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DOBRE ODVEDENÁ PRÁCA
Keďže vo firme sa definitívne uzavreli všetky procesy súvisiace s rokom 2012, je čas
na bilancovanie. To bolo dôvodom, prečo sme Ing. Tiborovi Mačugovi - predsedovi
predstavenstva spoločnosti Chemkostav, a.s., položili niekoľko zaujímavých otázok.
Ako je možné hodnotiť rok 2012 z pohľadu ekonomických výsledkov?
Myslím si, že môžeme vyjadriť spokojnosť. Keď sa pozrieme na čísla, tak sme dosiahli
celkový obrat na úrovni 54,5 milióna eur, čo je druhá najvyššia hodnota v histórii firmy.
Mierne sme teda prekročili náš cieľ a stále sa držíme v definovanej línii pri založení firmy.
Chceme byť jednoducho stredne veľkou stavebnou spoločnosťou, aby sme dokázali
reagovať na trh pružne za každých okolností. To sa potvrdilo aj v prípade dosiahnutej
hodnoty hospodárskeho výsledku, ktorá bola 2,153 milióna eur. Táto ziskovosť je
primeraná tomuto obdobiu a je akceptovateľná pre banky, aby sme nemali problém pri
prefinancovaní projektov v prípade neplatenia zo strany investorov.
Takže firme sa darí a všetko je v najlepšom poriadku?
Ing. Tibor Mačuga

Bohužiaľ doba je taká, že stavebníctvo nefunguje ako by malo. Zachrániť nás mali
eurofondy, no ich čerpanie je žalostné. Zo strany štátu chýba impulz na opätovné naštartovanie v čase krízy. Vzhľadom na to, sme sa
pokúsili preniknúť aj do iných segmentov mimo pozemného staviteľstva. Darilo sa nám v líniových stavbách ako sú kanalizácie, vodovody
či čističky odpadových vôd. Súčasne sme sa úspešne zúčastnili aj súťaží v cestnej infraštruktúre. Nejde o špecializáciu na výstavbu ciest
v budúcnosti, skôr dokážeme ponúknuť doplnky ako sú odpočívadlá, oporné múry či výstavbu mostov.
Aká je klíma vo vnútri firmy, vzhľadom na ťažké časy?
Snažíme sa za každých okolností správať ku všetkým zamestnancom seriózne. Aj preto sme základné mzdy v roku 2012 nezvyšovali,
pretože sme boli opatrní a nechceli sme sľubovať niečo, čo nebude možné splniť. Akonáhle však vývoj v priebehu roka nenadobudol
katastrofický scenár, v jeho závere sme uvoľnili „mzdový ventil“. Ľudia boli za kvalitnú prácu odmenení formou 13-teho platu. Čo sa týka
zamestnanosti, tak k prepúšťaniu nedošlo a dlhodobo sa pohybujeme v rozpätí od 230 do 300 pracovníkov, podľa potreby.
Ako to vyzerá v súčasnosti? Blýska sa už na lepšie časy?
Musím sa priznať, že keď som na začiatku roku 2013 uvidel našu zákazkovú náplň, oblial ma studený pot. Ešte nikdy doteraz sme na
tom neboli tak zle, keďže sme mali zazmluvnených iba 18% našej činnosti, kým po minulé roky to bolo 40-50%. Neuveriteľné problémy
nám spôsobuje fenomén doby, ktorým je absolútne nefungujúce verejné obstarávanie. Teraz sa situácia začína meniť v náš prospech,
nechcem to však zakríknuť. Tesne pred podpisom zmluvy sú 3 veľké projekty, ktoré nás dúfam naštartujú.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
INTERNISTICKÉHO MONOBLOKU
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str. 5

