmä pevné nervy, 
veľa sily a veľa peňazí! 

Jaroslava si Vianoce najviac užíva práve v tomto veku.

Nicoleta Gaidos, 
montážna pracovníčka, SLOVARM 

Najväčšie čaro mali pre mňa Vianoce v det-
stve, keď sme ako deti s napätím očakávali 
darčeky. Aj u nás sa stretla celá rodina, varili 
sme kapustnicu, šalát a rybu. Tento rok sa te-
ším najmä na priateľa a na rodinu. Kolegom 
prajem to najdôležitejšie - zdravie. 

Nicoleta sa už teší na stretnutie s rodinou.

Anna Jurášová 
montážna pracovníčka, SLOVARM 
Nikdy nezabudnem na to, s akou radosťou 
a nadšením sme si pod stromčekom rozba-
ľovali darčeky. Najkrajšie Vianoce som jed-
noznačne zažívala ako dieťa. Dnes už pre mňa 
majú sviatky inú príchuť, no tiež sa na ne te-
ším. Najmä na to, ako si oddýchnem, na to, 
ako navarím kapustnicu, pripravím kapra a ša-
lát. A čo by som popriala kolegom? Vianočné 
odmeny 

Anna si želá, aby kolegov neobišli vianočné odmeny. 

Alena Lajdová
asistentka GR, SLOVPLAST Myjava

Cez Vianoce sú k sebe ľudia lepší, hodnotí Alenka.

V detstve boli u nás Vianoce každý rok ako 
„cez kopirák“. Celý deň sme pozerali roz-
právky, spoločne pripravili zemiakový šalát, 
priniesli betlehemské svetlo, zjedli večeru 
a rozbalili darčeky pod stromčekom. Páčila 
sa mi nefalšovaná radosť môjho o osem ro-
kov mladšieho brata z toho, že Ježiško nechal 
pod stromčekom niečo aj pre neho. Dnes si 
najviac užívam rodinnú pohodu a celkovú 
atmosféru Vianoc, keď sa všetci snažia byť 
k sebe lepší a milší. Toto kúzelné obdobie mi 
neprekazia ani vianočné reklamy a všadeprí-
tomné svetielka považujem za najkrajší gýč  
Naše tradície sú také, ako u väčšiny Slovákov, 
niekoľko zvykov som si však zachovala od 

rodičov. Pred večerou niekto povie vianočný 
vinš, pomodlíme sa, rozkrojí sa jabĺčko na toľ-
ko častí, koľko je za stolom ľudí a každý zje 
svoju časť. Má to symbolizovať, že aj keď sa 
rozídeme do sveta, o rok sa takisto zídeme 
pri štedrovečernom stole. Nasledujúce dni 
ma čaká upratovanie, drahý bude mať úlohu 
nezavadzať pri ňom  Navaríme si však spo-
lu a spoločnosť nám prvýkrát bude robiť náš 
malý psíček. Milí kolegovia, želám vám pokoj-
né a láskyplné vianočné sviatky, aby ste ich 
prežili v kruhu svojich najbližších a oddýchli 
si fyzicky aj duševne. Nemyslite na minulosť, 
nezaťažujte sa budúcnosťou, ale naplno si vy-
chutnajte čaro prítomného okamihu. Snažte 
sa byť lepší, ohľaduplnejší, myslite pozitívne 
a ono sa vám to určite všetko vráti.

Michaela Vávrová
montážna pracovníčka, SLOVPLAST Myjava

Najväčšie čaro majú pre mňa vianočné sviat-
ky teraz, keď mám svoju rodinu, svoje vlastné 
dieťa. Pochopila som, aké zbytočné je nahá-
ňať sa za darčekmi a upratovať celý byt kvôli 
jednej chvíli – kvôli rozbaľovaniu darčekov, po 
ktorej aj tak bude hore nohami. Najväčšie čaro 
máme doma vtedy, keď sme spolu a venuje-
me sa tomu, čo máme radi, pretože vtedy sme 
všetci spokojní. Viem, že nepôjdeme spať, 
kým nenavštívime celú rodinu. Vždy si spome-
nieme aj na úsmevné príhody z detstva, na to, 
čo sme zažili aj s blízkymi, ktorí už medzi nami 
nie sú. Tiež viem, že môj priateľ mi opäť pripo-
menie, že čakáme Ježiška, a nie hygienu, kto-
rá, keď neprišla doteraz, 24. decembra nám už 
určite nezazvoní  A že keby aj náš staručký 
vianočný stromček spadol, lebo ho zdobíme 
spolu s dcérou a nezostala na ňom ani jedna 
salónka, pretože ich priateľ potajomky opäť 
povyjedá, Vianoce prídu a odídu a my ich 
budeme prežívať spolu. Určite si budem dlho 
pamätať na moment, keď si vlani balilo moje, 
vtedy trojročné dievčatko svoj darček a veľmi 
sa tešilo, ako si poň Ježiško priletí a potom jej 
ho položí pod stromček  Všetkým kolegom 
a kolegyniam želám šťastie nielen z darčekov 
a nielen počas sviatkov, aby sa vedeli radovať 
aj z maličkostí, hlavne tých nehmotných, a to 

