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Bytový dom roka 2011 v našej réžii
Každý rok organizuje Združenie pre rozvoj
slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF
Slovakia spolu s ďalšími desiatimi vyhlasovateľmi celoštátnu súťaž Stavba roka. Tento rok
naša spoločnosť prihlásila do tejto súťaže dve
stavby. Sídlo našej spoločnosti Chemkostav
ARÉNU a Rezidenciu CASSOVAR. Práve druhá
spomínaná stavba získala prestížne ocenenie CENU PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE, A. S.,
BYTOVÝ DOM ROKA 2011 . Toto ocenenie sme
si spolu so zástupcami investora a autormi
projektu prevzali 19. októbra na slávnostnom
vyhlasovaní výsledkov v bratislavskom mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava.
Medzi najlepšími
Rezidencia Cassovar, ktorá je súčasťou polyfunkčného Komplexu Cassovar, predstavuje
ucelený komplex 93 bytov s unikátnou architektúrou a dostatkom parkovacích miest
v podzemných garážach. Nachádza sa na
hranici historického jadra Košíc. Skvelým
orientačným bodom spájajúcim históriu so sedempodlažnou novostavbou je historický 60
m vysoký komín, ktorý sa v areáli CASSOVAR
zachoval. Na prvom prízemnom podlaží sa nachádza viac ako 1 000 m2 obchodných priestorov, v ktorých nájdeme všetky služby, ktoré sú
potrebné pre každodenný život. Areál celého
komplexu disponuje optimálnymi parametrami dostupnosti pre všetky druhy dopravy, ako
aj pre peších návštevníkov, resp. obyvateľov.
Hodnotu tohto ocenenia zvyšuje skutočnosť,
že z 30 prihlásených stavieb, medzi ktorými
boli napríklad aj multifunkčný komplex RIVER
PARK v Bratislave, Zimný štadión Ondreja Nepelu či terminál Letiska M.R. Štefánika, bolo
13 ašpirantov na ocenenie CENA PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE, A. S., BYTOVÝ DOM
ROKA 2011 (vrátane rodinného domu).
Veľký význam mala prezentácia
Ako sme už spomínali, Rezidencia CASSOVAR
súperila v uplynulom roku so silnou konkurenciou, avšak väčšina stavieb bola realizovaná
na západe Slovenska. Ak by sme to rozmenili
na drobné, komisia pre posudzovanie stavieb
v súťaži Stavba roka 2011 pricestovala na
východ Slovenska iba kvôli našim stavbám.
O celom priebehu výstavby, až po prezentáciu

Bytový dom roka, rezidencia CASSOVAR v Košiciach.

stavby porote, sme sa porozprávali s podpredsedom predstavenstva Chemkostav, a.s., Ing.
Milanom Dunajom. „Začiatky stavby siahajú
do roku 2006, kedy sme začali intenzívnu komunikáciu o projekte Cassovar s ľuďmi, ktorí
na základe predošlých skúseností vytušili potenciál lokality bývalého pivovaru v Košiciach.
Aj keď to boli len ruiny, čoskoro sme už spolu
tvorili tím, ktorý začal pretvárať časť Košíc. Začiatkom výstavby bol 4. júl 2007 a ukončenie
bolo v máji 2009. „Dovolím si tvrdiť, že touto
stavbou vznikla v Košiciach určite jedna z najzaujímavejších stavieb za posledné obdobie“,
poznamenal podpredseda predstavenstva na
úvod. Dôležitým faktorom, ktorý mal vplyv
na získanie ceny Bytový dom roka 2011, bola
okrem kvalitne odvedenej stavebnej práce
našej spoločnosti aj prezentácia celej rezidencie porotcom súťaže. „Určite v tomto prípade
zohral dôležitú úlohu Ing. arch. Peter Murko,
ktorý ocenený dom prezentoval odbornej porote. Za seba môžem povedať, že rezidenciu
Cassovar prezentoval výborne, keďže my, ako
stavebná firma, máme na stavbu hlavne pohľad zhotoviteľa. On však prezentoval toto dielo v širšom kontexte z hľadiska architektúry,
zakomponovania stavby do prostredia Košíc či
komplexného riešenia stavby vrátane interiérov. Aj táto skutočnosť určite pomohla tomu,
aby sme cenu získali my,“ dodal Ing. Dunaj. Za
zmienku určite stojí aj vyjadrenie samotného
bývalého hlavného architekta mesta Košice
Ing. arch. Petra Murka: „Porota ocenila komplexné riešenie od architektonického návrhu,

cez použitie materiálov, po stavebno-technické
riešenie, ktoré hovorí samo za seba“.
Komplexné riešenie pre Košice
Keďže by sme v metropole východného Slovenska len ťažko hľadali stavbu podobného
charakteru, môžeme toto dielo označiť právom za novú pýchu Košíc. Vyzdvihnúť môžeme situovanie stavby a vysokú komplexnosť.
V obchodných priestoroch rezidencie a v retailovej časti vedľa stojaceho Cassovar Business
centra nájdete služby všetkého druhu, ktoré
dotvárajú komfort obyvateľom rezidencie. Ako
zhotoviteľ stavby si teda môžeme povedať, že
sme Košiciam postavili niečo, čo v meste doteraz chýbalo. 		
(juke)

Cena Rezidencii Cassovar bola
odbornou porotou udelená:
1. za vhodné zakomponovanie stavby do prostredia intravilánu mesta Košíc a jej mestských
častí.
2. za progresívne architektonické riešenie a komplexné riešenie stavby, vrátane jej interiérov.
3. za vysokú kvalitu realizácie a zhotoviteľom kvalitne zvládnuté konštrukcie a detaily.