DOBRÍ ANJELI V NAJLEPŠEJ
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AKO SME ZAČÍNALI
Z histórie firmy - pokračovanie:
Rastieme
Pokračujeme v odkrývaní histórie
firmy a tentoraz sme si posvietili
na roky 1998 a 1999. Toto obdobie
je charakteristické dynamickým
rastom spoločnosti, sťahovaním
do vlastných priestorov a taktiež aj
zmenou právnej formy na akciovú
spoločnosť. Našim sprievodcom
bude Ing. Viliam Paľo - člen predstavenstva.
Čo sa Vám ako prvé vybaví, keď sa spomenie rok 1998?
Konkrétne v októbri tohto roku som, takmer ihneď po škole, nastúpil do Chemkostavu. Začínal som od piky na pozícii „pobehaja
na stavbe“ a dotiahol som to až na úroveň obchodného riaditeľa. Aj to svedčí o tom, že firma bola od svojich začiatkov progresívna
s možnosťou osobného rastu pre každého. Mojou prvou stavbou bol skelet prevádzkovej budovy VÚB v Trebišove.
A čo ďalšie stavby?
Firma v tomto období realizovala približne 20 stavieb. Zatiaľ nešlo o megaprojekty, skôr to boli práce, ktoré zodpovedali pozícii
rozbiehajúcej sa spoločnosti na slovenskom trhu. Bola to fáza udomácňovania sa a všetci sme sa tešili z postupných úspechov. Boli sme
naozaj komplexní a realizovali sme stavby rôzneho druhu, čím sme získavali skúsenosti a referencie. Išli sme postupne krok za krokom a
v danej dobe, sme sa napríklad veľmi správne zamerali aj na výstavbu obchodných reťazcov.
V zozname stavieb sa nachádza aj Česká republika a Ukrajina. O čo išlo?
Práca v Českej republike bola úplne prirodzená, keďže v tom čase sa naša spoločnosť volala PSJ-Chemkostav. s.r.o., teda časť
spolumajiteľov firmy bola spoza našich západných hraníc. Nešlo ale o automatické zákazky, všetko sme si museli získať sami naším
vlastným pričinením, respektíve sme uspeli ako subdodávateľ vo výberovom konaní PSJ, a.s.. Pomohla nám najmä kvalitná robota
na projektoch z predchádzajúcich mesiacov v Čechách. V prípade Ukrajiny, konkrétne Supermarketu Billa v Kyjeve sme nadviazali
na spoluprácu s týmto reťazcom na Slovensku. Pre Chemkostav to bol začiatok éry fungovania aj u našich východných susedov.
Firma zažila v roku 1999 sťahovanie, prečo?
Ako sme rástli, prenajaté priestory nám už boli jednoducho pritesné a tak padlo rozhodnutie o stavbe vlastného sídla na Priemyselnej
ulici v Michalovciach. Málokto vie, že celá budova vlastne vznikla z unimobuniek, ktoré boli nanovo opláštené a interiér bol upravený
na štandardné a dokonca aj reprezentačné priestory. Táto stavba presne odzrkadľuje s akou kreativitou firma v danom období pracovala
a čo všetko bolo možné vymyslieť. Mnohí skúsení stavbári sú ešte aj dnes pri pohľade na túto budovu presvedčení o tom, že jej výstavba
prebehla klasickým spôsobom. Ide teda o unikátne riešenie.
So zmenou sídla, prišla aj zmena právnej formy podnikania. Čo bolo dôvodom?
Vynútila si to doba a celková situácia v stavebníctve. Pre investorov sme boli po premene na akciovú spoločnosť oveľa dôveryhodnejším
partnerom a mohli sme sa zúčastniť aj najprísnejších výberových konaní. Bol to jednoducho krok, na ktorý Chemkostav dorástol aj svojim
personálnym, ekonomickým a materiálnym zázemím. Pre všetkých naokolo to bol jasný signál, že na trhu je seriózna firma a musia s nami
do budúcna počítať.

Zoznam zrealizovaných stavieb:
1. Elektrárne Vojany, rekonštrukcia blokov 5,6
2. Rozšírenie Fempro III, Rozšírenie hygienickej výroby - SCA Mölnlycke Gemerská Hôrka
3. Rekonštrukcia závodu Chemko, a.s., Strážske (skladovanie kvapalného čpavku)
4. Prevádzková budova VÚB Trebišov - skelet
5. Supermarket Billa Poprad
6. Budova firmy Chemkostav, a.s., Priemyselná ulica, Michalovce
7. Obytná budova MONASTYR, Krásny Brod
8. Supermarket Billa Prievidza
9. Tribúna FC Petržalka, Bratislava
10. Stredisko údržby diaľníc, Diaľnica - Behárovce Branisko
11. Supermarket Billa, Michalovce
12. Kronospan Prešov - rekonštrukcia výrobnej haly
13. Supermarket Billa, Kyjev, Ukrajina

06/98 - 02/99
07/98 - 11/98
07/98 - 12/99
08/98 - 12/98
08/98 - 12/98
09/98 - 06/99
09/98 - 03/01
12/98 - 04/99
02/99 - 09/99
06/99 - 10/01
07/99 - 10/99
12/99 - 12/99
12/99 - 06/00

Ďalšie stavby:
Rozšírovanie areálu Sutuza Ústi n/L., Česká republika, Výstavba Dopravného podniku města Dečín, Česká republika,
Polyfunkčný RD Praha - Ďáblice, Česká republika, Garáže pre lesný závod Konopiště, Česká republika, Monitorovacia
stanica pre Slovenský hydrometeorologický ústav, Inžinierske siete Sídlisko SNP Michalovce
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VYBRANÉ PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