počas celého roka, častejšie sa zastaviť a ve-
novať čas sebe a tým, na ktorých im záleží. 
Netešiť sa iba na víkend, ale nájsť si aj vo všed-
ných dňoch niečo pozitívne. Našim vedúcim 
najmä pevné nervy a dobré rozhodnutia, me-
nej starostí a viac úsmevov. A tiež si prajem, 
aby nám obyčajná ľudskosť, ktorá sa zvykne 
objaviť aspoň na Vianoce, vydržala čo najdlh-
šie. Aby sme dokázali prijať situácie s trochou 
nadhľadu a kvapkou humoru. Samozrejme, 
veľa osobných a pracovných úspechov.

Miške priateľ každý rok pripomína, že čakajú Ježiška, 

a nie hygienu.

Denisa Dubovská
kontrolórka kvality, HKS Forge

Od ôsmych rokov som silno pochybovala 
o tom, že darčeky k nám teperí Ježiško. Na-
priek tomu som nedokázala prísť na to, ako ich 
rodičia pod stromček dopravia. Keď mi to pre-
zradili, obdivovala som ich snahu ešte viac  
Vždy som sa veľmi tešila na rituály ako zdobe-
nie stromčeka, pečenie perníkov a medvedích 
labiek a tiež na vianočné piesne, ktoré sme 
si púšťali celý deň. Najkrajší moment bol, keď 
sme po celodennom strese zasadli k vianočnej 
večeri. Krásne sme si prestreli stôl, zhasli svetlá 
a len pri sviečkach sme potichu večerali. Mali 
sme rozťahovací stôl, takže sa nám tam všetko 
zmestilo, nikto od neho nemusel vstávať a ne-
narušila sa tá pokojná chvíľka. A potom potichu 
zazvonil zvonček. Tento rok sa teším na od-
dych pri medvedích labkách  a aj na to, že po 
dvoch rokoch opäť uvidím môjho brata. Všet-

kým kolegom prajem príjemné, ničím nerušené 
prežitie sviatkov presne v takom duchu, v akom 
si ich sami želáte. Nech vám nič nekazí radosť 
a nech sa vám splnia všetky vaše najtajnejšie, 
najúprimnejšie sny.

Marek Malovec
technológ tepelného spracovania, HKS Forge

Kedy som sa na Vianoce tešil najviac? Ešte 
v predškolskom veku, v čase plnom naivity, že 
svet je krásny a že existuje dobrý dedko, ktorý 
rozdáva darčeky  Vianoce boli pre mňa ča-
som dúfania, že som bol dosť poslušný na to, 
aby som dostal, čo som si želal. Na Ježiška, či 
deda Mráza - mal som v tom chaos, som veril 
tak tradične. Bol som dieťaťom vo veku, keď 
verí všetkému, dokonca aj svojim rodičom  
Nikdy nezabudnem na Vianoce, keď sme so 
súrodencami dostali autodráhu a aj s otcom 
sme pretekali až do rána druhého dňa. Potiah-
li sme vlastne dvanásť hodinovku. Tento rok si 
chcem počas Vianoc hlavne dobre oddýchnuť 
a načerpať energiu na ďalší boj  Všetkým 
prajem pohodu, aby si užili sviatky a voľno bez 
stresov asi tak, ako sa spieva v pesničke od 
Chinasky: Pohoda klídek a tabáček...

Marekov naj darček bola autodráha, Denisku prekvapo-

vala taktika rodičov pri nosení darčekov pod stromček.

