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Ocenenie SOPK

time” a produkcia smeruje do automobi-
lového priemyslu. Je to menšia výrobná 
časť na  výbornej technologickej úrovni. 
Najnovšie v  Novákoch vybudovali super 
vyspelú prevádzku na  vývoj a  opravu 
vstrekolisových foriem. Podľa vyjadrenia 
Michala Baláža je to unikum, za ktoré sa 
nemusia hanbiť ani v  stredoeurópskom 
priestore. Spoločnosť sa aktuálne pripra-
vuje na  príchod nových automobiliek, 
kde bude fungovať na subdodávateľskej 
úrovni.

Ocenenie je záväzkom
Cenu za etické podnikanie obdržali v mi-
nulosti veľkí zamestnávatelia a  spoloč-
nosti s tradíciou. To, že ku nim pribudla aj 
dubnická zbrojovka, vníma generálny ria-
diteľ ako záväzok pre splnenie všetkých 
cieľov, ktoré si spoločnosť predsavzala. 
„Najbližšie dva roky nás čakajú rozsiah-
le investície do všetkých spoločností. Gro 
budúcnosti z  nich poputuje do  vývoja 
v Snine, kde je kľúčová časť procesu vý-
roby. Vývoj je zameraný na zvýšenie bez-
pečnosti a predĺženie životnosti munície. 
Ďalšie investície budú smerovať do obno-
vy budov a technologického rozvoja, dôs‑
ledkom čoho dôjde k vytvoreniu nových 
pracovných miest pre 150 až 200 ľudí.“

Podpora etických princípov 
podnikania v SR
SOPK od  roku 2002 vyhlasuje súťaž – 
Veľká cena SOPK – zameranú na  dodr-
žiavanie etických princípov v  podnikaní 
v  záujme rozšíriť okruh tých podnikate-
ľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhod-
ným subjektom pre svojich obchodných 
partnerov, svojich spotrebiteľov a  zá-
kazníkov, pre svojich zamestnancov, pre 
príslušné orgány štátnej správy a  širokú 
verejnosť, ale napokon aj vzorom pre 
svojich konkurentov.

ZVS holding získal ocenenie 
za etické podnikanie

Dôležitosť regiónu
Deväťdesiat percent produkcie ZVS hol-
ding smeruje na export. Výroba je špeci-
ficky zameraná, čo si vyžaduje kvalifikova-
nú pracovnú silu. Spoločnosť zamestnáva 
ľudí z  okolia a  je si vedomá dôležitosti 
regiónu a ľudí v ňom. Na to, aby všetko 
fungovalo, ako má, je podľa generálne-
ho riaditeľa potrebné dodržiavať etickosť 
nielen v podnikaní, ale aj vo vystupovaní. 
„Osvojili sme si pravidlo, koľko dáš, toľko 
dostaneš. So zamestnancami jednáme 
férovo. Úspešne konkurujeme i  zahra-
ničným spoločnostiam, ktoré sú v  okolí 
a majú iné možnosti a podporu zo strany 
štátu. Okrem slušnej mzdy poskytujeme 
zamestnancom benefity rôzneho druhu 
a dávame im pocítiť, že práve oni sú tou 
najdôležitejšou súčasťou spoločnosti. Aj 
napriek vysokej fluktuácii v  iných spo-
ločnostiach sa nám darí ľudí dlhodobo 
udržať.“

Založené na dôvere
Medzi kľúčové zásady etického podni-
kania patrí korektnosť vo vzťahu k  zá-
kazníkom. Tento faktor zohral význam-
nú úlohu aj pri hodnotení štrnástich 
spoločností, ktoré Slovenská obchodná 
a  priemyselná komora (SOPK) zaradila 

do  užšieho výberu. Podľa Jozefa Janeč-
ka musia byť obchodné vzťahy založené 
na dôvere. „Spolupracujeme so špičkami 
v celosvetovom meradle. Sme si vedomí, 
že máme za sebou 1 300 ľudí, takže zod-
povednosť je jednou z vecí, ktorá nás vie 
priviesť k  realite. To, že sme na  trhu 80 
rokov, svedčí o  tom, že vieme dodržať 
slovo. Sme jednoducho partner, na kto-
rého sa dá spoľahnúť.“

Limitujúci faktor – ľudia
Dnes je pre každú strojársku firmu li-
mitujúcim faktorom pracovná sila. S  jej 
nedostatkom bojuje aj spoločnosť ZVS 
holding, ktorá sa zapojila do  systému 
duálneho vzdelávania. Personálny riaditeľ 
Michal Baláž vidí v novom systéme návrat 
k  tomu, čo kedysi výborne fungovalo. 
„Spolupracujeme s  odbornými školami 
a  vychovávame študentov – dualistov, 
priamo v  praxi. Do  budúcnosti nám to 
môže vygenerovať slušný počet zamest-
nancov. Tento však nebude dostatočný, 
vzhľadom na aktivity súvisiace s  rozširo-
vaním výroby, ktoré si už v blízkom čase 
vyžiadajú ďalších odborníkov. Úvahy 
smerujú k prijatiu zahraničnej pracovnej 
sily, pretože iná možnosť nie je,“ uvádza 
Baláž a dodáva, že spoločnosť má malú 
výhodu pred konkurenciou najmä v odliš-
nosti výroby, čo vie motivovať nadšencov.

Pod vlastnou značkou
Spoločnosť ZVS holding úspešne uviedla 
na trh nové produkty pod vlastnou znač-
kou, ktoré modifikuje pre viaceré sveto-
vé trhy. Ide najmä o pištole P20 a vzdu-
chovky Perun, ktorých výrobu prevzala 
od Českej zbrojovky.
No nielen obranný priemysel zastrešu-
je MSM Group, pod ktorú ZVS holding 
patrí. Prevádzkuje viacero typov biznisu. 
Jedna z výrob funguje v  režime „Just in 

Pre spoločnosť, ktorá v tomto roku oslávi 80. výročie založenia, je ocenenie veľkou cťou. Po-
tvrdil to aj generálny riaditeľ Jozef Janeček, ktorý si myslí, že etickosť v podnikaní by mal byť 
základný princíp fungovania každej spoločnosti. „Dlhé roky pôsobíme v obrannom priemys-
le, kde na etickosť kladieme mimoriadny dôraz. Dodržiavame všetky zákony a nepripúšťame 
výnimky. Podnikáme v súlade s podmienkami legislatívy v našom štáte,“ uviedol generálny 
riaditeľ.

Ing. Michal Baláž (vľavo),  
Dr.h.c. doc. Ing. Peter Mihók (vpravo)
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Rozhovory

 Tváre spoločnosti  
 MSM Martin, s.r.o.

Aká bola cesta vášho profesijného 
života?
Od  malička som inklinoval k  leteckej 
a  vojenskej technike. Podľa toho som 
si vyberal aj strednú a  vysokú školu. 
Po jej skončení som nastúpil presne deň 
po promóciách ako technológ do Letec-
kých opravovní v Trenčíne. Počas môjho 
krátkeho pôsobenia v  LOTN ma oslovili 
z  firmy Virtual Reality Media a  ponúk-
li mi miesto manažéra na  projekte pre 
Veliteľstvo vzdušných síl Alžírska. Tento 
projekt pozostával z vybudovania štyroch 
stredísk pre výcvik pilotov vrtuľníkov Mi‑
171SH. Za  desať rokov pôsobenia som 
viedol niekoľko projektov aj pre Výkonný 
úrad na  simuláciu, školenie a výcvik pre 
americkú armádu priamo v USA, Iraku aj 
Afganistane. 