Hlavne posledný z dôvodov uvedených porotou
je pre nás potešiteľný, nakoľko ho vnímame ako
verejné odborné ocenenie kvality našej práce.

INTERNISTICKÝ MONOBLOK V PREŠOVE NABRAL SVOJU REÁLNU PODOBU
V areáli prešovskej Fakultnej nemocnice s
poliklinikou J. A. Reimana vyrástol nový internistický monoblok ako z vody. V júli minulého
roka bolo hotové ešte len prízemie. Teraz má
tento objekt už svoju reálnu podobu. Stavať sa
začalo 2. apríla 2011 a ak pôjde všetko podľa
plánu, skončiť by sa malo už v tomto roku.

Pomáha aj Sahara
Oficiálny termín odovzdania stavby je marec
2013. Ale už teraz je tím okolo stavbyvedúceho
Ing. Michala Šándrika presvedčený, že odísť by
sa mohlo už skôr. V čase našej návštevy boli vykonané práce, ktoré nám priblížil asistent stavbyvedúceho Ing. Vladimír Čižmár: „Na druhom
nadzemnom podlaží lejeme potery. Pri ich liatí
si kvôli nízkej teplote pomáhame s tzv. saharou,
zariadením, ktoré fúka teplý vzduch na vytemperovanie vyššej teploty. Na druhom, treťom a

Pokládka betónových poterov v kryte CO.

štvrtom nadzemnom podlaží máme postavené
SDK priečky, ale zatiaľ iba z jednej strany, kto-

Asistent stavbyvedúceho Ing. Vladimír Čižmár pri
rozhovore s Michalom Demkom na stavbe v Prešove.

ré budú na každom podlaží. Tieto priečky ešte
nie je možné zakryť úplne, pretože sem onedlho prídu ľudia, majúci na starosti elektrické
rozvody a počítačovú sieť“. Následne dodáva:
„Murované priečky sú iba v priestoroch, kde sa
nachádza vzduchotechnika, čo je tak zhruba 5
percent z celej stavby“. Dozvedeli sme sa, že
v podzemí monobloku sa budú nachádzať rozvody celej budovy a naprojektovaný je aj kryt
civilnej ochrany, ktorého súčasťou sú sociálne
zariadenia a 7 kubíková nádrž na pitnú vodu.
Súčasťou stavby aj CO kryt
Jedno poschodie má približne 1 700 m2 čistej
plochy. Celková zastavaná plocha pozemku je
1 735 m2, obstavaný priestor je 45 850 m3.
Nadzemných podlaží je sedem, no najvyššie
podlažie je využívané iba ako strojovňa. K úplnému počtu podlaží treba pripočítať jedno podzemné, v ktorom sa nachádza spomínaný CO
kryt a rozvody. K tejto stavbe patrí aj prístavba
trafostanice, kde je aj vodojem a hlavný zdroj
tepla. Pri výstavbe nemocničného monobloku
sa samozrejme rátalo aj s parkovacími miesta-

mi, ktorých realizáciu momentálne brzdí daždivé počasie, spolu so zimou najväčší nepriateľ
stavbárov. Asi najväčší problém bol úplne na
začiatku pri výkopových prácach, pretože pôda
celého pozemku je ílovitá, mastná. „Problém
bol v tom, že ak nám tu čo i len trochu zapršalo, tak pri vyvážaní hliny z miesta výkopu po
nás ostávali stopy v celom objekte, ktoré boli
veľkou prekážkou vo frekventovanej nemocnici“, informuje Vladimír Čižmár. Našťastie,
neexistuje problém, ktorý by sa nedal vyriešiť.
„Mali sme tu dve UNC vozidlá aj s rotačnými
kefami, ktoré sa celé dni nezastavili“. My už
iba dodáme, že v novej šesťpodlažnej budove
budú umiestnené 1. a 2. interná klinika, kardiocentrum, kardiológia, neurologická klinika, geriatria, centrálny internistický príjem a lekáreň.
Pri každom z oddelení sa ráta s ambulantnou a
lôžkovou časťou. Dokopy sa tu bude nachádzať
195 lôžok rozmiestnených na 2., 3., 5. a 6. nadzemnom podlaží. Navyše bude nový monoblok
prepojený spojovacím tunelom s už existujúcim
chirurgickým.
			
(md)

Obec Stakčín po novom

Málokto pozná túto maličkú obec na severovýchode Slovenska. Stakčín je príznačný nádhernou
prírodou, ktorá sa rozprestiera v širokom okolí. V minulom roku sa vypracoval projekt, ktorý mal
skrášliť historické centrum obce vybudovaním infraštruktúry a úpravy chodníkov v obci. Realizácia trvala niečo okolo jedného roka a výsledok stál za to.
Historické stromy
občanov obce. Obyvatelia Stakčína môžu odSamotné aktivity rekonštrukcie sa týkali vý- teraz využívať aj amfiteáter, ktorý sa v parku
lučne centra obce, ktoré prešlo komplexnou nachádza, kultúrno-spoločenské podujatia už
rekonštrukciou. Upravili sa chodníky, cesty aj budú mať Stakčínčania vo vynovenom parku.
historický park, ktorý je dominantou Stakčí- Obec má aj svetelnú fontánu, ktorá bude určite
na. „Asi najzaujímavejším bolo to, že stromy, pútať pozornosť v letných mesiacoch. Myslím,
ktoré sú v parku, boli označené ako historic- že sme v obci zvýšili aj bezpešnosť chodcov,
ké a realizovali sme teda orezávanie týchto keďže sa zrealizovalo až 1 400 m chodníkov“,
stromov. Veľmi zaujímavou bola aj realizácia poznamenal k tejto rekonštrukcii centra obce
záhradnej architektúry, kde sme osadili parko- stavbyvedúci Ing. Miroslav Leškovský.
vé lavičky a smetné koše. Určite sa tento park
stal teraz veľmi zaujímavým aj pre oddych 			
Július Kmec
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Vynovené centrum obce Stakčín: V jesenných mesiacoch sa je na čo pozerať.

