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Príhovor

Vážené kolegyne, milí kolegovia, 

dovoľte, aby som sa Vám na záver roka prihovoril prostredníctvom nášho firemného časopisu. Je to už päť rokov, 
čo naša spoločnosť zahájila projekt „obnovy“ slovenského obranného priemyslu prostredníctvom konsolidácie 
menších spoločností pod hlavičkou skupiny MSM. Každým rokom naša spoločná skupina rastie, posilňuje posta-
venie, buduje nové perspektívne firmy a vytvára dobré meno spoločnosti. 
Za toto obdobie sme úspešne integrovali viac ako desať výrobných a vývojových spoločností. Prevažne sa jednalo 
o dlhodobo stratové spoločnosti orientované na domáci trh s nejasnou budúcnosťou. Dnes môžeme povedať, že 
máme za sebou úspešný príbeh. Väčšina firiem dosahuje dlhodobo pozitívne hospodárske výsledky so stabilným 
výhľadom. 
Podarilo sa nám vyvinúť a uviesť na trh nové výrobky, čo vytvára predpoklady na zabezpečenie konkurencie-
schopnosti našich spoločností aj do nasledujúceho obdobia. 
Každý z Vás má na tom svoj podiel, veď spoločne je nás viac ako 1500 zamestnancov, ktorí tvoria každý deň 
hodnoty pre svoju firmu, región a krajinu. 
Pri zaujímavej a dobre odvedenej práci čas rýchlo ubieha a ja pozorujem, ako sa vianočné sviatky čoraz častejšie 
vracajú. Tak rýchlo beží čas. Sú tu opäť Vianoce a s nimi atmosféra bilancovania, očakávania a nádejí.
Aj keď každý z nás je v inom kúte Slovenska, Srbska či Macedónska, spoločne sme silná skupina MSM GROUP. 
Chcel by som využiť chvíľu Vianoc, pretože to je ten správny okamih na vyjadrenie úcty a vďaky každému jedné-
mu kolegovi, nakoľko ste neoddeliteľnou súčasťou skupiny a jej úspechu. Ďakujem, veľmi si vážim, čo pre nás 
robíte. 
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2018.

Ing. Marián Goga, PhD.
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Aktuálne

vyšší manažment. „Čiže tie pozície gene-
rálnych riaditeľov a finančných riaditeľov, 
ktoré zatiaľ chceme riešiť ľuďmi zo Sloven-
ska,” dodal na záver prezident Goga.
Holding CZECHOSLOVAK GROUP a  jeho 
slovenská vetva MSM GROUP pôsobia 
v  oblasti obrannej a  civilnej priemyselnej 
produkcie. Na  Slovensku sa spoločnosť 
MSM podieľa aj na  oživení podniku ZTS 
Metalurg v Dubnici nad Váhom.
Portfólio holdingu zahŕňa výrobu a  pre-
daj vojenských a špeciálnych vozidiel, te-
rénnych nákladných automobilov, zbraní 
a  zbraňových systémov, munície, strojá-
renských produktov pre automobilový, že-
lezničný a  letecký priemysel či brzdových 
systémov pre koľajové vozidlá, rovnako 
ako cestné, dopravné a logistické služby.

Otvorenie spoločnosti  
14.OKTOBAR

Na slávnostnom akte prevzatia závodu sa 
zúčastnili aj predstavitelia srbskej vlády, 
vrátane jej premiérky Any Brnabičovej. 
„Toto je projekt, ktorému sa venujeme už 
viac ako dva roky - pôvodne sme zvažo-
vali medzi piatimi spoločnosťami v Srbsku. 
Práve 14.OKTOBAR sa nám zdala najvý-
hodnejšia z hľadiska nášho portfólia. Ide 
o spoločnosť, ktorá má rozloženie výroby 
asi tak 30 percent špeciálna výroba a 70 
percent civilná výroba,” ozrejmil pre TASR 
prezident MSM GROUP Marián Goga.
V  tomto strojárskom výrobnom gigante 
v meste Kruševac pracovalo v minulosti až 
8000 ľudí. Výroba bola zameraná prevaž-
ne na civilný program výroby stavebných 
a  poľnohospodárskych strojov a  klasické 
trieskové obrábanie. Súčasťou bol aj ob-
ranný segment zameraný na  výrobu veľ-
kokalibrovej munície. Pred dvoma rokmi 
sa však spoločnosť IMK dostala do  kon-
kurzu a  momentálne zamestnáva sotva 
130 zamestnancov. 
„My už teraz pripravujeme zmluvy pre 
takmer 160 ľudí, ktorí nastúpia v  prvej 
etape. Povedzme, že v horizonte jedného 
roka by sme mohli zamestnať do  tisícky 
ľudí,” doplnil Marián Goga. S  problé-

mami pri nábore nových zamestnancov 
nepočíta. „Úprimne, to je práve dôvod, 
prečo sme išli sem. Na Slovensku výrazne 
pociťujeme práve absenciu motivovaných, 
technicky zdatných ľudí. Jedna generácia 
dnes z nášho pohľadu chýba. Tu sme sa 
práve stretli s tým, že väčšina zamestnan-
cov je v  produktívnom veku a  s  veľkým 
záujmom o prácu. V okolí je 20-percentná 
nezamestnanosť, takže ľudia majú záujem 
pracovať,” uviedol.   
Na mieste mu však chýba odborne zdatný 

Slovenská spoločnosť MSM GROUP v symbolický dátum 14. október 2017 oficiálne prevzala 
do svojho vlastníctva v minulosti jeden z troch najväčších závodov v Srbsku - 14.OKTOBAR. 
V tomto strojárskom podniku plánuje zamestnať stovky nových pracovníkov, pokračovať 
vo vojenskej výrobe, ale i rozvinúť výrobu pre civilnú oblasť.

Ana Brnabičová, Jaroslav Strnad, Vojislav Sparaval, Ing. Marián Goga, PhD.

Ing. Marián Goga, PhD.

