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Na slovíčko s predsedom predstavenstva

Ing. Tiborom Mačugom
1. Svet a Európa majú za sebou rok krízy.
Ako by ste Vy zhodnotili uplynulý
rok 2009 z pohľadu spoločnosti
CHEMKOSTAV?
Prechádzame obdobím celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. Jej dopady pocítila aj
naša spoločnosť. Uplynulý rok nám dobiehali
veľké projekty, ktoré boli zrealizované ešte v
období pred krízou, takže so zákazkovou náplňou sme nemali vážny problém. Bolo to obdobie, kedy sme mohli firmu pripraviť na obdobie recesie. V roku 2009 sme zaznamenali cca
30% pokles výkonov oproti roku 2008. Vlaňajšok bol z môjho pohľadu jedným z najťažších
období v histórii firmy. Som rád, že je za nami.
2. Na ktoré rozhodnutia z minulého roka
ste hrdý a ktoré by ste zmenili,
ak by ste mohli?
Dôležitým rozhodnutím predstavenstva spoločnosti bolo prijatie zmeny štruktúry firmy,
ktorým došlo k “zoštíhleniu” Chemkostavu.
Opatrenie malo pozitívny vplyv na efektivitu a
bolo dobrým základom na prekonanie obdobia
hospodárskej recesie. Čas sa vrátiť nedá, rozhodnutia, ktoré prijímam spolu so svojimi kolegami z predstavenstva, sú prijímané vždy v
aktuálnych podmienkach. Sú rozhodnutia, ktoré s odstupom času hodnotíme ako nie najoptimálnejšie. Keby som mohol niečo zmeniť, tak
by to boli rozhodnutia smerom k projektu “Tri
veže”.
3. Ktorá stavba z roku 2010 Vám urobila
najväčšiu radosť, respektíve ste
s ňou spokojný?
Z každej vydarenej stavby mám radosť. Teším
sa hlavne vtedy, keď je spokojný investor a
nám projekt dopadne dobre aj čo sa týka hospodárskeho výsledku. V uplynulom roku to bol
predovšetkým náš najväčší projekt, pracovne
nazývaný “Čistá Torysa”. Táto stavba nám v
období súčasnej krízy pomohla preklenúť občasné výpadky v zákazkovej náplni. Vysokú
profesionalitu preukázali naši zamestnanci na
stavbe komplexu “Cassovar”.
4. Tri mesiace sú čochvíľa za nami.
Ako sa pre spoločnosť rozbehol
začiatok roka 2010?
Prvé tri mesiace nového roka hodnotiť v stavebnej spoločnosti je ťažko, hlavne z dôvodu
zimného obdobia, kedy stavbári spravidla “oddychujú”, čerpajú dovolenky. Tento čas využí-

vame hlavne na prípravu nových projektov.
Začiatok stavbárskej sezóny ma napĺňa optimizmom. Je reálne, že obrat spoločnosti sa zastabilizuje na úrovni uplynulého roka. Dobrá
správa, máme na to predpoklady. Verím, že so
súčasným tímom zamestnancov to dokážeme.
5. Uplynulý rok ste sa sťahovali do nových
priestorov Chemkostav ARÉNY.
Ako ste zatiaľ spokojný
v centre Michaloviec?
Na nové administratívne priestory v centre
mesta sa tešili všetci zamestnanci. Či sú spokojní, to je skôr otázka na nich. Chemkostav
potreboval reprezentatívne priestory a nová
budova má všetky parametre modernej stavby. Verím, že všetci sa v nej cítia príjemne a sú
na celý náš multifunkčný objekt aj pyšní.
6. Chemkostav ARÉNA je už v plnej 		
prevádzke. Ste spokojný s jej využitím,
alebo Vám tam ešte niečo chýba?
Je pravdou, že Chemkostav ARÉNA je v užívaní, ale tú prevádzku by som do roka nazýval skúšobnou. Potrebujeme vychytať všetky
“detské choroby”, aby sme mohli povedať, že
to funguje podľa našich predstáv. Zatiaľ vládne spokojnosť tak zo strany nájomníkov, ako
aj návštevníkov. Na optimálnom využití však
musíme ešte pracovať. Rok využívania nám
napovie, ako to bude vyzerať s nákladmi na
prevádzku. Verím, že sa naplnia plánované
ukazovatele.

