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Oslavy 20. výročia založenia firmy
Zľava Ing. Milan Dunaj - podpredseda predstavenstva spoločnosti, Ing. Tibor Mačuga - predseda predstavenstva spoločnosti,
Ing. Stanislav Janič - podpredseda predstavenstva spoločnosti.

Postavili sme 160 stavieb

Písal sa rok 1996 a traja súčasní akcionári firmy,
sa nachádzali v rôznych životných situáciách.
V tom čase, už Ing. Tibor Mačuga súkromne
podnikal v stavebníctve a zaoberal sa najmä
vývozom pracovnej sily do Českej republiky.
Ing. Stanislav Janič, pôsobil ako spoločník a
zároveň stavbyvedúci v spoločnosti Chemkostav
Michalovce, s.r.o., čo bola nástupnícka firma,
po privatizácii bývalého štátneho podniku. Ing.
Milan Dunaj, v danom období zastával pozíciu
riaditeľa odboru akvizícii, v istej privátnej firme.
Trojica na prvý pohľad nemala nič spoločné, no
predsa medzi nimi existovalo určité prepojenie.
Poznali sa zo študentských čias a bolo medzi nimi
aj príbuzenské puto. V danom čase využili svoje
kontakty a príležitosť. Boli realizátormi myšlienky založenia spoločnej česko-slovenskej firmy.
Dňa 11.9.1996 tak vznikla spoločnosť PSJ - Chemkostav, s.r.o.. S jej akcionármi, sme sa porozprávali
o jej neuveriteľnom 20-ročnom príbehu.

Keď to naplno prepuklo, mal som vo
svojom vnútri pocit, že sme toho veľa
dokázali, že tie roky námahy a obety
voľného času, za to stáli. Zrealizovali
sme približne 160 stavieb a to je niečo
úžasné.
Nielen my, ale aj naši zamestnanci a spolupracovníci musia byť
hrdí, že pracujú v takej firme ako je Chemkostav, a.s. Michalovce!
Ing. Stanislav Janič

Keď sme firmu v roku 1996 zakladali, tak som si nepomyslel,
že 20 rokov ubehne naozaj veľmi rýchlo. Vtedy to bolo také
spontánne a nepozerali sme, tak ďaleko dopredu. Je to úžasná
vec, lebo z aktuálnych top štandardných firiem v stavebníctve
na Slovensku, sú už asi iba 2 - 3 firmy domáce a ostatné sú
zahraničné. Aj samotné oslavy boli dôkazom toho, že tu po
nás niečo ostáva. Boli sme totiž schopní zrealizovať oslavy ako

Čo pre Vás osobne znamená, že firma funguje už 20 rokov?
Ing. Tibor Mačuga

Ja tých 20 rokov vnímam, ako pravidelný kolobeh, lebo sme
nikdy nepoľavili v našom úsilí. Stále musíme pracovať na tom,
aby sme získali zákazku, zrealizovali ju a aby bola úspešne
dotiahnutá, aj fáza financovania. To vnímanie toho výročia, teda
začalo prvotne prichádzať od nášho okolia.
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Prvá realizovaná stavba v histórii - Závod KORADO Česká Třebová

sa hovorí - vo vlastnom. Naša multifunkčná hala sa premenila,
na vyzdobenú spoločenskú sálu. Bol to dobrý pocit, že sme ku
nám mohli pozvať investorov, subdodávateľov, zamestnancov a
priateľov, ktorí stoja dlhé roky pri nás a my na to nezabúdame!
Ing. Milan Dunaj

Je to 20 rokov skúseností, ktoré nám dávajú šancu nezopakovať chyby, no na druhej strane nás držia v určitej opatrnosti.
Významným znakom tohto obdobia je aj to, že ľudia mali každý
mesiac na účtoch pravidelne svoje mzdy, že sme traja akcionári
stále spolu a že mám nezmenené telefónne číslo. Ja to vnímam
tak, že keď človek nerobí nič za čo by sa mal hanbiť, tak sa
nemusí zatajovať a skrývať sa. Aj po rokoch sa nám ozývajú
ľudia, s ktorými sme spolupracovali na začiatku a stále máme
nadštandardné vzťahy. To je dôkazom toho, že za celý ten čas
sme sa nezmenili a držíme sa svojej filozofie!
Aký je najkrajší moment z histórie a kedy Vám bolo najťažšie?

Ing. Tibor Mačuga

Dobrý a pekný pocit je, keď zrealizujeme stavbu tak, že je
postavená v dohodnutom termíne, kvalitne a samozrejme, keď
nám prinesie aj očakávaný zárobok. Takých pocitov, počas 20
rokov, bolo naozaj veľa. Z kritických udalostí, si spomínam na
dve okamihy. Bol to rozchod s PSJ v roku 2003. A potom to bol
rok 2009, kedy sme na jednej stavbe, skončili hospodárenie
s rekordnou stratou. Išlo o dve kritické obdobia, kedy to bolo
možno z pohľadu firmy, hop alebo trop. Všetci sme sa ale zomkli
a prekonali sme to.
Ing. Stanislav Janič

Pekné pocity prichádzajú pri každej stavbe, ktorú odovzdávame
- keď sme všetci spokojní. Tých stavieb bolo veľa, veď v priemere realizujeme ročne 10 stavieb. Veľké míľniky s komplikáciami, ale boli pri projekte Tri Veže, kde sa mnohé veci nepodarili
a bolo to mimoriadne komplikované obdobie. Ostatné veci
ale prináša život, berieme to tak, že niečo sa podarí a niečo sa
nepodarí.

prirodzene. Samozrejme vzhľadom na množstvo rokovaní,
ktoré absolvujem, boli situácie keď som sa z dôvodu časového tlaku, musel rozhodnúť sám a okamžite. Vždy som však
následne svojim kolegom, vysvetlil dôvody svojho verdiktu.
Taký je môj recept, na dlhoročnú spoluprácu. Stáť jeden za
druhým.
Ing. Stanislav Janič

Máme svoj systém fungovania, na ktorom to všetko stojí a
padá. O zásadných veciach rozhodujeme kolektívne, musíme
sa vždy medzi sebou poradiť a dohodneme sa na ďalšom
postupe. O menej závažných otázkach vyplývajúcich z našej
výkonnej funkcie, už rozhodujeme samostatne, v rámci svojich
kompetencií.