Ing. Marián Goga, PhD.
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Aktuálne

  Slávnostné otvorenie 
 Slovak Training Academy

„Ďalšie tri vrtuľníky sú na  ceste, takže 
toto výcvikové stredisko bude mať štyri 
vrtuľníky Black Hawk. Budeme cvičiť jed-
nak zahraničných klientov, armádnych 
pilotov aj záchranné zložky. V  podstate 
budeme tento výcvik robiť pre každého, 
kto o to prejaví záujem,“ povedal o stre-
disku generálny riaditeľ Slovak Training 
Academy Juraj Lauš.
Ročne by chceli v  stredisku vytrénovať 
približne 70 pilotov. Školiace stredisko 
by malo zabezpečovať viaceré služby, 
ktoré sú pre výcvik pilotov nevyhnutné. 
„Stredisko obsahuje simulátory a školia-
ce zariadenia, či už pre obsluhu lietadiel, 
mechanikov aj pre samotných pilotov. 
Momentálne máme k dispozícii 16 vrtuľ-

Slovenská spoločnosť MSM GROUP v  spolupráci s  českou firmou European Air Services 
slávnostne otvorila jediné výcvikové školiace stredisko pre pilotov vrtuľníkov z celého sve-
ta v Košiciach.  Školiace centrum bude pôsobiť priamo na košickom letisku a k výcviku 
bude využívať vlastné americké vrtuľníky Black Hawk. Techniky by malo postupne vo vý-
cvikovom centre pribúdať. 

níkov, stredisko budeme naďalej vybavo-
vať aj simulátormi. Naším cieľom je, aby 
sa ľudia naučili lietať na simulátoroch, až 
potom sa dostali do  vzduchu,“ ozrejmil 

prezident MSM GROUP Marián Goga.
Výstavba školiaceho strediska za niekoľ-
ko miliónov € by mala v horizonte jedné-
ho roka zamestnať približne stovku ľudí.

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
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Ing. Peter KORBA,  
maj. AF (ret.),
hlavný inštruktor STA

Vedeli ste už od malička, že sa chcete 
stať pilotom? 
Nechcel som byť od  malička jednoznač-
ne pilotom. Chcel som byť všeličím. Ako 
veľa malých chlapcov som sa na konároch 
stromov hral, že lietam. Takže možno ne-
jaká túžba alebo sen tam od mala bol. 

Kedy sa začal tento váš sen stávať 
skutočnosťou?
Na  gymnáziu ma podvedome niečo sil-
no ťahalo k  lietaniu. Ale nevedel som, 
či je to naozaj pre mňa. Nikdy som ne-
letel ani linkou a  najvyššie, kde som sa 
dostal, boli snáď stromy v našej dedine.
Naviac, dostať sa na pilotku, podľa toho, 
čo som si zistil, bolo v tej dobe extrémne 
náročné. Jediná Vysoká vojenská letecká 
škola v Československu brala do jedného 
ročníka cca 35 pilotov vrtuľníkov. Povo-

lanie pilota bolo v  tej dobe veľmi atrak-
tívne, takže som tomu nedával takmer 
žiadne  šance. Už len Ústavom leteckého 
zdravotníctva v Prahe na zdravotných tes-
toch, psychotestoch a testoch na reakcie 
prechádzal jeden uchádzač z desať. Roz-
hodol som sa, že ak prejdem Ústavom 
leteckého zdravotníctva, dám si prihlášku 
na pilota, a ak to nevyjde, skúsim na prá-
vo, ktoré ma tiež lákalo. Prešiel som, a tak 
sa mi otvorila cesta k lietaniu. 

Na akých typoch vrtuľníkov ste lietali 
a ktorý vám utkvel najviac v pamäti?
Typy vrtuľníkov v  armáde: Mi-2, Mi-8, 
Mi-17. Typy vrtuľníkov v  civile: AS 350, 
H-269, AS355N, AS355NP, R44, MD500.
Viac typov vrtuľníkov má pre mňa emocio- 
nálny charakter:
– Mi-8 – prvýkrát vyššie ako stromy v na-

šej dedine, prvý let v živote a prvý zo-
skok padákom,

– Mi-2 – môj prvý samostatný let,
– Mi-17 – veselšie na palube v 3-člennej 

posádke, náročné, ale krásne lietanie 
v zahraničnej misii, 

– AS 350 – prvý nie ruský stroj, žihadlo,
– H-269 – obratný drobec, krásne sa 

s ním dá vo vzduchu pohrať, atď.
Každú mašinu, ktorú som lietal a lietam, 
mám rád. Nenadávame si a  neohovára-
me sa y.

Ako pilot máte určite veľa zážitkov, 
môžete nám povedať nejaký „špe-
ciálny“?
Áno, piloti svojho času hlavne v armáde, 
keď sa po lietaní žilo ako u letectva,  mali 
veľa veselých zážitkov, ale často žiadne 
spomienky y. 

Byť pilotom nie je povolanie pre všet-
kých. Komu by ste ho odporučili? 
Každý sa svojimi schopnosťami narodil 
pre iné povolanie alebo povolania. Často 
niekto túži po povolaní, na ktoré reálne 
nemá, čo je hlavne pre dotyčného hotové 
nešťastie, ak mu nezapracuje sebarefle-
xia a nezmení svoju cestu.  Povolanie pi-
lot by som odporučil každému, kto sa pre 
to dispozične narodil a  dokáže na  sebe 
dlhodobo tvrdo pracovať. Lietanie môže 
byť prácou, ale musí byť aj koníčkom, ak 
to má naozaj za niečo stáť.

Ďakujem.
Ing. Peter KORBA, maj. AF (ret.)

Tváre spoločnosti 
MSM GROUP

Rozhovory
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Rozhovory

  Tváre spoločnosti 
 MSM GROUP

Ing. Karol Chreno,
obchodný riaditeľ spoločnosti 
Vývoj Martin

Aká bola cesta vášho profesijného 
života?
Moja cesta profesijného života začala 
tam, kde momentálne trvá, a to v mieste 
súčasného pôsobenia. Po absolvovaní uni-
verzity som si prioritne hľadal uplatnenie 
v regióne Turca z viacerých dôvodov. Či už 
to bolo prostredím domova a krásnej prí-
rody, ako aj prítomnosťou industriálneho 
zázemia a  zbrojárskej minulosti. Naskyt-
la sa mi príležitosť v  spoločnosti VÝVOJ 
Martin, kde som bol prijatý na  pozíciu 
konštruktéra, no v priebehu pár týždňov 
som prešiel na obchodný úsek, a násled-
ne na projektový manažment. 

Čím vás oslovila spoločnosť Vývoj 
Martin?
Spočiatku to bola príležitosť dostať sa 
k práci so špeciálnou technikou, časom sa 
však naskytla výzva dostávať spoločnosť 
vpred tak, aby bola konkurencieschop-
nou v segmente  nastaveného  portfólia 
v celosvetovom meradle.

Čo by ste vyzdvihli na  práci v  našej 
spoločnosti?
Nadviažem asi na  predošlú tému. V  sú-
časnosti si dovolím konštatovať, že našu 

výzvu sme nielen splnili, ale prekročili sme 
aj nastavené ciele. Naša spoločnosť mo-
mentálne patrí globálne k serióznym líd-
rom v segmente mobilných pracovísk pre 
C2/C3/C4I systémy, čo dokladujú  úspe-
chy na účasti v medzinárodných tendroch 
v rámci EU a NATO. 
Čo by som však rád vyzdvihol je tímová 
práca v  rámci celej spoločnosti a  snaha 
dosiahnuť stále viac, a v neposlednej rade, 
nasadenie ľudí aj nad rámec ich základ-
ných povinností a pracovného času, za čo 
som im nesmierne vďačný.

