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Aktuálne

Slovenská zbrojárska firma
MSM GROUP kúpila závod
v Srbsku
Slovenská spoločnosť MSM GROUP rozširuje svoje aktivity v zahraničí. Firma, ktorá
patrí do česko-slovenského holdingu Czechoslovak Group, kúpila v Srbsku spoločnosť
IMK 14. Oktobar.

Do svojho vlastníctva by ju mala prevziať
v októbri tohto roka. „Našou víziou je
vrátiť do dnes takmer opustených priestorov pôvodnú výrobu. Sme odhodlaní čo
najskôr ukončiť živorenie spoločnosti IMK

14. Oktobar a naštartovať jej rozvoj,“
uviedol prezident skupiny MSM GROUP
Marián Goga s tým, že podmienkou
na prevzatie firmy IMK 14. Oktobar a jej
následnú záchranu je rozhodnutie výboru
veriteľov firmy.
Srbská spoločnosť IMK 14. Oktobar, ktorá
sídli v meste Kruševac, sa sústredila najmä na civilný program výroby stavebných
a poľnohospodárskych strojov, a taktiež
na klasické trieskové obrábanie. Súčasťou
portfólia bol tiež obranný segment zameraný na výrobu veľkokalibrovej munície.
Niekdajšia významná srbská spoločnosť,
ktorá ešte v roku 2013 zamestnávala
1 500 pracovníkov, sa dostala do konkurzu pred dvoma rokmi. V súčasnosti

jej počet zamestnancov klesol na 150
a 75 % jej obratu tvorí výroba pre obranný priemysel.
Holding Czechoslovak Group sa zameriava na tradičnú priemyselnú výrobu
a v Českej republike aj na Slovensku sa
podieľa na oživovaní tradičných firiem
a ich ďalšom rozvoji. Holdingu sa napríklad podarilo oživiť automobilku Tatra
Trucks, na jeseň tohto roka by mala byť
obnovená výroba v spoločnosti AVIA.
Na Slovensku sa holding podieľa na oživení podniku ZTS Metalurg v Dubnici nad
Váhom. Podniky holdingu Czechoslovak
Group v roku 2015 zamestnávali takmer
štyri tisíc pracovníkov a vygenerovali tržby v hodnote 12 miliárd CZK.

Nový akreditovaný kurz
v ZVS holding
Spoločnosť ZVS holding, a. s. rozšírila možnosti vzdelávania vo svojom školiacom stredisku. Okrem kurzov pre prácu s výbušninami a riadením prác s výbušninami, na ktoré má
oprávnenie od Hlavného banského úradu, bola Ministerstvom školstva, vedy a výskumu
SR udelená akreditácia na kurz v rámci celoživotného vzdelávania „Povrchová ochrana
kovových materiálov“.
Jedná sa o jedinečný kurz čo sa týka zamerania, kde v rámci 48 hodín získa
absolvent informácie o spôsoboch predúpravy povrchov, náterových látkach,
technológie nanášania náterových systémov a hodnotenia kvality povrchových
ochrán. Okrem teoretických prednášok
sú v študijnom pláne zakomponované aj
praktické cvičenia.

Zameranie kurzu vychádza z aktuálnych
potrieb spoločností MSM GROUP pri návrhu a použití vhodného typu povrchových úprav a náterových systémov. Kurz
je k dispozícii aj pre záujemcov z externého prostredia.
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Rozhovory

Tváre spoločnosti
MSM GROUP
V akademickej sfére som pôsobil a stále
pôsobím ako učiteľ, člen vedeckých rád,
odborových komisií, a pod. v oblasti Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva (Žilinská
univerzita v Žiline a České vysoké učení
technické v Prahe) a Ekonomika a manažment podniku (Univerzita Mateja Bela
v B. Bystrici).

Doc. Ing. Jaroslav SIVÁK,
CSc., MBA
Riaditeľ pre rozvoj IT,
spoločnosť Virte, a.s.
Čo predchádzalo výberu vašej
profesie?
Za svoju misiu v živote považujem bezpečnosť. Dnešku predchádzalo dlhoročné
pôsobenie v armáde, neskôr v komerčnej
sfére v odbore bezpečnosť. Po celú dobu
profesijného života som mal možnosť
a pokorne za to ďakujem, spájať teóriu
s praxou. Činnosť v akademickej sfére
ma núti učiť sa stále niečo nové, súdobé. Komerčná prax je pre mňa príležitosť
na verifikáciu pravdivosti teoretických
poznatkov. A naopak. V armáde som
strávil časť v bojovej praxi a druhú časť
vo vedecko-pedagogických pozíciách vo
vojenskom vysokom školstve. Komerčnú
časť života som strávil v spoločnostiach,
ktoré sa zaoberali a zaoberajú bezpečnosťou a ochranou objektov s vyššími
rizikami (jadrový priemysel, silové zložky
štátu, energetika, distribúcia plynu, ...),
bezpečnosťou informácií, a pod. Pracoval som aj na projektoch pre vládu SR.
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Ako vnímate spoločnosť MSM GROUP
ako zamestnávateľa?
MSM GROUP je dynamická spoločnosť,
ktorá prechádza etapou krízy riadenia.
Dynamika expanzie spoločnosti dočasne
prevýšila tempo rastu organizačných spôsobilostí riadiacich štruktúr. Nahrádzame
to nadšením a odhodlaním prekonávať
prekážky a zlepšovať sa. A objektívne sa
to darí. Pomohlo by trocha (takmer vojenskej) disciplíny do plánovania, time
managementu a kontroly splnenia úloh.
Podľa ľudí, ktorých som doteraz v spoločnosti stretol a mám príležitosť s nimi
pracovať, verím, že spoločnosť má veľkú
vnútornú silu rásť biznisovo, ale aj z hľadiska organizačnej kultúry. Rád by som
k tomu prispel.
Čo by ste vyzdvihli na práci v našej
spoločnosti?
Prostredie MSM GROUP je v súčasnej
dobe neskutočne plodné na príležitosti
niečo zavádzať, optimalizovať, zlepšovať, nachádzať príležitosti, napĺňať ambície, … Obdivujem a oceňujem odhodlanie, nadšenie, zápal ľudí, ktorí pracujú
v spoločnosti. Práca tu mňa osobne napĺňa práve tým, že stále sú nové výzvy,
nové príležitosti dokázať, že vieme sa
s problémami vysporiadať, že vieme ukázať, čo dokážeme. Mimoriadne zaujímavá z manažérskeho hľadiska je aj schopnosť vedenia spájať rôznorodé firemné
kultúry spoločností, ktoré sa stali členmi
skupiny, pod jednu víziu. Moja súčasná
hlavná úloha je pomôcť spoločnosti Virte, dosiahnuť takú výkonnosť, akú mala
v minulosti.
Ako hodnotíte pracovné prostredie,
v ktorom aktuálne pracujete?
Pracovné prostredie, v ktorom pracu-