Čím vás oslovila spoločnosť MSM?
Spoločnosť MSM ma oslovila hlavne myš-
lienkou. Myšlienkou pozdvihnúť a  opäť 
vrátiť slovenským firmám pôsobiacim 
v segmente obranného priemyslu miesto, 
ktoré im právom patrí.
Táto cesta je náročná a  vyžaduje si 

Predstavujeme nových riaditeľov na prevádzkach v Banskej Bystrici, Dubnici nad Váhom 
a Trenčíne.

množstvo driny a úsilia, no verím, že sa 
podarí.

Aké sú vaše ambície a osobný prínos 
do spoločnosti?
Verím, že mojím prínosom pre spoločnosť 
MSM bude hlavne odbornosť a  osobný 
prístup. Čo sa ambícií týka, tie sú u mňa 
veľmi veľké, no nechcem predbiehať y.

Čo vás zaujíma a napĺňa vo voľnom 
čase?
Vo voľnom čase sa venujem pôsobeniu 
v Aeroklube Dubnica, kde som členom už 
20 rokov. Venujem sa teda športovému 
lietaniu, som rozhodcom Medzinárod-
nej leteckej asociácie pre presné lietanie 
a rally. 
Popri tom je mojím koníčkom aj vojenská 
história 20 storočia, s čím súvisí aj Múze-
um lietadiel, ktoré sme založili v našom 
aeroklube v Slávnici. 
Medzi bežné aktivity patrí turistika a  ly-
žovanie.
Na prvom mieste je však rodina a priateľ-
ka Evka, ktorá s úsmevom toleruje všetky 
moje letiskové aktivity y.

Juraj LAUŠ
Výkonný riaditeľ prevádzky 
Airport Solution Division, 
Banská Bystrica

Vladimíra SARVAŠOVÁ
Personálna riaditeľka,  
centrála Dubnica nad Váhom

Aká bola cesta vášho profesijného 
života?
Veľmi jednoduchá, som vyštudovaná 
ekonómka, ale moja prirodzená cesta 
bola vždy k ľuďom, a preto som sa vypra-
covala veľmi rýchlo do  riadiacej pozície 
v oblasti ľudských zdrojov. 

Čím vás oslovila spoločnosť MSM?
Oslovil ma cieľ a viera v tradičný sloven-
ský priemysel MSM Group. Zaujal ma 
veľmi kvalitný tím odborníkov, ktorí svo-
jimi výsledkami dokazujú, že ich vízia sa 

pretvára do pekných výsledkov a  tvorby 
hodnoty mena MSM Group. 

Aké sú vaše ambície a osobný prínos 
do spoločnosti MSM?
Ja verím v  ľudí a  ich silu. Budem hľadať 
talenty, rozvíjať vás a motivovať. Budem 
viesť k  tomu celý MSM Group tak, aby 
sme boli všetci jednotným a hrdým úspe-
chom. 

Čo vás zaujíma a napĺňa vo voľnom 
čase? 
Hlavne môj syn, ktorý je aktívny športovec 
vo vodnom póle. Mám rada prírodu, všet-
ko tradičné slovenské, hlavne folklór. 
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Miloslav BOBEK
Výkonný riaditeľ prevádzky 
Land System Division, Trenčín

Ako dlho pracujete v spoločnosti?
V našej spoločnosti pracujem od 4. janu-
ára 2016, teda takmer rok a  pol. I  keď 
moja spolupráca v  skupine sa začala už 
v decembri 2014, a  to na peknom pro-
jekte v Nigérii.

Čo je pre vašu prácu najpodstatnej-
šie?
Najdôležitejší sú pre mňa ľudia. Úspech 
spočíva vo vzájomnej komunikácii a poro-
zumení. Navedenie zdravých pracovných 
vzťahov a tímového ducha na pracovisku 
vedie k dobrým výsledkom a inšpiruje jed-
notlivcov k osobnému rozvoju, a to nielen 
pracovnému, ale aj osobnostnému. Som 
veľmi rád, že v  rámci celej skupiny som 
našiel nielen dobrých spolupracovníkov, 
ale aj množstvo kamarátov.

Prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu 
s našou skupinou?
Výrobný program našej skupiny je zame-
raný hlavne na  špeciálnu výrobu, teda 
na vojenskú techniku, zbrane a muníciu 
a tento obor mi je veľmi blízky aj vzhľa-
dom na moje predchádzajúce povolanie, 
v ktorom som pôsobil ako profesionálny 
vojak. Práca s vojenskou technikou bola 
mojím každodenným chlebíčkom nielen 
na Slovensku, ale aj pri mojom pôsobe-
ní v  mierových a  bojových operáciách 

v  zahraničí. Nadobudnuté skúsenosti sa 
snažím zúročiť v  rámci mojej pracovnej 
pozície.

Aké sú vaše voľno časové aktivity?
Väčšinu voľného času venujem, samoz-
rejme, rodine, ktorá mi dodáva pevné 
a  spoľahlivé zázemie. Som fanúšikom 
aktívneho oddychu, pohodu hľadám 
v horách, cez leto na turistike a v zime pri 
lyžovaní.

Čo by ste odkázali našim čitateľom 
na záver?
Budhisti hovoria, že cesta je cieľ a  cieľ 
je cesta. Treba hľadať svoju cestu, svoju 
stratégiu a zobrať si z každého dňa niečo 
pozitívne. Držím sa zásady, že na  kon-
ci tunela je vždy svetlo, a to je môj cieľ. 
Som večný optimista a tento optimizmus 
sa snažím rozšíriť na čo najviac ľudí oko-
lo seba. Keď sa ty budeš cítiť pohodovo, 
všetci okolo teba budú v  pohode tiež. 
Veľmi úprimne želám každému, aby bol 
viac šťastný a žil v pohode.

Ing. Pavol ČAHOJ
Obchodný manažér,
centrála Dubnica nad Váhom

Ako absolvent Vojenskej akadémie Lip-
tovský Mikuláš so zameraním na  ,,Vý-
zbroj a  muníciu“ som pred príchodom 
do MSM Martin pôsobil v  rôznych pozí-
ciách Ozbrojených síl SR, naposledy ako 
inštruktor výcviku v oblasti likvidácie ne-
vybuchnutej munície a  nástražných vý-
bušných systémov NATO v Medzinárod-
nom centre výnimočnosti v Trenčíne. 

Počas mojej kariéry som bol vždy v kon-
takte s muníciou a výbušninami, a práve 
to bol jeden z dôvodov, prečo som prijal 
ponuku pôsobiť v MSM Martin ako ob-
chodný manažér. Som rád, že mám mož-
nosť opäť spolupracovať s  ľuďmi, s  kto-
rými som začínal ako čerstvý absolvent 
vojenskej akadémie. Byť súčasťou kolek-
tívu, ktorý má jasnú víziu do budúcnosti 
a vie akým smerom by sa mala oblasť mu-
nície a zbraní ďalej rozvíjať, bol dostatoč-
ný impulz na môj prechod z Ozbrojených 
síl SR do spoločnosti MSM. 
Za  ďalšiu výhodu pôsobenia považujem 
mladý perspektívny kolektív, ktorý sa sna-
ží skôr veci ochotne riešiť ako ich „zame-
tať pod koberec“. 
Na druhej strane si ale uvedomujem, že 
aj keď som už pred príchodom do firmy 
mal základné znalosti o munícii a poznal 
som terminológiu používanú v  oblasti 
výbušnín a  munície, stále je nutné čer-
pať a  vyhľadávať nové vedomosti, ktoré 

sa neskôr dajú využiť pri uzatváraní ob-
chodov a hľadaní nových kontaktov. Bez 
ochoty ďalšieho vzdelávania sa, je pôso-
benie v tak špecifickej oblasti ako zbrane 
a munícia bezpochyby sú, bezvýznamné. 
Práve komunikácia a  chcenie rozvíjať sa 
patria podľa môjho názoru ku najdôleži-
tejšej výbave, ktorou by mal disponovať 
každý, kto chce pôsobiť vo výzbrojnom 
sektore našej oblasti.
Na  mojej práci mám rád spoznávanie 
nových ľudí, prostredia a nových trendov 
v oblasti výzbroje a munície a sledovanie, 
akým smerom sa v súčasnosti táto oblasť 
vyvíja. Od začiatku mojej kariéry som sa 
snažil nájsť čo najefektívnejší spôsob, ako 
muníciu bezpečne zlikvidovať a  dnes sa 
učím, ako ju spoľahlivo vyrábať a násled-
ne ju ďalej zobchodovať. A to je to, čo ma 
na mojej práci baví najviac – uzavrieť kruh 
životnosti munície.