Na čo kladiete pri práci najväčší dô-
raz?
Kvalita, efektivita, profesionálnosť a loja-
lita. 

Aké sú vaše voľnočasové aktivity?
Nuž, priznám sa, že toho voľného času mi 
až tak moc pri práci momentálne nezos-
táva. No určite si nájdem priestor na rodi-
nu, prírodu, včelárstvo, športovú streľbu 
a snowboarding.

Ing. Karol Chreno

Ing. Karol Chreno
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Obchody

VÝVOJ Martin, a.s.
Spoločnosť VÝVOJ Martin pokračuje 
v realizácii projektu vývoja a výroby „Mo-
bilných setov zdroja elektrickej energie“ 
umiestnených na  jednonápravových 
prívesoch pre konečného užívateľa NCI 
Agency.  Nevyhnutnú podmienku ús-
pešného absolvovania rozsiahlych a  ná-
ročných testov (testovanie v elektromag-
netickej komore, v  klimatickej komore, 
jazdné testy, a pod.) sa podarilo splniť, čo 
je vnímané ako veľmi pozitívny fakt tesne 
pred odovzdaním prototypového kusu 
zákazníkovi. Medzičasom pokročili aj 
konštrukčné práce na  vývoji špeciálnych 
ISO kontajnerov s pracoviskami pre dvoch 
operátorov, ktoré budú napájané práve 
mobilnými setmi na prívesoch. V októbri 
sa uskutočnilo stretnutie so zákazníkom, 
kde bol odsúhlasený PDR design.    
V  polovici novembra spoločnosť VÝVOJ 
Martin predložila ponuku v rámci tendra 
na  dodávku „Setov zdrojov elektrickej 

energie“ na  prívesoch spolu s  masko-
vacím vybavením. Zadávateľom spome-
nutého tendra je agentúra NSPA (NATO 
Support and Procurement Agency), ktorá 
je hlavnou logistickou a  obstarávacou 
agentúrou pre Organizáciu  Severoatlan-
tickej zmluvy (NATO).  Prípadné plnenie 
kontraktu by predstavovalo dodávku cel-
kového počtu 48 kusov vozíkov vybave-
ných zdrojmi elektrickej energie s masko-
vacími systémami a iným príslušenstvom, 
s finálnym dodaním do  Nemecka, Talian-
ska a Poľska. 
Za  aktuálny úspech VÝVOJ Martin po-
važuje svoju kvalifikáciu medzi troch 

najlepších uchádzačov o  uzatvorenie 
rámcovej zmluvy s  akvizičnou a  logistic-
kou organizáciou, ktorá je zodpovedná 
za  nákupy, služby a  podporu vybavenia 
dánskej armády (DALO – Danish Defence  
Acquisition and Logistics Organization). 
Predmetom zmluvy je dodávka špe-
ciálnych spojovacích a  komunikačných  
kontajnerov vo finančnom objeme 
12 094 498 € - 20 157 497 € s celkovou  
dobou trvania sedem rokov na vyčerpa-
nie rozpočtu a  uplatnenie opcií. VÝVOJ 
Martin bol vyzvaný na predloženie ponu-
ky s termínom jej predloženia do 15. de-
cembra 2017.
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 MSM GROUP predstavila  
 obrnené vozidlo Patriot 4x4

Druhý ročník tejto akcie bol zameraný 
predovšetkým na  predstavenie bojových 
obrnených a  viacúčelových taktických 
vozidiel 4x4. Prezentácie výrobkov obran-
ného a bezpečnostného priemyslu sa zú-
častnili slovenskí i  zahraniční výrobcovia 
za účasti Ministerstva obrany a Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky.   
Medzi prezentovanými vozidlami ne-
chýbalo ani obrnené vozidlo Patriot 4x4 
od  slovenského výrobcu MSM GROUP. 
Patriot sa vyznačuje veľkou priechodnos-
ťou terénom, ktorá je daná unikátnym 
podvozkom. Prázdna hmotnosť vozidla 
je 11 900 kg a bojová hmotnosť vrátane 
paliva, posádky, vybavenia a  munície je 
13  500 kg. Podvozok však znesie oveľa 
väčšie zaťaženie - až 15 ton, čo umožňuje 
inštaláciu ďalšieho potrebného vybavenia 
alebo zbraňových systémov. V základnej 
verzii 4×4 uvezie Patriot šesť osôb s  vy-
bavením a  poskytuje balistickú ochranu 
úroveň 3 a  protimínovú úroveň 2 (6 kg 
TNT) podľa normy STANAG 4569. Odol-
nosť proti IED zvyšuje i  pozdĺžne klzné 
uloženie monolitickej karosérie na  pod-
vozku. Systém vzduchového odpruženia 

Dňa 6. decembra sa vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie uskutočnil Prie-
myselný deň 2017. Zastúpenie na tomto podujatí mala aj spoločnosť MSM GROUP.

Výstavy

polonáprav umožňuje zmeniť svetlú výš-
ku vozidla (390mm) len stlačením tlačidla 
v rozmedzí až -120/+90 mm. Maximálna 
rýchlosť vozidla daná odolnosťou pne-
umatík je 110 km/h.
Priemyselného dňa 2017 sa zúčastnilo 
takmer 40 spoločností. Okrem statickej 
expozície produktov obranného priemys-
lu boli súčasťou podujatia aj dynamické 
ukážky vozidiel a  streľby. „Sme radi, že 

máme v  rámci tohto podujatia príleži-
tosť predstaviť naše vozidlo Patriot 4x4, 
a  predviesť tak  všetky jeho unikátne 
schopnosti,“ povedal Miloslav Bobek - 
výkonný riaditeľ trenčianskej prevádzky 
MSM Land Systems Division. Aj Patriot 
4x4 z dielne MSM GROUP musel počas 
dynamických ukážok zdolať náročnú trať 
s viacerými prekážkami.
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Výstavy
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   Návrh a vývoj nového  
 cvičného náboja 155 ECv  
 v Novákoch