jem, považujem za pozitívne vyvíjajúce
sa. Kolegov hodnotím ako významných
profesionálov vo svojich odboroch a ľudsky ako nadšených a cieľavedomých ľudí.
S mnohými som si našiel profesionálny,
aj ľudský súzvuk. Som rád, že môžem
s nimi spolupracovať. Lokalitu v Dubnici nad Váhom pomerne dobre poznám
z predchádzajúceho pôsobenia vo firme,
ktorá v objekte vybudovala integrovaný
bezpečnostný systém. V niektorých prevádzkach skupiny som v minulosti pracoval na bezpečnostných auditoch.
Na čo kladiete pri práci najväčší dôraz?
Delegovanie právomocí a úloh, motivácia
a hodnotenie členov tímu je podľa mňa
najlepšia cesta k tímovým úspechom v tej
kategórii zamestnancov, v ktorej sa pohybujem. Dôvera v schopnosti členov tímu,
úcta k ich profesionalite a silná viera v úspech. V súčasnej dobe je pre mňa najdôležitejšie dosiahnuť čo najlepšiu úroveň
bezpečnosti v IT svete spoločnosti. Z globálnej dediny vo fyzickom svete sa totiž
ľudstvo rýchlo presúva do globálnej dediny v digitálnom svete.
Aké sú vaše profesijné ciele do budúcnosti?
Vzhľadom na môj vek nemám významné
profesijné ciele do budúcnosti. Po skončení pôsobenia v komerčnej sfére sa
chcem naďalej venovať študentom – doktorandom na univerzitách, kde pôsobím
ako externista.
Ako vyzerá váš ideálny relax po práci?
Vypestoval som si presvedčenie, že nie
je potrebné oddeľovať prácu od relaxu,
ak práca predstavuje vyváženú harmóniu s predstavami o relaxe. Som neustále hladný po informáciách. Preto v čase
voľna rád získavam nové poznatky, čítam,
píšem. S manželkou veľmi radi cestujeme. Milujem prírodu a prácu s pôdou.
Trochu fotografujem. Máme nádherného
vnúčika...
Ďakujem.
Doc. Ing. Jaroslav SIVÁK, CSc., MBA

Rozhovory

Tomáš Magyarics,
štatutár spoločnosti
VÝVOJ Martin, a.s.
Čo predchádzalo výberu vašej profesie?
Pôvodne som pracoval v diplomacii,
veľkú časť kariéry som strávil na našom
Zastupiteľskom úrade v Moskve na obchodnom oddelení, a taktiež na Ministerstve hospodárstva. Následne som sa
rozhodol pracovať v súkromnej sfére, kde
je práca oveľa zaujímavejšia.
Ako vnímate spoločnosť MSM GROUP
ako zamestnávateľa?
MSM GROUP má ambíciu pôsobiť na

trhu dlhodobo, preto aj ako zamestnávateľ sa správa zodpovedne a uvedomuje si
celospoločenskú zodpovednosť.
Čo by ste vyzdvihli na práci v našej
spoločnosti?
Je toho veľa, ale mne sa najviac páči dynamika rozvoja a rýchlosť prijímania rozhodnutí.
Ako hodnotíte pracovné prostredie,
v ktorom aktuálne pracujete?
Z hľadiska pracovno-právnych vzťahov je
prostredie nastavené dobre. Máme zdedenú infraštruktúru, ktorú plánujeme
modernizovať.

Na čo kladiete pri práci najväčší dôraz?
Určite na kvalitne a rýchlo odvedenú prácu.
Aké sú vaše profesijné ciele do budúcnosti?
V súčasnosti okrem stanovených cieľov
ťažko hľadať nové výzvy. Dôležitým krokom je expanzia na nové trhy, vrátane
akvizícií menších perspektívnych firiem.
Ako vyzerá váš ideálny relax po práci?
Dnes sa ťažko oddeľuje práca od súkromia. Vo voľnom čase si rád pozriem film
alebo prečítam zaujímavú knihu.
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Oslavy

Vojenský opravárenský podnik
v Novákoch by mal 60 rokov
Prvé muničné sklady v Novákoch vybudovali už v roku 1937, vhodnosť tohto priestoru
alokovalo to, že sa tu následne umiestnil závod na revíziu a opravy munície.
Bývalý štátny Vojenský opravárenský podnik (VOP) Nováky by mal 60 rokov. Reví
ziou a opravami munície sa dnes zaoberá
aj spoločnosť MSM GROUP, ktorá má podnik v prenájme od štátu.
Prvé muničné sklady v Novákoch vybudovali už v roku 1937, vhodnosť tohto
priestoru alokovalo to, že sa tu následne
umiestnil závod na revíziu a opravy munície. "Revízia a opravy munície sú veľmi
dôležité, keďže má dlhý životný cyklus a je
potrebné ju pravidelne kontrolovať, udržiavať, aby nedošlo k nežiadúcej explózii,"
vysvetlil dnes pri príležitosti 60. výročia
spustenia prvej revíznej linky VOP Nováky generálny riaditeľ MSM Group Marián
Goga.
VOP Nováky bol podľa neho asi jediný
podnik na takejto úrovni v strednej Európe, v minulosti dokázal zabezpečiť napríklad likvidáciu rôznych typov balistických
rakiet. "Momentálne delaborácia predstavuje jednotky percent, čiže do nejakých
troch percent, je to len nejaká vynútená

delaborácia, ktorá vyplýva z iných výrobných procesov," konkretizoval.
Podnik sa momentálne zaoberá podľa slov
Gogu tým, na čo bol pôvodne určený, čiže
na predlžovanie technického života munície, na revíziu a opravy munície. "Za pos
ledné štyri roky, ktoré tu naša spoločnosť
pôsobí, je podnik vysoko v kladných číslach, výrazne sme zvýšili zamestnanosť
o 160 ľudí práve tu v Novákoch a máme
ďalšie projekty, ktoré verím, že budú úspešné," skonštatoval. Zákazky firma realizuje pre zahraničných zákazníkov, od štátu nemala za posledné tri roky ani jednu,
podotkol Goga.
MSM GROUP v Novákoch tiež otvorila
v marci tohto roka novú halu, ktorá sa
zaoberá návrhom, opravou a vývojom
foriem. Stroje v nej pracujú na kovových
častiach rôzneho materiálu. "Princípom
tohto nášho nového strediska je oprava
formy, ktorá je určená najmä pre vstrekolisy. Samozrejme, predtým, ako opravu zrealizujeme, musíme diagnostikovať chybu.