Rozhovory

Manažér, ktorý miluje svoju prácu a robí ju s nadšením, 
čo vidieť nielen na prístupe, ale aj na výkonoch.
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 ZVS holding má 
 80 rokov!

Štvrtok 18. mája 2017 sa v Dubnici nad 
Váhom uskutočnili oslavy pri príležitos-
ti 80. výročia založenia spoločnosti ZVS 
holding, a.s. Zúčastnil sa ich aj pred-
seda vlády SR Robert Fico. Podľa neho 
„Dubnické strojárske spoločnosti ZVS 
holding a  ZŤS Špeciál vracajú hrdosť 
a  pýchu obrannému priemyslu, kto-
rý v  minulosti predstavoval takú súčasť 
priemyslu, bez ktorej sme si ho nevede-
li predstaviť.“Premiér ďalej vo svojom 
prejave vyjadril podporu slovenskému 
obrannému priemyslu. „Človek počúva, 
čím všetkým tieto spoločnosti prešli, naj-
mä po  tých zlých 90.  rokoch, kedy sme 
v  mene neviem koho a  čoho zatvárali 
výrobu zbraní a špeciálnej techniky. Dnes 
vnímam, že sa krok za krokom usadzujú 
nielen doma, ale aj v iných krajinách, kto-
ré sú členskými štátmi NATO, ale aj mimo 
toho priestoru. Prišiel som sem aj preto, 
aby som im povedal, že tento príbeh ob-
ranného priemyslu Slovenskej republiky 
chcem ako predseda vlády hovoriť spolu 
s nimi. Ak za mnou predstavitelia spoloč-
nosti prídu a  povedia, že majú záujem 

presadiť sa v  nejakej krajine, je mojou 
úlohou zdvihnúť telefón, ísť na  miesto 
a lobovať,“ skonštatoval predseda vlády. 

História 
Za desaťročia existencie má podnik veľmi 

Za úspechom spoločnosti sú podľa vedenia kvalitní zamest-
nanci a ľudia, ktorí vo firme prežili celý svoj život, pričom 
jej zostali verní aj v ťažkých rokoch, ktorými firma prešla. 
Na oficiálnych oslavách začiatku strojárskej výroby v ZVS 
sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico. 

dlhú a  zaujímavú históriu. V  roku 1927 
sa rozhodlo o tom, že sa výroba zo Škody 
Plzeň presťahuje do Dubnice nad Váhom. 
Desať rokov trvalo budovanie kapacít 
a pobočky Škodových závodov s tým, že 
tieto závody boli tvorené ako jeden ce-
lok. V  roku 1937 tvoril komplex jednu 
spoločnosť, na dve sa rozdelil po 2. sve-
tovej vojne. Až v  osemdesiatych rokoch 
minulého storočia sa udomácnili názvy 
ako ZVS a ZŤS. Pred vojnou bola hlavnou 
výroba systémov pre armádu, počas vojny 
spoločnosti ovládali Nemci. V 50. rokoch 
sa začali riešiť aj presuny civilnej výroby 
do ZŤS.

Ťažké časy sú už minulosťou
Zbrojovka prešla kadečím, počas vojny 
ju dokonca bombardovali. Vďaka tomu, 
že sa výrobné priestory ukrývali pod ze-
mou, fabrika prežila. Obrovskú výrobnú 
halu, ukrytú v hore, postavili ešte v pred‑ 
vojnových rokoch. Zlomovým obdobím 
boli roky 1990 až 1996, keď nastal sil-
ný útlm výroby. Oživenie prišlo okolo 
roku 2000, keď sa začali vývojové práce 

ROKOV

Oslavy

doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (predseda vlády)

Ing. Miroslav Sim, Ing. Marián Goga, PhD., Ing. Vladimír Ďuriš, Ing. Anna Trúsiková, Ing. Roman Ušiak  
(zľava doprava)
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na nových zbraňových systémoch a zave-
denie 155‑milimetrových húfnic, nových 
mínometov a  munície do  armády Slo-
venskej republiky. O  neľahkých časoch, 
ktorými si fabrika prešla, porozprával aj 
predseda predstavenstva ZVS holding 
Marián Goga. „Počas druhej svetovej voj-
ny, ale najmä po roku 1989, prešla fabri-
ka ťažkým obdobím. Došlo ku konverzii 
zbrojného priemyslu a pre ten podnik to 
bolo skutočne devastačné. V posledných 
dvoch rokoch sme masívne investovali 
do  nových technológií rozšírenia výro-
by. Dnes je podnik konkurencieschopný, 
máme za  sebou úspešné projekty, kde 
sme ako jeden z mála slovenských výrob-
cov dokázali umiestniť do  krajiny NATO 
celý zbraňový systém.“ Marián Goga 
ďalej načrtol aj plány do budúcnosti spo-
jené s viac ako 6 miliónovou investíciou 
do prevádzky v Snine a realizáciu nových 
projektov v Dubnici nad Váhom. O tom, 
že sú zlé časy už nadobro zažehnané, 
svedčia aj jeho ďalšie slová: „Najmä 
v posledných dvoch rokoch prudko stú-
pol podiel špeciálnej výroby, ktorá dnes 
predstavuje asi 80 %. Tento podnik bol 
určený na špeciálnu výrobu. Je obrovské 
plus, že Slovensko dnes má takýto závod, 
ktorý dokáže zabezpečiť sebestačnosť 
v obranyschopnosti,“ zdôraznil šéf pred-
stavenstva Marián Goga. ZVS holding tak 
v  uplynulých dňoch oslávilo nielen jubi-
leum, ale aj úspech a rozvoj spoločnosti. 

Tajomstvo úspechu spočíva 
v ľuďoch
Receptom na úspech firmy sú podľa pred-
stavenstva ZVS v prvom rade zamestnan-
ci. To svojimi slovami potvrdil aj predseda 
predstavenstva DMD Vladimír Ďuriš. „Sú 
to ľudia, ktorí roky pracovali v našich spo-
ločnostiach, boli trpezliví a  verili, že to, 
na čom pracovali, má význam.“ Úspech 

firmy spočíva práve v takých ľuďoch, ktorí 
vo firme prežili celý svoj život a zostali jej 
verní aj v  ťažkých rokoch, ktorými firma 
prešla. Uplatnenie tu v  minulosti našli 
príslušníci veľkého počtu rodín, ktorí vo 
fabrike pracovali celé generácie. Podobný 
osud má aj dlhoročný zamestnanec Ivan 
Chyla, ktorý nasledoval svojho starého 
otca a  vo fabrike začal pracovať v  roku 
1967. „Vtedy sa vyrábala munícia hlavne 
pre stovku tank a pripravovala sa gradová 
raketa do  výroby,“ prezradil Ivan Chyla, 
ktorý je svojej práci verný obdivuhodných 
50 rokov.