Myšlienka  a  nápad výroby a  uvedenia 
tohto produktu na trh vznikla na začiat-
ku roka 2017 na  našom obchodnom 
oddelení. Nakoľko prevádzka Nováky sa 
už niekoľko desiatok rokov venuje práve 
výrobe podobných produktov, manaž-
ment spoločnosti v marci 2017 rozhodol 
a schválil plánované finančné náklady. 
Návrh a  vývoj cvičnej munície bol za-
hájený v  marci tohto roka, prvé vzorky 
boli vyrobené v septembri, a zároveň od-
skúšané internou skúškou s  pozitívnym 
výsledkom. Vývoj pokračuje dlhodobý-
mi cyklickými skúškami na  preukázane 
záruk produktu a  technickej životnosti 
munície. Koncom novembra 2017 je 
plánovaná konečná skúška na  overe-
nie všetkých požadovaných parametrov 
stanovených v  úlohovom liste. Projekt 
je realizovaný spoločne s  partnerom  
KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Projek-
tovým manažérom celého projektu je 
Ing.  Erik Martinka, ktorý pracuje v  No-
vákoch od  roku 2014 na  oddelení 
technickej prípravy výroby. Tento mladý 

technológ má síce iba trojročnú prax, ale 
úspešne realizuje ďalší projekt v  našej 
spoločnosti.
Cvičný náboj 155 ECv je určený pre 
cvičné streľby vojsk zo 155 mm delostre-
leckých systémov. Tento náboj zabezpe-
čuje automatickú funkciu zbraňového 
kompletu a pri výstrele dôjde k rozpadu 
zvyškov špeciálnej zátky imitujúcej strelu, 
ktorých dopad nepresiahne vzdialenosť 
100 m pred ústie hlavne. Zvukový efekt 
pri streľbe touto muníciou presahuje 
požadovaných 120 dB. Automatická 
funkcia zbrane pri streľbe je zaistená 
len vtedy, ak je úsťová brzda zbraňové-
ho kompletu osadená obmedzovačom 
úsťovej brzdy alebo je úsťová brzda de-
montovaná. Cvičný náboj 155 ECv po-
zostáva zo špeciálnej zátky a z celospá-
liteľných bi-modulárnych hnacích náplní 
typu BC-E.  Špeciálna zátka sa skladá 
z puzdra s náplňou a telom. Puzdro tvorí 
rúrka s  výplňovou hmotou barytu spo-
lu s  lepenkovými kotúčmi a  hobrovými 
krytkami, ktoré sú navzájom zlepené 

Spoločnosť MSM Martin v rámci svojej stratégie, napredovania a plnenia očakávania zá-
kazníka realizuje v roku 2017 niekoľko vývojových úloh, ktorých cieľom je nový produkt 
alebo jeho zlepšenie.  Jedným z nich je aj návrh a vývoj novej munície – cvičného náboja 
155 ECv v Novákoch.

lepidlom na  báze polyvinylacetátovej 
disperzie. Telo zátky tvorí polyuretáno-
vá pena, ktorá vznikne jej vypenením vo 
forme. Konštrukčné riešenie cvičného 
náboja plne zabezpečuje automatickú 
funkciu delostreleckého systému húfnice 
v štádiu uloženia nábojov do zásobníka, 
posúvania v zásobníku, činnosť podáva-
cieho zariadenia do  nábojovej komory, 
pri nabíjaní a uzatvorení záverom. Po vý-
strele zabezpečuje automatickú činnosť 
otvorenia záveru nábojovej komory. 
Cvičný náboj 155 ECv umožňuje vyko-
návať streľbu na  taktických cvičeniach, 
pri ukážkových streľbách a v priestoroch, 
kde sa nemôže použiť ostrá alebo náh-
radná munícia. Znižuje náklady na  vy-
školenie obslúh delostreleckého systému 
húfnice. Pri streľbe 155 ECv je zaistená 
bezpečnosť okolia a nespáliteľné zbytky 
tesnenia špeciálnej nábojky a  špeciálnej 
zátky pre cvičnú nábojku nesmú odlietať 
do väčšej vzdialenosti ako 100 m pri ele-
vácii do 20°.
Absolvovali sme 
už niekoľko stre-
leckých skúšok, 
pri ktorých mu-
níciu zaťažujeme 
na  rozšírenie pre-
vádzkových teplôt 
od -40°C do +60°C 
pri technickej ži-
votnosti 10 rokov. 
Koncom tohto roka 
bude vývoj ukonče-
ný, a následne pred-
stavený na  predvá-
dzacích streľbách 
v Poľsku. 
Cieľom našej spo-
ločnosti  je uvedenie 
produktu na poľský, 
český a  slovenský 
trh.

Propagácia

Ing. Erik Martinka
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Obchody

KOVOVÝROBA
V  III. kvartáli sme sa na plechovej civilnej 
výrobe v  spoločnosti ZVS holding okrem 
stabilného plnenia termínov sériových 
a nových vzorkovaných výrobkov venovali 
prechodu na najnovšiu verziu plánovacie-
ho systému Microsoft Dynamics NAV. 
Technológovia vytvárali nové tovarové kar-
ty produktov, preverovali a  upravovali sa 
technologické postupy, pripravujeme aj 
aplikovanie CRM systému k  jednotlivým 
zákazníkom a  centralizujeme všetky ob-
chodné prípady od  samotného dopytu, 
ich kompletný vývoj až po konečnú faktu-
ráciu. Týmto bude spoločnosť kvalitnejšie 
pripravená na plánované navýšenie obje-
mu civilnej výroby v roku 2018.

MKM – MKZ
Predaj našej munície 9x19 mm sa v  za-
hraničí teší veľkému úspechu vďaka prí-
stupnej cene a  vysokej kvalite. Munícia 
9x19 mm je dostupná na všetkých trhoch 
V4, ako aj na trhoch Švédska, Nemecka, 
Rakúska, Slovinska a ďalších.
Aktuálne sa nám už podarilo vypredať viac 
ako polovicu výrobných kapacít skupiny 
MSM na  rok 2018 s  našimi stálymi par-
tnermi z krajín Nemecka, Rakúska, Poľska, 
Českej republiky, Maďarska a Švédska. A  
ostatné kapacity ponúkame novým a sta-
ronovým klientom z  Estónska, Slovinska, 
Srbska, Ukrajiny, USA a Kanady.
Produkcia vzduchovky PERUN je v plnom 
prúde, kde máme vysoký dopyt najmä 
na  trhoch Slovenskej a  Českej republiky. 
Za uplynulé obdobie sme pristúpili k zme-

ZVS holding, a.s.

Virte, a. s.
V  októbri 2017 vykonala audítorská 
spoločnosť QSCert, spol. s  r. o., audit 
manažérskych systémov, systému mana-
žérstva kvality  a manažérskeho systému  
informačnej bezpečnosti. Manažérsky 
systém informačnej bezpečnosti úspeš-
ne prešiel auditom podľa normy STN ISO 
27001:2013. Systém manažérstva kvality 
sme úspešne prepracovali podľa požia-
daviek novej normy STN ISO 9001:2015 
a audit systému manažérstva kvality do-
padol úspešne. 

ne v rámci zaužívaného produktu PERUN  
aplikovaním využitia kvalitnejšej a spoľah-
livejšej kovanej hlavne. Začatie produkcie 
s  kovanou hlavňou predpokladáme v  ja-
nuári 2018.  
Naša pištoľ P20 a  P21 bola predstavená 
s  veľkým úspechom a  v  prichádzajúcom 
období bude dostupná skoro v  celej Eu-
rópe. Aktuálne pripravujeme konštrukčné 
zmeny na pištole P20 a P21 pre väčší uží-
vateľský komfort civilných aj športových 
strelcov. 