Nikdy sa však nestalo, aby som
obchádzal svojich spoločníkov a robil
niečo poza ich chrbát. Vždy je to
podľa najlepšieho vedomia a svedomia,
v prospech firmy.
Možno aj preto, fungujeme tak dlho v trojici.
Ing. Milan Dunaj

Vedieme otvorené rozhovory. Ak vieme, že nás čaká náročná
diskusia, tak tému presunieme na záver rozhovoru, no vždy sa
ju snažíme uzavrieť. Ten počiatočný elán zo začiatku spolupráce
z nás už trošku vyprchal, no stále je tu vzájomný rešpekt a úcta.
Dovolím si tvrdiť, že za našim úspechom je aj to, že sme každý
iný a dokážeme odovzdať svoje silné stránky v prospech firmy.
Medzi nami, nič nie je nemožné. Už boli prípady, keď jeden z
nás presvedčil zostávajúcu dvojicu o správnosti svojho postoja.
Tak to má byť, tak to funguje, veď to dokazujeme deň čo deň,
už 20 rokov.
Ako si predstavujete firmu o ďalších 20 rokov?

Ing. Tibor Mačuga

Ja si myslím, že aktuálny stav je level, ktorý firme najviac vyhovuje. Do väčších parametrov, sa to asi ďalej posúvať nebude.
Je to už ale skôr, na tej mladšej generácii. Ja mám dvoch synov,
jeden sa stavebníctvu dlhodobo aktívne venuje. Je vo firme
zamestnaný a myslím si, že je šikovný. V jeho veku je na tom
podstatne lepšie ako som bol ja, takže nemám žiadne obavy.
Budem rád ak to potiahnu ďalej, ale nemali by podliezť latku,
akú sme im nastavili.
Ing. Stanislav Janič

Obytný súbor III Veže
Ing. Milan Dunaj

Sú to splnené všetky sny, aj tie najmenšie, možno malicherné.
Dodnes si spomínam na dobrý pocit, keď nám na valníku
priviezli, naše prvé nové zakúpené rýpadlo. Bežali sme sa na to
okamžite dolu schodmi pozrieť, ako na veľkú hračku. Najťažšie
momenty sú spojené s inštitucionálnymi komplikáciami, pri
fungovaní firmy. Pre mňa sú nepochopiteľné mnohé obštrukcie
zo strany Protimonopolného úradu. Ten istý názor mám aj na
súdne rozhodnutia, v prípade schválenia konkurzného plánu na
Tatralandiu. Nemám z toho dobrý pocit, pretože všetky peniaze
o ktoré sme takto prišli, mohli slúžiť na ešte väčší rozvoj firmy.
Ako je možné, že ste všetci traja, tak dlho spolu vydržali?

Ing. Tibor Mačuga

Je to dané tým, že o všetkom spolu komunikujeme, radíme sa.
Pokiaľ mám s niečim problém, tak svoje pocity ventilujem úplne

Už budeme vo vysokom veku, tak dúfame, že po nás prídu
nástupcovia a prevezmú tu robotu, ktorú robíme. Chcel by
som, aby firma mala také postavenie na stavebnom trhu ako
doteraz. Na oslavách nášho výročia, som verejne povedal, že
firmu nepredáme do cudzích rúk. Stretlo sa to s obrovským
potleskom. Tak ako vždy doteraz, aj v budúcnosti teda máme s
firmou, len tie najlepšie úmysly.
Ing. Milan Dunaj

Firma bude určite existovať. Zrejme ju
vôbec nebudú limitovať zákazky, lebo
my už asi okrem jadrovej elektrárne a
železnice, vieme postaviť všetky druhy
stavieb.
Otázka je ale, či bude dostatok odborne vzdelanej pracovnej
sily, na všetkých profesiách z oblasti stavebníctva. Firma sa teda
bude musieť zamerať na hľadanie a vzdelávanie remeselníkov,
ktorí majú chuť pracovať.
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v Chemkostav aréne

Slávnostná večera

Už 20 rokov staviame
na pevných základoch
Píše sa rok 1996 a v Michalovciach, v srdci Zemplína, vznikla nová stavebná spoločnosť Chemkostav.
Od vtedy už uplynulo 20 rokov, počas ktorých vyrástlo na Slovensku a v zahraničí vyše 160 stavieb,
ktorými sa Chemkostav hrdo pýši. Už len tieto 2
čísla samé o sebe, sú dôvodom na oslavu.