Blížiace sa
ukončenie
projektu

„Čaklov-zvýšenie kapacity ČOV“
I/2013 - VII/2014

„Gemerská Ves - Infraštruktúra“
I/2012 - IX/2013

w
w
w

„Rýchlostná cesta R1 Lehota protihlukové opatrenia“
XI/2013 - XI/2014

„Rezidencia Šafranová záhrada“

„Dobudovanie stokovej siete v
aglomerácií obce Čachtice“
IX/2012 - IX/2013

„Ochrana vôd v povodí rieky
Dyje – II. etapa“
III/2011 - VI/2013

„Južné mesto ZÓNA C1 - 2.
etapa, Mestské vily Sever“
IV/2012 - IV/2013

„Regenerácia sídiel s rómskym
osídlením v obci Zemplínska
Teplica“
IV/2012 - V/2013

„Rozvoj infraštruktúry
a modernizácia vybavenia
TU v KE“
V/2012 - VI/2013

„Bytový dom s polyfunkciou
Grösslingova 50, Bratislava“

X/2012 - X/2013

Viac informácií

IX/2012 - X/2013

NOVÝ PROJEKT

Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Stavbyvedúci: Ing. Michal Šándrik
S realizáciou tohto novozískaného projektu začala naša spoločnosť v apríli 2013. Realizácia prác
je podľa Zmluvy o dielo stanovená na 18 mesiacov, najneskôr do októbra 2014. Zmluvná cena
za vykonanie diela je dohodnutá vo výške 2 937 834,14 EUR s DPH.
stav pred rekonštrukciou

Hlavným zámerom rekonštrukcie tohto zariadenia je vytvorenie lepších podmienok
pre ubytovanie dôchodcov, sprístupnenie objektu imobilným občanom, odstránenie porúch pôvodnej plochej strechy objektov,
vytvorenie lepších podmienok pre relaxáciu, oddych a zdravotnú starostlivosť dôchodcov, ako aj výmena starých zásobníkových
ohrievačov vody za slnečné kolektory.
Celý komplex tohto zariadenia je tvorený štyrmi samostatne stojacimi objektmi, ktoré sú vzájomne prepojené, čím je umožnený prístup
do všetkých častí. Po ukončení prác vzniknú v štvorpodlažnom pavilóne A, rovnako aj pavilóne B, predovšetkým izby s vyšším štandardom
a samostatnou hygienou. Pomerne výrazná zmena nastane aj v pavilóne C, ktorý tvorí hlavný vstup do celého komplexu. Jestvujúce
priestory sa tu zmenia na zónu rehabilitácie a relaxácie.
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UKONČENÉ STAVBY
Za posledný štvrťrok sme úspešne ukončili nasledujúce projekty:
Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice
Objednávateľ:
Stavbyvedúci:
Doba výstavby:

Doprastav, a. s.
Ing. Peter Kuliňák
júl, 2012 - apríl, 2013

Stavebný objekt je situovaný v 1. podzemnom podlaží pod urbánnou
plochou. Parkovisko predstavuje objekt infraštruktúry, slúžiaci
na zabezpečenie statickej dopravy pre komplex Kulturparku. V objekte je
115 parkovacích miest, z toho 4 sú určené pre handicapované osoby. Jedná
sa o hromadné garáže na ploche cca 3800 m2 s kontrolovaným vjazdom a
výjazdom. Časť objektu je dvojúčelovou stavbou, zabezpečujúcou okrem
funkcie parkovania aj funkciu úkrytu civilnej ochrany s kapacitou pre
500 osôb. Pohyb ľudí je v celom tomto komplexe zabezpečený dvoma
komunikačnými jadrami so schodiskom a výťahom. Komunikačné jadrá
sú doplnené o priestory hygienického zázemia, priestory technického
zabezpečenia a údržby.

letecký záber na kasárne - KULTURPARK

FNsP J.A. Reimana Prešov - Internistický monoblok

Ing. Michal Šándrik pred novým monoblokom

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana prešla výrazným vývinom, kým
dostala dnešnú podobu. V roku 1997, na počesť slávneho prešovského lekára,
bola nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou J.A. Reimana
Prešov. Významným medzníkom v živote nemocnice bolo aj jej povýšenie na
fakultnú nemocnicu, ktoré sa uskutočnilo 1. 9. 2002, v súvislosti so zriadením
Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity. Chemkostav, a.s., ako generálny
dodávateľ, prispel k zmene podoby nemocnice výstavbou jej samostatne
stojacieho pavilónu Internistického monobloku. Objednávateľom prác bola
samotná nemocnica, FNsP J.A. Reimana. Realizácia prác mala podľa zmluvy
prebiehať od apríla 2011 do apríla 2013. Dvere internistického monobloku sa
však otvorili skôr, kvôli marcovému preberaciemu konaniu, kedy Chemkostav,
a.s. odovzdal nemocnici ukončené dielo.