9. Prečo ste sa rozhodli vydávať
firemné noviny?
Čo Vás k tomu viedlo?
Naša spoločnosť vstupuje do pätnásteho roku
fungovania od svojho vzniku. Myslím si, že firma takého rozmeru a už aj slušnej histórie má
povinnosť dokumentovať, ako aj sprostredkovávať informácie všetkým zamestnancom o
zaujímavostiach na stavbách a firme. Verím,
že štvrťročné vydávanie novín Chemkostavu
prispeje k lepšej informovanosti zamestnancov o živote a novinkách v našej akciovej spoločnosti. Tešíme sa na prvé ohlasy a podnety,
čo by ste vo svojich novinách radi našli. (juke)
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7. Aké sú plány spoločnosti do najbližšej
budúcnosti?
Naším prvoradým cieľom je stabilizácia firmy
v období hospodárskej a finančnej krízy. Spokojnosť zamestnancov je pre nás veľmi dôležitá. Investičné zámery, rozvojové programy a
ďalšie aktivity pôjdu do útlmu. Na každom úseku musíme strážiť náklady režijné, ale hlavne
výrobné. Šetrenie je jedným z nástrojov k dosiahnutiu efektivity.
8. Je niečo, čo by ste chceli svojim za
mestnancom odkázať, čo by mali vedieť?
Čaká nás ťažké obdobie, ktoré môžeme prekonať len serióznym a aktívnym prístupom na
každom pracovisku. V kolektíve je sila a ja si
myslím, že Chemkostav je veľmi dobrý kolektív, čo je veľká devíza. Buďme hrdí na to, čo
sme dokázali, bojujme za Chemkostav.

Chemkostav a.s. ocenený Cenou
mesta Michalovce

Dňa 11. decembra 2009 si na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva spojeným s
odovzdávaním ocenení, prevzal Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva spoločnosti
Chemkostav, a.s., Cenu mesta Michalovce
za dlhoročnú podporu všetkých kategórií
hádzanej žien.

„Ak je človek spokojný, nehľadá niečo iné“
Na listine o zamestnancoch má číslo 4, ale v
skutočnosti mu u nás patrí prvé miesto. Marián Borko je kmeňovým zamestnancom terajšej spoločnosti Chemkostav, a.s., od jej prvopočiatkov. Ako si zaspomínal, začínal na stavbe v Čechách, keď mala spoločnosť len 50 zamestnancov.

Prvopočiatky

„Ej, to ste ma zaskočili, to si už vari ani nepamätám, stavieb bolo strašne veľa a letí to ozaj
rýchlo“, prezradil tento tesár, ktorý je zároveň
vedúcim päťčlennej skupiny. „Ale nie, pamätám si na to, ako sme začínali v Čechách, bolo
nás asi 50. Zo starej partie nás ostalo možno
20,“ dodal. Za ten čas spoločnosť zrealizovala množstvo stavieb. Marián spolu s kolegami
pracuje, ako najlepšie vie. „Pracovné zaťaženie je ozaj veľké, pracujeme stále, samozrejme,
myslím tým naše dvojtýždňové turnusy. Dvanásť hodín na stavbe je niekedy priveľa, takže
rotácia partií je veľmi dobrým riešením v našej
práci. Máme dostatok času na oddych. Stavbársky život je už taký, je treba stále robiť, musíme však myslieť aj na rodinu. Našťastie, je
to teraz fajn,“ podotkol. Stavebná partia je rokmi zohratá, takže každý z nás vie, čo robí ten
druhý. Dobrá nálada na stavbe nechýba. Všetci
však vieme, že stavbárčina nie je žiadna “sranda“. „Nie je stena, ako stena. Na tejto stavbe
(Tajovského ul. v Košiciach) to je komplikovanejšie, steny majú výšku 4,65 m, takže máme
čo robiť,“ dodal s vážnosťou.