60
VÝROČIE
NOVÁKY

Ing. Marián Goga PhD., Stanislav Kovalík, Ján Kotrík, Stanislav Hrdý, Husárová, Eva Sýkorová, Peter Frančák, Vladimír Norulák, Daniela Slamová (zľava doprava)
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Oslavy

Tu v Novákoch na prevádzke máme oddelenie konštruktérov a technológov, ktorí
musia najskôr formu skontrolovať, navrhnúť systém opravy, forma sa opraví, ide
k zákazníkovi a zákazník ďalej vyrába,"
ozrejmila Zuzana Helbichová, výkonná riaditeľka nováckej prevádzky MSM GROUP.
Firma podľa nej primárne opravuje formy,
ktoré sú určené pre automobilový priemysel, halu využíva aj pre výrobu prípravkov
jednoúčelových zariadení a foriem aj pre
špeciálnu časť, pričom tá je v podstate
technické predĺženie munície a výroba
cvičnej munície. "Čo sa týka výšky investície, spolu s rekonštrukciou priestoru a nákupom nových strojov a zariadení, to bolo
vo výške jedného milióna eur," vyčíslila.
Otvorenie novej haly prinieslo aj zvýšenie

zamestnanosti v spoločnosti. "Momentálne máme otvorenú jednu zmenu, od nového roka počítame s dvojzmenou až nepretržitou zmenou," dodala Helbichová.
MSM GROUP má bývalý VOP v prenájme
na 20 rokov od 1. januára 2013, Goga
nevylúčil, že ak by prišla ponuka od vlády
na jeho kúpu, zvažovali by ju.

Ing. Ivan Chyla, Ing. Zuzana Helbichová, Ing. Miloslav Bobek, Ing. Jozef Janeček, Ing. Marián Goga PhD., RNDr. Daniel Daniš (zľava doprava)
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Propagácia

Termobarická
trhavina HTX
S prípravou technológie výroby termobarickej trhaviny a jej spracovania lisovaním sa začalo v ZVS holdingu po požiadavke od zahraničného zákazníka NSPA v marci 2017. Zároveň boli vytypované objekty na miešanie a lisovanie HTX, zabezpečené zariadenie na miešanie, váhy do výbušného prostredia a bol spracovaný technologický postup a tok výroby
HTX. Po nainštalovaní zariadenia, monitorovacieho systému a EPS boli objekt a zariadenia
schválené a uvedené Hlavným banským úradom, komisiou pre určovanie prostredia a výbušninárskou komisiou do prevádzky.

Technológia výroby trhaviny HTX spočíva v miešaní presušených, preosiatych
a odvážených komponentov v miešacom zariadení TURBULA za prísneho
dodržiavania bezpečnostných a hygienických predpisov. Vzhľadom k vysokej
reaktivite lístkového hliníka so stopami
vlhkosti je nutné všetky komponenty
pred ich miešaním presušiť. Sušenie sa
vykonáva v sušiacej peci v nevýbušnom
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prevedení pri teplote 55°C ÷ 60°C tak,
aby nedošlo k narušeniu voskovej vrstvy
v trhavine. Doba sušenia závisí od vstupného obsahu vlhkosti v jednotlivých
komponentoch. Pred miešaním je pot
rebné všetky komponenty vstupujúce
do trhaviny HTX preosiať, aby sa z nich
odstránili zhluky a hrudky brániace riadnemu premiešaniu. Zároveň sa odstránia
ostro hranné cudzorodé časti, ktoré by
mohli spôsobiť havarijný zážih pri lisovaní trhaviny. Preosievanie sa vykonáva
bezprostredne po vytiahnutí komponentov zo sušiacej pece na sitách s predpísanou veľkosťou oka. Pri práci sa používa
náradie z neiskriaceho nekovového materiálu. Po dokonalom presušení a preosiatí komponentov sú tieto presunuté
do objektu navažovania a miešania HTX.
Tento musel spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky, preto boli urobené nové

podlahy s odvodom elektrostatického
náboja, zakúpené špeciálne hasiace prístroje na hasenie hliníkových práškov,
nainštalované monitorovacie zariadenie
s kamerou do výbušného prostredia. Zároveň bol objekt vybavený elektronickým
požiarnym systémom. Vo vytypovanej
miestnosti objektu bola inštalovaná váha
do výbušného prostredia, na ktorej sa
navažujú jednotlivé komponenty za prís
nych bezpečnostných a hygienických
podmienok. Pracovníci musia navažovanie vykonávať v predpísaných celotvárových maskách, jednorazových oblekoch
a ochranných rukaviciach. Miešanie trhaviny HTX je vykonávané v špeciálnom
miešacom zariadení TURBULA s monitorovacím systémom s presným určením
doby homogenizácie. Proces homogenizácie je spúšťaný diaľkovým ovládaním
po uzatvorení bezpečnostných dverí.

Propagácia

Po ukončení homogenizácie je premiešaná trhavina vsypaná do hermetických
obalov, odoslaná do skladu alebo na objekt lisovania trhavinových valčekov. Počas procesu výroby trhaviny HTX je pravidelne (podľa predpisov v TPo) odosielaná
vzorka HTX do chemického laboratória
na kontrolu vlhkosti, ktorá nesmie prek
ročiť predpísanú hodnotu. Celý výrobný
proces výroby HTX sa musí vykonávať pri
teplote 18 °C ÷ 30 °C a relatívnej vlhkosti 40 ÷ 60%. Trhavina v sypkom stave
musí byť pripravovaná podľa výrobnej
potreby, v hermetických obaloch nesmie
byť uskladnená viac ako 30 dní, do uplynutia tejto doby musí byť spracovaná lisovaním.
Lisovanie trhavinových valčekov je vykonávané na 30 a 100 tonových lisoch,
nakoľko hustota vylisovaných valčekov
(pri predpísanej hmotnosti) dosahuje cca
2 g/cm3. Lisovacie súpravy musia spĺňať
požiadavky na presnosť výliskov, kvalitu
lisovacích tŕňov a matríc, aby nedošlo
ich prasknutiu, zlomeniu, a tým k možnému zážihu v lisovacej kobke. Navažovanie dávok je vykonávané vo váhovni,
ktorá je oddelená turniketmi od lisovacej
miestnosti. Lisovanie valčekov je dovolené vykonať len po prísnych kontrolách
lisovacích súprav, nastavenia lisovacích
tlakov a za prísneho dodržiavania všetkých predpisov uvedených v TPo. Po na-