PYRO
V  III. kvartáli prebiehali na  prevádzke 
PYRO najmä práce, ktoré budú smero-
vať k  odovzdaniu produkcie zákazníkom 
v  novembri, resp. decembri. Takisto sme 
podnikli kroky k zabezpečeniu zákazkovej 

Spoločnosť Virte si uvedomuje dôležitosť 
ochrany osobných údajov a pri príležitosti 
zavedenia nového Nariadenia Európskej 
únie č. 2016/679 upravujúceho ochranu 
osobných údajov (GDPR), ktoré prinesie 
do oblasti ochrany osobných údajov vý-
znamné zmeny, nové povinnosti, ako aj 
likvidačné sankcie, a to takmer pre všetky 
obchodné spoločnosti, živnostníkov, ako 
aj ďalšie subjekty (napr. obce alebo školy). 
Nariadenie Európskej únie č. 2016/679 
vstúpi do platnosti v 25. mája 2018.

Tím špecialistov okolo doc. Ing. Jaroslava 
SIVÁKA, CSc., MBA uskutočňuje v spo-
ločnostiach v  skupine  MSM GROUP 
a CZECHOSLOVAK GROUP bezpečnostné 
audity zamerané na plnenie  požiadaviek 
Nariadenia Európskej únie č. 2016/679 
o ochrane osobných údajov (GDPR).  Vý-
sledkom auditov budú nové bezpečnost-
né projekty na ochranu osobných údajov 
a  realizácia nápravných opatrení, ktoré 
budú viesť k naplneniu Nariadenia Európ-
skej únie o ochrane údajov – GDPR.

vyťaženosti v roku 2018. Už teraz zazna-
menávame dopyty po munícii ZVS (najmä 
kalibru 155mm) nielen zo strany našich 
stabilných partnerov z Poľska a Srbska, ale 
aj z nových krajín, najmä v Ázii a v Pobaltí. 
Takisto pripravujeme rozšírenie produkto-
vého portfólia so sesterskou spoločnosťou 
14.OKTOBAR, ktoré sa bude týkať najmä 
munície, ktorá sa v ZVS v minulosti vyrába-
la, avšak z technologických dôvodov bola 
táto výroba ukončená. Jedná sa najmä 
o muníciu kalibrov 122 mm pre zbraňové 
systémy 2S1 či D-30, 125 mm pre T-72 
a 120 mm – mínometnú muníciu. Okrem 
uvedenej spolupráce so spoločnosťou  
IMK podnikáme samostatne v  rámci ZVS 
kroky k  znovu-oživeniu výroby 125 mm 
TAPNA, po ktorej registrujeme veľký dopyt 
najmä v Ázii. 
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Partnerstvo a sponzoring

  MSM GROUP – generálny 
 partner Dukly Trenčín
Každý hokejový klub funguje aj vďaka svojim partnerom a sponzorom a HK Dukla Trenčín 
nie je žiadnou výnimkou. Pre sezónu 2017/2018 sa mu podarilo získať nového generálneho 
partnera - MSM GROUP, s ktorým spolupracoval už aj v minulých rokoch.

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca 
dcérske spoločnosti s  portfóliom v  seg-
mente obranného a civilného strojárskeho 
priemyslu. Cieľom skupiny je strategické 
vedenie dcérskych spoločností k  efektív-
nemu získavaniu a manažovaniu zákaziek 
v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupi-
ne svojim portfóliom pokrývajú kompletný 
životný cyklus munície, vojenskej koleso-
vej a pásovej techniky a rádio-navigačnej 
elektrotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, 
konštrukciu, výrobu, ale aj následný servis, 
opravy, revízie či modernizáciu, vrátane 
ponuky transferu príslušných technológií. 
V portfóliu služieb možno nájsť aj ďalšie 
aktivity, ako predaj a  autorizovaný servis 
nákladných automobilov TATRA, výrobu 
transformátorov, mernej čerpacej techniky 
či výrobu kontajnerov. Nesmieme zabud-
núť ani  na výcvik pilotov, ktorý bude za-
strešovať Slovak Training Academy. MSM 
GROUP zastrešuje aktivity celej skupiny 
s dôrazom na zvyšovanie efektivity a ex-
panziu historicky dokázaného dobrého 
mena zastrešených značiek na čo najširšie 
trhy.
A  práve tejto spoločnosti patrí v  aktu-
álnom ročníku Tipsport ligy  prívlastok 

meno do celého sveta. I keď minulá sezó-
na nebola pre klub veľmi priaznivá, veria, 
že spoločnými silami dokážu Duklu opäť 
posilniť a vrátiť na miesto, ktoré jej právom 
patrí. Vidia v nej obrovský potenciál a ich 
motto „Všetko pre spoločný cieľ“ hovorí 
za všetko. V rovnakom duchu by preto aj 
MSM GROUP chcela podporiť klub, a zá-
roveň nadviazať na „sponzorskú“ tradíciu. 
Zamestnanci spomínanej spoločnosti na-
vyše pravidelne navštevujú domáce zápa-
sy žlto-červených bojovníkov, čím dávajú 
jasne najavo svoje sympatie k tímu i klubu. 
A že ľudia pôsobiaci v MSM GROUP naozaj 
majú radi a podporujú trenčiansky hokej, 
potvrdzujú aj slová Ing.  Petra Gašparovi-
ča - člena predstavenstva spoločnosti ZVS 
holding: „Dukla hrá pohľadný ofenzívny 
hokej, veľmi dynamický, s  množstvom 
pekných kombinácií. Hráči sú obetaví 
a idú za každým pukom s jasným cieľom 
víťazstva. Skvelý výkon podáva brankár, 
ktorý je významnou oporou celého muž-
stva, rovnako ako aj tréner, pod vedením 
ktorého hrá mužstvo disciplinovane, dodr-
žiava herné kombinácie, stratégiu a takti-
ku hry. Myslím si, že hráči majú perfektne 
našliapnuté do play-off.“

„generálny partner Dukly Trenčín“. Ani 
zďaleka však nejde o  začiatok spoluprá-
ce. Tá odštartovala už pred niekoľkými 
rokmi, a preto rozhodnutie podporiť klub 
a stať sa generálnym partnerom prišlo zo 
strany spoločnosti prirodzene. Ako uviedli 
samotní zástupcovia, Dukla Trenčín patrí 
k najvýznamnejším klubom, ktorý vychoval 
množstvo slávnych hráčov a preslávil svoje 

Ing. Peter Gašparovič, Ing. Jozef Mitocha 

spevácke trio Krajka
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Partnerstvo a sponzoring

MSM GROUP  
– sponzor BC Prievidza
„Sme veľmi radi, že taká silná a medzinárodne úspešná spoločnosť akou je MSM GROUP sa 
stala partnerom nášho klubu. Aj vďaka jej pomoci môžeme dosahovať úspechy doma i v za-
hraničí a baviť našich fanúšikov,” uviedol na začiatok generálny manažér BC Prievidza Martin 
Boško. 