Ocenenie
zamestnancov

Oslava výročia založenia spoločnosti sa konala posledný
septembrový deň. Aj keď sa už začala jeseň, príjemný slnečný
piatkový deň, bol na to ako stvorený. Popoludní čakal na
Michalovčanov na Námestí osloboditeľov bohatý program,
ktorý moderovali Junior a Marcel. Zatancovali Folklórny súbor
Zemplín a Tanečná škola Grácia. Krásne rusínske piesne
odzneli vďaka Igor Kucer Emotion Group a jeho hudobného
projektu „Piesne mojej matky Júlie“. Fanúšikov športu potešil
rozhovor s trénerom, riaditeľom klubu a hráčkami ženského
hádzanárskeho klubu Iuventa. Nechýbal samozrejme rozhovor
s predstaviteľmi spoločnosti a udeľovanie Grantu „Na pevných
základoch“.
- Mažoretky, CVČ pri ZŠ Okružná 17, Michalovce
- Hudobná skupina, CVČ pri ZŠ Okružná 17, Michalovce
- Tanečný súbor Slniečko, ZŠ J. T. Moussona, Michalovce
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- Dramatický súbor, ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce
- Folklórne združenie Zemplín, Michalovce
- Súkromná ZUŠ Ľubomíra Buraša, Michalovce
- TK Ellegance, Košice
- Tanečná škola Grácia, Michalovce
- Občianske združenie Amora, Michalovce
Spoločnosť sa týmto chcela podeliť so svojimi úspechmi
aj s talentovanými deťmi a mládežou v Michalovciach a okolí a
podporiť ich v doterajšej činnosti celkovou sumou 4000 eur.
Na záver roztancoval námestie Peter Bič Projekt.
Tak ako býva zvykom, takáto výnimočná oslava bola nie len o
zábave, ale aj o spomienkach, príbehoch a vyjadrení vďaky.
Jednak zamestnancom za dlhoročné pôsobenie a ich prínosu
pre spoločnosť, tak aj partnerom a dodávateľom za dlhoročnú
spoluprácu. Udialo sa tak v rámci spoločného slávnostného
obeda a slávnostnej večere. Počas obeda boli odovzdané
pamätné medaily zamestnancom, ktorí sú s firmou od samého
začiatku. Pri príležitosti jubilea vznikla kniha Staviame na
pevných základoch II., ktorá bola počas večera slávnostne
pokrstená. Kniha sa skladá zo spomienok, príbehov a názorov
zakladateľov spoločnosti, aj ich spolupracovníkov. Vytvára prehliadku toho najvzácnejšieho, z 20 ročnej histórie firmy.

Program na námestí v Michalovciach

Ing. Štefan Takáč

Zmena na riaditeľskej
stoličke
Od 1.9.2016 nastala v spoločnosti Chemkostav, a.s.
personálna zmena, na jednej z vyšších riadiacich
pozícií, v organizačnej štruktúre firmy. Z pozície
riaditeľa divízie Inžinierskych stavieb odišiel Ing.
Pavol Mihoč. Na uvoľnenú stoličku sa posadil Ing.
Štefan Takáč, ktorý pri tejto príležitosti ochotne
odpovedal na naše otázky.
Ako by ste sa predstavili po odbornej, aj povahovej
stránke?
V stavebnom fachu pracujem prakticky od ukončenia štúdia na
Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave - odbor Pozemné stavby,
tzn. od roku 1984. Moje prvé kroky začínali v renomovanej, ale
dnes už neexistujúcej spoločnosti - Pozemné stavby Prešov,
kde som v priebehu rokov 1984 - 1994 pracoval na pozíciách
Technológ strediska a neskôr Technológ a kvalitár závodu 10
(v rámci členenia bývalých závodov PS Prešov). V rokoch 1994
- 1995 som pracoval v zahraničí (Ruská republika a Ukrajina), v
pozícii Technológ prefy pre slovenské firmy, ktoré sa podieľali
na investičnej výstavbe štátnych zákaziek uvedených krajín.
Od r. 1996 do r. 1998 som pracoval v pozícii majster a asistent
stavbyvedúceho vo firme Opal Building, s.r.o. Prešov. V r. 1999
som nastúpil do firmy Semos, s.r.o. Prešov, kde som pracoval
až do r. 2015, postupne v pozíciách: asistent stavbyvedúceho, stavbyvedúci na domácich a zahraničných pozemných
a dopravných stavbách (napríklad Nemecko, Švédsko). Na
týchto stavbách som získal určite najviac profesných aj osobných skúseností, ktoré som zúžitkoval v rokoch 2013 - 2015,
v pozícii Riaditeľa divízie stavebnej výroby. V novembri roku
2015 som nastúpil do spoločnosti Chemkostav a.s. Michalovce, na pozíciu stavbyvedúci na projekt R2 Zvolen východ
- Pstruša. Od 01.09.2016 zastávam funkciu Riaditeľa divízie IS.

Po povahovej stránke sa môžem charakterizovať ako pracovitý,
nekonfliktný a zodpovedný.
Prečo ste prijali túto ponuku?
Keďže som už mal skúsenosti s podobnou funkciou, moja reakcia na ponuku bola kladná a prijal som ju ako výzvu a príležitosť
zhodnotiť moje doterajšie skúsenosti. Predstavy akcionárov,
ktoré ich zároveň viedli k zmene tejto funkcie, boli podľa môjho
názoru, že zmena prinesie pružnejšie a efektívnejšie plnenie
úloh Divízie IS a zároveň využitie mojich predchádzajúcich
skúseností.
Akú máte predstavu, o fungovaní svojho oddelenia?
Oddelenie IS som prebral podľa môjho názoru v stave, ktorý
zodpovedal aktuálnym ekonomickým ukazovateľom - tzn.
nenaplnenie tých predstáv a predpokladaných výkonov, ktoré
si Divízia naplánovala začiatkom r. 2016. Musím však hneď
zdôrazniť, že plnenie plánovaných výkonov na každej Divízii a
tým aj celej spoločnosti, je podmienené včasným zazmluvnením
stavieb s investorom, ako aj reálnym časovým zahájením po
podpise zmluvy, resp. odovzdaní a prebratí staveniska a objektívnym plánovaním predpokladaných mesačných výkonov, na
základe reálneho rozpočtu. Chcel by som zdôrazniť, že výsledky
robia ľudia. Každý jeden, riadiaci alebo profesný pracovník
spoločnosti, je dôležitý článok pri plnení dielčich aj celkových
úloh, preto je súdržnosť kolektívu a rešpektovanie vzájomných
názorov jednotlivcov, predpokladom stability a prosperity aj do
budúcnosti. Je to už asi klišé, ale pravda...
Kedy budete spokojný s Vašim pôsobením, na tejto pozícii?
Ťažká otázka. Kedy je človek v práci spokojný? Keď sa v práci
darí, keď sú dobré výsledky, keď ho práca uspokojuje, aj živí.
Keď je spokojný nielen sám, ale je spokojný aj kolektív, v ktorom pracuje.
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komplex