DOM SENIOROV S NOVÝMI PRIESTORMI
Už o pár mesiacov, budú mať obyvatelia Domu
seniorov v Michalovciach kuchyňu s jedálňou
s prívlastkom „vlastná“, ktorú bude využívať
približne 180 ľudí. Stavba s názvom „Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“
v meste sídla našej spoločnosti, na Ulici Hollého sa začala 12. augusta 2011. Konkrétne
ide o výstavbu samostatného stravovacieho
zariadenia a rekonštrukciu prízemia Domu
seniorov, plus vonkajšie zateplenie a opravu
strechy tejto budovy.
Kompletná obmena inštalácie
Po skončení rekonštrukčných prác odovzdá
naša firma do užívania vynovené rehabilitačné
miestnosti, lekársku ambulanciu, izbu pre staničné sestry, kancelárie pre personál a desať
nových bezbariérových izieb pre imobilných
klientov zariadenia, každá s vlastnou kuchynkou. Klasické umakartové jadrá, ktoré väčšina
majiteľov bytov veľmi dobre pozná, nahradia
murované jadrá, obklady a dlažby. „Čaká nás
kompletná výmena rozvodov, elektroinštalácie, elektronického požiarneho systému (EPS),
ústredného kúrenia, zdravotechniky (ZTI),
štrukturovanú kabeláž, televízne rozvody,
nemocničný komunikačný systém a navyše
nová kotolňa slúžiaca aj pre nový objekt“,
oboznamuje bližšie stavebné úpravy Vladimír
Kačmár, stavbyvedúci celého projektu. Je tu
spolu rekonštruovaných 22 miestností.
Nebude chýbať ani „hobby miestnosť“
Novobudovaná kuchyňa alebo aj objekt s pracovným názvom „SO 01 Hlavný objekt“, je
situovaná za zariadením pre seniorov, na ploche 39,90x39,90 metrov. Samostatné začatie

výstavby dvojpodlažnej budovy si vyžiadalo
navŕšenie terénu štrkovým násypom, kvôli
osadeniu stavby cca 70 cm, čo v merných
hmotnostných jednotkách znamená 2 400
ton štrku, na ploche 42x42 metrov. Základom
celej stavby je skeletová konštrukcia s obvodovými murovanými stenami. V pláne je aj
12 cm vrstva zateplenia. V budove sa okrem
spomínanej kuchyne s jedálňou bude nachádzať aj práčovňa, spoločenské miestnosti ako
klubovňa, knižnica, denná miestnosť, hobby
miestnosť a kancelárie pre vedenie. Konečný
termín odovzdania stavby je 13. máj 2013. Od
začiatku realizácie projektu to činí 22 mesiacov. Podľa slov Vladimíra Kačmára: „Naším
plánom je však skončiť už o niečo skôr, a to do
konca kalendárneho roka 2012“. Na stavbe sa
pracuje turnusovo. Jednu partiu tvorí zhruba
12 ľudí. Denne sa však po nej pohybuje približne 50 osôb, ak do toho započítame aj subdodávateľské firmy.
Komplex svetového štandardu
Aj napriek doliehaniu stavebnému hluku zvonka a pracovnému neporiadku vo vnútri, majú
tunajší obyvatelia pre všetko pochopenie.
Dalo by sa povedať, aj keď iba v úvodzovkách,
že si to priam priali. Vážnejší problém, ktorý
by vedel zabrzdiť práce, sa zatiaľ nevyskytol
a keďže najkritickejší bod (základy) je úspešne
za nami, všetci pevne veríme, že to tak ostane až do konca. Po ukončení stavby vznikne
komplex, ktorý by mal spĺňať ako po stránke
technologického vybavenia, tak aj po stránke
organizácie bežný svetový štandard v oblasti
poskytovania služieb seniorom, ako aj úrovne
pracovného prostredia zamestnancom zariadenia.				
			
(md)

Tesár Ladislav Švec pripravuje systém debnenia DOKA.

Vladimír Ferenčík pri kladení obvodového plášťa Domu seniorov v Michalovciach.