Keď práca baví
Ďalším z  verných zamestnancov je aj 
Peter Pikna, predseda odborov ZŤS Špe-
ciál a  vedúci expedície. „Nastúpil som 
do  podniku v  roku 1969 po  skončení 
základnej školy, mal som vtedy 15 rokov 
a odvtedy som tu. Prešiel som od malého 
stroja po veľké, od robotníckych profesií 
až po úsekového dôverníka, potom pred-
sedu odborov,“ hovorí Peter Pikna.
„Robota ma jednoducho bavila, dá sa 
povedať, že mi železo voňalo. Pre takéto 
veci sa asi človek musí narodiť. Bol som 
vždy hrdý, že tu robím, nedal som do-
pustiť na špeciálku. Mal som ponuky ísť 
pracovať aj inde, ale nelákalo ma to. Mne 

to tu prirástlo k  srdcu,“ hovorí. Teraz 
s  radosťou pozoruje, ako sa firma opäť 
rozbieha a získava nové zákazky. „Stroje 
sa vynovili a aj ľudia sa pomaly začínajú 
vracať, to ma veľmi teší,“ ukončil Pikna.

Strojárska rodina sa stále 
rozrastá 
MSM GROUP, ktorá je materskou spo-
ločnosťou ZVS holding, zamestnáva dnes 
na  Slovensku 1300 pracovníkov. Nárast 
zamestnanosti bol v  posledných dvoch 
rokoch viac ako dvojnásobný. Len v Dub-
nici nad Váhom sa okruh zamestnancov 
rozrástol o 120 nových ľudí a v súčasnos-
ti ich tu spoločne pracuje okolo 400. 
Oslavy 80. výročia vzniku strojárskej vý-
roby v Dubnici nad Váhom ZVS venovala 
predovšetkým svojim zamestnancom, pre 
ktorých bol pripravený bohatý kultúrny 
program. Pri vstupe do  areálu bola pri-
pravená prehliadka vojenskej techniky, 
ktorú si návštevníci mohli zblízka prezrieť. 
Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére. 
Spestrením bolo aj vystúpenie folklór-
neho umeleckého súboru Lúčnica, hu-
dobnej skupiny Kandráčovci a  rockovej 
kapely Desmod. Program, počas ktorého 
ocenili najlepších pracovníkov podniku, 
vyvrcholil večerným ohňostrojom.

Ing. Miroslav Sim, Ing. Marián Goga, PhD., doc. JUDr. Robert Fico CSc., 
Ing. Vladimír Ďuriš (zľava doprava)

Oslavy
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 Odbor skúšobníctva  
 ZVS holding, a.s.

Odbor skúšobníctva, ktorý je súčasťou út-
varu Technická kontrola a  skúšobníctvo, 
je špecializované pracovisko, ktoré posky-
tuje komplexné služby v oblasti testova-
nia, analýz a skúšania pre svoju materskú 
firmu, ako aj spoločnosti v  rámci MSM 
GROUP. V  súčasnosti prebiehajú viaceré 
prezentačné aktivity aj smerom k  exter-
ným zákazníkom, ktorým by chcel odbor 
skúšobníctva predstaviť portfólio svojich 
služieb v rámci komplexného hodnotenia 
výrobkov a materiálov. Odbor pozostáva 
z chemickej a technickej skúšobne a sú-
časťou je aj školiace stredisko. 
Chemická skúšobňa sa špecializuje 
na rozbory výbušnín, traskavín, pyrotech-
nických zloží, ako aj farieb a náterových 
systémov. Robí aj vstupnú kontrolu všet-
kých látok a materiálov, ktoré sa použí-
vajú vo výrobnom procese. Vykonáva tiež 
analýzu odpadových a pitných vôd. K dis-
pozícii má 7 špecializovaných laboratórií:

– laboratórium výbušnín I, II, III,
– laboratórium náterových látok,

– laboratórium hutnoty,
– fyzikálne laboratórium,
– všeobecné laboratórium.

Technická skúšobňa je vysoko špeciali-
zovaným pracoviskom na  skúšanie mu-

Skúšobníctvo spoločnosti ZVS holding prechádza od začiatku roka výraznými zmenami. 
S rozširujúcou sa výrobou firmy rastú požiadavky a nároky na vykonávanie skúšok a tes-
tov. Rovnako nábeh nových výrobkov vyžaduje spoluprácu pri testovaní a skúšaní overo-
vacích sérií. Okrem testovania sú pracovníci priamo zainteresovaní aj do vývojových úloh.

ničných elementov, napr. zapaľovačov, 
stopoviek. Muničné elementy sa testujú 
vibračnými, rázovými a natriasacími skúš-
kami, odolnosť v klimatických komorách 
(teplotný rozsah ‑70 až +100 °C a  rela-
tívna vlhkosť do  98 %). Disponuje tiež 
stenami na  testovanie malokalibrovej 
a brokovej munície. Súčasťou technickej 
skúšobne je aj trhacia jama na  ničenie 
výbušnín.
V  školiacom stredisku sa neškolia len 
vlastní zamestnanci, ale aj záujemco-
via z  externého prostredia. ZVS holding 
má oprávnenie na  školenia pre získanie 
odborných spôsobilostí v zmysle zákona 
č. 58/2014 Z. z.:

– na  práce s  výbušninami, výbušnými 
predmetmi a muníciou,

– na  priame organizovanie a  riadenie 
prác s výbušninami, výbušnými pred-
metmi a muníciou.

Činnosť školiaceho strediska sa v blízkej 
budúcnosti rozšíri o  akreditovaný kurz 
celoživotného vzdelávania „Aktuálne 

Propagácia
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trendy povrchových úprav a  náterových 
systémov“. Kurz bude ponúkaný aj pre 
záujemcov z  iných firiem. Atraktívnosť 
akreditovaného kurzu zvyšuje aj fakt, že 
žiadny podobný v  Trenčianskom a  Žilin-
skom kraji nie je. 
Zamestnanci odboru sú kvalifikovaní od-
borníci, všetci majú Osvedčenie pre prá-
cu s  výbušninami, pracovníci technickej 
skúšobne sú držiteľmi pyrotechnických 
preukazov triedy „E“. Vedúci odboru 
má Osvedčenie pre prácu s  jedmi a ne-
bezpečnými látkami a je vyškolený inter-
ný audítor v  zmysle normy STN EN ISO 
9001:2016 a  STN EN ISO 19011:2012. 
Na základe platných osvedčení a školení, 
ako aj dlhoročných praktických skúse-
ností, je tím pracovníkov nápomocný pri 
riešení rôznych technologických prob-
lémov, ako aj vo vývoji nových výrobkov 
a skúšobných postupov. Samozrejmosťou 
je spolupráca s  inými skúšobnými inšti-
túciami pri zabezpečovaní komplexného 
skúšobníctva výrobkov. Taktiež poskytu-
jeme konzultácie a  poradenstvo najmä 
v oblasti výbušnín, munície a muničných 
elementov, povrchových ochrán, ako aj 
návrhu skúšobníctva a  rozborov mate-
riálov. Pri svojej práci sa môžeme oprieť 
o aktuálne informácie z vedeckých a pa-
tentových databáz, ku ktorým máme 
predplatený prístup. Disponujeme tiež 
vlastnou knižnicou odbornej literatúry.
Najnovším výstupom pri podpore proce-
sov hodnotenia kvality je príručka „Hod-
notenie a  analýza povrchových úprav“ 
(ISBN 978‑80‑972713‑3‑6), ktorá posky-