lisovaní 3 druhov trhavinových valčekov
sú tieto nalaborované do tela míny.
Kontrolu zabezpečujú: majster dielne,
vedúci výroby, technológ, konštruktér,
ORK, bezpečnostný technik a požiarny
technik. Pravidelne po ukončení pracovnej smeny musia byť objekty, kde sa
manipuluje s trhavinou HTX, očistené
z usadenín hliníkových práškov a všetky
odpady musia byť oddelene separované.
Tieto sú následne odvážané na zničenie
na príslušné miesto.
Počas výroby a spracovania trhaviny HTX
si musia pracovníci, ktorí prichádzajú
do styku s trhavinou, meniť pracovné
oblečenie a jednorazové rukavice, musia
sa pravidelne kontrolovať na prístroji pre
zvod elektrostatického náboja a prísne
musia dodržiavať všetky bezpečnostné
a hygienické predpisy.
Laboráciou
termobarickej
trhaviny
do tiel sa docieli podstatne vyšší účinok
v cieli ako pri štandardnej tritolovej laborácii, pri vyhovujúcej chemickej stabilite
a citlivosti k vonkajším podnetom. Podstatne sa zlepší črepinový účinok a zvýši
sa počet črepín účinných proti technike,
zároveň sa zväčší ich smrtiaci polomer.
Oproti štandardnej laborácii tritolom je
neporovnateľne vyšší zápalný a oslepovací účinok, ktorý vytvára pri výbuchu
ohnivú guľu.
Štefan Bielik,
výrobný konštruktér

NÁUSTNICA
LUKOPREN
TRHAVINOVÁ
NÁPLŇ HTX
TELO MÍNY

Naplnené telo míny trhavinovými valčekmi z HTX

Trhavinová náplň z HTX
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Výstavy

MSPO Kielce 2017, Kielce – Poľsko, 5. – 8. 9. 2017
V dňoch 5. až 8. septembra vystavovala MSM GROUP spolu so spoločnosťou CSG na 24. ročníku Medzinárodného veľtrhu obranného priemyslu v poľskom meste Kielce. MSPO je najvýznamnejšou udalosťou tohto druhu v strednej Európe, čo potvrdil svojou účasťou aj sám
poľský prezident Andrzej Duda.
Výstavná plocha zaberala viac ako
25.000 m2, zúčastnilo sa jej 614 vystavovateľov z 30 krajín zo všetkých kútov sveta
a navštívilo ju 22.000 návštevníkov.
Na výstave predstavovala spoločnosť MSM
GROUP makety svojich najvýznamnejších
muničných produktov a variácie munície kalibru 155 mm, 152 mm, 125 mm,
122 mm a 81 mm. Vo vystavovanom
sortimente nechýbali ani 9 mm pištole
P20 a P21, náboje Luger a 7,62x39 mm
z portfólia spoločnosti ZVS holding. Súčasťou výstavy bol aj vystavovaný kontajner spoločnosti Vývoj Martin.
Manažéri a obchodní zástupcovia
MSM GROUP realizovali desiatky odborných stretnutí a obchodných rokovaní,
vďaka ktorým sa udržujú dobré vzťahy
v rámci obranného priemyslu, ozbrojených síl a vládnej administratívy.
Na záver tohtoročného veľtrhu MSPO sa
dostavil aj poľský minister obrany Antoni
Macierewicz, ktorý poďakoval všetkým
spoluorganizátorom výstavy.

DSEI 2017, Londýn – UK, 12. – 15. 9. 2017
Na najväčšom veľtrhu obranného priemyslu v Londýne malo zastúpenie aj Slovensko. Svoju
produkciu predstavila spoločnosť MSM GROUP s hlavným sídlom v Dubnici nad Váhom.
lo približne 1600 vystavovateľov z piatich
kontinentov sveta, vrátane ministrov obrany a predstaviteľov vojenských a ozbrojených síl. MSM na výstave vystavovala všetky mutácie 155 mm munície, ultraľahký
mínomet Antos s 60 mm mínami a pištole
P20 a P21.

LONDÝN. Tradičný veľtrh v Londýne konaný v dňoch 12. – 15. septembra opäť
spojil obranný a bezpečnostný priemysel.
Ponúkol najmodernejšie zariadenia i systémy a vytvoril firmám nové obchodné
príležitosti. Veľtrhu sa tohto roku zúčastni-

10

MSMagazín 3/2017

Jednotka vo svete
Veľtrh DSEI je označovaný ako jednotka vo
svojom odbore. Má celosvetový charakter,
a preto i mimoriadne postavenie medzi
akciami zameranými na oblasť obranného a bezpečnostného priemyslu. Ako informovala marketingová riaditeľka Lucia

Ollé, účasť na veľtrhu poskytuje firmám
jedinečnú príležitosť k získavaniu nových
kontaktov, vstupovaniu na nové trhy, ale
i udržiavaniu trhov súčasných. „Nemať
zastúpenie na tak dôležitom mieste by
pre firmu znamenalo neexistovať. DSEI má
pevné miesto v kalendári našich marketingových aktivít,“ uviedla a na záver dodala, že tohtoročná účasť splnila očakávania
jednak z hľadiska kontaktov so súčasnými
zákazníkmi, ale i získania nových obchodných možností. Výstava mala už tradične
vysokú úroveň a spoločnosť MSM GROUP
svojou účasťou prispela k zviditeľneniu
svojej produkcie.