S firmou po celej republike

S našou firmou precestovali veľmi veľa. Boli
v Bratislave, Poprade, Košiciach, Vysokých
Tatrách, pracovali už na celom Slovensku. Boli
aj v Čechách, konkrétne v Českej Třebovej, ale
i v Donecku na Ukrajine. „Je to tak, zaujímavou stavbou vrámci Slovenska boli Tri veže
v Bratislave, tam sme boli až šiesti v partii,“
povedal Marián. Okrem Slovenska však bola
peknou destináciou aj Ukrajina. „To áno, bolo
to tam naozaj veľmi zaujímavé. Spomínam si
na Sašu, chlapa, ktorý mal tri deti na vysokej
škole. Doslova ma ťahal za montérky, aby mohol niečo robiť a zarobiť, pretože potreboval
zabezpečiť rodinu. Dokonca som išiel za jeho
šéfom, aby mu zvýšil plat, keďže bol ozaj šikovný,“ prezradil svoje spomienky z Ukrajiny.
Ukrajina však ukázala aj svoju horšiu stránku,
na ktorú si spomína. „Po výplate to bolo zaujímavé, polovica Ukrajincov do práce neprišla, zrejme dospávali. V tom bol zásadný rozdiel
medzi slovenskými a ukrajinskými robotníkmi.
My robíme prácu na vysokej úrovni, niektorí
však boli ozaj flákači. Našli sa ale, ako som už
spomínal, aj veľmi šikovní a zodpovední Ukrajinci. Dokonca si pamätám, že jeden z mojich

Partia tesárov zľava: Jozef Skirka, Marián Borko,
Miroslav Valigurský, Martin Čarný, Miroslav Demeter.

slovenských kolegov sa s nami už nevrátil.
Rozhodol sa zostať na Ukrajine. Veľkú, zaujímavú stavbu sme mali aj j Českej Třebovej, na
to mám tiež pekné spomienky. Tie sa tiež viažu
k našim začiatkom“.

Partia - základ dobrej roboty

Spolu s ďalšími zamestnancami tvoria päťčlennú tesársku skupinu. „Sme už zohratí,
najstarší z nás je päťdesiatnik, ostatní sme
o čosi mladší. On však ničím nezaostáva, partia je fakt dobrá, môžeme byť spokojní,“ prezradil. V čase našej návštevy sa konali v kanadskom Vancouveri Zimné olympijské hry.
V ranných hodinách hrali naši hokejisti zápas so Švédskom vo štvrťfinále. „Chvalabohu,
mali sme tu aspoň rádio, takže sme to počúvali. Je to super, že nám to vyšlo. Zápas s Kanadou však neuvidíme, ráno nás čaká práca,“ podotkol Marián. Hneď sa musel pustiť do prá-

ce a podať svojmu kolegovi spojku (na šalovanie). S majstrom a stavbyvedúcim sa ihneď
pustil do pracovnej debaty. Ako nám prezradil:
„Tak to u nás funguje, snažíme sa dohodnúť,
čo bude pre stavbu najlepšie, keďže sú to vážne veci, múry sú veľmi dôležité.“

Nemenil by ...

Marián je v spoločnosti od jej začiatkov. Uvažoval niekedy nad zmenou zamestnania alebo
inou firmou? „Myslím, že nikdy. Začiatky boli
ťažšie, ale prekonali sa a teraz to funguje dobre,“ povedal nám. Ako sám dodáva: „Istota zamestnania je veľmi dôležitá. Obdivujem aj ľudí,
ktorí dokážu rok, čo rok zháňať prácu pre tristo zamestnancov. Som človek, ktorý chce istotu kvôli rodine. Nie som prelietavý, poznám
ľudí, ktorí vymenili už desať firiem, ale o čom
to je? Ak je človek spokojný, nehľadá niečo
iné,“ dodal na záver.
(juke)

Niet nad dobrú stavebnú poradu.
Zľava Miroslav Valigurský - tesár, Ján Glitta - stavbyvedúci,
Marián Borko - vedúci tesárskej čaty (partie),
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Otvorenie roka za nami
Tak ako každý aj naša spoločnosť otvorila nový rok. Opäť sme sa stretli v reštaurácii Idea v Michalovciach. Štvrtý január 2010 bol teda dňom, kedy si mohli všetci (195 zúčastnených) v našej spoločnosti podebatovať o roku predošlom a zároveň si zaželať veľa úspechov do roka nastávajúceho.