Internistický pavilón bol postavený na zelenej lúke. V novej budove, ktorá má šesť nadzemných podlaží, kde sú umiestnené 1. a 2.
interná klinika, kardiocentrum, kardiológia, neurologická klinika, centrálny internistický príjem a lekáreň a jedno podzemné podlažie,
kde sa nachádza CO kryt. Pri každom z oddelení je ambulantná a lôžková časť. Celkovo sa na oddeleniach nachádza 195 lôžok, ktoré
sú umiestnené v 80 izbách. Ďalšie ležadlá sa nachádzajú v ambulanciách a ošetrovniach. Nový monoblok je prepojený nadzemným
koridorom s chirurgickým, v ktorom sa robia hlavné diagnostické vyšetrenia, čím odpadnú náklady na prevoz pacientov. Vyriešené je aj
parkovanie, zrealizovanými 71 miestami, z čoho 8 miest je vyhradených pre telesne postihnutých.
Keďže nový monoblok vyrastal v susedstve existujúcich častí nemocnice, ktoré boli počas výstavby v plnej prevádzke, bolo nevyhnutné
prihliadať na vplyv hluku a prašnosti v mieste stavby. Negatívne vplyvy stavby boli eliminované použitím mechanizmov s malou hlučnosťou,
dodržiavaním nočného kľudu a kropením pri búracích prácach pre zmiernenie prašnosti. Myslelo sa aj na ochranu životného prostredia,
konkrétne na záchranu štyroch mladých drevín (3 smrekov a 1 borovice), ich presadením na nové miesto v areály.

Slávnostné otvorenie nového Internistického monobloku FNsP J.A. Reimana v Prešove

sa konalo 29.4.2013.

„Sme veľmi radi, že sme nesklamali dôveru investora spojenú s výberom
našej spoločnosti ako realizátora tohto projektu. Vieme totiž stavať rýchlo,
kvalitne a za dobrú cenu. Potvrdilo sa to aj teraz, keďže sme práce ukončili
o mesiac skôr ako bol pôvodný plán“ uviedol Ing. Tibor Mačuga, predseda
predstavenstva spoločnosti.
Výstavba projektu sa začala v roku 2011 v mesiaci apríl a trvala 23 mesiacov
do marca tohto roka. Okrem výstavby samotnej budovy monobloku tu bola
realizovaná úprava okolitých plôch, vrátane vodovodnej a kanalizačnej
infraštruktúry. Investorom projektu bola Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A.
Reimana Prešov a celkové fakturované náklady boli 28 890 147,79 EUR s DPH.
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MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA - štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR, MUDr.
Peter Chudík - predseda Prešovského samosprávneho kraja, Mgr. Pavol Paška -predseda
Národnej rady SR, Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. - predseda vlády SR, MUDr. Radoslav
Čuha, MBA, MPH - Riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov

NAVŠTÍVILI SME STAVBU „GRÖSSLINGOVA 50“
Novostavba Grösslingova 50 - Staré Mesto
Sme v centre Bratislavy, kde vyrastá nový objekt, moderný bytový dom
v lukratívnej lokalite Starého mesta. Projekt je esteticky a funkčne osadený
do pôvodnej zástavby mestských domov. Výnimočnosťou tohto projektu
je poskytnutie pomerne veľkého počtu moderných a komfortných bytov,
na tak malej zastavanej ploche. Požiadali sme Ing. Michala Bedaja, aby nám
tento projekt a jeho výstavbu viac priblížil.
Môžete nám stručne opísať začiatok vývoja projektu?
Rokovania o projekte prebehli už v septembri 2012, kde už v procese
predkladania cenových ponúk sme investora upozornili na nesúlad
v realizačnej projektovej dokumentácii a navrhli sme mu alternatívu,
že projektovú dokumentáciu prepracujeme, s vychytaním nedostatkov,
ktoré vykazovala pôvodná dokumentácia. Koncom septembra 2012 bola
podpísaná Zmluva o dielo a zahájili sa projekčné práce. Počas projekčných
prác sme začali s terénnymi úpravami vzhľadom na to, že základová jama
bola už vykopaná. Projekt sme dostávali po jednotlivých častiach. Základovú
dosku sme začali realizovať v polovičke októbra 2012.