Basketbalový klub mužov v  Prievidzi bol 
založený v roku 1947 ako Sokol Prievidza. 
Najcennejší úspech klubu bol titul majstra 
ČSSR v  roku 1989 pod vedením trénera 
Jána Hluchého. Titul majstra ČSFR získal 
v  roku 1993 ako posledný pred rozdele-
ním ČSBF. Po  rozdelení Československa, 
v  samostatnej slovenskej basketbalovej 
lige, získal titul majstra SR v rokoch 1994 
a 1995. 
Prvý výraznejší úspech v novodobej histórii 
prišiel v sezóne 2008/2009, kedy sa mužs- 
tvu podarilo vybojovať bronzové medaily. 
Od sezóny 2009/10 sa klub volá BC Prie-
vidza. Sezóna 2011/12 opäť priniesla klub 
na výslnie a BC Prievidza sa po sedemnás-
tich rokoch stal Majstrom SR.
Po  dvoch druhých miestach v  sezónach 
2013/2014 a  2014/2015 sa v  sezóne 
2015/2016 tím BC Prievidza opäť radoval 
zo zisku titulu. V tomto ročníku účinkova-
lo družstvo Prievidze aj v Alpsko-adriatic-
kom pohári, kde sa prebojovalo až do zá-
verečného Final Four.
Po  zisku šiesteho majstrovského titulu 
v sezóne 2015/2016 štartoval klub po dl-
hých 25 rokoch v  oficiálnej pohárovej 

súťaži pod hlavičkou FIBA. V prvom kva-
lifikačnom predkole Ligy majstrov vypa-
dol s rumunským majstrom CSM Oradea 
a  pokračoval v  Európskom pohári FIBA 
proti tímom z Bulharska, Izraela a Rumun-
ska. Aj v konkurencii bohatších a silnejších 
klubov sa Prievidza nestratila a  senzačne 

postúpila do druhej fázy pohára, kde už 
boli nad jej sily tímy z Belgicka, Francúzska 
a Turecka. V domácej súťaži ju v semifinále 
vyradil neskorší majster Inter Bratislava. 
Od zisku titulu v roku 2012 sa klub zara-
dil k najúspešnejším slovenským klubom. 
Za posledných šesť rokov hral štyrikrát fi-
nále a získal päť medailí.
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 Motocross v Martine znovu ožíva, štartovné listiny dlho bez mena Katriňák neostali. 

  MOTOCROSS v Martine

V Turci sa tento rok okolo Jaroslava Kat-
riňáka – bývalého majstra sveta v enduro 
a niekdajšieho majstra Slovenska Roma-
na Koričára sformovala skupina mladých 
motokrosárov – nadšencov, ktorí dávajú 
o sebe výrazne vedieť. A spoločnosť MSM 
GROUP im pri tom pomáha – ako jeden 
z  hlavných partnerov týchto nádejných 
víťazov. 
Najvýraznejšie sa vo svojej prvej sezóne 
presadzuje Jaroslav Katriňák mladší, dva-
násťročný syn niekoľkonásobného účast-
níka Dakaru a Silvia Koričárová, iba pät-
násťročná pretekárka, ktorej sa aj napriek 

Družstvo WCC sa v dňoch 17. – 24. júla predstavilo na turnaji CAPE COD SUMMERSPIEL 2017 
v meste Falmouth (štát Massachusetts). 

Wheelchair Curling Club  
s MSM GROUP na turnaji v USA

Zúčastnilo sa ho deväť družstiev z USA, 
Kanady, Kórejskej republiky a Slovenska. 
„V  základnej časti sme odohrali osem 
zápasov. Žiaľ, hneď v  prvých troch sme 
utŕžili prehry. Nestačili sme na reprezen-
tačné družstvá USA a  Kórey, ani na  vý-
ber Québecu. Prehry pripisujem tomu, 
že hráči ešte neboli úplne aklimatizovaní 
po ceste, čo sa prejavilo na ich výkone,“ 
začal svoje hodnotenie turnaja reprezen-
tačný tréner František Pitoňák.
Zápasy v ďalších dňoch už ukázali pravú 
kvalitu našich hráčov. Ostatné družstvá 
v  základnej časti jednoznačne zdolali. 
„Do zápasu o celkové tretie miesto sme 

Výsledky CAPE COD SUMMERSPIEL 2017:
– Slovensko – Kórea ................................................................................... 3:10
– Slovensko – USA ........................................................................................ 5:7
– Slovensko – Québec .................................................................................. 2:5
– Slovensko – Cape Cod (USA) ..................................................................... 8:1
– Slovensko – New York (USA) .................................................................... 12:0
– Slovensko – North South Union (USA) .........................................................  8:6
– Slovensko – US Vets (USA) ....................................................................... 16:3
– Slovensko – Americans (USA) .................................................................. 12:2

Zápas o 3. miesto:
– Slovensko – USA .........................................................................................8:2
Zostava Slovenska: Radoslav Ďuriš (skip), Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich 
Lyócsa, Peter Zaťko, tréner: František Pitoňák, fyzioterapeut: MUDr. Milan Bubeník

svojmu veku podarilo vyhrať hneď niekoľ-
ko pretekov a  už teraz patrí medzi slo-
venskú špičku. Prvé úspechy v sezóne žne 
aj najmladší z partie – Michal Filip Peťko, 

ktorý výborne zapadol do  partie medzi 
talenty, ktoré holdujú tomuto náročné-
mu športu. 

postupovali po piatich výhrach v základ-
nej časti. Zápas sme mali plne pod kon-
trolou a reprezentačnému družstvu USA 
sme oplatili prehru zo základnej časti, 
zvíťazili sme 8:2. Som rád,  že moji zve-
renci v lete nazaháľali, ale sa zodpovedne 
pripravujú na  nadchádzajúcu sezónu,“ 
zdôraznil na záver.

Partnerstvo a sponzoring

Silvia Koričárová, Jaroslav Katriňák ml,  Michal Filip Peťko
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Vianočné trhy
Tak ako každý rok, aj tento rok nesmú chýbať v de-
cembri vianočné večierky pre zamestnancov, ktoré 
sme doplnili aj návštevou Vianočných trhov v neďa-
lekej Viedni. 