Nový rezidenčný

Termín realizácie: január 2016 - október 2016

Pri Čermáni
- bytové domy F a G
Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa podieľa na výstavbe
nového Rezidenčného komplexu Pri Čermáni v
Nitre. Bude ho tvoriť 9 samostatných bytových
domov, v ktorých sa bude celkovo nachádzať 200
bytových jednotiek a 176 garážových státí. Na
dokončení prvých dvoch stavieb s označením F
a G, sa podieľal tím okolo stavbyvedúceho Ing.
Miroslava Leškovského, ktorý nám o ich realizácii
poskytol bližšie informácie.
O aký projekt išlo zo stavbárskeho hľadiska?
Základom urbanistického riešenia, bolo osadenie dvoch bytových domov v jednej línii, na novonavrhovanej ulici. Architektúra jednotlivých bytových domov, bola postavená na jasnom
priemete vnútorného usporiadania domu do vonkajšej hmoty,
ktorá prevažne tvorí pôdorysné „T“ usporiadanie s orientáciou
juhozápad – severovýchod. Bytové domy F a G majú každý
6 nadzemných podlaží a vzájomne sú prepojené suterénmi.
Suterény slúžia pre parkovanie vlastníkov bytov. Zároveň, sú tu
umiestnené pivnice. Výstavbou vzniklo spolu 60 bytov, jedno až
štvorizbových a 6 apartmánov.
Aká technológia a materiály, tu boli použité?
Nosný systém objektov, je riešený ako monolitický železobetónový skelet. Tvoria ho nosné železobetónové stĺpy
a stužujúce jadro, v mieste výťahov a schodiska. Stropy sú
realizované, ako bodovo podopreté bezprievlakové dosky.
Obvodové steny sú postavené z výplňového muriva, z keramických tvaroviek. Najvyššie podlažie, má ale obvodovú stenu
zhotovenú ako murovanú, už bez železobetónových stĺpov.
Obe bytové domy, sú zastrešené plochou strechou. Čo sa
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týka interiérov, tak vnútorné steny medzi bytmi a medzi bytmi
a chodbou, sú riešené murované z keramických tvaroviek.
Deliace priečky v pivniciach, boli realizované z ťahokovu,
uchytávaného na oceľovú rámovú konštrukciu, s povrchovou
úpravou pozinkovaním.
Čo bolo na tejto stavbe najkomplikovanejšie a ako ste to
vyriešili?
Keď si to zoberieme zo stavbárskeho hľadiska, tak sme kládli
dôraz na optimalizáciu nadväznosti jednotlivých profesií. Na
stavbe bolo veľké množstvo subdodávateľských firiem a preto
bolo nevyhnutné jednotlivé činnosti zladiť tak, aby nevznikali
prestoje a napĺňal sa časový harmonogram výstavby. Realizovali
sme preto malé porady, oveľa častejšie ako býva zvykom. Vyjednávali sa na nich požiadavky každej profesie, aby to fungovalo a nevznikali konflikty.
Aká bola spolupráca s investorom? Dodržali ste časový plán
realizácie?
Naše práce započali budovaním skeletu, s istou subdodávateľskou firmou. S touto subdodávkou, sme ale doposiaľ
nemali žiadne skúsenosti. Doplatili sme na to, lebo sa ukázalo,
že subdodávateľ nemal praktické skúsenosti so stavbou takého
rozmeru, ako sú bytové domy. Hlavne to nestíhal odbornosťou
a kapacitou nasadených pracovníkov. Práce postupovali až
veľmi ťažko a preto sa ho vedenie stavby, rozhodlo nahradiť
inou firmou. To malo za následok nedodržanie schváleného
harmonogramu, hneď na úvod sme tak boli približne v mesačnom sklze. Vyústilo to do našej požiadavky o predĺženie
termínu dokončenia práve o túto lehotu. Investor našej požiadavke vzhľadom na objektívne dôvody vyhovel, čo si veľmi
cením. Následne sme si počas realizácie vytvorili korektný vzťah
a spoločne sme vyriešili každú záležitosť. Stavba sa odovzdala k
spokojnosti investora a v požadovanej kvalite.

Pri svojich rodinách

Po fajronte

Včelár
Žijeme v uponáhľanej dobe. Hoci pracujeme vedľa
seba, o tom druhom nemusíme vedieť úplne všetko.
Každý má aj svoje súkromie a voľný čas, ktorý je
možné využiť naozaj rôznorodo. Neexistujú tu žiadne obmedzenia, keďže sa tu môže naplno prejaviť
originalita každého človeka. V tomto duchu sa niesol
aj rozhovor o vášni, ktorej sa venuje zamestnanec
firmy Štefan Králik.
Čomu sa venujete, keď máte voľno?
Ja včelárim už 33 rokov. Začínal som s jednou rodinou, s jedným
úľom. Za peniaze som si kúpil svoj prvý roj a potom sa to rozbehlo. Už som sa o to začal zaujímať a zostal som tomu verný,
až doteraz. Na začiatku som si všetko zhotovoval sám, vrátane
úľov a rámikov. Teraz už jednotlivé komponenty kupujem. V
súčasnosti sa starám až o 24 rodín. Dúfam, že budem mať nasledovníka v mojom vnukovi. Má 6 rokov a veľmi sa o to zaujíma.
Uvidíme, či ho to chytí.