Kvalitnejší život pre seniorov
Veľa podstatného o tomto projekte sme sa
dozvedeli už od stavbyvedúceho tejto stavby,
Vladimíra Kačmára. Život na „stavenisku“
nám však opísala aj riaditeľka Domu seniorov
RSDr. Agnesa Repovská. Zároveň sme získali
pár nových informácií.
Hneď v úvode nám prezradila, že o výstavbu
vývarovne a rekonštrukciu sa usilovali už
niekoľko rokov. Podarilo sa im to až minulého
roku. Výstavba je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov mesta, ktoré
je od roku 2002 aj zriaďovateľom tohto zariadenia. Hlavným zámerom bolo vybudovanie
takého zariadenia, ktoré bude spĺňať všetky
atribúty poskytovania sociálnych služieb.
„Zámerom tohto projektu je okrem iného aj to,

že tieto služby budú môcť využívať aj ostatní seniori mesta Michalovce, pretože chceme
skvalitniť život všetkých seniorov žijúcich v
našom meste“, približuje nám úmysel riaditeľka Repovská. „Okrem spokojnosti s výstavbou, si vysoko vážime, že mesto sa s našou firmou dohodlo na skrátení prác oproti základnej
zmluve. Taktiež si zvlášť ceníme spoluprácu so
stavbyvedúcim a jeho majstrami, pretože sú
vo všetkom veľmi ústretoví,“ dodáva. V neposlednom rade treba spomenúť aj to, že ďalším
plusom, z ktorého budú mať prospech hlavne
tí, kvôli ktorým, všetok tento „cirkus“ je, že po
dokončení rekonštrukcie zariadenia pre seniorov sa kapacita miest zo súčasných 178 zvýši
o nových desať. Už len ich nabiť tou správnou
energiou.
			
(md)
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Riaditeľka Domova dôchodcov RSDr. Agnesa Repovská.

Mega TESCO na Spiši
V Spišskej Novej Vsi pribudne ďalší obchodný
dom. Postaviť nový hypermarket Tesco si za
úlohu nevzal nikto iný ako naša firma. Stavať sa
začalo v polovici septembra 2011 a keďže bolo
počas zimných mesiacov počasie prajné, mohli
sme sa na tejto stavbe porozprávať so stavbyvedúcim tohto projektu Ing. Petrom Pavlíkom.
Predajná plocha 1 800 m2.
Plocha, na ktorej nový hypermarket spolu s
parkoviskom stojí, má rozlohu 8 870 m2. Na
predajnú plochu pripadá 5 000 m2. Skladové
priestory sú 3 000 m2. Len pre zaujímavosť,
táto plocha sa rovná veľkosti predajnej plochy
v Tescu Sečovce. Súčasťou objektu sú aj ná-

Zatepľovanie celého obvodového plášťu prebieha aj vďaka priaznivému počasiu.

jomné priestory pre obchodíky typu tabak, kvety a iné,
o rozlohe 490 m2. Najväčšiu
časť celkovej plochy zaberajú parkovacie miesta. Je
na ne vyhradených 4 000
m2. 260 m2 pripadá na zeleň
a nachádzať sa tu bude aj
980 m chodníkov. „Zvyšok
parcely ostáva na tzv. energoblok, ktorého súčasťou je
aj nádrž stabilného hasiaceho zariadenia napojeného
na sprinklery, rozmiestnené
v celom objekte, ktoré sa
aktivujú v prípade požiaru“,
približuje Ing. Peter Pavlík.

Počasie praje
Stavebný postup bol založený na zakladaní
prefabrikovaných stĺpov plošne. Hrubé stavebné práce by mali skončiť už onedlho - 15.
januára 2012. Odovzdanie stavby pripadá na
koniec prvého mesiaca v tomto roku. Aj tu, tak
ako v Sečovciach, začalo na projekte pracovať
spočiatku desať našich ľudí, ktorých počet sa
zminimalizoval na štyroch pracovníkov. Zvyšok tvoria partie zo subdodávateľských firiem.
Pracuje sa tu v dvoch zmenách, denná – nočná, po dvanásť hodín. Ako nás ďalej oboznamuje stavbyvedúci: „Vďaka počasiu, ktoré
chlapom doposiaľ praje, sme zatiaľ nemuseli

Ing. Peter Pavlík nám porozprával o stavbe Tesca v Spisškej Novej Vsi.

nijako zvlášť použiť ohrievanie. Zatiaľ na to
všetko stačia elektrické ohrievače, ktorými sa
vo vnútri snažíme udržiavať teplotu na tých tri
až päť stupňov, aby nám to tu čo najrýchlejšie uschýnalo“. Vonkajší plášť budovy bude z
troch strán pokrytý trapézovým plechom, čelná strana bude rovnaká ako na Tescu v Sečovciach, kde boli použité do módy prichádzajúce
dekazety, len s tým rozdielom, že namiesto
dreva, ktoré neschválil požiarny dozor, sa musel použiť špeciálny cembritový obklad.
		

Michal Demko

Supermarket TESCO už aj v Sečovciach
V polovici júla minulého roka 2011 sa začala
výstavba ďalšieho supermarketu pre obchodný reťazec TESCO. Podľa slov stavbyvedúceho
Ing. Petra Pavlíka nešlo o žiadnu veľkú stavbu, ktorá by si žiadala extra veľký počet ľudí.
Celá stavba išla podľa plánu a bola zvládnutá
za 14 týždňov. Stavbu začínalo desať zamestnancov, ktorých počet sa postupne redukoval
a skončil až pri čísle dva.
Ani velké, ani malé
Celková plocha Tesca v Sečovciach je 4 200
m2 vrátane parkoviska, ktoré pri správnom
parkovaní pojme 52 áut. Z tohto celkového
počtu parkovacích miest sú dve miesta pre
imobilných vodičov a dve pre matky s deťmi.
Zastavaná plocha supermarketu je 1 200 m2,
pričom samotná predajná plocha je 745 m2.
Zvyšok tvoria skladovacie priestory, v čom
sú zarátané aj priestory kancelárií. Postupovalo sa tradične, najprv zemnými prácami,

po nich prišlo zakladanie stavby a nakoniec
sa na rad dostalo parkovisko. Na stavbe sa
vylialo len 198 kubíkov betónu použitého pri
odlievaní podlahovej dosky. Zvyšok skeletu
tvorili prefabrikáty a železná konštrukcia. „Na
tomto objekte bola použitá nová fasáda. Roz-