Výstavy

Dni NATO 2017, Ostrava – ČR, 16. – 17. 9. 2017
Slovenský zbrojársky gigant MSM GROUP predstavil na Dňoch NATO v Ostrave verejnosti
špeciálny obrnený transportér Corsac 8x8. Najväčšia bezpečnostná show v Európe pritiahla
pozornosť státisíce divákov.
Slovensko sa počas uplynulého víkendu
predviedlo v susednom Česku na letisku
Leoša Janáčka v Ostrave vo vynikajúcom
svetle! Dubnickí zbrojári MSM GROUP
predstavili verejnosti špeciálny vojenský
transportér Corsac 8x8. Ide o všestranné
obrnené vozidlo, ktoré je vhodné nielen
do boja, ale aj na prieskumné, rádiolokačné, zdravotnícke alebo vyslobodzovacie účely. Fanúšikovia armádnej techniky
z celého sveta neskrývali nadšenie a pri
špeciálnom vozidle strávili niektorí aj dlhé
hodiny. „Toto vozidlo je všestranné, dokáže pomôcť aj pri živelných pohromách
alebo monitorovaní štátnych hraníc či dôležitých hospodárskych objektov,“ vysvetlil
konateľ spoločnosti MSM GROUP Marián
Goga.
Transportér, ktorý váži 20 ton a má pohon
8x8, je vybavený systémami na ochranu
pred nukleárnymi, biologickými a chemickými zbraňami. „Taktiež je chránené proti
mínam a poháňa ho vodou chladený šesťvalcový diesel. Maximálna rýchlosť vozidla
je na ceste 115 km/h a rýchlosť plavby je
10 km/h“, doplnil šéf dubnickej zbrojovky
Goga. Corsac 8x8 bol primárne vyvinutý
pre potreby slovenských ozbrojených síl,
podľa slov Mariána Gogu je však už teraz
dopyt zo zahraničia po tomto vozidle veľmi veľký.
Tohtoročný 17. ročník priniesol už tradične rozmanitý program či už pre fanúšikov
letectva alebo pozemných ozbrojených
síl. Statickým ukážkam dominovali americké strategické bombardéry B-1B Lancer
a B-52 Stratofortress a vojenský tanker
KC-135 Stratotanker, ktorý je určený pre
dopĺňanie paliva iných lietadiel vo vzduchu.
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Letecké dni

Medzinárodné letecké dni SIAF 2017
tento rok prilákali rekordný počet ľudí
Posledný augustový víkend, 26. – 27. augusta 2017, sa v Sliači uskutočnil
siedmy ročník Medzinárodných leteckých dní SIAF. Na sliačske letisko tento raz zavítalo až 150 000 návštevníkov. Naša spoločnosť MSM GROUP,
ktorej súčasťou sú MSM Martin, ZVS, Vývoj Martin, STA a Virte, toto úspešné podujatie opäť podporila ako jeden z hlavných partnerov.

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý
program v podobe statických, ale i dynamických ukážok. Fanúšikovia lietania
mohli obdivovať 50 letových ukážok a až
100 lietadiel na zemi i vo vzduchu. Spoločne sa na Medzinárodných leteckých
dňoch 2017 predviedlo 15 krajín. „Aj tento rok sa bolo na čo pozerať. Hlavný stan
MSM GROUP navštívili viaceré zaujímavé
osobnosti a vychutnali si skvelý výhľad
na jasnú oblohu s množstvom leteckých
prekvapení. Najväčším zážitkom bol prelet
Airbusu A380 a akrobatická skupina Al
Fursan zo Spojených arabských emirátov,“
povedala marketingová riaditeľka MSM
GROUP Lucia Ollé.
Návštevníci mohli počas dvoch dní zavítať aj do stánku MSM GROUP, kde si mali
možnosť vyskúšať virtuálnu realitu, a tiež
sa poinformovať o pracovných príležitos-
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Letecké dni

tiach v regiónoch, v ktorých má naša spoločnosť prevádzky.
Počet ľudí, ktorí na SIAF zavítali, milo pre
kvapil aj samotných organizátorov: „Siedmy ročník Medzinárodných leteckých dní
SIAF 2017 si pripísal niekoľko významných
prvenstiev. Bol atraktívny nielen leteckou
technikou, ktorá sa na sliačskom nebi
predstavila po prvý raz, ale aj počtom
návštevníkov. Pre nás organizátorov je
najväčšou odmenou fakt, že na Sliač smerovalo zo všetkých kútov Slovenska i sveta
150 000 fanúšikov lietania. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k organizácii. Opäť sme dokázali, že SIAF je rešpektované a uznávané podujatie,“ povedal
riaditeľ MLD SIAF Hubert Štoksa.

Nezabudnuteľná letecká prehliadka
na Leteckých dňoch v Slávnici
Aeroklub Dubnica nad Váhom usporiadal podujatie,
ktoré 19. augusta obzvláštnilo vzdušný priestor nad
letiskom v Slávnici – Letecký
deň.
Diváci mali možnosť vidieť letecké ukážky rôznych druhov techniky, jedinečné akrobatické vystúpenia, prehliadku
historických lietadiel a vrtuľníkov, skupinovú zlietanosť i zoskoky parašutistov. Letisko počas podujatia umožnilo
návštevníkom voľný vstup do leteckého
múzea, nechýbali ani ukážky leteckých
a raketových modelárov a bohatý sprievodný program. Leteckých dní Slávnica
2017 sa zúčastnila aj spoločnosť MSM
GROUP so svojimi dcérskymi spoločnosťami MSM Martin, ZVS, Vývoj Martin,
STA a Virte, ktoré boli sponzormi podujatia.

MSMagazín 3/2017
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Obchod

MSM Martin, s.r.o.

Spoločnosť MSM Martin v spolupráci s českým strategickým partnerom už
niekoľko rokov úspešne realizuje výrobu
a dodávky 60 mm ultraľahkých mínome-

tov a mínometných granátov pre Ozbrojené sily v Poľsku.
V uplynulých rokoch sme zrealizovali dodávky viac než 100 ks mínometov
a 20 000 ks mínometných granátov typu
trieštivo trhavý fragmentačný a zápalný.
V tomto roku vyrábame a dodáme 70 ks
mínometov a 14 000 ks mínometných
granátov.
Tento unikátny ultraľahký typ mínometu
svojou nízkou hmotnosťou a kompak
tnosťou vyniká v kategórii 60 mm mínometných systémov. Použitie tekutinového

zameriavača na ústí hlavne so zabudovanými prvkami streľby zabezpečuje jednoduché a rýchle zameranie cieľov. Spúšťový mechanizmus poskytuje možnosti
jeho využitia ako klasického mínometu,
ale predovšetkým ako zbrane s už nabitým mínometným granátom na vedenie
priamej i nepriamej streľby a dostrelom
na vzdialenosť viac než 1 200 metrov.
Uvedený mínomet i mínometné granáty
vyrábame v našich závodoch v Novákoch
a Dubnici.