Ing. Michal Bedaj, s majstrom Ing. Matúšom Mandzákom

Na čo slúžila pôvodná budova? Realizovali ste aj búracie práce?
O funkcii pôvodnej budovy nemáme informácie, ale bola schátraná, preto efektívnejšie rozhodnutie investora bolo tú budovu zdemolovať.
Búracie práce a zabezpečenie stavebnej jamy pre investora realizovala iná spoločnosť. Tieto práce neboli predmetom našej zmluvy. My
sme nastúpili na hotovú stavebnú jamu.
Nie je výstavba príliš náročná, keďže ste po stranách obklopení existujúcimi budovami?
Výstavba je veľmi náročná, hlavne čo sa týka stiesnených priestorov pre výstavbu. Najhoršie to bolo počas realizácie suterénu, kde
sme mali pre zariadenie staveniska k dispozícii prenajatý priestor od mesta v rozlohe 60m2 a ostávajúca časť stavebnej jamy slúžila ako
samotné stavenisko. Problém bol aj so zásobovaním materiálu či umiestnením šatní pre zamestnancov. Problém zásobovania veľkými
autami naďalej pretrváva, preto musíme neustále dopredu plánovať, aby bolo zabezpečené parkovanie pre vykládku materiálu a aby sa
nenarušila plynulosť cestnej premávky.
Vznikli Vám počas doterajšej výstavby nejaké závažné okolnosti, ktoré Vám narúšali plynulý priebeh výstavby?
Najväčším problémom je fakt, že práce realizujeme v lokalite Starého mesta, v ktorej platí záväzné nariadenie o limitovaní vykonávania
prác. Práce je možné realizovať v plnom rozsahu len od pondelka do piatku. V sobotu je to časovo limitované do 13.00 hod. V nedeľu nie
je povolené žiadne vykonávanie prác. Toto nariadenie nám značne narúša náš štandardný cyklus prác, ktorý sme si museli nastaviť spolu
s harmonogramom inak, ako sme boli zvyknutí.
Do ukončenia máte pred sebou ešte 5 mesiacov výstavby, čo Vás ešte čaká?
Momentálne ukončujeme hrubú stavbu. Po 4. nadzemné podlažie máme ukončené murivá, prebieha tiež realizácia jednotlivých inštalácií.
Pred sebou máme ešte v interiéri realizáciu vnútorných omietok a poterov. Z externých prác je to osadenie okien, realizácia fasády a
strešnej konštrukcie. Byty realizujeme ako holobyty, preto nám odpadáva proces klientskych výberov a realizácie obkladov, dlažieb,
sanity, podlahových krytín a interiérových dverí.
Čím Vás, ako zodpovedného technika, táto stavba obohacuje?
Je to nová skúsenosť realizovať stavbu v stiesnených priestoroch a
v zahustenej zástavbe, kde sme neustále sledovaní susedmi. Zaujímavou
novou skúsenosťou pre mňa, na ktorú sa teším, bude aj demontáž
vežového žeriavu, ktorý bol montovaný zo stavebnej jamy. Demontáž
bude musieť byť realizovaná z Grösslingovej ulice, za pomoci ťažko
tonážneho autožeriavu, pričom bude odstavená celá ulica a žeriav bude
demontovaný ponad nový objekt.
Na čo sa môžu klienti vo finále tešiť?
Klienti sa môžu tešiť na vkusný objekt, ktorý je vsadený do zástavby
Starého mesta. Je to komornejší projekt vzhľadom na to, že v objekte
bude len 13 bytových jednotiek a jeden obchodný priestor. Ľudia
budú mať zabezpečené aj jednoduché a bezpečné parkovanie, priamo
v suteréne objektu. K dispozícii budú mať átrium, alebo inak nazývaný
dvor s altánkom a zeleňou, na ktorý budú mať prístup len obyvatelia tohto bytového domu.

rozostavaný bytový dom

Ing. Michal Bedaj spolu s majstrom Ing. Matúšom Mandzákom nám rozhovor spríjemnili priamou obhliadkou stavby. Obdiv celému
tímu patrí nie len za vyrastajúci objekt, ale aj za extrémnu čistotu, ktorá je na stavbách tak ťažko udržateľná. Ing. Bedajovi ďakujeme za
informácie a za možnosť spoznávať projekt aspoň takto na diaľku.
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TURECKO - SLOVENSKÉ OBCHODNÉ FÓRUM 2013