Väčšina zamestnancov našej spoločnosti sa
určite zhodla minimálne na jednej veci, takéto stretnutie je ozaj veľmi dobrou vecou, a to
z jednoduchého dôvodu. Celý rok je rozlietaný,
všetci sa snažia na 100% a nie je teda čas sa

v uvoľnenej atmosfére porozprávať, stretnúť
svojich kolegov, s ktorými sa častokrát nevidíme počas celého roka. „Ja osobne som stretla
kolegov, ktorých som nevidela už mesiace, aj
keď sa poznáme roky, takže som rada, že bol

priestor na debatu s nimi,“ prezradila Jana Čiráková, vedúca výrobného úseku. Čas, kedy
sa stretla väčšina zamestnancov našej spoločnosti, sa využil aj na školenie o bezpeènosti a ochrany zdravia (BOZ) a požiarnej ochrany
(PO), v ktorom si mohli zamestnanci opäť oprášiť vedomosti bezpeènosti pri práci. Nasledovali príhovory èlenov predstavenstva a generálneho riadite¾a. Neskôr pokraèovalo celé
otvorenie roka vo¾nou diskusiou, kde si mohli
všetci zúèastnení vymieòať svoje poznatky a
názory. Budúci rok sa teda môžu opäť všetci
tešiť na podobné stretnutie.
(juke)

Generálny riaditeľ Ing. Patrik Sabov o situácii na stavbách realizovaných našou spoločnosťou
Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážske
Pri tejto stavbe išlo o rekonštrukciu existujúceho
objektu, ktorá spočívala predovšetkým vo výmene
okien, zateplení budovy, výmeny strechy a vybudovanie učební v podkroví. Stavba je pred ukončením, dorábajú sa sociálne zariadenia a práce, o ktoré požiadal investor naviac oproti projektovej dokumentácii. Už po Veľkej noci by stavba mala byť
odovzdaná investorovi. Termín dokončenia bude
skrátený o cca 3 mesiace.
Rekonštrukcia a modernizácia objektu PHF EU
na Moyzesovej ulici č. 64 v Košiciach
Stavba pozostáva z výstavby nového objektu v
priestoroch PHF EU v Košiciach. Ide o realizáciu
3 podlaží, jedného podzemného a dvoch nadzemných, v ktorých budú nové učebne a priestory pre
vyučujúcich. Dominantou stavby je „AULA“, ktorá
je v tvare U uchytená na piatich stenách. Po problémoch, ktoré boli s financovaním na prelome rokov,
je stavba v plnej prevádzke. Momentálne je realizovaný železobetónový skelet, ktorý by mal byť hotový koncom mája 2010. Stavba by mala byť ukončená vo februári 2011.
Stavebno - technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH za účelom poskytnutia komplexnej zdravotnej starostlivosti vo
Vyšných Hágoch
Ide o rekonštrukciu existujúcich priestorov, ktorá prebieha na troch podlažiach (prvom, piatom a
šiestom). Prvé podlažie je už odovzdané a je v uží-

vaní, šieste podlažie, časť C, je tesne pred dokončením a odovzdaním. Momentálne je stavba prerušená kvôli problému s financovaním zo strany investora, ktorý vznikol po kontrole Ministerstva financií SR na Ministerstve zdravotníctva SR.
Výstavba Inštitútu nukleárnej a molekulárnej
medicíny Košice
Stavba je plánovaná do marca 2011. Po počiatočných problémoch, ktoré však boli s investormi odkonzultované a doriešené, je tento projekt veľkou
finančnou pomocou (plynulé financovanie projektu) pre našu firmu práve v týchto ťažkých časoch.
Stavba je osadená nad CO krytom, ktorý je ešte
stále funkčný a nebude ani stavbou narušený. Je
tam naprojektovaná najnovšia zdravotnícka technológia, ktorá je potrebná pre dokonalú zdravotnú
starostlivosť.
Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí
rieky Torysy
Naša najväčšia stavba, ktorá je realizovaná už od
roku 2007 a pozostáva s výstavby 5 ČOV-viek a vodovodov a kanalizácií na 69 objektoch v okolí Prešova, Sabinova a Lipian. Pôvodne bol termín ukončenia plánovaný na február 2010. Avšak podpisom
dodatku k zmluve s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., došlo k zazmluvneniu ďalších šiestich úplne nových stavieb, ktoré sa zaradili do pôvodného projektu a termín ukončenia sa tak
presúva na 31.5. tohto roka. Následne by mala byť
stavba v skúšobnej prevádzke, ktorá má trvať do
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konca augusta 2010.
Vstavok Tesco Zlaté Piesky
„Drobná akcia“, ktorá mala trvať cca 5 týždňov.
Stavba však bola z dôsledku drobných zmien v projektovej dokumentácii pozastavená investorom na
pár dní. Predpokladaný termín ukončenia by však
mal byť koniec apríla 2010. Realizujeme im nové,
zväčšené priestory pre IT technikov a logistiku, no
na úkor skladov.
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava
Najnovšia stavba, ktorá sa začala v marci 2010.
Ide o rekonštrukciu podobnú ako na ZŠ Strážske.
Začínajú sa práce spojené so zariadením staveniska.
K dnešnému dňu máme doručené doklady
o úspešnosti našej ponuky na týchto projektoch, kde stále čakáme na uzatvorenie ZoD
Akcia