VÝVOJ Martin, a.s.
Spoločnosť VÝVOJ Martin aktuálne rieši projekty vývoja a výroby produktov,
ktorých konečným užívateľom je NATO
Communications and Information Agency (NCI Agency). Agentúra poskytuje
Severoatlantickej aliancii rozvinuté komunikačné a informačné technológie
a spôsobilosti C4ISR (velenie, riadenie,
komunikácia, počítače, spravodajstvo,
monitorovanie a prieskum) vrátane kybernetickej a protiraketovej obrany. Možnosť realizovať projekty pre tak významného konečného zákazníka spoločnosť
VÝVOJ Martin hodnotí ako veľký úspech
a skvelú príležitosť pre uplatnenie svojich
doterajších skúseností a získanie cennej
referencie do budúcnosti. Konkrétne sa
jedná o vývoj a výrobu mobilných setov
zdroju elektrickej energie umiestnených
na jednonápravových prívesoch a špeciálnych ISO 1C kontajnerov, ktoré musia
spĺňať mimoriadne náročné štandardy.
Schopnosť vyhovieť aj tým najprísnejším
kritériám si VÝVOJ Martin úspešne preveril napríklad na exkluzívnom projekte pre
švédsku armádu. Tento náročný zákazník
je spokojný s dodávkou vyše 150 kusov
špeciálnych kontajnerov pre systém velenia a riadenia. Kontajnery pre švédskych
vojakov majú odolný dizajn pre extrémne klimatické podmienky, ochranu proti
nárazom, proti chemickým a biologickým
látkam, balistickú či elektromagnetickú (EMC/EMI) ochranu. Výbavou týchto
kontajnerov je klimatizácia, filtro-ventilačné zariadenie pre chemické, biologic-
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ké a nukleárne látky, špeciálny dieselový
generátor, záložné batérie, napájacia a IT
inštalácia. Jedná sa teda o veľmi odolné
mobilné jednotky na bojisku, ktoré sú
schopné zaznamenávať a spracovávať
informácie a plniť funkciu veliaceho strediska.
Momentálne stále prebieha plnenie kontraktu pre logistickú podporu na 5 rokov
s opciou na ďalších 20, ktorý zahŕňa servis, opravy, údržbu a dodávku náhradných dielov pre všetky doteraz dodané
kontajnery. Zákazník plánuje nákup ďalšieho objemnejšieho rozsahu pod novou
rámcovou zmluvou.
Preukázanie realizácie dodávok kontajnerov vyhovujúcich špeciálnym požiadavkám elektromagnetického odtienenia spoločnosť VÝVOJ Martin aktuálne
zaradilo medzi top piatich kandidátov
pre dodávku kontajnerov velenia a riadenia v tendri pre Ministerstvo obrany
Holandska. Tendru pre Holandsko sa pôvodne zúčastnilo 25 firiem, do užšieho
výberu prešlo však len päť uchádzačov,
s ktorými ministerstvo rokuje a vyzve ich
na predloženie ponuky.
Elektromagnetické odtienenie zabezpečuje ochranu citlivých informácií, ktoré nie je možné zvonku vymazať a ani
sa na nich nabúrať, keďže ich vysielanie mimo kontajner je minimalizované
princípom tzv. „Faradayovej klietky“
a na všetky vodiče sú použité špeciálne
prechodové filtre. Väčšina komponentov
je funkčne riešená tak, aby ju bolo mož-

né v prípade poruchy urýchlene a jednoducho demontovať a vymeniť, čo je pri
bojovom nasadení kľúčové. Bez pochýb
VÝVOJ Martin patrí medzi pár výrobcov
na svete, ktorí takéto zariadenia s certifikovanou elektromagnetickou ochranou
dokážu vyrobiť.
Za svoj aktuálny úspech VÝVOJ Martin
považuje získanie zastúpenia, certifikácie a zaškolenia pre rádiové systémy
Harris prostredníctvom obchodného
partnera INTERLINK CS, spol. s.r.o., ktorý
je výhradným zástupcom Harris Communication System Inc. v Českej a Slovenskej
republike. Konkrétne sa jedná o technickú podporu, zástavbu, inštaláciu a oživenie vojenských taktických vozidlových
rádiových systémov HARRIS, interkomu
a komunikačných a informačných komponentov. Ďalej systémovú integráciu
a implementáciu C2 systému (BVIS, C2
STAFF) do komunikačného a informačného prostredia HARRIS na slovenskom
trhu.

Obchod

ZVS holding, a.s.
Spoločnosť ZVS stavia väčšinu svojej produkcie a zahraničného obchodu na výrobu 155 mm munície rôznych typov.
V období 1. 1. 2016 – 1. 8. 2017 spoločnosť uzatvorila kontrakty na viac ako
20.000 ks 155 mm munície, z ktorej
100 % bolo vyvezených mimo územia SR.
Z uvedeného množstva bolo k 1. 8. 2017
predaných približne 85 %.
Okrem týchto dodávok ZVS holding
úspešne realizuje aj projekt transferu
technológie munície 155 mm do Poľska,
a zároveň je výhradným dodávateľom tejto munície pre poľskú armádu, kde sme
kvalitatívne aj cenovo porazili konkurenciu z ostatných krajín Európy.
Produkcia 155 mm je momentálne okrem
Slovenska a Poľska umiestnená aj v kra-

jinách ako Cyprus, Srbsko, Bangladéš,
Keňa, Pakistan a iné.
Medziročný nárast stúpal nasledovne:
– rok 2015 – 3 000 ks,
– rok 2016 – 5 500 ks,
– rok 2017 – do 25. 8. 2017 – 11 000 ks
(do konca roka 2017 – 17 000 ks).
Munícia 155 mm z produkcie ZVS sa vyznačuje oproti konkurencii najmä vysokou
kvalitou, spoľahlivosťou a predĺženým
dostrelom, ktorý je jedným z najkľúčovejších parametrov munície.
Spoločnosť ZVS v súčasnosti preukázateľne dosahuje oproti konkurencii najlepšie
výsledky na svete. Na streleckých skúškach vo viacerých krajinách dokázala poraziť konkurenciu z Nemecka, Francúzska,
Číny, Južnej Afriky, Srbska aj Španielska.

ZVS holding má momentálne väčšiu
časť svojej výroby umiestnenú v závode
v Dubnici nad Váhom, avšak polotovary,
ktoré vstupujú do výroby, sa vyrábajú
v prevádzke v Snine.