Vianočné večierky
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Nové spoločnostiHodnotenie roku 2017

Obranný priemysel na Slovensku zažíva po rokoch opäť rozmach. Je to i zásluhou spoločnosti 
MSM GROUP so sídlom v Dubnici nad Váhom, ktorá zrevitalizovala prevádzky s orientáciou 
na vojenskú výrobu. Tie pod jej správou dosahujú mimoriadne výsledky. Rok 2017 nám zhod-
notil riaditeľ pre rozvojové projekty Ing. Michal Baláž, PhD.

  Investície do ozbrojených síl posilnili 
 postavenie MSM GROUP na svetových 
trhoch

Čo sa tržieb týka, čaká nás opäť skvelý 
výsledok. Tak ako minulý rok, kedy spo-
ločnosť MSM dosiahla zaujímavý zisk 6,4 
milióna eur, aj tento bude skokový. Líd-
rom je prevádzka v Novákoch, ktorej nos-
ným programom je predĺženie životnosti 
munície. Obrovský kus práce odviedla aj 
prevádzka v  Trenčíne zameraná na  po-
zemnú vojenskú techniku. Nové nasta-
venie procesov umožnilo vyššie výrobné 
možnosti. Modernizáciou prešla oblasť 
samohybných húfnic, delostrelectva, 

a taktiež raketometných systémov a bo-
jových vozidiel pechoty. 
Rovnako skvelý výsledok dosiahla aj 
Banská Bystrica, kde sme práve v týchto 
dňoch obhájili tender s Indiou pre leteckú 
autoritu na  dodávku ôsmich mobilných 
veží s opciou na ďalších 10 kusov. V hre 
sú i ďalšie zákazky zamerané na špeciál-
nu kontajnerovú techniku.

Čo spôsobilo tak výrazný posun?
Jednak rozšírenie portfólia, ale i technic-

kých schopností jednotlivých prevádzok. 
Veľkú úlohu zohral aj personál, ktorý sa 
doplnil o  kľúčových ľudí vychovaných 
z vlastných radov, ktorí sú garanciou od-
bornosti.  

Posun nastal aj vďaka investíciám. 
Kde všade smerovali? 
K  výraznejším investíciám do  kaliacej 
a  žíhacej linky sme pristúpili v  Snine. 
Do  konca roka nás ešte čakajú dôklad-
nejšie opravy na  lisoch. V  súčasnosti je 
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Snina TOP prevádzka, kde sme za posled-
né dva roky posunuli výrobu na  takmer 
dva a pol násobok a počet zamestnancov 
sa prevádzke strojnásobil. V  dubnických 
spoločnostiach ZVS holding a ZVS IMPEX 
sa investovalo vo zvýšenej miere za úče-
lom zvýšenia objemu strojárskych kom-
ponentov do  veľkokalibrovej munície. 
Došlo k modernizácii CNC zariadení, čo 
výrazne posunulo kapacity. Ďalšie investí-
cie budú smerovať do výroby v priebehu 
dvoch rokov. Moderné technológie sú už 
dnes nevyhnutnosťou. Moderné zariade-
nia vyžadujú preškolenie ľudí a zvyšova-
nie odbornosti personálu, čo dáva lepšie 
predpoklady na kvalitu odvedenej práce. 

Spomenuli ste veľkú zákazku z Indie, 
ktorú získala prevádzka v  Banskej 
Bystrici. Aké ďalšie prieniky sa udiali 
na trhoch počas roku 2017?
V  roku 2016 sme rozpracovali projekt 
s  Izraelom, na  ktorý sme kontinuálne 
naviazali aj v  tomto roku. V  súčasnosti 
je Izrael maximálne spokojný s  tempom 
výroby a  s  plnením harmonogramov, 
ktoré sme si navzájom odsúhlasili. Sme 
radi, že môžeme pracovať pre Izrael, lebo 
je to jedna z najväčších zbrojárskych  fi-
riem sveta. Procesy sú nastavené na TOP 
úrovni a  nás to vo veľa veciach posu-
nulo vpred. Okrem Izraela sa nám veľa 
obchodných príležitostí rozvíja aj v  ďal-
ších spriaznených arabských krajinách.  
Významné z hľadiska zákaziek sú pre nás 
aj krajiny EU, kde momentálne pracuje-
me pre viaceré zložky NATO. Tu chystáme 
výraznejší prienik pre ozbrojené zložky 
Poľska a  Čiech, teda aj produkty modi-
fikujeme tak, aby boli plne kompatibilné 
s požiadavkami NATO.

Rozsah zákaziek ovplyvňuje i  účasť 
na medzinárodných výstavách. Akých 
výstav ste sa v tomto roku zúčastnili? 
Boli to výstavy  po celom svete od stred-
nej Ameriky cez USA, Emiráty, Indoné-
ziu, Anglicko, Francúzsko, Poľsko, Če-
chy a Slovensko. Bolo to náročné. Práve 
na výstavách však dochádza k nadviaza-
niu vzťahov a tvorbe rôznych spoločných 
projektov. Je nevyhnutnosťou stretávať sa 
v medzinárodnom prostredí.

Akými novinkami ste sa prezentovali? 
Vo všetkých exponátoch bola zhodno-

tená práca minulého a  tohto roka. Ide 
o  veci, ktoré sme dlhodobo budovali aj 
spolu s  českými partnermi. Máme vlast-
nú samohybnú húfnicu, modernizovaný 
raketomet, širokú škálu munície. Ďalšie 
inovácie pripravujeme priebežne. 
Banská Bystrica urobila veľký krok vpred 
v  alternatívach mobilných veží, a  takis-
to v  rádio navigačných systémoch, kde 
ukončila vývoj vyššieho stupňa. V ďalšom 
vývoji pokračujeme pre štartovacie lietad-
lá a vrtuľníky. Práca prevádzky v Banskej 
Bystrici sa odzrkadľuje nielen v  tržbách, 
ale aj v tom, že získavajú čoraz zaujíma-
vejšie zákazky.

Aká je súčasná realita. Sú krajiny 
z hľadiska vybavenosti schopné čeliť 
hrozbám? 
Realita je taká, že mnohé krajiny za po-
sledných 20 rokov výrazne zanedbávali 
obnovu  v  oblasti investícií do  ozbroje-
ných síl a nedodržiavali ani záväzky, kto-
ré im plynuli z  členstva NATO. To jasne 
hovorilo o  minimálnej úrovni investícií 
na vynakladanie zdrojov cca 1,5 percenta 
hrubej domácej produkcie. Až polovica 
krajín toto nedodržiavala. To spôsobilo, 
že  veľa krajín nie je pripravené čeliť sú-
časným hrozbám, ktoré sú reálne, hoci 
sa to od súčasného sveta očakáva. Vyššie 
vynakladanie zdrojov je teda nevyhnutné.