Dňa 6.2.2013 sa naša spoločnosť zúčastnila obchodného fóra tureckých a slovenských
podnikateľov, ktoré sa konalo o 11.00 hod. v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Zúčastnili
sa ho firmy z oblasti energetiky, automobilového priemyslu, ale aj z oblasti stavebníctva.
Hlavným cieľom tohto fóra bolo nadviazanie obchodných vzťahov podnikateľov oboch
krajín. Zástupca našej spoločnosti sa počas rokovaní stretol so zástupcom generálneho
riaditeľa Tureckej stavebnej spoločnosti GÜLERMAK a výrobcom zdvíhacích zariadení
z firmy SENOL Makina. Obe strany mali možnosť počas tohto rokovania prezentovať
svoje firmy, vymeniť si kontakty a zvážiť dôvody na potenciálnu
spoluprácu na svojich projektoch.
O 14.30 hod. pokračovalo fórum otváracími príhovormi
významných zástupcov agentúr na podporu podnikania:
Generálny riaditeľ SARIO - R. Šimončič, p. Rajtár - SOPK a
z tureckej strany zástupca Združenia tureckých exportérov (TIM),
Asociácie nezávislých priemyselníkov a obchodníkov (MUSIAD)
a Asociácie priemyselníkov a obchodníkov (TUMSIAD). Po 16.00
hod. prišli podnikateľov podporiť aj premiér Slovenskej republiky,
R. Fico a premiér Tureckej republiky, R.T. Erdogan, minister
hospodárstva SR, T. Malatinský a minister hospodárstva Tureckej
republiky, Z. Caglayan. Jednotliví zástupcovia v príhovoroch opísali
zmysel jednotlivých agentúr a asociácii a dôležitosť budovania
spolupráce a dôvery medzi týmito dvoma krajinami, z dôvodu
Hore: podnikatelia a minister hospodárstva Turecka
Dole: vládni predstavitelia Slovenska a Turecka
vytvárania konkurencieschopnosti na Európskom trhu.

VÝSTAVA V MNÍCHOVE
Naša spoločnosť bola pozvaná obchodným partnerom, spoločnosťou DOKA,
na výstavu Bauma v Mníchove. Za našu firmu sa jej zúčastnili 4 kolegovia, Ing. Michal
Bedaj, Bc. Ladislav Moravec, Ing. Pavol Mihoč a Ing. Marcel Kindl. Ich cesta začala
odchodom z DOKA centrály na Ivanskej ceste v Bratislave, 15.4.2013 o 8.00 hod.
O 15.30 hod. dorazili do Plzne, kde boli ubytovaní. Program mali spestrený
zaujímavou obhliadkou pivovaru Pilsner Urquell. Oboznámili sa s procesom výroby
piva, od jeho varenia až po plnenie fliaš, pričom ich neminula ani ochutnávka
chutného Pilsneru. Obhliadka bola ukončená večerou a posedením v reštaurácii
Na Spilce, ktorá sa nachádza priamo v areály pivovaru. Na druhý deň ráno ich
čakala štvorhodinová cesta do Mníchova. Obhliadku výstaviska začali pri stánku
spoločnosti DOKA, ktorá predstavovala svoje novinky.

Hore: Ing. Michal Bedaj, Ing. Pavol Mihoč,
Bc. Ladislav Moravec a Ing. Marcel Kindl
Vľavo: Bc. Ladislav Moravec

pivovar Pilsner Urquell

6

Po prezentácii spoločnosti DOKA si vzhľadom na časový priestor, prezreli malú časť
z možností, ktoré výstava Bauma ponúkala. Výstava bola zameraná na prezentáciu
stavebných strojov a stavebnej mechanizácie. Ako nám potvrdil Ing. Bedaj, „Výstava
bola veľmi zaujímavá. Mohli ste na nej vidieť spektrum strojov od fúrika až po
obrovské stavebné stroje, ktoré sa používajú v lomoch. Boli tam novinky, ktoré
bežne na slovenských stavbách neuvidíte.“ O 17.00 hod. sa presúvali opäť do hotela
do Plzne, kde ich čakala večera a priateľské posedenie, na ktorom sa mohli všetci
vzájomne podeliť o svoje dojmy. 17.4. ráno odchádzali naši kolegovia späť domov, do
Bratislavy, plní zážitkov a nových skúseností a vedomostí.