Čo robíte teraz?
Je to celoročná robota, včely nič neodpustia, predsa sú to živé
tvory. Keď od nich niečo chcem, aj ja im musím niečo dať a
obetovať. Momentálne čistím úle, medníky, čo som pozberal na
jeseň. Už si taktiež pripravujem rámiky na jar, treba ich nazbíjať.
Ak totiž včelár v zime spal, v jari už nestíha. Príroda sa oklamať
nedá a každá zanedbaná povinnosť, sa dvojnásobne vypomstí.
Kde máte svoje úle umiestnené?
Úle mám umiestnené doma v Zbudskom Dlhom na mieste,
ktoré som si veľmi starostlivo vyberal. Je to čisté prostredie,
chránené od severných vetrov, pod lesom, pri potoku.

Včely tam majú naozaj všetko, čo
potrebujú, od jari až do jesene. Včela
vyletí len 5 metrov z úľa a už môže
zberať.
Všetko ale závisí aj od počasia. Keď nie je slnka, nie je ani
medu. Tohto roku viac pršalo a okamžite sa to prejavilo na
množstve medu. Je ho asi o polovicu menej, ako minulý rok.

Koľko času Vám ten koníček zaberá?
Určite to nie je chvíľková záležitosť. Keď mám v práci voľno,
starostlivosť o včely zaberie aj celý deň, od rána do večera. Je
najmä potrebné všetky úle pravidelne kontrolovať, aby sa jednotlivé rodiny nerojili, pretože ak sa tak stane, človek stratí med.

Na včelárstve je krásne to, že ste v
prírode a pri práci si oddýchnete a
upokojíte sa. Je fascinujúce sledovať
ako včely fungujú. Mňa už poznajú
podľa pachu, keď prichádzam ihneď sa
ukľudnia, vôbec neútočia.

Štefan Králik
Zamestnaný od: 1996
Pracovná pozícia: tesár

Vedia o Vašej záľube kolegovia
v robote?
Vedia a preto pýtajú - med.
Samozrejme, nemám im to
vôbec za zlé. Niečo rozdám a
niečo popredám. Predsa sú s tým
spojené určité náklady, tak aby sa
to čiastočne vykrylo. Ja sa snažím
produkovať čisté jednodruhové medy - najmä agátové a
kvetové. Asi posledných 5 rokov si
držím, konštantný počet úľov, aby
som dokázal uspokojiť všetkých
záujemcov. Zatiaľ vládzem a baví
ma to. Nepoznám lepši relax a
vždy sa teším z návratu domov, ku
svojim včelám.
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Stavbárska mozaika
Recept

Slovíčko

Kameň

Pošírovaný losos s kokosovým
mliekom a zeleninou a pečenými
zemiakmi
Suroviny (4 porcie)
600 g čerstvého lososa, 100 g masla, 1 mrkva, 4 zemiaky,
1/3 pekinskej kapusty, 1 zväzok lahôdkovej cibuľky, 3 strúčiky
cesnaku, 1 štipľavá paprička, 5 cm kúsok zázvoru, morská soľ v
mlynčeku, čierne korenie v mlynčeku, 1 konzerva kokosového
mlieka, 500 ml zeleninového alebo rybieho vývaru, 2 limetky,
čerstvý koriander
Postup:
Vo väčšom hrnci rozpálime maslo, na ktorom orestujeme
zeleninu (mrkvu, zemiaky, bielu časť pekinskej kapusty, bielu
časť lahôdkovej cibuľky), nakrájanú na približne rovnako veľké
rezance. Po chvíli pridáme nadrobno nasekaný cesnak, štipľavú
papričku zbavenú semienok a najemno nastrúhaný zázvor.
Ochutíme soľou a čiernym korením. Podlejeme kokosovým
mliekom a vývarom. Premiešame a pošírovaciu zmes necháme
prejsť varom. Medzitým si pripravíme lososa. Umytého a
osušeného lososa stiahneme z kože a nakrájame ho na plátky
široké 4 - 5 cm. Z oboch strán ich osolíme, okoreníme a posypeme nastrúhanou limetkovou kôrou. Plátky lososa vložíme
do pošírovacej zmesi, prikryjeme pokrievkou a pošírujeme na
miernom ohni približne 10 - 15 minút. Na záver pridáme na
tenké rezance nakrájané zelené časti pekinskej kapusty a nadrobno nasekaný koriander. Ochutíme limetkovou šťavou.
www.restauraciaarena.sk