– možnosť prezerania obchodných zmlúv
prostredníctvom mobilného telefónu
cez mobilnú aplikáciu,
– komparatívna výhoda v neustále silnejúcom konkurenčnom prostredí,
– zníženie nákladov na prevádzku tlačiarní, skladovacích priestorov a pracovnej
sily,
– mohutná platforma DMS s možnosťou
ďalšieho rozšírenia napríklad o digitalizáciu schvaľovania došlých faktúr,
žiadaniek, dovoleniek, elektronických
schránok a podobne.
V máji 2017 sme pre SBS ZVS, s.r.o. začali zabezpečovať prevádzku a údržbu
informačnej a komunikačnej technológie
pozostávajúcej z informačných a komunikačných systémov a aplikácií.
Údržba, aktualizácia a rozvoj informačnej
a komunikačnej infraštruktúry je vykonávaná prostredníctvom nasledujúcich služieb:
– služby a podpory prevádzky a údržby,
– technické a odborné konzultácie,
– školenia,
– dodanie hardvéru, softvéru a iného materiálu.
V rámci zabezpečenia a údržby informačnej a komunikačnej technológie prebiehali v SBS ZVS práce ohľadom modernizá-

cie zabezpečenia objektovej bezpečnosti
v areáli MSM GROUP v Dubnici nad Váhom.
Do budúcnosti spoločnosť Virte plánuje
rozvíjať obchodné aktivity v rámci skupiny
MSM GROUP i mimo nej.
Plánujeme pokračovať v rozširovaní zákazníckej základne s cieľom zúročiť predošlé
skúsenosti, využiť dobré meno spoločnosti
s našimi referenciami a flexibilne reflektovať na aktuálne potreby trhu.
Personálne plánujeme posilniť obchodné,
projektové a technicko-realizačné oddelenie.
Ciele a vízie spoločnosti ostávajú nemenné od vstupu do skupiny MSM GROUP byť plnohodnotným členom, ktorý bude
svojimi službami ako systémový integrátor
poskytovať inovatívne riešenia na vysokej
úrovni spolu s komplexnými službami
v oblasti návrhu a realizácie bezpečnostných integrovaných prostredí s možnosťou multimediálnej komunikácie, efektívneho spracovania a zdieľania citlivých
informácií medzi distribuovanými prostrediami s rôznym stupňom klasifikácie.
Tešíme sa na nové výzvy a zaujímavé projekty, ktoré nás v budúcnosti čakajú.

Virte, a. s.
Spoločnosť Virte od momentu, kedy
sa stala plnohodnotným členom MSM
GROUP, začala podnikať kroky, ktoré viedli k náboru nových zamestnancov nielen
z radov MSM GROUP, ale i mimo nej, aby
zabezpečila pre skupinu svoje služby v požadovanej kvalite.
Tím okolo Ing. Mariána Štefánka a Ing. Alberta Vajányiho, ktorí zabezpečujú technickú podporu pre prevádzky MSM
GROUP v Dubnici nad Váhom, Trenčíne
a v Novákoch za podpory spoločnosti
TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o. implementovali DMS systém na pripomienkovanie, schvaľovanie a archív obchodných
zmlúv.
Systém bol odovzdaný do plnej prevádzky
a priniesol následné benefity:
– tvorba obchodných zmlúv,
– sledovanie pripomienok pri tvorbe obchodných zmlúv,
– schvaľovacie work-flow obchodných
zmlúv,
– elektronický prístup k obchodným
zmluvám podľa udelených prístupových
práv,
– rýchle a komfortné vyhľadávanie,
– možnosť prezerania obchodných zmlúv
prostredníctvom internetu cez webovú
aplikáciu,
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Partnerstvo a sponzoring

Duálne vzdelávanie štartuje
aj MSM GROUP
„Dubnická zbrojovka“ vracia lesk modelu, ktorý fungoval v minulosti. Spoločnosť
MSM GROUP rozbehla prvý ročník duálneho vzdelávania. Učebné zmluvy uzatvorili s desiatimi žiakmi v odboroch automechanik a elektromechanik.
Partnerom je Stredná odborná škola pod
Sokolicami v Trenčíne, ktorá vychováva odborníkov už desaťročia. V prvom ročníku
absolvujú žiaci prax v školských dielňach
s prepojením na výrobný závod v Trenčíne.
V druhom ročníku budú praxovať už len
v samotnom závode, kde budú pod dohľadom inštruktorov prechádzať jednotlivými procesmi. Z pohľadu oslovených žiakov má MSM GROUP v spoločnosti veľký
kredit a poskytuje zaujímavý druh výroby.
Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa tu rozhodli vykonávať svoju prax.
Záujem rodičov i žiakov
To, že mladých ľudí oslovuje výrobný program spoločnosti, potvrdila aj personalistka
Veronika Turková, ktorá taktiež oboznamuje rodičov a žiakov so systémom duálneho vzdelávania vo firme a organizuje
exkurzie. Firma je podľa nej zaujímavá pre
rodičov a žiakov aj z pohľadu budúceho
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uplatnenia, pretože na stretnutiach so zás
tupcami MSM získavajú informácie o rastúcej expanzii spoločnosti do celého sveta.
Kariérny rast
Pre všetkých zúčastnených v programe
garantuje firma nielen vysoký stupeň odbornosti v rámci praxe a istú pracovnú
pozíciu, ale i ďalší kariérny rast. „Spolupracujeme s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, kde môžu žiaci pokračovať v štúdiu na Fakulte špeciálnej techniky.
Všetko bude závisieť od ich študijných výsledkov,“ spresňuje Turková.
Budúci zamestnanci
V porovnaní so žiakmi na klasickej praxi sú
dualisti vnímaní ako budúci zamestnanci
firmy, preto už od začiatku môžu využívať
zamestnanecké benefity. „Poskytnuté sú
im ochranné pomôcky - pracovný odev,
obuv, stravné lístky, atď. Poskytnuté im

bude aj podnikové štipendium, ktoré má
rastúcu tendenciu a jeho výška bude závisieť od prospechu v škole a dochádzky.
V treťom ročníku budú dualisti vykonávať
produktívnu prácu, za čo budú dostávať
okrem štipendia aj odmenu.
Model s pokračovaním
Ako skonštatovala Veronika Turková,
všetko toto smeruje k posilneniu odborného rastu a k vypestovaniu pracovných
návykov a zodpovednosti za výsledky, čo
sa v živote mladých ľudí môže priaznivo
premietnuť v každej oblasti. Ďalším plusom je fakt, že bez odbornosti sa nedá
posúvať ďalej, preto je víziou spoločnosti
MSM GROUP rozbehnúť spoluprácu aj
na ďalšie spoločnosti v rámci skupiny, ktoré má v Novákoch, Banskej Bystrici, Martine a v Snine pod hlavičkou MSM GROUP,
ZVS holding aj ZVS IMPEX.