Patrik Popovič
technológ, HKS Forge

Pekné spomienky na Vianoce mám z obdobia, 
keď som mal asi šesť rokov. Všetci ľudia v na-
šej dedine mali poodostierané okná a pri nich 
svietili vyzdobené stromčeky. My sme ich cho-
dili od domu k domu pozorovať a pod nohami 
nám vŕzgal sneh. Ako dieťa som vždy odrátaval 
dni do Vianoc. Na Ježiška som prestal veriť vte-
dy, keď mi namiesto darčekov, ktoré som mu 
kreslil, začal nosiť veci, o ktorých si moji rodičia 
mysleli, že ich potrebujem – ponožky, tepláky 
a papuče. Najkrajšou spomienkou na Vianoce 
bol pre mňa šťastný výraz mojej dcéry, keď si 
rozbaľovala darčeky. Tieto sviatky sa teším naj-
mä na to, že ráno nemusím skoro vstávať a dva 
týždne neuvidím kolegov  Týmto im želám 
hlavne zdravie a rodinnú pohodu bez hádok, 
stresu a prehnaného upratovania.

Zamestnanci Energy Groupe prezrádzajú, aké boli ich Vianoce kedysi a aké sú dnes Výnimočné 
spomienky, 
príhody a želania Každý z nás prežíva Vianoce po svojom. Niekto pozerá od rána do večera rozprávky, niekto sa 

teší na rozhovory a prechádzky s blízkymi. V našich srdciach ukrývame najtajnejšie spomienky 
na naše detské Vianoce, ktoré sa aj po rokoch vynoria vždy pri zdobení vianočného stromče-
ka. Pocity šťastia, ktoré sme sami prežívali, chceme teraz posunúť našim rodinám. Nasledu-
júce riadky patria zamestnancom Energy Group. Pre vás všetkých, ktorí teraz držíte v rukách 
posledné tohtoročné číslo našich novín, prezradili podrobnosti o ich Vianociach. A pridali aj 
priania pre kolegov. Príjemné čítanie, priatelia. 

Strojárska výroba
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Juraj Pukanec
konštruktér, HKS Forge

Najkrajšie Vianoce som prežíval ako päťročné 
dieťa. Veľmi som sa tešil na to, ako sa budeme 
hrať s dedkom pri stromčeku a rozbaľovať dar-
čeky. Dodnes mám na neho pekné spomien-
ky, aj keď práve s ním súvisí aj veľmi smutný 
vianočný moment. Nikdy totiž nezabudnem na 
to, ako som bol pri ňom, keď nám na Viano-
ce v roku 2005 zomrel. Tento rok sa teším na 
stíšenie. Celý rok sa človek stále niekam na-
háňa, niečo robí, a tak sa teším na dni, keď si 
odpočiniem, na chvíľku zabudnem na problé-
my a povinnosti. Budem so svojimi najbližšími 
a spolu si pripomenieme pravý význam týchto 
sviatkov. Kolegom prajem hlavne dve veci, 
zdravie a šťastie. Pretože keď je človek zdravý 
a šťastný, potom mu nič nechýba 

Peter Pukanec
hlavný konštruktér, HKS Forge

Ako malí chlapci sme s bratmi túžobne oča-
kávali darčeky, ktoré si nájdeme pod strom-
čekom. Keď som dospel, začal som mať 
väčšiu radosť z toho, že aj ja môžem obda-
rovať svojich najbližších a zo spoločného 
rozbaľovania darčekov. Všetko to prekonali 
vianočné momenty v čase, keď som si zalo-
žil vlastnú rodinu. Pretože radosť detí je pre 
ich rodiča tou najväčšou a najkrajšou. I keď 
Vianoce znamenajú pre rodinu zvláštne ob-
dobie uponáhľaných príprav, napokon príde 
pokoj, odpočinok a zvláštne duchovno. Keď 
som bol malý, „fungoval“ u nás doma Dedo 
Mráz. K starým rodičom nosil darčeky Ježiško 
a takto je to dodnes aj v našej rodine. K moj-
im Vianociam sa viaže aj smutný moment. Na 
Prvý sviatok vianočný nám zomrel svokor, kto-
rý býval s nami. Moje deti boli ešte pomerne 
malé. Prajem všetkým šťastné a veselé Via-
noce v rodinnom kruhu, spokojnosť, pohodu 
a hlavne zdravie. A všetkým Slovákom prajem, 
aby konečne nastal čas, keď prestanú závidieť 
ostatným a budú bezvýhradne hrdí na to, že 
sú Slováci a žijú na Slovensku.

Juraj (vľavo) a Peter Pukancovci zažili na Vianoce aj 

veľkú stratu.