Vtip
Šéf s ťažkým povzdychom hovorí svojmu podriadenému:
Človeče, to je strašné! Vy všetko robíte pomaly. Pomaly
pracujete, pomaly chodíte, pomaly jete... Robíte vlastne niečo
rýchlo?
ON: Ááale ánoo, rýchlo sa unavím.
Hovorí podnikateľ svojmu zamestnancovi:
- Vy ste, pán Novák, velká opora našej firmy. Neviem, ako
by sme bez vás vydržali, ale v budúcom mesiaci to chceme
skúsiť.
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Kameň je tvrdá hornina, alebo
úlomok minerálov (nerastov).
Kameň bol hlavnou surovinou,
na výrobu pracovných nástrojov
v dobe kamennej. Tiež v stavebníctve sa využíva od nepamäti.
Medzi najstaršie kamenné konštrukcie patria napríklad egyptské pyramídy (na ich stavbu sa využívala napríklad sadra),
peruánske chrámy, či Stonehenge. Z kameňa sa stavali komplikované zavlažovacie systémy na podporu poľnohospodárstva po celom svete. Jeho využitie je aj dnes stále rovnako
rozšírené. V súčasnosti väčšina prírodného kameňa pochádza
z Talianska, Španielska, Turecka, Mexika, Číny, Taiwanu, Indie,
Grécka, Kanady, Francúzska, Brazílie alebo Spojených štátov
amerických. Používa sa ako stavebný materiál (kamenivo), či
na výrobu obkladov a dlažieb (obkladový alebo dekoračný
kameň). Do popredia sa dostali aj imitácie, tzv. umelý kameň.
Je to betónový variant prírodného kameňa. Zatiaľ čo prírodný
kameň má nezmeniteľné vlastnosti, umelý kameň ich môže mať
cielene dodané a ponúka širší výber tvarov a farieb.

Zlepšovák

Pílenie pomocou vŕtačky
Otázka:
Potrebujete skrátiť skrutku, železnú tyčku, alebo iný
menší materiál a nechcete ho rezať namáhavo ručne?
Odpoveď:
Upevnite skrutku do vŕtačky na pevno. Na skrutku
nakrúťte dve matice tak, aby boli zaistené voči pohybu
(uťahovaním proti sebe). Vonkajšia skrutka bude zároveň
hranicou a miestom, za ktorým budete píliť. Váš pomocník, v prípade, že nedokážete udržať silno vŕtačku sám,
musí ju držať pevne v rukách (prípadne ju upnite do
stojana). Zapnite vŕtačku na nižšie otáčky a držte ostrie
píly, oproti závitu skrutky. Jemne pritláčajte. Za chvíľu
máte skrutku presne odpílenú. Navyše pri vyskrutkovaní
matíc vám tieto očistia rez od stružlín a pilín a závit sa
nebude „zadrhávať“.

v kancelárii

Pri administratívnej práci

Pracovná pozícia vo firme

Sme pod obrovským tlakom
Firma je živý mechanizmus, ktorý tvoria ľudia.
Každý jednotlivec má na starosti niečo iné, no vo
výsledku to dáva zmysel. Názov pracovnej pozície je
síce iba slovo, no za ním treba hľadať vykonávateľa
– teda človeka. Niekedy o tom, čo všetko tá ktorá
práca obnáša, ani netušíme a keď sa to dozvieme
zostaneme prekvapení. Aj preto sme sa Ing. Michala
Bedaja opýtali priamo, na zákulisie jeho pracovnej
pozície.
Čo je Vašou hlavnou pracovnou náplňou?
Zodpovedať za chod celej divízie Bratislava. Od prípravy
projektov, komunikácie s potenciálnymi investormi, spolupráce
s obchodno-technickým úsekom, kontroly rozpočtov a harmonogramov, až po samotnú realizáciu stavby. Momentálne
máme na starosti približne 5 stavieb, na území hlavného mesta.
Riešime celý výrobný proces od prevzatia staveniska, až po
odovzdanie stavby. Ide o komplexnú zodpovednosť voči vedeniu spoločnosti, vrátane naplánovania celého výkonu pre jednotlivé stavby, mesačné kontroly priebehu plnenia výkonov a
hospodárskych výsledkov, na základe odsúhlasených kalkulácií.
Ako vyzerá Váš štandardný pracovný deň?
Skôr fungujem v režime týždňového cyklu, ako denného. V
pondelok doobeda, riešim v mojej kancelárii prípravu na celý
týždeň a potrebné organizačno-administratívne záležitosti.
Poobede odchádzam na jednu z našich stavieb, aby som priamo v teréne skontroloval priebeh realizovaných prác. V utorok
sa zúčastňujem dvoch kontrolných dní, konkrétne na stavbe
Staromestská a Majakovského, kde som celý deň. V rámci
stredy, som zase na kontrolnom dni na Južnom meste a na
všetkých stavbách, ktoré tam realizujeme. Vo štvrtok a piatok,
je priestor na rôzne rokovania. Či už s investormi alebo dodávateľmi a riešenie jednotlivých problémov, ktoré sa objavili na
kontrolných dňoch v priebehu týždňa.