Investor

Modernizácia Základnej školy
Krosnianska 2 v Košiciach
Mesto Košice
Kvalitná a otvorená škola
- na ceste k prívlastku moderná,
Košický
Gymnázium Trebišov		
samosprávny kraj
Stavebné úpravy 9/22 tr.
ZŠ Budovateľská, Snina 		
Mesto Snina
Mestský dom kultúry - modernizácia
a obnova, Vranov nad/Topľou
Mesto Vranov
			
nad Topľou
Regenerácia centrálnej mestskej
zóny mesta Michalovce 		
Mesto Michalovce

Chemkostav aréna
skvost, ktorý nám môžu závidieť
Mnohí Michalovčania sa určite pamätajú na
tri majstrovské tituly (2003, 2006, 2007)
hádzanárok Iuventy Michalovce. Všetko sa
to udialo ešte v starej športovej hale, ktorá
slúžila hádzanárkam od 70. rokov minulého
storočia a už nespĺňala základné podmienky
medzinárodnej hádzanej. Prišiel však prelomový rok 2008, ktorý zmenil podmienky ženskej
hádzanej na nepoznanie.

okrem dobrej hádzanej navštevovať aj klimatizovanú reštauráciu s kapacitou 78 miest, v
letných mesiacoch aj balkón s kapacitou 16
miest. Na treťom poschodí sa nachádza bowling so štyrmi dráhami, ktorý je spojený s kaviarňou. Hala má v ponuke aj špičkové relaxačné zariadenie vybavené hydromasážnou
vaňou pre šesť osôb, fínsku saunu či ochladzo-

Rekordne krátky čas

Hneď po ukončení play-off zápasov minulej sezóny začali robotníci búracie práce. Slávnostné otvorenie stavby sa však konalo už 3. mája
2008. Staručičká hala postupne zmizla z povrchu zemského a začali sa rysovať kontúry
nového športovo-kultúrneho stánku „Chemkostav ARÉNY“. Samotná realizácia stavby
bola rozdelená na dve etapy. V prvej boli vybudované postupne západná prístavba a základy
s nosnými múrmi severnej prístavby. Západná
prístavba bola v januári 2009 skolaudovaná.
Február bol mesiac odovzdania administratívnej časti našej spoločnosti Chemkostav, a.s. a
časti Iuventa, v ktorej bolo odovzdaných 7 bytov a apartmán pre hráčky a trénerov, 3 izby s
12 lôžkami pre ubytovanie dorasteniek.

Hotová hala

V druhej etape začali búracie práce na východnej prístavbe, na samotnej hale boli práce
spustené až po skončení súťaže, teda koncom
mája 2009. Postupne sa vybudovali a zrekonštruovali tribúny, prebehla montáž dreveného krovu strechy, ukončené boli rozvody inžinierskych sietí a tiež vodovodná a kanalizačná sieť. Novovybudované priestory odovzdala
spoločnosť Chemkostav, a.s., budúcim nájomcom v septembri. Po dokončení „exteriéru“ sa
do nového šatu obliekli aj vnútorné priestory
haly. Pred montážou palubovky bolo nainštalované nové ozvučenie a osvetlenie, kamerový systém, vzduchotechnika a sedačky. Všetko prebehlo v rámci najmodernejších štandardov, no hlavne rýchlo, kvalitne a spoľahlivo. V
duchu hesla akciovej spoločnosti - „Staviame
na pevných základoch“.

Čo ponúka verejnosti?