tuje základný prehľad aktuálnych postu-
pov pri hodnotení a skúšaní povrchových 
ochrán kovových materiálov.
Medzi najbližšie plány, okrem spomína-
ného akreditovaného kurzu, patrí príp-
rava žiadosti na Ministerstvo školstva SR 
o vydanie povolenia vykonávať vedu a vý-
skum, a tým získať možnosť zúčastňovať 

grantových výziev MŠ SR na financovanie 
vedy a výskumu, ako aj obnova a  rozší-
renie prístrojového vybavenia z prostried-
kov EÚ. Intenzívne pracujeme na rozšírení 
a spropagovaní našich služieb – vytvore-
ním webovej podstránky www.msm.sk/
msm‑group/zvs/skusobnictvo/, katalógu 
služieb a  prezentácií. Pre lepšiu identifi-
káciu používame vlastné logo. V  spolu-
práci s ekonomickým oddelením robíme 
ekonomické prepočty skúšok, aby sme 
mohli svoje služby ponúknuť aj externým 
zákazníkom.
Zavŕšením všetkých týchto zmien bude 
podanie žiadosti na  Slovenskú národnú 
akreditačnú službu o  udelenie štatútu 
Akreditovaného skúšobného laboratória 
podľa STN EN ISO/IEC 17025. Všestrannú 
pomoc a podporu máme u riaditeľky IMS 
spoločnosti MSM GROUP Mgr. Dany Fú-
zikovej, ako aj u manažéra kvality a skú-
šobníctva ZVS holding Ing.  Branislavovi 
Macekovi. 

doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
vedúci odboru skúšobníctva ZVS

Propagácia
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 IDEF 2017, Istanbul – Turecko, 9. – 12. 5. 2017

Na  výstave sme predstavili ultraľah-
ký mínomet ANTOS a  všetky vyrábané 
typy 60 mm munície k  nemu a  munície 
155 mm ECv. Spoločnosť MSM vystavo-
vala v  spolupráci s  firmou CASS, ktorá 
nás reprezentuje v Turecku. 
Vystavované exponáty pútali veľkú po-
zornosť najvyšších predstaviteľov a  zá-
stupcov Ozbrojených síl Turecka. 
V  priebehu výstavy sa uskutočnili viace-
ré stretnutia s  potenciálnymi partner-
mi. Jedným z  nich bola aj spoločnosť 
REPKON, s  ktorou sme uzavreli dohodu 
o spolupráci pri výrobe muničných kom-
ponentov a technologickej výrobnej linky.

Medzinárodný veľtrh obrany priemyslu, ktorý sa koná od roku 1993 každé dva roky, pod 
vedením Nadácie tureckých ozbrojených síl.

Výstavy

MILEX 2017, Minsk – Bielorusko, 20. – 22. 5. 2017

Medzinárodnú výstavu zbraní, vojenskej 
techniky a  materiálu otvorili 20. mája 

V hlavnom meste Bieloruska sa uskutočnila výstava zbraní a vojenskej techniky MILEX.

v  Minsku slávnostným programom. Zú-
častnili sa jej spoločnosti zo 6 krajín a de-

legácie z viac ako 30 krajín sveta. 
Témou výstavy boli zbrane a technika po-
zemných vojsk, vzdušných a námorných 
síl vojsk protivzdušnej obrany, technic-
ké prostriedky a  systémy zabezpečenia 
vojsk, ďalej modernizácia a opravy bojo-
vej techniky a zbraní a ostatného vybave-
nia, ale tiež technológie utilizácie zbraní, 
vojenskej techniky a munície. 
Naša spoločnosť prezentovala priemysel-
ný spôsob likvidácie munície na  ukážke 
mobilnej delaboračnej linky umiestnenej 
v  transportnom kontajneri. Predstavili 
sme funkčné zariadenia určené pre dela-
boráciu 30 mm munície, a  zároveň sme 
predviedli princípy jej likvidácie. 
Spoločnosť MSM Martin je schopná 
po  oboznámení sa s  rozsahom a  špeci-



MSMagazín  2/2017        11

Výstavy

SITDEF 2017, Lima – Peru, 18. – 21. 5. 2017

Spoločnosť MSM GROUP patrila medzi 
najdôležitejšie spoločnosti obrannej tech-
niky, ktoré vystavovali na uvedenej výsta-
ve. Ide o  najväčšiu výstavu konajúcu sa 
v  tejto časti kontinentu, kde všetky ob-
ranné aspekty  boli podporované najvyš-
šou kvalitou technológií – od  výroby až 
po  implementáciu produktov a  operač-
ných systémov. 

Medzinárodná výstava techno-
lógií v  obrane a  prevencii prírod-
ných katastrof SITDEF je veľké 
medzinárodné obchodné stretnu-
tie sponzorované a organizované 
spoločne s  Ministerstvom obrany 
a ozbrojených síl v Peru, ktoré sa 
koná každé dva roky od roku 2007.

fikáciou zhromaždenej munície pripraviť 
postupy, navrhnúť a  vyprojektovať utili-
začnú linku, vyrobiť a inštalovať špeciálne 
stroje, zariadenia a prípravky, zaškoliť ob-
sluhu, spustiť priemyselnú likvidáciu mu-
nície, a to všetko buď do sady kontajne-
rov alebo vytypovať (či postaviť) vhodný 
delaboračno‑montážny objekt, a inštalo-
vať technológiu. 
Metóda, akou chceme likvidáciu vyko-
návať, vlastne určuje cieľ, ktorý chceme 
dosiahnuť – bezpečným, ekologickým 
a ekonomickým spôsobom rozobrať mu-
níciu na  základné komponenty tak, aby 
bolo možné ich ďalšie priemyselné vyu-
žitie alebo bezpečné dlhodobé uloženie 
na riadených skládkach. 
Všetky kľúčové zariadenia, ktorými osá-

dzame svoje linky, sú navrhnuté našimi 
špičkovými odborníkmi s  dlhoročnými 
skúsenosťami. Hoci princípy, s ktorými sa 
ku práci pristupuje, sú všeobecne známe, 
bez skúseného personálu by úspešné spl-
nenie úlohy nebolo možné. 
Na  prvom mieste je totiž vždy udržanie 
stopercentnej bezpečnosti počas celého 
procesu likvidácie aj za podmienky omy-
lu alebo nepozornosti obsluhy. Operácie, 
ktoré nedovoľujú stopercentné odstrá-
nenie rizík, musia byť vykonávané odde-

lene, spravidla v  automatickom režime, 
stroje musia byť vybavené ochrannými 
zástenami pre elimináciu účinkov prípad-
ného výbuchu či zahorenia. 
Hoci prezentovaná plocha „starého 
letiska“ nebola najvhodnejším mies-
tom na  našu prezentáciu, pohybovalo 
sa na  nej oveľa menej odborníkov ako 
v hlavnom objekte, napriek tomu o nás 
prejavilo záujem niekoľko významných 
potenciálnych obchodných partnerov.