Prečo je táto pozícia, vo firemnej štruktúre potrebná?
Je to spôsobené predovšetkým množstvom práce, ktoré v
Bratislave realizujeme a taktiež aj vzdialenosťou, od sídla
spoločnosti. V predchádzajúcej organizačnej štruktúre, mal
túto agendu na starosti výrobný riaditeľ resp. vedúci výroby.
Vzhľadom na rozsah prác, však bolo nevyhnutné rozdeliť úlohy
inak. Dá sa povedať, že fungujeme ako samostatný celok. Má
to viac výhod, predovšetkým z pohľadu flexibility a efektivity,
ako aj starostlivosti o našich zákazníkov.
Je stavebníctvo v Bratislave odlišné, od iných častí Slovenska?
Myslím, že áno. Tie požiadavky jednotlivých investorov, či už
na kvalitu prác alebo harmonogram realizácie, sú nekompromisné. Vzhľadom na súčasnú situáciu, všetci kladú dôraz na
rýchle ukončenie projektu a návratnosť finančnej investície.
Už majú v pláne ďalší projekt, ktorému sa chcú venovať. Je to
obrovský tlak, ktorý je možné zvládnuť, iba vďaka dokonalej
predprípravnej fáze. My keď vyhráme zákazku, tak už za dva dni
treba prísť na stavenisko, v plnej zbroji. Tam už nie je šanca, na
študovanie projektovej dokumentácie, výber subdodávateľov či
zariadenie ostatných vecí. Z našich skúseností vieme, že práve
tie začiatky stavieb sú mimoriadne kritické a už v tomto bode sa
rozduje o konečnom úspechu, či neúspechu.
Čo Vás na tejto robote najviac baví?
Zaujímavá je rôznorodosť a pestrosť, nemám rád stereotyp.
Vyhovuje mi, že nesedím celý deň v kancelárii a stretávam stále
nových ľudí. Je tu priestor na vytváranie dlhodobých vzťahov,
pre obojstranne prospešnú spoluprácu. Na mojej práci, je na
druhej strane ťažké to, že musím ustavične riešiť problémy.
Pri súčasnom stavebnom boome, je tých kapacitných a termínových komplikácií neúrekom. Chodím zo stavby na stavbu a
musím si všetky zainteresované strany vypočuť a prijať riešenie.
Potom sa musím pozrieť z nadhľadu aj do budúcna a upozorniť
na ďalšie možné riziká. Tá práca je naozaj mimoriadne náročná,
no nesťažujem sa, baví ma to.
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proti presile

Kapitánka Iuventy Michalovce

Športová rubrika

Šiesty pokus
Účinkovanie na európskej scéne, je pre klub akým
je Iuventa Michalovce, už samozrejmosťou. Všetci,
ktorí k fungovaniu ženskej hádzanej v srdci Zemplína akokoľvek prispievajú, majú už roky jeden
vytúžený cieľ.

Aj v sezóne 2016/2017 tomu nebolo inak a hovorilo sa, o
postupe do skupinovej fázy európskeho pohára. Majsterky
Slovenska to najprv nedokázali v Lige majstrov, keď neuspeli
v kvalifikačnom turnaji po prehrách s Ľubľanou a Lublinom. To
im však neurobilo úplný škrt cez rozpočet, keďže boli následne
automaticky preradené do Pohára EHF. Tu v druhom kole prešli
cez rumunský Ploješť, po dvoch výhrach a čakal na nich maďarský súper Fehérvár. Postupová matematika do skupinovej fázy
tohto pohára, bola jednoduchá a jasná. Slovenky museli byť v
konečnom zúčtovaní, po najdôležitejšom dvojzápase sezóny
lepšie, ako ich rivalky.
Prvý zápas hrali michalovčanky v Chemkostav aréne, pred televíznymi kamerami v priamom prenose. Súper pre nich nebol
úplnou neznámou, keďže sa s ním už stretli v letnej príprave.
Zemplínčanky však na domácej palubovke neukázali všetko čo
vedia a prehrali o päť gólov 23:28.

František Urban - tréner Iuventy Michalovce
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„Určite nás môže mrzieť, že sme neuhrali lepší výsledok, keďźe
sme na to mali príležitosti. Nepremenili sme 4 sedmičky, tri
brejky a ďalšie vyložené šance. Mohla to byť remíza a mohlo to
byť veselejšie. Pre mňa je pozitívna vec, že sme sa nezlomili keď
sa súper od nás gólovo odtrhol a vždy sme sa na neho dotiahli.
Súper ukázal svoju kvalitu najmä v útoku, kde mal najmä hráčky
zo spojkového radu iného rangu. Rozčúlený som bol, zo štýlu
nórskej rozhodcovskej dvojice, pretože nás vôbec nepustili do
našej rýchlej hry,” povedal po zápase tréner Iuventy Michalovce
František Urban.

Vzájomný súboj
na krídle

O sedem dní sa títo súperi stretli opäť, avšak v obrátenom
garde na maďarskej pôde. Ak chcela Iuventa postúpiť ďalej,
musela vyhrať minimálne o 5 gólov pri priaznivejšom skóre.
Ruže jej však ani tu nekvitli a z pohárovej Európy sa naše hráčky
porúčali po prehre 19:27.

„Šiestykrát končíme pred bránami
skupinovej fázy. Jasné, že keď ste tak
blízko, tak chcete ísť ďalej.
Na druhej strane, sa však na to treba pozrieť reálne. Ukazuje
sa, že pre tento stupeň súťaže nemáme dosť hráčskej kvality.
Ostatné tímy, trebárs i Fehérvár, majú minimálne trojnásobne
vyšší rozpočet a ono sa to potom prejaví v hráčskom kádri. My
možno máme základnú zostavu na medzinárodnej úrovni, ale
ostatné tímy majú 16 takých hráčok,” uviedol športový riaditeľ
klubu Jaroslav Čúrny.