Tesco v Sečovciach má netradičný plášť.
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diel oproti Gabčíkovu, kde sme stavali taký
istý supermarket s fasádou z klasických trapézových plechov je ten, že tu sme už použili
drevené kazety, čo už vyzerá podstatne lepšie
s tým dreveným obkladom a hliníkovou fasádou“, vyjadril sa na adresu vonkajšieho plášťa budovy stavbyvedúci Pavlík.
Počasie počas celej výstavby bolo
ideálne, preto sa stavba odovzdávala v zmluvnom termíne. Poslední
pracovníci odchádzali zo stavby
19.10.2011. Ukončovaciu štafetu
prebrala firma, majúca na starosti
vnútorné vybavenie obchodného
domu, ako sú chladiace vitríny,
regály, pokladne. Slávnostné otvorenie pripadlo na 15. novembra
2011. Treba dodať, že Tesco mestu
Sečovce ozaj pomôže, keďže je to
jediný väčší supermarket v meste.
		

(md)

Ján Ferenc - úctyhodných 15 rokov na jednej lodi
Jedným z najvernejších pracovníkov našej
firmy je bezpochyby Ján Ferenc. Rodák z Husáka, z obce vzdialenej od Michaloviec zhruba
30 km. Zastihli sme ho na stavbe v Spišskej
Novej Vsi, kde momentálne staviame hypermarket Tesco.
Už 15 rokov pracuje na turnusy, ktoré by už
nemenil za nič. Ako sám vraví, za dva týždne voľna si doma spraví to, čo potrebuje.
Na otázku, ktoré stavby mu utkveli v pamäti
najviac, okamžite sa mu vynorí modernizácia
elektrárne v ukrajinskom Starobeševe, stavba
v Českej Třebovej či stavba hospicu sv. Alžbety v Ľubici pri Kežmarku, ale zároveň dodáva:
„Stavba je stavba, na každej je niečo iné“. Na
koľkých stavbách pracoval, už ani sám netuší, ale za takýto čas to musí byť aj niečo cez
päťdesiat. Ak sme mu náhodou neubrali. U
pána Ferenca si hneď človek všimne, že byť
aj v práci riadne oholený a upravený, je jeho,
zdá sa, výsadou. Momentálne mu to najlepšie

ide vo dvojici s kolegom. Čo
sa týka roboty, je mu jedno,
či je to stavba Tesca alebo
iný projekt. Je to murár na
pohľadanie a veľmi dobre o
tom vedia aj jeho nadriadení. V práci nie je prieberčivý
a všetko robí najlepšie, ako
vie. Na nepríjemné veci,
ktoré sa udiali na všetkých
stavbách, ktorými si prešiel,
si ani nespomína a dobré
veci sú samozrejmosťou. Ak
má predsa len povedať niečo naj zo svojich stavieb, tak
s úsmevom a presvedčivo
hovorí – kolaudácia. Vtedy
vie, že jeho práca mala zmysel. V mene celého vedenia
a aj našej redakcie, želáme
pánovi Ferencovi veľa zdravia a čo najviac stavieb, kde
to pôjde ako po masle. (md)

Ján Ferenc pracuje v našej firme od jej začiatkov. Stavby môže rátať na 10-tky.

V Poprade sa finišuje
V Poprade, na stavbe s pracovným názvom
„Prístavba, komplexná rekonštrukcia a technologická modernizácia operačných sál,
centrálnej sterilizácie, oddelenia radiológie a
OAIM Nemocnice Poprad, a.s“, sme prešli do
finálnej fázy.
„Konkrétne ide o práce, ktoré si vyžiadali zmeny projektu. Ťahajú sa elektrické káble, robia
sa výspravky“, dozvedáme sa hneď na začiat-

Daniel Janič pri svojej obvyklej činnosti. Práve
dokončuje tmelenie okien v Poprade.

ku od zástupcu stavbyvedúceho Petra Šidelského. Súbežne sa zariaďujú operačné sály.
Spolu ich je 10 s výbavou podľa najvyšších
kritérií. Najdrahšími miestnosťami sú určite
bezo sporu práve spomínané operačné sály
a sála s multidetektorovým CT zariadením,
výbornou pomôckou na spresnenie diagnózy.
Ich počet je dnes na Slovensku asi sedemdesiat. Práve tzv. CT-čko s hmotnosťou 2,5 tony
bolo najtvrdším orieškom. Aby sa dostalo na
určené miesto, t.j. na tretie podlažie, museli
chlapi zväčšiť otvory na požadovanú veľkosť.
Napokon sa všetko zvládlo na výbornú. To, že
to bude nemocnica s výbornou vybavenosťou,
hovorí aj fakt, že tu budú k dispozícii hneď tri
röntgenové miestnosti. V prístavbe nemocnice, ktorá je prepojená s hlavnou budovou,
sú všetky najpodstatnejšie
pracoviská, ako CT, röntgeny,
operačné sály vykurované
vzduchotechnikou; miestnosti, ako sklady, šatne, kancelárie budú vykurované radiátormi.
Pracovný čas je na tomto
projekte pevne stanovený
od 6.00 do 18.00 hod. kvôli
ohľadu na prostredie, kde je
každý zvyknutý na pokoj, jedná sa tu hlavne o ležiacich pacientov. Vŕtať, sekať, zbíjať
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sa smelo iba od 8.30 do 17.00 hod. Keďže je
už tento projekt na konci, spýtali sme sa Daniela Janiča, jedného zo štvorčlennej skupiny
pracovníkov, ktorí tu zostali, či sú lekári alebo
nemocničný personál zvedaví a či sa chodia
pozerať na svoje nové pôsobisko. „Tu ani nie,
ale v Hágoch ich bolo vidieť častejšie“. Minulý
rok prešiel Daniel sedem stavieb, pričom tento
rok je táto v Poprade jediná. Za jedenásť rokov odpracovaných vo firme už môže celkom
isto povedať, že stavby, kde sa začína takpovediac od piky, mu vyhovujú viac ako tie, ktoré
majú rekonštrukčný charakter. Ako väčšina
svojich kolegov nemusí cestovanie, ale ak sa
inak nedá, tak sa nedá. Od nás z redakcie mu
prajeme, aby toho cestovania mal v roku 2012
čo najmenej, veľa pevného zdravia a veľa chuti do práce.
			Michal Demko