Výsledok však stál za všetku námahu. Michalovce i hádzanársky klub sa dnes môžu pýšiť dôstojným športovým stánkom, ktorý spĺňa najprísnejšie kritériá pre medzinárodnú hádzanú. Kapacita haly je 1200 miest na sedenie
a 600 na státie. Široká verejnosť však môže
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vací bazén. Nezanedbateľnou súčasťou objektu je tiež posilňovňa s najmodernejším vybavením. Vo vonkajších častiach sa tiež nachádzajú
priestory na obchodnú činnosť, prevádzakovanie športových predajní a rôznych iných tovarov. Časť priestorov je stále k dispozícii na prenájom. Chemkostav ARÉNA je teda komplex, v
ktorom sa oplatí nielen vyžívať športovo či kultúrne, ale v rámci neho aj investovať pre vlastné účely.
		
(juke)

Takto sa naša ARÉNA “rodila”.
Montáž drevených strešných vazníkov pomocou mobilného žeriava FELBERMAYR s nosnosťou 400t, ktorý patrí medzi najväčšie žeriavy na Slovensku.

Slávnostný prvý výkop stavby „Chemkostav Aréna“ dňa 09.05.2008 za účasti zľava : Ing. Tibor Mačuga predseda predstavenstva Chemkostav, a.s., MUDr. Benjamin Bančej - viceprimátor města Michalovce, Ing.
Tatiana Raničová - riaditeľka UPSVaR v Michalovciach, Dr. Ján Juhás - člen Správnej rady IUVENTA Michalovce, Ing. Ladislav Cmár - vtedajší manažér IUVENTA Michalovce, Ing. Radoslav Harbuľák - projektant

Pohľad na záverečné práce pri realizácii novej hracej plochy
a sedačiek pre divákov.
Pohľad na montážne práce pri realizácii
drevenej konštrukcie strechy pomocou vysokozdvižných plošín.

Pohľad na demontáž oceľovej konštrukcie
strechy na pôvodnej hale.

Pohľad na novovybudované
hľadisko zo železobetónových prefa panelov v severnej časti haly.
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Prvá stavba - štvormesačný predstih ...
Začiatok stavby bol naplánovaný na 3. august 2009, jej ukončenie malo byť realizované v júni
2010. Takýto harmonogram mala mať stavba s názvom Stavebné úpravy, v ktorej išlo o modernizáciu ZŠ v Strážskom. Stavbyvedúci Ing. Peter Kuliňák to však zariadil ináč. Ukončil stavebné
práce o štyri mesiace skôr.

Prvá „vlastná“ stavba

„No musím priznať, toto je moja prvá stavba,
na ktorej som sám ako stavbyvedúci. Predtým
som bol na Troch vežiach, kde sme boli viacerí stavbyvedúci. Bolo to, samozrejme, iné“,
prezradil náš „garant“. Celkovým cieľom stavebných prác na Základnej škole v Strážskom
mala byť kompletná rekonštrukcia staručičkej budovy školy. Išlo o výmenu okien, zatepľovanie obvodových stien, sčasti rekonštrukciu strechy, obnovu kanalizácie a vodovodnej
inštalácie. Úplne nanovo sa mali zrekonštruovať sociálne zariadenia, upraviť sa mal aj pôjd,
pedagógom sa mali upraviť kabinety. Menila
sa aj časť strešnej krytiny, ktorá bola spojená
s prestrešením vstupnej časti školy. Na všetky tieto úpravy mala „partia“ pána Kuliňáka
spomínaných jedenásť mesiacov. Stavba však
bola pripravená na odovzdávanie už v polovici
marca, čo bolo tri a pol mesiaca pred plánovaným termínom ukončenia.

Partia a počasie

Na stavbe pracovalo asi 50 ľudí, ktorí odvied-

li veľmi kvalitnú robotu. „Ako som už povedal, samotnú stavbu sme začali ešte v auguste 2009, presne tretieho“, pokračoval. Stavebné práce išli od začiatku podľa plánu, dokonca
sa na niečom začalo ukrajovať z vopred určeného časového harmonogramu. „Zrejme najviac sme získali na streche, kde sme zatep-