EKONOMICKÝ ROZBOR SPOLOČNOSTI
THP pracovníci, stavbyvedúci a asistenti spoločnosti obdržali pozvánku na
podujatie, ktoré si rokmi osvojilo názov „Rozbor“. Toto tradičné podujatie sa
tohto roku konalo v dňoch 12. - 13. 4. 2012, v krásnom horskom prostredí,
v hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne. Aj keď program ponúka zábavu a
relax, Chemkostaváci neprišli len oddychovať. Hlavným zámerom podujatia
je zhodnotenie ekonomického postavenia spoločnosti za posledný rok
a oboznámenie sa s vyhliadkami spoločnosti pre rok budúci. Privítania sa
zhostil generálny riaditeľ, Ing. Patrik Sabov. Hlavný ekonóm, Ing. Jozef Hrubý,
prezentoval základné ekonomické ukazovatele vývoja spoločnosti. Poukázal
na hospodársky výsledok spoločnosti, hospodársky výsledok jednotlivých
stavieb, analýzu jednotlivých stavieb, kde sa zhodnotením stavby zapojili
aj jednotliví stavbyvedúci. Ekonóm svoju prednášku obohatil aj o ocenenia
spoločnosti, sociálnu politiku, prehľad čerpania bankových úverov a
Ing. Jozef Hrubý
sponzorské aktivity firmy. Slova sa ujali aj ostatní členovia vedenia a majitelia,
ktorí okrem zhodnotenia ekonomickej situácie poďakovali za usilovnú prácu svojim
kolegom a zamestnancom. Ekonomický rozbor spoločnosti ukončil Ing. Milan Dunaj
slovami: „Naše hotové diela sú naša vizitka, pretože to čo ľudia vidia, to je naša
najlepšia reklama.“
Po hlavnej časti prišla na rad príjemná stránka tohto stretnutia, kde si každý mohol
vybrať činnosť podľa svojej chuti. Športovo naladení trávili čas hraním bowlingu, iní
využili možnosti relaxu v saune, vo vírivke, či pri bazéne. Tanečníci mali k dispozícii
tanečný parket a pre tých, ktorí sa chceli s kolegami podeliť o svoje skúsenosti
zo svojich projektov, boli pripravené pohodlné kožené boxy a chutné pohostenie
vo forme švédskych stolov. Toto dlhoročné podujatie má významné opodstatnenie,
ako nám potvrdila kolegyňa Katarína Madajová, „ je to akási forma teambuildingu
a vzdelávania. Stretávame sa s kolegami, ktorých kvôli pracovnej vyťaženosti
a miestam realizácie projektov často nevidíme a získavame užitočné informácie
o chode a postavení našej spoločnosti. A to všetko sa odohráva v príjemnom
prostredí.“
zamestnanci spoločnosti

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - STAVEBNÁ FAKULTA V KOŠICIACH
Naši kolegovia Ing. Lukáš Sabol, PhD. a Henrieta Pavelková, MBA, v utorok , 30.4.
2013 reprezentovali spoločnosť Chemkostav, a.s. na Dni otvorených dverí Stavebnej
fakulty 2013. Podujatie otvoril ráno dekan fakulty doc. Ing.
Vincent Kvočák, PhD. Prizvaní boli okrem študentov fakulty
aj študenti stredných škôl, ktorí mali možnosť oboznámiť
sa s priestormi fakulty a dostať sa do kontaktu s firmami
so stavebným zameraním. Naši kolegovia zaujali nie len
pripravenými prezentačnými predmetmi, ako boli referenčné
listy, kniha 10 ročného úspechu, ale aj premietaním fotiek
z ukončených stavieb a stavieb v realizácii či videa o III Vežiach.
Spoločnosť Chemkostav, a.s. bola predstavená aj Ing. Lukášom
Sabolom, PhD., prezentáciou pre študentov fakulty. Študenti si
na tomto podujatí mali možnosť porovnať znalosti získavané
štúdiom, s praktickými poznatkami jednotlivých zástupcov
zúčastnených firiem stavebného odboru.
Ing. Lukáš Sabol, PhD.