Majster Peter Šidelský pri CT prístroji, ktorý váži viac ako 2,5 tony.

námestie slobody odovzdané
Presne v stredu 29. júna na sv. Petra a Pavla
sme odovzdávali Námestie slobody v Michalovciach. Po prvej etape, ktorú sme realizovali
takmer desať rokov dozadu, sme práve v júni
odovzdali ďalšiu časť vynovenej pešej zóny.
Problémy sa vyriešili
Je to už takmer 10 rokov, keď sme kompletne
zrekonštruovali pešiu zónu v centre metropoly
Zemplína. Mnohí z nás si pamätajú, ako sme
od základov prebudovali staručičké korzo
Michaloviec. V minulom roku sa rekonštrukcie dočkala aj zvyšná časť pešej zóny, ktorá
dostala nový šat. „Už po skúsenostiach spred
desiatich rokov sme samozrejme vedeli, do
čoho ideme. Na stavbe sme sa postupne stretli s väčšími alebo menšími problémami, ktoré
sme však k spokojnosti investora vyriešili. Výkopové práce začali na Štefánikovej ulici, kde
sme narazili na neúnosné podložie, ktoré sme
odbornými postupmi ošetrili na normou požadované hodnoty. V mnohých plochách aj nad
jej rámec. Podarilo sa to k spokojnosti nás ako
realizátora stavby, mesta Michalovce a samozrejme aj občanov mesta“, prezradil vedúci
výroby Ing. Peter Demčák.
Najzaujímavejšou je fontána
Pred desiatimi rokmi sa zrealizovala fontána
lásky, tentokrát sme popracovali na zaujíma-

Novučičká chodníková fontána, ktorá užívanú
vodu zároveň recykluje.

vej chodníkovej fontáne. „Ako sami vidíme
táto fontána je ozaj zaujímavá. Je špecifická
preskakovaním vody a neustálym prúdením
vody v rôznych výškových úrovniach. Ďalšou
zaujímavosťou je, že voda sa recykluje, teda
stále sa využíva tá istá voda, ktorá sa filtruje,“ poznamenal vedúci výroby. Druhou zaujímavosťou rekonštrukcie je obrovská šachová
plocha, ktorá sa rozprestiera pred budovou
obvodného úradu. Takmer metrové figúrky z
teakového dreva vážia skoro 20 kilogramov.
Obyvatelia mesta teda budú mať možnosť
zahrať si šachy na otvorenom priestranstve.
Otvorenie zrekonštruovaného centra bolo symbolickou šachovou partičkou medzi jedným z
najtalentovanejších slovenských šachistov

Veľká šachovnica pred Obvodným úradom v
Michalovciach. Pri odovzdávaní boli Peter Demčák a Jozef Hrubý, primátor mesta Michalovce
Viliam Záhorčák a Benjamín Bančej, zástupca
primátora.

Štefanom Mazúrom a riaditeľom šachového
klubu Michalom Lašandom. Celú stavbu sa podarilo aj napriek drobným problémom ukončiť
v mesačnom predstihu, čo je tiež potešujúce.
Ing. Jozef Hrubý doplnil svojho kolegu: „Musím určite vyzdvihnúť spoluprácu s hlavným
investorom, ktorým bolo mesto Michalovce.
Pri riešení spomínaných problémov sme si navzájom vždy vyšli v ústrety“.
Július Kmec

Bývala opora dnes trénerkou
Marianna Nemčíková, ktorá je hádzanárskym
fanúšikom známejšia pod svojím rodným
priezviskom Cínová, presedlala po skorom
ukončení svojej hádzanárskej kariéry na trénerskú dráhu.
Na začiatku kariéry hneď majsterkou SR
Marianna, alebo „Maňa“, ako ju všetci volajú,
sa k hádzanej dostala na základnej škole, kde
sa konal klasický výber na tento čoraz populárnejší šport. „Mojím prvým trénerom bol,
keď si dobre spomínam, pán Šubak. Musím
podotknúť, že hneď pri mojej prvej sezóne pri
mladších žiačkach sme sa stali majsterkami
Slovenska,“ zaspomínala si na úspešné začiatky bývalá stredná spojka Iuventy, ktorá má
na svojom konte aj niekoľko štartov v drese
reprezentácie Slovenska. Nemčíková si už v
relatívne mladom veku obliekla dres ženského
celku, keď debutovala v sezóne 2002/2003,
kedy mala iba sedemnásť rokov. Vtedy sa
hráčky ŠK ZEKON PSJ Chemkostavu po prvýkrát stali majsterkami Slovenska. „Získať titul
je odmena za poctivú prácu, každý jeden si cením a som zaň vďačná,“ podotkla Nemčíková,