ľovali veľmi rýchlo, pretože nám prialo počasie,“ dodal a vzápätí nezabudol pochváliť svoj
tím: „Chlapom šla práca od ruky, mali sme len
drob-né práce naviac, nič závažné nevyskočilo.
Samozrejme, bol by som rád, keby nám práca
takto vychádzala aj na ďalších stavbách“, dodal na záver.
(juke)

III Veže v Bratislave odovzdané

Výstavba III Veží je druhá najväčšia zákazka Chemkostavu, a.s.. Pred štyrmi rokmi prešla naša spoločnosť úspešne výberovým konaním, v ktorom
porazila renomované firmy ako Zipp či Skanska. Metrostav v konzorciu s firmou Alpine Slovakia, s.r.o., začala v októbri 2006 s výstavbou Troch
veží. Rozpočtové náklady sa pohybovali vo výške viac ako 56 mil. eur, čo je v prepočte 1,7 miliardy Sk.
„S Alpine Slovakia sme si rozdelili pomer prác
v pomere 50 na 50. V špičke robilo na stavbe
400-500 ľudí,“ vyjadril sa podpredseda predstavenstva Chemkostavu, a.s., Stanislav Janič. Na stavbe pracovali robotníci z celého Slovenska, Švajčiarska, Rakúska či Nemecka. Rezidenčný projekt III Veže vyrástol v bratislavskej časti Nové mesto. Tvoria ho tri elipsovité,
74 metrov vysoké budovy. 211 bytov v každej
veži ponúka záujemcom komfortné a flexibilné
bývanie. Byty sú k dispozícii v rôznych dispozičných riešeniach a veľkostiach od 40 do 220 m2.
K dispozícii sú aj mezonetové apartmány s terasami na 23. poschodí. Cena bytov je diferencovaná podľa podlažia, orientácie na svetové
strany a veľkosti obytnej plochy. Bytový komplex ponúka obyvateľom nákupnú pasáž, reštaurácie, fitness i bezpečné zelené oddychové
zázemie na streche podnože, zaujímavosťou je
napr. aj recepcia. 		
(juke)

6

Westton CUP naplnil očakávania
Futbalový turnaj osobností Westton cup už spoznal svojich tohtoročných víťazov. Jubilejný 15.
ročník sa konal v Chemkostav ARÉNE a dopadol nad očakávania. Svoje futbalové zručnosti predviedli na akcii desiatky známych osobností, diváci tak mali možnosť na vlastné oči vidieť bývalých i súčasných futbalistov, moderátorov televízie Markíza a dokonca aj dvoch farárov.
Organizátormi v poradí pätnásteho ročníka
Westton Cupu boli Miroslav Mackulín a mesto
Michalovce. Uskutočnil sa pod záštitou michalovského primátora Viliama Záhorčáka. Partnermi tohto populárneho podujatia boli skupina Drišľak a generálnym reklamným partnerom bola naša spoločnosť Chemkostav Michalovce. Futbalový turnaj začal už o deviatej
ráno zápasmi v skupinách. Desať tímov bolo
rozdelených do dvoch skupín, červenej a mod-

rej. Turnaja sa okrem iných zúčastnili futbalové esá ako Lacko Pecko, Štefan Maixner, Vlado Kinder či Pavol Diňa, no diváci mohli
v
jednotlivých tímoch uvidieť aj Rezeša alebo
manažéra košických basketbalistiek Jendrichovského.
Pôvodne mal do michalovského tímu patriť aj
Richard Štochl, kvôli povinnostiam v Slovinsku sa však turnaja nakoniec nezúčastnil. Di-