Z  hľadiska objemu a  kapacít výroby 
ste boli vždy orientovaní v rámci me-
dzinárodného meradla...
Slovensko je malý štát a  považujeme 
za svoju česť dodávať pre slovenské ozb-
rojené sily. Zároveň však považujeme 
za povinnosť byť úspešní aj na zahranič-
ných trhoch, kde bude vždy gro objemov, 
čo je v  konečnom dôsledku vzhľadom 
k zamestnanosti a odvádzaniu daní reál-
ny prínos pre Slovensko. 

Najnovšie aktivity smerujú do  Srb-
ska. S akým cieľom? 
V Srbsku momentálne realizujeme akvizí-
ciu so spoločnosťou 14.OKTOBAR, ktorá 
je orientovaná na  obranný aj na  civilný 
priemysel. V  oblasti civilu sú to najmä 
transportné systémy pre ťažobný a spra-
covateľský priemysel, v zbrojárskej oblas-
ti ide o  lisovanie tiel pre veľkokalibrovú 
muníciu. Výroba má obrovský strojársky 
potenciál, ktorý chceme rozvinúť a využiť 

Hodnotenie roku 2017

aj pre naše potreby v oblasti obrábania 
aj zvárania. 

Je v Srbsku dostatok technicky zdat-
ných ľudských zdrojov? 
Určite áno. Srbsko si zachovalo kvalitnú 
úroveň vzdelávania. Či sa už jedná o ro-
botníkov, technológov či konštruktérov, 
je z čoho vyberať. Ľudia sú tu kvalifiko-
vaní. 

Srbsko je charakteristické vysokou 
nezamestnanosťou. Zamestnávate 
ľudí z tejto krajiny?  
Na  Slovensku sme zatiaľ schopní za-
mestnávať ľudí z domáceho prostredia. 
Zahraničnú pracovnú silu nevyužívame. 
Ľudí motivujeme a oni do nás vkladajú 
dôveru. Ak prídu ľudia zo zahraničia, 
je to pre nich dočasné zamestnanie. 
Každý sa rád vráti domov. Rozširova-
nie kapacít bez možnosti obsadzovania 
pracovnou silou na Slovensku má logiku 
len do určitej miery.

Spoločnosť MSM GROUP je zame-
raná na revitalizáciu starších firiem 
s tradíciou. Zatiaľ sa vám darí... 
Áno, snažíme sa tieto prevádzky oži-
viť, pretože cítime za  to určitú zodpo-
vednosť. Je to práca predchádzajúcich 
pokolení a  myslím, že je na  všetkých 
nás dedičstvo zachovať a  ďalej rozví-
jať. Rovnakým spôsobom to robíme aj 
v  krajinách, ktoré sú nám blízke, ako 
napríklad Srbsko, ktoré je slovanským 
národom. Vždy ide o  to dať prácu ľu-
ďom v domácom prostredí. 

Aké sú plány do budúcností?
Napĺňame ciele, ktoré sú čoraz ambi-
cióznejšie. Veľkým plusom je, že v  sú-
časnom období vytvárame holdingo-
vé riadenie, ktoré bude plne funkčné 
od  januára 2018. Personál sme si vo 
vlastných radoch vybudovali, takže ide 
len o  určitú formalizáciu. Za  posledné 
roky sme dosiahli veľké úspechy vo všet-
kých prevádzkach. Treba za tým hľadať 
prácu celého tímu. Preto všetkým kole-
gom ďakujem za  ich prínos a progres, 
ktorý je vo všetkých prevádzkach vidi-
teľný.
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Spoločenské akcie 

  1. ročník darovania krvi  
„Vyhrň si rukávy s MSM GROUP”
Dňa 16. októbra 2017 sa uskutočnil 1. ročník darovania krvi pod názvom „Vyhrň si rukávy 
s MSM GROUP” v priestoroch showroomu v Dubnici nad Váhom. 

Akcie sa zúčastnilo 27 zamestnancov spo-
ločností MSM Martin a  ZVS holding, ale 
iba 19 ľudí bolo na darovanie krvi vhod-
ných. A čo nás potešilo? Našli sme 6 pr-
vodarcov!
Ďakujeme všetkým dobrovoľným darcom 
krvi ako aj organizátorom za skvelú atmo-
sféru počas tejto akcie.

Vyhodnotenie výsledkov vyšetrení zo dňa 20. 10. 2017

Deň zdravia s poisťovňou UNION

Akcie „Deň zdravia“ na pracovisku sa zú-
častnilo 69 zamestnancov. Z tohto množs- 
stva bolo 38 žien vo veku od 23 do 61 
rokov s  vekovým priemerom 45 rokov 
a 31 mužov vo veku od 26 do 60 rokov 
s priemerom 48 rokov. 
Zamestnancom odborníci zmerali krvný 
tlak, percento tuku v tele či pomer teles-

nej výšky a váhy pre výpočet BMI. Záujem 
bol aj o vyšetrenie z kapilárnej krvi na cel-
kový cholesterol, kyselinu močovú i hla-
dinu hemoglobínu. Výsledky meraní boli 
vyhodnotené priamo na mieste. V prípa-
de zvýšených hodnôt poskytli zamestnan-
com individuálne poradenstvo. 

Ing. Katarína Brtáňová
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Kvíz

Odpovede zasielajte do 15. februára 2018 na e-mail: marketing@msm.sk.

Žrebovať budeme 22. 2. 2018.

Víťaza vyhlásime v ďalšom čísle MSM magazínu.

Vyhodnotenie kvízu z minulého čísla
Na základe správnych odpovedí z minulého čísla sme vyžrebovali troch výhercov. 

Stávajú sa nimi:

Kvíz

1. 
Koľko prvodarcov  

sa zúčastnilo 1. ročníka 
darovania krvi?

3. 
Kto z predstaviteľov  

srbskej vlády sa zúčastnil 
slávnostného aktu otvore-

nia spoločnosti  
14.OKTOBAR?

4. 
Na ktorom mieste skončilo 

družstvo Wheelchair  
Curling Club Dubnica  
nad Váhom na turnaji  

v meste Falmouth?

5. 
Koľkými vrtuľníkmi typu 

Sikorsky UH-60 Black Hawk 
bude disponovať Slovak 

Training Academy 
(STA)?

Sme sponzori:

2. 
S akým súperom hrala  
HK DUKLA Trenčín pri  

príležitosti predstavenia 
MSM GROUP ako hlav-

ného generálneho 
partnera?

Veronika Antolová 
koordinátor rozvojových projektov

Albert Homola 
PYRO, prevádzka Nováky

Ing. Peter Hricko
projektant/konštruktér, Vývoj Martin
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