Ing. Ján Lasab (druhý zľava)
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 IDET 2017, Brno – Česká republika, 31. 5. – 2. 6. 2017

Svoje široké portfólio výrobkov predsta-
vila odborníkom, ale i  širokej verejnosti, 
aj naša spoločnosť MSM GROUP. V praxi 
tak reprezentovala svoje viac ako 80 roč-
né skúsenosti v zbrojárskej výrobe, vývoji 
a kompletných službách.
Sortiment vystavovaných exponátov 
MSM GROUP bol rôznorodý a návštevníci 
si mohli v stánku zblízka obzrieť variácie 
malokalibrovej munície, veľkokalibrovej 
munície, ale i zbrane. „K významným pro-
duktom skupiny patria pištole značky ZVS 
vyrábané v Dubnici nad Váhom. Vystavo-
vané boli modelové variácie P20 a  P21, 
ktorá sa od  modelu P20 líši predĺžením 
v hlavni a v závere o 2 cm. Pre tieto pištole 
je typický spúšťový mechanizmus SA/DA 
(single action/double action) a  16‑rano-
vý zásobník. Spoločnosť navyše vyvinula 
zásobník s predĺženou päsťou, ktorá pos‑ 
kytuje priestor na ďalšie dva náboje. Oba 
zo spomínaných modelov sú dostupné vo 
variácii štandard a exclusive, ktoré sa na-
vzájom diferencujú povrchovou úpravou 
na  závere a  v  hlavni. Pištole P20 a  P21 
sú vyrábané v troch farebných variáciách 
polymérového rámu – čierna, khaki, pies-
ková hnedá,“ povedala marketingová ria-
diteľka MSM GROUP Lucia Ollé.
Ako ďalej dodala, podniky MSM sa po-
chválili tiež výrobou malokalibrovej mu-
nície, ktorá bola v prezentačnom stánku 
zastúpená dvakrát. Spoločnosť pred-
stavila muníciu 9x19 mm LUGER, ktorá 
sa využíva najmä pri štátnych orgánoch 
presadzujúcich právo a  pri modernej 
športovej streľbe. Druhou vystavovanou 

Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET privítal fanúšikov už po štr-
násty raz. V dňoch 31. 5. – 2. 6. 2017 sa rovnako ako po minulé roky uskutočnila prehliadka 
špičkových výrobkov zbrojného priemyslu na brnenskom výstavisku. 

malokalibrovou muníciou bola munícia 
7,62x39 mm, pre ktorú je príznačné tes-
tovanie pri extrémnych teplotách. „Jej 
plusom je tak široké využitie vhodné ako 
pri polárnych, tak aj pri púštnych pod-
mienkach. Pri malokalibrovej munícii ne-
chýbali ani komponenty munície, akými 
sú zapaľovače, zápalové skrutky či iniciá-
tory,“ vysvetlila Ollé. 
Veľký priestor dostala veľkokalibrová mu-
nícia a návštevníci sa tak mohli pokochať 
niekoľkými zaujímavými exponátmi. Už 
na prvý pohľad pútala pozornosť 122 mm 
munícia „Grad“ využívaná v delostrelec-
kých raketách RM70 a jej modifikáciách. 
„Pri tomto modeli je potrebné zdôrazniť, 
že je v  prevádzkach MSM GROUP vyrá-
baná ako nová a všetky jej komponenty 
sú plne zabezpečené z výrobných kapacít 
spoločnosti. V súčasnej dobe sa odborní-
ci zaoberajú vývojom, ktorý zaistí predĺ-
ženie doletu zo súčasných 20 km na po-
zoruhodných 40 km.“

Nosným pilierom spoločnosti ZVS je v sú-
časnosti 155 mm munícia, ktorá preto 
na IDETE nemohla chýbať. Spoločnosť je 
schopná pokryť celú škálu 155 mm muní-
cie v  rôznych variáciách od  jednoduchej 
až po  muníciu s  predĺženým doletom. 
Pre odbornú aj širokú verejnosť tak boli 
na výstave dostupné k nahliadnutiu rôz-
ne variácie 155 mm munície (HE ER BB, 

HE ERFB BB, M 107, 155 Cv). Ich použitie 
je určené pre samohybnú kanónovú húf-
nicu „Zuzana“ a jej modifikácie. 
Unikátnou je tiež 125 mm APFSDS‑T, ur-
čená pre tank T 72. Ide o podkalibernú 
muníciu schopnú preraziť pancier o hrúb-
ke až 550 mm. V  súčasnosti je MSM 
GROUP jeden z  troch celosvetových vý-
robcov tejto munície.

V  neposlednom rade nemožno opome-
núť exponát 152 mm HE ER BB, ktorého 
označenie prezrádza, že ide o trieštivo‑tr-
havú muníciu s predĺženým doletom. Vy-
užíva sa ako diaľkový náboj pre zbraňové 
systémy, akými je samohybná kanónová 
húfnica „Dana“ 152 mm a  jej modifi-
kácie. Strely 152 mm umožňujú ničenie 
stacionárnych cieľov, miest s  vysokou 
koncentráciou vojsk, poľných krytov, 
pancierových cieľov, zbraňových systé-
mov a vojenskej techniky až do vzdiale-
nosti 25,5 km. Takéto predĺženie doletu je 
možné vďaka unikátnemu systému „Base 
Bleed“, teda dnový výtok. Práve spomí-
naný model bol za  MSM nominovaný 
do súťaže „Zlatý IDET“, ktorá na veľtrhu 
medzi vystavovateľmi práve prebiehala.

Výstavy
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Rozhovory

Muž, ktorý zachránil ľudský život

Ako dlho pracujete v  bezpečnostnej 
službe ZVS?
V spoločnosti ZVS SBS pracujem od roku 
2006.

Kde ste pracovali pred nástupom 
do tejto spoločnosti?
V  predchádzajúcom zamestnaní som 
pracoval na ochrane ako príslušník UZVJS 
Dubnica nad Váhom.

Mysleli ste si niekedy, že 
zachránite ľudský život?
Nemyslel som si, že sa dostanem do si-
tuácie, kde bude treba ľudský život 
zachraňovať. Nie je jednoduché pro-
fesionálne zvládnuť prvú pomoc. Veľ-
mi mi pomohlo školenie prvej pomoci, 
aby som sa postavil k danej veci. Týchto 
školení sa zúčastňujeme v rámci výkonu 
služby SBS. 

Vedeli ste, ako sa zachovať 
v takej situácii?
Viem, aký je ľudský život sám o sebe krát-
ky, a  preto som vedel, ako sa zachovať 
v takejto situácii – rýchlo konať. 

Môžete popísať čitateľom, čo sa 
vlastne stalo?
Po  príchode na  hlavnú bránu som 
po  nočnej smene dostal správu od  za-
mestnancov závodnej jedálne, že pri 
vchode do jedálne odpadol nejaký muž. 
Kým okoloidúci išli privolať záchranku, 
ja som okamžite bežal zistiť, čo sa stalo. 
Bolo mi povedané, že ide o záchvat, no 
zistil som, že to nie je pravda. Začal som 
s  oživovaním, ale pacient strácal tep. 
Hoci sa mi aj podarilo tep oživiť, pacient 
sa stále neprebral. Pokračoval som s oži-
vovaním až do  príchodu záchranárov, 
ktorí boj o mužov život prevzali. Potom 
si vedúci záchranárov zapísal moje meno 

a  povedal, že ak tento muž prežije, je 
to mojou zásluhou. Dostať človeka späť 
do  života je neskutočne príjemný pocit 
na  duši. I  keď to nebolo jednoduché, 
spravil by som to s  obrovským odhod-
laním opäť! 

 IDET 2017, Brno – Česká republika, 31. 5. – 2. 6. 2017

Ivan Roháč – zamestnanec ZVS SBS, Ing. Jozef Janeček – generálny riaditeľ (zľava doprava)
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Obchod

 MSM Martin, s.r.o.
Rozvoj
V  mesiaci máj sa uskutočnila spoločná 
návšteva MSM Martin a  ZVS holding 
u nášho balkánskeho partnera pre tech-
nologický rozvoj a  spoluprácu v  oblasti 
vývoja a výroby raketových motorov. Po-
čas tohto stretnutia boli partnerskou spo-
ločnosťou odprezentované jednotlivé vý-
vojové projekty, výrobné schopnosti, ako 
aj aktuálne realizovaná výroba zameraná 
na produkciu raketových motorov. Pred-
bežne sa rozdiskutovala aj možná spolu-
práca v oblasti vývoja a skúšok 155 mm 
munície s  predlženým doletom, tzv.  
„rocket assisted“ munície.