Zuzana Šarmírová 
referentka, HKS Forge

Vianočné čaro pre mňa nikdy nezmizlo, no 
asi úplne najviac som sa na tieto sviatky teši-
la v detstve. Vtedy som milovala rozbaľovanie 
darčekov, dnes sa zasa teším z toho, že ja ob-
darujem mojich blízkych a uvidím ich radosť. 
Na to, že darčeky nosí Ježiško, som verila až 
do chvíle, keď som uvidela našich pobehovať 
k stromčeku s balíčkami v rukách. Nikdy ne-
zabudnem na Vianoce, keď sme si so sestrou 
veľmi priali živý stromček. Rodičia nám neve-
deli povedať nie, a tak do bytu dovliekli obro-
vitánsky strom, ktorý tatino na balkóne musel 
rezať, aby sa vôbec zmestil do stojana. Dnu 
prišiel s krvavými rukami, čo bol trochu straš-
ný moment, no podstatné je, že rodičia by pre 
nás urobili čokoľvek, len aby sme mali pekné 
Vianoce. Aj tento rok sa už teším na výnimoč-
nú atmosféru, ku ktorej patrí pečenie koláčov, 
napätie aj obdarovanie blízkych. Všetkým ko-
legom prajem, aby prežívali Vianoce v kruhu 
ľudí, na ktorých im záleží a aby si užili ten čas 
pohody, kedy sa nemusia za ničím naháňať. 

Pre Zuzku majú Vianoce výnimočné čaro.

Gabriel Gábor
technický riaditeľ, Prvá teplárenská 

Najväčšie čaro mali pre mňa vianočné sviatky 
do približne desiatich rokov. Vždy sme sa tešili 
na to, že budeme mať viac času na lyžovanie, 
sánkovanie a viac voľnosti od školy. Povinnosti 
pomáhať doma rodičom pri hospodárstve, nás 
však nikto nezbavil. Ráno sme sa museli po-
starať o dobytok, nakŕmiť a napojiť ho, vynosiť 
hnoj. Po celodennej práci sme potom zasadli 
k štedrovečernému stolu, jedli sme bobaľky 
s makom, gruľanyky a slané sardinky. Boli to 
skromné Vianoce. Dnes je všetko jednoduch-
šie, nemusíme sa starať o dobytok, len sami 
o seba. Nikdy nezabudnem na predvianočné 
zabíjačky. Kedysi boli tradíciou a mali veľké 
čaro. Všade bolo cez meter snehu, mrzlo až 
praštilo a ráno okolo šiestej sa začali prípravy. 
Celá ulica ožila, horeli ohne, lebo prasiatka sa 
pri potoku opaľovali slamou. No a na čo sa mo-
mentálne najviac teším? Na pokoj a pohodu 
doma s manželkou. Všetkým kolegom v Ener-
gy group prajem hlavne zdravie, potom zdravie 
a ešte raz zdravie, šťastie, lásku a pohodu a aby 
sa každému splnilo, čo si predsavzal.

Tento rok sme v trnavskej kováčni HKS Forge 
dostali nápad. Začali sme spoluprácu s tunaj-
ším detským domovom, nuž a kedy je lepší 
čas pre nezištnú pomoc, ako v predvianoč-
nom období? Deťom sme preto vymysleli pre-
kvapenie, o ktorom ešte netušia.

S vychovávateľmi si napísali vianočné pria-
nia a riaditeľka domova nám ich do kováčne 
poslala aj s menami a vekom detí. Na dvere 
sekretariátu sme si dali vyrobiť plagát s via-
nočným stromčekom a naň sme prilepili via-
nočné gule. Do nich sme ukryli priania detí 
a kolegovia si postupne vyberali jednu za 
druhou, aby sme mohli spoločne splniť všet-
ky tajné želania.

Naše malé tajomstvo
Niektorí kolegovia prišli aj s vlastnými nápad-
mi, akým darčekom by mohli „domovákov“ 
obdarovať. Vymýšľali podľa toho, čo sa im 

Na Slovensku akútne chýbajú nájomné byty. 
Ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť či pre-
sťahovať za prácou, tak majú často len dve 
možnosti. Buď budú platiť drahší komerčný 
nájom, alebo sa zadlžia kvôli kúpe vlastnej 
nehnuteľnosti. Máme totiž najnižší podiel ná-
jomného bývania v Európe. To tvorí len šesť 
percent všetkých bytov.
V krajinách Európskej únie sa podiel nájom-
ných bytov pohybuje od 19 percent až do 62 
percent z celkového bytového fondu. Dobrým 

samým v podobnom veku páčilo, alebo pod-
ľa toho, po čom momentálne túžia ich deti. 
V priebehu dvoch týždňov nosili darčeky 
k nám na sekretariát, boli to hlavne hračky, 
kozmetika, drogéria, knihy a oblečenie. Pani 
riaditeľka ich príde čoskoro vyzdvihnúť a deti 
si ich napokon nájdu zabalené pod vianoč-
ným stromčekom. Nedozvedia sa, že darče-
ky sú od nás, zostane to naším malým tajom-
stvom. 