Partnerstvo a sponzoring

MSM GROUP podporilo finančným
darom štrnásť organizácií
Naša spoločnosť MSM GROUP aj tento rok pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú. Rozhodli sme sa využiť možnosť poskytnúť 2 % z dane a prerozdeliť finančné prostriedky prijímateľom v mestách, v ktorých sídlia naše prevádzky. Nadviazali sme tak na minuloročnú
tradíciu, kedy sme darovanou sumou podporili Nadáciu Kvapka nádeje v Bratislave. Tento
rok sme financie rozčlenili medzi štrnásť rôznych občianskych združení pôsobiacich v siedmich mestách. Výsledná suma, ktorú sme združeniam darovali, tvorí takmer 36 000 eur.
Pri slávnostných odovzdávaniach finančných odmien nechýbali ani zástupcovia
marketingového oddelenia MSM GROUP
Lucia Ollé, Michal Korček a Pavel Staš.
„Darovanie 2 % vnímam ako výbornú príležitosť dopomôcť organizáciám rozvíjať
ich aktivity. Nezáleží pri tom na tom, či ide
o občianske združenia, charitatívne nadácie alebo športové kluby. Zámer pomôcť
ostáva rovnaký,“ vysvetlila marketingová
riaditeľka MSM GROUP Lucia Ollé.
V Trenčíne prispelo MSM GROUP sumou
2 000 eur občianskemu združeniu Trenčiansky hokej. V rovnakom meste sme finančný šek v hodnote 2500 eur odovzdali
Kanoistickému klubu Trenčín telovýchovného spolku. Okrem športu sme v Trenčíne podporili aj aktivity venované deťom.
Centru voľného času Kolotoč Trenčín sme
odovzdali 2 500 eur a občianskemu združeniu Nový život 3 343 eur.
V Novákoch sme prispeli k rozvoju troch
športových klubov: Klubu vodného póla
Nováky sumou 2 500 eur, Futbalovému
klubu Iskra sumou 500 eur a Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky sumou 2 500
eur. Podujatia pri príležitosti odovzdávania finančného šeku pre KVK Nováky sa
zúčastnil aj náš strieborný medailista z Letných olympijských hier 2016 v Riu a majster sveta z Milána 2015 - Denis Myšák.
Za našu spoločnosť finančný dar odovzdala Lucia Ollé, ktorá klubu popriala množstvo úspechov. „Teší ma, že touto čiastkou

KVP Nováky

môžeme pomôcť práve Klubu rýchlostnej
kanoistiky Nováky. Prajem vydarenú sezónu a veľa športových úspechov,“ uzavrela
Ollé.
Občianske združenie Dar života, ktoré sídli
v Dubnici nad Váhom, združuje pacientov
po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Aj v tomto prípade
sme sa rozhodli prispieť svojou čiastkou
na dobrú vec a združeniu sme darovali
3 343 eur. Rovnakou sumou sme prispeli
curlingovému klubu vozičkárov Wheelchair Curling Club Dubnica nad Váhom.
Symbolický šek v hodnote 3 343 eur sme
odovzdali aj Slovenskému Červenému krížu v Snine a Prievidzi. V Snine finančnú
čiastku venovanú Územnému spolku Slovenského Červeného kríža prevzala jeho
riaditeľka Anna Pavlíková. „Boli sme milo
prekvapení, že sú ľudia s veľkým srdcom,
ktorí podporujú činnosť a aktivity, ktoré
vykonávame. Z úprimného srdca ďakujeme vedeniu spoločnosti MSM GROUP
a prajeme veľa pracovných úspechov,“

vyslovila riaditeľka ÚzS SČK v Snine Anna
Pavlíková.
V Banskej Bystrici sme sumou 1134 eur
motivovali mladé talenty, ktoré združuje Športový klub lyžiarov Banská Bystrica. Jeho vedenie sa nám poďakovalo aj
na svojej oficiálnej stránke: „Veľmi si vážime vašu podporu. Peniaze budú použité na nákup športovej výstroje pre našich
mladých športovcov.“
Nezabudli sme ani na najmenších, ktorí v živote nemali toľko šťastia. V Prievidzi sme finančnú pomoc poskytli deťom
z detských domovov Úsmev ako dar, ktorým sme darovali 2 000 eur. Rovnako ako
minulý rok, ani tento rok sme nevynechali
Nadáciu Kvapka Nádeje v Bratislave, ktorej
sme pomohli sumou 3 343 eur.

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky

Wheelchair Curling Club Dubnica nad Váhom

OZ Nový Život Trenčín

Kvapka nádeje Bratislava
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Generálny sponzor

MSM GROUP
A DUKLA TRENČÍN
MSM GROUP ako generálny partner HK Dukla Trenčín
Vás pozýva na úvodné buly pri príležitosti podpisu
sponzorskej zmluvy.

PIATOK 20.10.2017
DUKLA TRENČÍN – MSHK
ŽILINA
ŠTADIÓN PAVLA DEMITRU

Zamestnanci spoločnosti majú 50 % zľavu na vstupenky
všetkých zápasov HK Dukla Trenčín.

Majstrovstvá Slovenska „Strieľa celá
rodina“
Mesto Martin, Slovenský strelecký zväz a hlavný sponzor MSM GROUP konali dňa 29. 8. 2017
Majstrovstvá Slovenska SCR v športovej streľbe zo vzduchovej pušky Slávia.
Súťaže sa zúčastnili jednotlivci, dvojčlenné a rodinné družstvá, ktoré mohli vyhrať
jednu z cien, ktoré venovalo MSM GROUP,
a tým boli vzduchovky Perun 730 a 734.
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Kvíz

1.

2.

Koľko organizácií odmenilo
MSM GROUP v rámci
odovzdávania 2 %
z daní?

Pri akej teplote sa musí
vykonávať výrobný proces
HTX?

3.

4.

5.

Aké najväčšie lietadlo malo
ukážku na podujatí
SIAF 2017?

Aká munícia sa vystavovala
na výstave DSEI 2017?

Ktorý najvyšší predstaviteľ
poľskej vlády sa zúčastnil
na výstave MSPO 2017?

Odpovede zasielajte do 30. 11. 2017 na e-mail: marketing@msm.sk.
Žrebovať budeme 4. 12. 2017.
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:

Anton Pisár
civilná výroba Nováky

Ing. Štefan Timár
výrobný konštruktér

Ľubomír Madaj
kontrolór kvality Nováky

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

Sme sponzori:
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Nové spoločnosti

slovak training academy
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