India
Tento štvrťrok boli uverejnené zaujímavé 
tendre na  významné projekty týkajúce 
sa priamych dodávok, ako aj spolupráce 
v oblasti vývoja a  výrobných technológií 
rôznych druhov munície a kompo nentov 
v  Indii, dodávky mobilných riešení pre 
riadenie letových prevádzok, ako aj mo-
dernizačné projekty pre bojové vozidlá 
a  tanky T‑72 a BVP‑2. Spoločnosť MSM 
GROUP už zahájila stretnutia so zástup-
cami inidckého priemyslu, ktorí prejavili 
záujem o  dlhodobú partnerskú spolu-

ZVS holding, a.s.
Kovovýroba
Aktuálne sa spoločnosti darí napĺňať 
výrobné kapacity objednávkami na  ple-
chové diely, s ktorými má niekoľkoročné 
skúsenosti. Podarilo sa nám opätovne 
získať zákazky od  bývalého nemeckého 
odberateľa ESTA a  rozširujeme spolu-
prácu s naším najväčším slovenským od-
berateľom G&J. Zákazníci o nás prejavili 
záujem, musíme však preukázať schop-
nosť spoločnosti pružne a presne reago-
vať na  požiadavky zákazníkov ohľadom 
termínov výroby. Výkonnosť dielne sa 
posilnila na začiatku tohto roka aj spuste-
ním ďalšieho laserového páliaceho stroja 
a ohraňovacieho lisu so širším pracovným 
záberom. V  súčasnej dobe dopĺňame 
podľa potreby aj počet výrobných robot-
níkov, najmä zváračov a zámočníkov. 

prácu. Počas stretnutí boli konzultované 
otáz ky spoločného zastúpenia v tendroch 
a možnosť spoločnej budúcej spolupráce 
pri výrobe munície a  jej komponentov. 
Zároveň boli všetkým zúčastneným pred‑
stavené výrobné kapacity a  technické 
riešenia výroby požadovaných výrobkov 
tak, aby boli splnené všetky podmienky 
vychádzajúce z  tendrových podkladov. 
Zástupcovia firiem ohodnotili priprave‑
nosť požadovanej dokumentácie, ako aj 
profesionalitu, prístup a ochotu zamest-
nancov spoloč ností ZVS a  MSM počas 
rokovaní.

Výroba a predaj 60 mm 
mínomet ných granátov pre 
NATO
Na  základe rámcovej zmluvy s  agentú-
rou NSPA rea lizujeme, v úzkej spolupráci 
s  českou spoločnos ťou, výrobu a  predaj 
60 mm mínometných granátov v objeme 
takmer 4 miliónov Eur v roku 2017. V júni 
sme úspešne dodali zákazníkovi viac než 
3000 ks a  ďalšia do dávka bude realizo-
vaná v októbri 2017. Jedná sa o projekt 
s veľkým a dlhodobým potenciálom, kto-
rým preukazujeme našu pripravenosť pre 
dodávky munície pre krajiny NATO.

Výroba a predaj munície 7,62x39
V marci sa našej spoločnosti po niekoľko 
mesačných jednaniach podarilo uzav-
rieť zmluvu na  predaj 1 mil. ks munície 
7,62x39 mm, ktorej výrobu zahájila spo-
ločnosť ZVS iba nedávno. Jedná sa o prvé 
kusy z  novovýroby, ktoré su určené pre 
export mimo Európu. Po úspešnej realizá-
cii tohto pilotného kontraktu obchodný 
partner predpokla dá uzavretie dlhodobej 
rámcovej zmluvy na dodanie ďalších mi-
nimálne 10 mil. kusov.

Technológie v oblasti 
delaborácie
Spoločne s naším skupinovým partnerom, 
spoločenstvu Excalibur Group, sa uchá-
dzame o  dodávku komplexnej technolo-
gickej linky pre delaboráciu munície v jed-
nej zo zemi bývalej Ruskej federácie. Jedná 
sa o komplexný projekt dlhodobého cha-
rakteru zahrňujúci vývoj, výrobu, dodávky 
zariadení a potrebnej infraštruktúry, ako aj 
zaučenie a podporu pracovníkov na stra-
ne zákazníka. Našou účasťou v tomto pro-
jekte sa stávame strategickým parterom, 
a tým sa nám otvárajú zaujímavé možnosti 
pre ďaľší obchodný potenciál.

MKM – MKZ
Predaj našej munície 9x19 mm sa v zahra-
ničí teší veľkému úspechu najmä vďaka 
prístupnej cene a vysokej kvalite. Aktuál-
ne je celá naša výrobná kapacita na rok 
2017 vypredaná. Munícia 9x19 mm je 
dostupná na všetkých trhoch V4, ako aj 
na  trhoch Švédska, Nemecka, Rakúska, 
Slovinska a ďalších. Postupne sme poza-
stavili dodávky do USA, najmä z dôvodu 
zvýšenia dopytu po munícii v Európe.
Produkcia vzduchovky Perun je v plnom 
prúde. Dopyty prichádzajú vo veľkom 
počte najmä zo slovenského a  českého 
trhu, no za uplynulé obdobie sme zazna-
menali výrazný nárast dopytu po  tých-
to vzduchovkách aj na  trhoch Poľska, 
Slovinska, Maďarska, Nemecka, Bosny 
a Hercegoviny i Afganistanu.

Naša pištoľ P20 a P21 bola predstavená 
s veľkým úspechom a v prichádzajúcom 
období bude dostupná takmer v  celej 
Európe. Na  základe enormného záuj-
mu amerických spoločností o  uvedené 
zbrane sme v súčasnosti začali aj proces 
certifikácie v  USA. Taktiež sme zazna-
menali nárast dopytu na trhoch UA, Ka-
nady a Namíbie, čo nás veľmi potešilo. 
V tomto období sme v spolupráci s na-
ším vývojovým oddelením navrhli nové 
konštrukčné úpravy na P20 a P21 – na-
staviteľné mieridlá a predĺžený zásobník 
s dvoma nábojmi.
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Konferencia

MSM GROUP ako hlavný 
partner medzinárodnej 
konferencie Globsec 2017

Zo študentskej aktivity sa za  dvanásť 
rokov stala jedna z  najvýznamnejších 
svetových bezpečnostných konferencií. 
Na Globsec 2017, ktorý podporila aj naša 
spoločnosť, prišli diskutovať lídri Európ-
skej únie, Balkánu i Trumpovi poradcovia.
Bezpečnostného fóra sa tento rok zú-
častnili špičky svetovej diplomacie, aby 
spoločne s  odborníkmi diskutovali nie-
len o  politike, ale aj o  vplyve technoló-
gií, o pozícii Európy a Ameriky vo vzťahu 
k  Ázii, Blízkemu východu a  Rusku. Po-
zvaní hostia diskutovali aj o energetickej 
bezpečnosti strednej Európy, pozícii krajín 
V4 v globálnom kontexte či stratégii vo 
vzťahu k Iránu a obrannej politike Európy.
„GLOBSEC posúva Slovensko a región V4 
z periférie do centra diania. GLOBSEC už 
nie je len o bezpečnosti, ale riešia sa tu aj 
spoločenské a ekonomické témy“, pove-
dal Marián Goga, konateľ MSM GROUP.
„Stovky lídrov z  viac ako 40‑tich krajín 
sveta budú diskutovať aj o otázkach ky-
bernetickej bezpečnosti, vzostupe nacio‑ 
nalizmu a politického radikalizmu v Euró-
pe, európskej protiraketovej obrany, ale 

aj otázkach, akými sú občianska vojna 
v Sýrii či pozícia Číny v  čase svetovej fi-
nančnej krízy,“ povedal ešte pred začiat-
kom konferencie Robert Vass, zakladateľ 
fóra. 
GLOBSEC, ktorý je od roku 2005 jediným 
stredoeurópskym podujatím svojho dru-
hu, rieši naliehavé otázky medzinárodnej 
zahraničnej politiky, globálnej bezpeč-
nosti a  ekonomiky, ktoré majú zásadný 
vplyv na usporiadanie sveta.