váci v Chemkostav ARÉNE mohli vidieť aj rodáka zo Zemplína, známeho choreografa Jána
Ďurovčíka. Ten tento rok výnimočne obliekal
dres Slovana Bratislava, predtým bol stálym
členom tímu televízie Markíza a lanáril ho aj
michalovský Primátor team. „Primátor mi volal, ale už som bol, bohužiaľ, kúpený Slovanom,“ zasmial sa Ďurovčík. A ako zhodnotil výkon svojho tímu? „Viete čo, dôležité je pobaviť
ľudí, všetko ostatné je nepodstatné. Zatiaľ sa
nám darí, dal som štyri góly, mužstvo hrá dobre, aj keď lenivo,“ dodal.
Spočiatku sa Chemkostav ARÉNA zapĺňala
veľmi pomaly a záujem zo strany Michalovčanov nebol príliš veľký. „Očakával som, že
bude viac ľudí. Škoda, že Michalovčania si neprišli pozrieť známe osobnosti ako hrajú futbal, markizákov, slovanistov, bývalých hráčov
z Humenného a podobne. Ale predpokladám,
že gro príde okolo pol štvrtej-štvrtej, keď bude
vystupovať skupina Drišľak a naplánované sú
finálové zápasy,“ povedal organizátor turnaja
Miroslav Mackulín.
Táto predtucha sa aj vyplnila a nová hala sa
za pár minút zaplnila. Tí, čo prišli, sa mali na
čo tešiť. Okrem vystúpenia folklórneho súboru
Zemplín a skupiny Drišľak ich čakala aj bohatá
tombola s hlavnou cenou - skútrom. Vilo Kalman roztancoval všetky deti v hale a každé
z nich dostalo plyšovú hračku. Nasledoval
penaltový rozstrel, v ktorom mal podľa prognóz vyhrať Vilo (buď Záhorčák alebo Kalman).
No tento tip nevyšiel, rozstrel sa totiž skončil
remízou.
Výťažok z turnaja poputuje na rozvoj a podporu dvoch michalovských kolektívov. Sumu šesto eur si odniesol folklórny súbor Zemplín, mládežnícke družstvo hádzanárok Iuventy dostalo
tristo päťdesiat eur.
		
(juke)
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Čože je to päťdesiatka ...?
Práve takúto otázku si mohla položiť právnička našej spoločnosti doktorka Eleonóra Prokopovičová, ktorá oslávila v decembri minulého roka svoje životné jubileum. Spolu s kolegami z práce
si posedeli v príjemnom prostredí reštaurácie Aréna a pripomenuli si mnoho pekných prežitých
chvíľ. My sme sa oslávenkyne opýtali, ako sa cíti pri tomto krásnom životnom jubileu. Prezradila nám, že je veľmi rada, že v spoločnosti zaujímavých ľudí, svojich spolupracovníkov, môže osláviť toto okrúhle jubileum. „Som rada, že sme sa tu takto stretli, nebýva to tak často, keďže práce
je dosť. Raz, dvakrát do roka je preto veľmi príjemné porozprávať sa o rôznych zaujímavých veciach,“ konštatovala jubilantka.

OSLÁVENCI
Kačmár Vladimír
25 rokov

Konečný Peter
25 rokov

Dzuňo Štefan
30 rokov

Danko Ján
35 rokov

Prekvapenie od kolegov

Ako nám pani Eleonóra prezradila, dostala od svojich kolegov prekrásnu olejomaľbu
a dovolenkový pobyt na Korfu, ktorý na tomto prekrásnom ostrove strávi spolu s manželom. „Musím priznať, že som veľmi milo prekvapená, nečakala som to,“ dodala táto milá
Trebišovčanka. Na svojich kolegov nešetrila
pochvalnými slovami. Na samotných nadriadených, ako správna právnička, neprezradila
žiadnu „pikošku“. „Myslím, že máme dobrých
„šéfov“, s ktorými bez problémov vychádzame
v práci, aj mimo nej. Ja osobne som z Trebišova a pracujem tu už viac než štyri roky. Vždy
mi vychádzali v ústrety, takže som veľmi rada,
že môžem pracovať práve tu,“ dodala na záver.
(juke)
My jej želáme veľa úspechov
v pracovnom
aj osobnom živote.

Bochmač Ľubomír
40 rokov

Bičej Jozef
50 rokov

Andrašová Mária
55 rokov

Godočik Miroslav
55 rokov

Ketsem Jaroslav
55 rokov

Dupaľ Michal
60 rokov

Vaľo Milan
60 rokov

CHEMKOSTAV NOVINY

1. Skratka našej spoločnosti
2. Stroj na výškové prenášanie materiálu
3. Stavebná parcela (ľudovo)
4. ? Dokumentácia
5. Poľská značka kvádrov
6. Stavebný vedúci (ľudovo)

7. Veci potrebné na stavbu
8. Podpredseda predstavenstva
9. Náš najväčší projekt v BA
10. Hadzanársky klub
s modro-žltým logom
11. Základ stavby
12. Na stavbe vždy hľadaná
13. Začiatok nášho sloganu
14. Môžu nám ju závidieť
15. Stavba v Tatrách
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