prezentačný stolík CHST

ČOŽE JE TO 50tka?
Vráťme sa späť do mesiaca január, ktorý nám okrem pracovných povinností priniesol aj milú
oslavu. Zaspomínajme si spoločne na životné jubileum kolegu, Ing. Miroslava Murína, ktorý
24.1.2013 oslávil krásnych okrúhlych 50 rokov. Kolega Miroslav pri tejto príležitosti zorganizoval
dňa 25.1. pohostenie pre svojich kolegov, v domácom prostredí, v reštaurácii Chemkostav Arény.
Posedenie začalo o 15.00 hod. a 60 kolegov pracujúcich na centrále firmy alebo v jej okolí, čakala
slávnostne pripravená reštaurácia s bohatým, pestrým a chutným jedlom vo forme švédskych
stolov, kde si každý prišiel na to svoje. Milým prekvapením bola účasť aj nášho bývalého kolegu,
dôchodcu p. Petra Šándrika, s ktorým si všetci tí, ktorí s ním mali možnosť pracovať, zaspomínali
na spoločné časy v Chemkostave.
Okrem lákavého jedla si všetci zúčastnení užívali aj zábavu na tanečnom parkete pri hudbe,
ktorú mixoval DJ. Zábava trvala do neskorých hodín. Spomienku na oslavu ukončíme slovami
samotného oslávenca: „Bola to skvelá oslava. Verím, že sa všetci cítili rovnako dobre ako ja.
Ďakujem kolegom za účasť“, povedal Ing. Murín.
Ing. Miroslav Murín

Kolegovi Mirkovi aj touto cestou dodatočne blahoželáme a prajeme
veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
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PRIVÍTAJME MALÚ NELKU HOMOĽOVÚ
Dieťa je naplnením života, jediná jeho skutočná hodnota. Naplnenie tejto
hodnoty začína, ako v rozprávke, nevinným bozkom a pokračuje začiatkom
života novonarodeného dieťatka. Túto obrovskú hodnotu naplnila aj naša
kolegyňa Ing. Katka Homoľová, s manželom Marošom, dňa 8.3.2013 o 12.10
hod., v pôrodnici vo Vranove nad Topľou, narodením Nelky Homoľovej,
s pôrodnou váhou 3410 g a dĺžkou 48 cm.
Spoločne vítame malú Nelku, Váš z lásky stvorený dar, nech veľa zdravia,
šťastia a potešenia, každý deň prináša Vám.

DOBRÍ ANJELI V NAJLEPŠEJ EURÓPSKEJ ŠTVORKE
malá Nelka

Košickým basketbalistkám, ktoré podporuje aj spoločnosť Chemkostav, a.s.,
sa v tejto sezóne európskej ligy podarilo dosiahnuť mimoriadny úspech. Svoju základnú skupinu
vyhrali a tak právom postúpili na finálový turnaj do ruského Jekaterinburgu medzi najlepšie celky
z celej Európy.

Nelka s rodičmi

Tajomstvo úspechu nám prezradil generálny manažér klubu Daniel Jendrichovský: „Dlhoročná kvalitná práca a kúsok šťastia. Nám sa
podarilo dať dohromady skvelú partiu, ktorá fungovala nielen na ihrisku ale aj mimo neho. Raz za čas sa stane, že človek skladá nejaké
puzzle a tie zapadnú ihneď do seba a to bol práve ten náš prípad. „
Good Angels Košice sa ani v nabitej konkurencii nestratili. Dievčatá v žlto - modrých dresoch
nakoniec na turnaji obsadili famózne štvrté miesto. Pripomínalo to výhru Dávida nad Goliášom.
„Tam sme si tu pozíciu veľmi užívali. Súperi vedia, čo sa nám podarilo a pri akých možnostiach.
Napríklad rozpočet víťazného Jekaterinburgu bol 16 krát väčší ako ten náš! Pre nás bolo veľkou
cťou, že odborníci a diváci uznávali nielen výsledok ale aj tú hru, ktorú sme predvádzali. Všetci
pred nami dávali obrazne klobúk dole.“ doplnil s úsmevom Daniel Jendrichovský.

TAJNIČKA NA VOĽNÉ CHVÍLE
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NÁZOV STAVBY V BRATISLAVE

Good Angels Košice

1. DRUH NEJEDOVATÉHO HADA
2. MESTO NA SLOVENSKU
3. NÁHODNE ZÍSKAM
4. EROTICKY ZALOŽENÝ ČLOVEK
5. OČAKÁVALO
6. NAOSTRI (nôž)
7. DRUH PLASTU
8. VÝCHODOSLOVENSKÁ RIEKA
9. PATRIACI EMILOVI
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BLAHOŽELÁME!

SÚŤAŽ - Hrajte o vizitkár

Pripravili sme si pre Vás súťaž, ktorá jednému z Vás po prečítaní si tohto výtlačku
novín, prinesie vecnú odmenu, v podobe vkusného koženého vizitkára. Výherca môže
byť len jeden. Budeme žrebovať 30.6.2013 zo všetkých správnych odpovedí, ktoré
zasielajte na mailovú adresu: media@chemkostav.eu
Súťažná otázka:
Ako sa volal projekt, ktorého objekt bol
slávnostne otvorený 29.4.2013?
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