V piatok 26. mája sa Bratislava na tri dni stala jedným z najstráženejších miest na svete. 
Konala sa tu medzinárodná konferencia venovaná bezpečnosti a obrannej politike s náz-
vom Globsec. 

Ing. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
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 Okolo Slovenska naprieč 
 kráľovskými mestami

Pretekov sa zúčastnilo 156 profesionálov 
z 26 tímov z rôznych krajín Európy i zá-
moria, aby na  762 kilometroch zabojo-
vali o  14 vrchárskych a  12 rýchlostných 
prémií, rozdelili si spolu 738 bodov UCI 
a celkovo 30  455 Eur. Samozrejme, sú-
ťažilo sa aj o cenné dresy – žltý dres lídra 
pretekov, modrý bodkovaný za  rýchlost-

V dňoch 7. – 11. júna križovali cesty Slovenska „novodobí rytieri“. Zastúpenie tu malo aj 
MSM GROUP, ktoré sa stalo hlavným reklamným partnerom tejto akcie.

né prémie, červený bodkovaný pre naj-
lepšieho vrchára, biely pre najlepšieho 
jazdca do 23 rokov a dres vo farbách slo-
venskej trikolóry pre najlepšieho sloven-
ského jazdca. 
Preteky odštartovali podobne ako minu-
lý rok slávnostným predstavením tímov 
a  hlavných partnerov, kde spoločnosť 

MSM GROUP nesmela chýbať. Tak ako 
rok predtým, aj teraz sme mali možnosť 
sledovať napínavé súboje o úvodnú po-
zíciu a cenné dresy v priamom prenose, 
ktorý odvysielala RTVS.
Počas pretekov dohliadali na  cyklistov 
motorkárske sprievody s označením našej 
spoločnosti MSM GROUP. 

Partnerstvo a sponzoring
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MSM Group sa podieľa 
na financovaní prvej 
slovenskej družice

Príbeh prvej slovenskej družice je vskutku jedinečný. Jeho vý-
sledkom nie je len historicky prvý a technologickými inováciami 
naprataný kozmický satelit Made in Slovakia, ale napríklad aj 
vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry. Takéto výs‑ 
ledky si vyžadovali viac ako 5 rokov úsilia, nervov, odriekania 
a prekonania obrovského množstva problémov. Od tých tech-
nických, cez finančné, legislatívne, až po tie medziľudské. A tak 
ako každý príbeh, tak aj v tomto veríme, že dopadne tak ako 
má, v našom prípade maximálne úspešne. 

Vlajkovým projektom SOSA je stavba prvej slovenskej družice s názvom „skCUBE”. Jedná 
sa o projekt navrhnutia, skonštruovania, vypustenia do vesmíru, riadenia a následného 
spracovania dát družice typu CubeSat, o rozmeroch 10 cm x 10 cm x 10 cm a váhe 1 kilogra-
mu. Jedným z hlavných partnerov tohto projektu je aj MSM GROUP.

Partnerstvo a sponzoring
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Medzinárodný deň detí

 Druhý ročník MDD v MSM Martin 
 a ZVS holding 

Vo všetkých prevádzkach bol pripravený 
bohatý program, kde sa deti všetkých 
vekových kategórií dobre zabavili. Pre 
najmenších boli pripravené zaujímavé 
zábavno‑športové stanovištia, obľúbené 
rozprávkové postavičky Mickey Mouse 
a Mimoň i nafukovací skákací hrad, ktorý 
zožal najväčší úspech. 
Odvážnejšie deti si v Novákoch vyskúšali 
streľbu z  mínometu Antos, ktorý sa vy-
rába v  priamo na  prevádzke, aj streľbu 
zo vzduchoviek. Prekvapenie pripravili 
členovia OR PZ – policajti v Novákoch sa 
priviezli na motorkách so zapnutou sve-
telnou a zvukovou signalizáciou, v Dub-
nici nad Váhom sa kynológovia prišli po-
chváliť so svojím psom a deti v Trenčíne 
mali možnosť vidieť všetky druhy zbraní, 
ktoré policajti používajú pri výkone svojej 
práce. 
Adrenalín zvýšila aj jazda na  obrnenom 
vozidle Aligator, ktorú zabezpečovali 
priamo členovia EOD jednotky. V  Tren-
číne sa zase pochválili vozidlami IVECO 
a SKOT a predviedli aj predvádzaciu jazdu 
na bojovom vozidle pechoty. 
Celé podujatie sa nieslo v  dobrej ná-
lade a  smiechu detí, k  tomu prispelo 

Už po druhýkrát spoločnosti MSM Martin a ZVS holding pripravili oslavu Medzinárodného 
dňa detí. Oslavy sa konali v Novákoch 2. júna, v Dubnici 3. júna a v Trenčíne 10. júna. Tento deň 
oslavovali nielen deti svoj sviatok, ale aj ich rodičia – naši zamestnanci.

občerstvenie i malá odmena pre každého 
účastníka a  vyvrcholením bola tombola 
s  vecnými cenami, ktorou sme Deň detí 
zakončili. 
Počasie vyšlo fantasticky, čo nám ešte 
umocnilo pocit z dobre zorganizovaného 
podujatia. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa na tejto akcii podieľali. Teší nás, 
že deti si svoj deň užili, veď Deň detí je 
iba jeden raz v roku!
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Prosím zasielať odpovede do 31. 8. 2017 na e‑mail: marketing@msm.sk.

Žrebovať budeme 4. 9. 2017.

Víťaza vyhlásime v ďalšom čísle MSM magazínu.

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

Stávajú sa nimi:

Kvíz

1. 
Kto prevzal za spoloč-
nosť ZVS holding veľkú 
cenu za "Etické podni-
kanie" na slávnostnom 

odovzdávaní v hoteli 
CROWN PLAZA 

v Bratislave?

3. 
Ako sa volá príručka 

najnovším výstupom pri 
podpore procesov hod-

notenia kvality?

4. 
Aké rozmery a hmotnosť 

mala prvá slovenská družica, 
ktorá dňa 23. 6. odletela 

z Indie do vesmíru?

5. 
Koľko tímov sa zúčastnilo 

cyklistických pretekov 
„Okolo Slovenska“?

Sme sponzori:

2. 
Aký exponát bol nominova-
ný na výstave IDET v Brne 

na ocenenie „Zlatý 
IDET“?

1. Ján Beňadik  
špeciálna výroba

2. Radoslav Divéky 
vedúci údržby

3. Rastislav Šimurka 
civilná výroba

4. Jozef Dubovský  
pracovisko č. 205

Cenu si môžete prevziať na oddelení marketingu v Dubnici nad Váhom (3. poschodie).
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