ktorá bola pri troch tituloch Iuventy Michalovce v sezónach 2002/2003, 2005/2006 a
2006/2007.
Sľubnú kariéru pribrzdilo zranenie
Aj napriek tomu, že Nemčíková má len 26 rokov, s jej profesionálnou kariérou hádzanárky
je už asi nadobro koniec. Zabrzdilo ju totiž
zranenie ramena, ktorého operáciu podstúpila
minulý rok. „Je to už za mnou, snažím sa pozerať dopredu, preto sa už tým nezaoberám.
Vrcholová hádzaná ma naučila zodpovednosti,
tvorivosti či disciplíne,“ uviedla momentálne
trénerka starších dorasteniek Nemčíková. Tá
sa po skončení hráčskej kariéry rozhodla pri
tomto športe ostať. „Iuventa Michalovce mi
po ukončení hráčskej kariéry ponúkla miesto
asistentky trénera. Po ukončení vysokej školy som s radosťou ich ponuku prijala,“ dodala
Nemčíková, ktorá je priamym dôkazom toho,
že klub sa o svoje odchovankyne vie postarať
aj v prípade ich zranenia.
S dorastenkami chce ísť na titul
Nemčíková v tejto sezóne vedie staršie dorastenky, ktoré v jeseni odohrali sedem zápasov
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Mariana dnes svoje skúsenosti odovzdáva
hráčkam mladšieho dorastu.

a stratili v nich iba jeden bod za domácu remízu 28:28 so svojím najväčším rivalom UDHK
Nitra. Družstvo tak čaká náročná jarná časť,
v ktorej by staršie dorky mohli siahať aj na
majstrovský titul. „Dievčatá poctivo trénovali,
preto tieto umiestnenia nie sú prekvapením,
ešte je pred nami náročnejšia polovica súťaže.
Herný prejav celého družstva sa zlepšil, o čom
svedčí vysoké víťazstvo v poslednom zápase
na pôde nášho najväčšieho rivala UDHK Nitra,“ uviedla trénerka staršieho dorastu, ktorá
ambície tímu ani neskrýva. „Družstvo má na
titul, len ako vravím, nesmieme zaspať na vavrínoch a musíme ďalej poctivo pracovať.“ (pb)

Autosalón po prvýkrát v Chemkostav ARÉNE
V poradí už 19. ročník michalovského autosalónu sa konal tento rok po prvýkrát v Chemkostav
ARÉNE. Vzhľadom na umiestnenie našej novučičkej multifunkčnej haly sa hlavný organizátor, reklamno-umelecká agentúra RENOMA, s.r.o. rozhodla využiť naše priestory. Nové autá a pekné ženy
boli teda od štvrtka 10. novembra na palubovke, kde domáce zápasy hrá Iuventa Michalovce.

Autá obdivovali malí i veľkí, mladí i starší
Na akciu prišlo okolo 4500 návštevníkov. K
vyššej návštevnosti ako vlani prispelo dobré počasie i zmena výstavných priestorov v

Chemkostav Aréne. Medzi účastníkmi autosalónu boli zastúpené všetky vekové kategórie.
Spolu päťdesiatšesť áut bolo predvádzaných
všetkým návštevníkom. „Štyridsaťšesť mode-

lov bolo predvádzaných vo vnútri, vonku bolo
ďalších 10 áut určených na podnikanie, ako sú
nákladné autá a podobne,“ informoval Jozef
Novák, organizátor Autosalónu Michalovce z
reklamno-umeleckej agentúry RENOMA, s.r.o.
Všetky modely boli na predaj s výraznými výstavnými zľavami. Michalovčania sa však viac
pozerali, než kupovali. Medzi davom bolo veľa
žien, ktoré robili garde svojim manželom.
Po prvýkrát na autosalóne zažiarila talianska
automobilka Lancia
Novou značkou na 19-tom autosalóne bola talianska značka Lancia, ktorá si vyslúžila obdiv
väčšiny návštevníkov. Na akcii sa venovali aj
bezpečnosti za volantom. Mnoho návštevníkov autosalónu si preverili svoje schopnosti v
poskytovaní prvej pomoci. Autosalón v Michalovciach má už svoju históriu. Išlo už o 19.ročník. Ako nám prezradil hlavný usporiadateľ
Jozef Novák: ,,Jednoznačne má autosalón už
svoju tradíciu, myslím si, že najdlhšiu zo všetkých organizovaných akcií, ktoré sa v meste
realizujú.“ Jozef Novák si na prvý ročník spomína veľmi dobre, pretože sa zhodou okolností
konal práve na rovnakom mieste. V tom čase
ešte v starej nezrekonštruovanej hale.
		