Jeden pre druhého
Ľudia v kováčni sa veľmi potešili tomuto ná-
padu a hneď prvý deň sa nám rozchytala 
viac ako polovica vianočných gulí s priania-
mi. Myslím, že sa momentálne máme veľmi 
dobre, aj keď si to mnohí neuvedomujeme. 
Máme šťastie, že máme rodiny a blízkych 
a vždy sa nájde niekto, kto nám pomôže. Nie 
každý však má podobné šťastie. Aj preto by 
si ľudia mali navzájom pomáhať. 

Ivana Kajanová 

príkladom by pre nás mohlo byť napríklad 
Rakúsko, ktoré sa nezameriava len na ľudí 
s nízkymi príjmami, ale kvalitné bývanie chce 
umožniť aj širším vrstvám.
Podiel nájomných bytov v Rakúsku tvorí až 42 
percent z celého bytového fondu, v Česku je to 
už len 21 percent, ale stále podstatne viac ako 
na Slovensku, kde sme na úrovni 6 percent.
Podobne je to aj v meste pôsobenia Bytové-
ho podniku Myjava, kde je v ponuke od mes-
ta na prenájom len 81 bytov. Mestský úrad 
eviduje mnohonásobný dopyt po nájomných 

bytoch, preto chce v budúcnosti túto situáciu 
riešiť ďalšou výstavbou.
Na túto situáciu zareagoval Bytový podnik 
Myjava prestavbou bývalej administratívnej 
budovy BPM na nájomné byty. V priestoroch 
pripravujú štyri jednoizbové byty s rozlohou 29 
m2 až 44 m2 a osem dvojizbových bytov s roz-
lohou od 46 m2 do 71 m2. K bytu patrí taktiež 
pivnica a pripravených je aj 12 parkovacích 
státí a 3 garáže. Byty budú k dispozícii nájom-
níkom v prvom štvťroku 2019, ale už teraz je 
o ne veľký záujem.

V kováčni máme strom želaní, ktoré sami plníme 

Bytový podnik Myjava pripravuje nové nájomné byty na Myjave

Zamestnanci kováčne boli z nápadu nadšení. Okamžite 
začali plniť detské želania.

Strojárska výroba Výroba a distribúcia energíí
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PRIPRAVUJEMEVýhercovia súťaže s EG NEWS 3/2018 

Aj v tomto čísle pokračujeme v súťaži o 3 hod-
notné 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. 02.  2019 a vyhrajte opäť 3 x nákupnú po-
ukážku Elektrodom Nay v hodnote 100 EUR! 
Losovanie výhercu sa uskutoční 7. 3. 2019. 
Meno výhercov zverejníme v marcovom EG News.

Súťaž je určená len pre zamestnancov spoloč-
ností v Energy Group!

Koľko neziskových organizácií na Myjave 
sme v roku 2018 podporili?

Správna odpoveď: 

Vaše meno a adresa: 

Zamestnávateľ:

SÚŤAŽ
✁

Naši oslávenci

GRATULUJEME!

60 rokov

Karol Tóbl HKS Forge

Pavol Kalina HKS Forge

Ľubomír Šesták Slovarm

Dušan Kopas Slovarm

Anna Zigmundová Slovarm

50 rokov

Štefan Boháček HKS Forge

Štefan Košarik Slovarm

František Bartko PD Čečejovce

Súťaže s firemným časopisom EG News sa 
zúčastnilo vyše 360 zamestnancov. Tentokrát 
sme súťažili o 3 x 100 eurovú poukážku na 
nákup v OD Tesco. Šťastnými výhercami sa 
stali:

Ján Šebesta – PD Popudinské Močidľany

Jaroslava Černáková – Slovarm Myjava

 Oľga Gašová – Slovplast Myjava

Výhercom srdečne 
gratulujeme a prajeme 

krásne Vianoce!

Výhercov vylosoval Ing. Peter Bartošík

V budúcom čísle vám opäť prinesie-

me množstvo zaujímavých článkov 

o našich spoločnostiach.