Oddych a zábava

Účastníci výletu

Macedónsko
V dňoch od 16.9. do 19.9., sa pracovníci Chemkostavu a.s. Michalovce, zúčastnili na výlete do
Macedónska s bohatým programom.
Keďže prílet do Skopje bol v nočných hodinách, stihli sme sa
iba ubytovať v hoteli Alexander Squere. Ráno po raňajkách
a odhlásení sa z hotelu, sme zahájili poznávaciu cestu po
Macedónsku, s prvou cieľovou zastávkou v Ochride. Ochridské jazero sa nachádza na hraniciach Macedónska a Albánska.
Vzniklo pred 3 až 4 miliónmi rokov v medzihorskej tektonickej
kotline, má rozlohu 348 km2, je 30km dlhé, 15 km široké a
prekrásne. V meste Ochrid, ktoré sa nazýva aj slovanským
Jeruzalemom, sme navštívili všetky najvýznamnejšie kostoly.
Prezreli sme si aj Samuilovu pevnosť, postavenú v IV. storočí a
Univerzitu Plaosnika. Vďaka sprievodcovi turistickej kancelárie
Savana, sme na všetkých navštívených miestach, mali odborný výklad. Po absolvovaní prehliadok, sme mali ešte čas
na prechádzku po starom meste či nákup suvenírov pre tento
región príznačných - perál, prípadne posedenie v niektorej z
kaviarní priamo na móle a pokochaní sa nádherným výhľadom
na jazero. Slávnostná večera bola spoločná, s kolegami z
pobočky v Macedónsku. Ráno sme pokračovali v poznávaní
a prvá zástavka toho dňa, bola návšteva úžasného miesta
„Museum na vode”. Prvý pohľad na miesto, nám pripomínal
pohľadnice z ostrovov Maledivy. Je to niekoľko domčekov na
vode, ktoré ukazujú ako žili ľudia v dobe bronzovej. Je to replika pôvodnej osady, ktorá je momentálne pod vodou. Ďalšou
zastávkou bola návšteva oblasti, kde sa nachádza kostol
Svätého Nauma z X.storočia, ktorý bol žiakom svätého Cyrila
a svätého Metóda. Po silnom duchovnom zážitku z návštevy tohto kláštora, sme si dopriali obed na brehu Ochridu,
v reštauráciách so špecializáciou na ryby. Ďalej naša cesta

pokračovala smer Kavadarci, známa vinárska oblasť Macedónska a návštevou vinárskeho podniku Popola Kula, spojenou s
večerou a ochutnávkou vín vyrobených týmto podnikom. Posledný deň pobytu v Macedónsku, sme sa presunuli do Skopje,
aby sme si pozreli hlavné mesto, teda aspoň centrum. Cestou
do Skopje, sme sa zastavili na našej stavbe v Idrizove a bol
nám umožnený aj vstup do areálu, aj keď je to stavba väznice.
Kolegovia stavbári si tak mohli pozrieť technológiu, materiály
a kvalitu práce stavbárov v Macedónsku. Prehliadku Skopje
sme absolvovali pešo, vystúpili sme na hradby oproti Millenium Cross a pokochali sa pohľadom na mesto zhora. Prešli
sme starým trhom, na chvíľu sme sa osviežili pravou tureckou
kávou v tradičnej taverne. Prechádzali sme pasážou Macedonia Squere pri niekoľkých sochách. Najväčším monumentom
bola socha Alexandra Veľkého, prešli sme Kamenným mostom
na druhý breh rieky Vardar, navštívili Múzeum Matky Terezy a
miesto jej narodenia, Bránu Macedónska, budovu parlamentu a veľa iných pamätných miest, so sochami umiestenými v
centre mesta. Navštívili sme aj našu kanceláriu, taktiež v centre
Skopje. Návštevu sme ukončili spoločným neskorým obedom.
Predĺžený víkend strávený v Macedónsku, bol pre nás „vrátením
sa v čase“, poznaním krásnej krajiny a milých ľudí.

Kultúrne podujatia
Zamestnanci spoločnosti, nemali v poslednom období núdzu, o príležitosť kultúrneho vyžitia.
K dispozícii mali totiž vstupenky, na žánrovo pestré podujatia.
Chemkostaváci tak z hľadiska sledovali a tlieskali spevákovi
Richardovi Műllerovi, protagonistom muzikálu Na skle maľované
a kapele Elán.

Elán - Živých nás nedostanú

Richard Müller
- To najlepšie tour

Na skle maľované
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Naše ratolesti

Nájdi 10 rozdielov

Maximilián Durilla, narodil sa
28.9.2016, váha 2400g, dĺžka 46cm.

Natália Mihočová, narodila sa
26.10.2016, váha 2950g, dĺžka 46cm.

Novomanželia Dubeňovci a Moravcovci
Dňa 3. septembra 2016, uzavrela sviatosť manželstva naša kolegyňa Michaela
Dubeňová, so svojim partnerom Pavlom.
Svoju lásku spečatili sľubom, na nádvorí
hradu Devín.

Jubileá našich kolegov
(September 2016 - November 2016)

Meno

Jubileum

Savko Vitalii

25

Sekelský Peter

25

Obladan Vasyl

30

Truhlík Juraj

40

Vaško Pavol

45

Sabovčík Milan

55

Hotovčin Jozef st.

60

V rovnaký deň, ale na inom mieste, sa konal aj
svadobný obrad Ladislava Moravca. Náš kolega sa v kostolíku Mena Panny Márie v Stebníku, zosobášil so svojou snúbenicou Ľudmilou.
Hostina sa uskutočnila v Stebníckej Hute.

Tajnička na voľný
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Výročie Chemkostav a.s.
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Riešenie tajničky z minulého čísla:
Južné mesto Slnečnice

1. Kto býva vedľa
2. Ozbrojený boj armád
3. Odtlačka po chodidle
4. Nedospelý človek
5. Nadmerná psychická záťaž
6. Silná vôňa
7. Rozkoš, pôžitok
8. Reumatizmus
9. Časť vety
10. Kosenie
11. Premet vo vzduchu
12. Konár, haluz

Obom mladomanželským párom prajeme
veľa šťastia, lásky a porozumenia!

Súťaž o hodnotný
darček!
Aký je presný dátum založenia spoločnosti
PSJ - Chemkostav, s.r.o.?
Odpovede zasielajte na adresu media@chemkostav.eu
alebo ich odovzdajte na recepcii našej spoločnosti.

pomoc: SALTO, KOSBA

Výherca z minulého čísla:
Ivana Jacková
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