Július Kmec

Športový deň opäť po roku pri
Vranove nad Topľou

Športový deň sa opäť po roku konal v Zamutove pri Vranove nad Topľou. Ako sa všetci pamätáme, minulý rok sa počas tohto oddychvo-športového dňa konal futbalový dvojzápas medzi družstvom Výroby
a Zvyškom firmy. Ten sa skončil víťazstvom tímu nazvaného „Zvyšok firmy“ v pomere 2:0 na zápasy.
Tento rok sa konal opäť futbalový zápas, ktorý zasa ovládli chlapi z družstva „Zvyšok firmy“, keď
zvíťazili veľmi vysokým skóre, ktoré sme na požiadanie jedného zo zúčastnených tímov nezverejnili.
Samozrejme, okrem futbalového zápasu, si mali možnosť zamestnanci zahrať tenis, minigolf a podobné aktivity, ktoré pomohli oddýchnuť si od každodenného stresu.
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Svadobná cesta sa odkladá

Po historicky druhej „firemnej“ svadbe prišla
na rad aj svadba našej kolegyne Ing. Janky
Paľovej, ktorá povedala svoje áno v sobotu
20. augusta v gréckokatolíckom chráme Zoslania sv. Ducha v Michalovciach manželovi Ing.
Vladislavovi Tirpákovi. Po sobášnom obrade sa
112 hostí presunulo do hotela Mousson. Mladomanželia určite nezabudnú na plánovanie svadobnej cesty, keďže pán ženích si dva mesiace
pred svadbou nešťastne zlomil nohu, a tak sa
svadobná cesta presúva podľa nevestiných
slov na leto 2012. Redakcia praje samozrejme
jej šťastné absolvovanie.

Svadba v starobylom kaštieli
V sobotu 30. júla si svoje áno povedali manažér Iuventy Michalovce Jaroslav Čúrny a naša kolegyňa Lucia Abahaziová. Svadba sa konala v starobylom kaštieli Majláthovcov.
Sobota 30. júla bol pre našu spoločnosť veľmi zaujímavý deň, keďže sme boli svedkami
svadby dvoch našich zamestnancov. Športový
manažér Iuventy Michalovce Mgr. Jaroslav
Čúrny si vzal za manželku Luciu Abahaziovú,
ktorá pracuje na obchodnom úseku našej spoločnosti. Mladomanželia mali na svadobnej
hostine 80 hostí, medzi ktorými nechýbali ani
zamestnanci Chemkostavu, a.s. a samozrejme
ani dievčatá z Iuventy Michalovce. Hostina sa
konala v kaštieli Majláthovcov, kde si nevesta zapózovala aj na koňoch, keďže súčasťou
tohto prekrásneho kaštieľa je aj žrebčín. Dobrá zábava na svadobnej hostine prebiehala až
do skorých ranných hodín. Pán a pani Čúrny
cestovali už ako rodinka Čúrnych do egyptskej
Hurghady na svadobnú cestu.
			

(juke)

Manželský párik pán a pani Čúrny.

Katka je už pani Homoľová
Necelý mesiac po svadbe našich kolegov Jara a Lucie sa vydávala aj Ing. Katarína Šamudovská,
ktorá u nás pracuje na sekretariáte firmy. Už je teda pani Homoľová.
Naša kolegyňa Ing. Katka Šamudovská a Maroš Homoľa si povedali svoje áno v sobotu 27.
augusta v rímskokatolíckom farskom kostole
v Michalovciach. Mladomanželom prialo počasie, keďže to bolo ozaj letné. Po obrade z
rímskokatolíckeho kostola sa postupne hostia
presunuli do hotela Jalta, kde 72 svadobných
hostí mohlo spolu osláviť tento manželský
sviatok. Medzi pozvaným samozrejme nechýbali ani kolegyne a kolegovia z našej spoločnosti. Manželský pár cestoval po svadbe do
Turecka, kde si užíval svadobnú cestu. (jk)

OSLÁVENCI
HOMOĽOVÁ Katarína 25 rokov
PETRISKO Juraj
25 rokov
SLANINKOVÁ Zuzana 25 rokov
ŠÁNDRIK Michal
30 rokov
HORVÁTHOVÁ Anna 30 rokov
UJHELY Marián
40 rokov
VAŠKO Pavol
40 rokov
OSTROVRCHÝ Vladimír 40 rokov
ĎUREČKO Miloš
45 rokov
SOPKO Slavomír
45 rokov
ĎORĎÁK Ján
50 rokov
MATEJ Ľubomír
50 rokov
SELIGA František
50 rokov
SABOVČÍK Milan
50 rokov
HOTOVČIN Jozef
55 rokov
SERBÁK Milan
55 rokov
FENČÁK Ján
60 rokov
TOMÁŠ Ján
60 rokov
ŠIMONIČ Teodor
70 rokov

MICHALOVSKÝ
C h e m k o s t a v
Katarína Homoľová spolu s manželom Marošom.

Firemné noviny spoločnosti
Chemkostav, a.s.,

Staviame na pevných základoch
už ....... TAJNIČKA.

(informačný bulletin, nepredajné)

1. OPORA
2. VÝZNAMNA, PAMäTIHODNÁ
3. TEČIE
4. KRÁSA (HOVOROVO)
5. PRACOVNÍČKA V PEKÁRNI
6. ÚPENLIVO ŽIADALA
7. PRESEKLA
8. JEDLO
9. OKOLIA RIEK
10. PREHĽADA
11. PÉROVÁ PODLOŽKA (HOVOR)
12. PRESILA

Vydáva

POMôCKY: PÉROVKA, PEKNOTA, POVODIA

Tlač

NIKA PRESS, s.r.o.

Vedúci redaktor

Mgr. Július Kmec (0917 645 859).

Redakčná podpora
Ing. Patrik Sabov

Layout design

Richard Max, www.richardmax.sk

Foto

Chemkostav, a.s., Július Kmec, Michal Demko

ROTAPRINT Košice

Autor: Ján Bončík

8

