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ROK 2013 NEBUDE JEDNODUCHÝ
Stojíme na začiatku nového kalendárneho roka 2013. Stavebníci sa na neho pozerajú
s nádejou ale aj obavami, pretože prepad stavebnej výroby na Slovensku sa pohybuje až
na úrovni 13 percent. O tom, aký by teda mohol a mal byť rok 2013 sme sa pozhovárali
s vedúcim obchodno - technického oddelenia, Ing. Jozefom Balážom. Ten by o tom mal
niečo vedieť, keďže jeho oddelenie sprevádza každý projekt od jeho samotného začiatku
až po jeho koniec, čo je definitívne založenie zložky do archívu firmy.
Tak teda aký bude rok 2013 pre firmu?
Veľmi ťažký, pretože na každom kroku cítime, že tu je kríza a to nie je výhovorka ale fakt.
Ešte síce nemáme záverečné čísla z roku 2012, no je jasné, že na našom oddelení sme mali
práce tak ako ešte nikdy doteraz. Teraz mám na mysli hlavne prípravu cenových ponúk pre
obstarávateľov a investorov.
Dá sa tá dnešná situácia vysvetliť na nejakom príklade?
Pokúsim sa. Niekedy sme naceňovali zákazky v objeme 2 miliárd ročne a naša úspešnosť
v získaných projektoch sa pohybovala na úrovni 5 až 10 percent. Teraz naceňujeme zákazky
na úrovni až 5 miliárd eur a pomaly to začína byť málo, keďže naša úspešnosť sa pohybuje
Ing. Jozef Baláž, vedúci OTÚ
na úrovni 3 percent. Takéto sú bohužiaľ fakty a čísla, ktoré nepustia. Netreba za tým hľadať
nič iné len to, že stavebníctvo sa musí odraziť od dna a my sa s tým musíme vysporiadať. Podmienky sú rovnaké pre všetky firmy na trhu.
Bijete teda na poplach?
Zatiaľ určite nepodliehame panike, pretože my máme výrobu na prvých 6 mesiacov
v roku 2013 zabezpečenú a na tom ďalšom období usilovne pracujeme. Vieme, že
získanie ďalších zákaziek je iba na našich pleciach a očakáva to od nás celá firma.
Aktuálny stav je z nášho pohľadu takmer štandardný, pretože aj v minulosti sme vždy
mali zásobu dohodnutých projektov v horizonte 6 až 9 mesiacov vopred. Výnimku
tvorilo iba obdobie rokov 2006 až 2008, keď bol stavebný boom.
Čo teda momentálne rozhoduje o úspechu?
Je to iné u verejného obstarávateľa a iné u súkromného investora. My určite ideme
do každej súťaže s cieľom vyhrať, no dnes je obrovský tlak na ceny. Už aj veľké firmy,
obchodno - technické oddelenie
samozrejme aj vrátane nás, majú záujem aj o menšie projekty, o ktoré by pred rokmi
vôbec ani nezakopli. Takto sa stavebné firmy preriedia a zostanú iba tie najsilnejšie, do okruhu ktorých patríme aj my. Máme na trhu
výhodnú pozíciu a vďaka množstvu realizovaných projektov, nás mnohí investori prednostne oslovujú pre svoje zákazky, keďže boli
s našou prácou a celkovým servisom spokojní.
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AKO SME ZAČÍNALI
Základný kameň firmy
Prinášame Vám prvý zo série
článkov, o viac ako 17 ročnej histórii
firmy Chemkostav, a.s. Michalovce.
Budeme sa v ňom venovať založeniu
spoločnosti a jej počiatočným
podnikateľským aktivitám v rokoch
1996 a 1997. Sme radi, že sme
mohli prostredníctvom úprimného
rozhovoru s Ing. Tiborom Mačugom
- predsedom predstavenstva, Ing. Stanislavom Janičom - podpredsedom predstavenstva a Ing. Milanom Dunajom - podpredsedom
predstavenstva, zdokumentovať toto zaujímavé obdobie.
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.
„S Tiborom ma spájajú študentské časy. Navštevovali sme tú istú vysokú školu a dokonca sme aj bývali na jednej izbe v internáte.
Priateľstvo a kontakt, sme udržiavali aj po ukončení štúdia, keď sa naše životné cesty rozdelili“, vysvetľuje Ing. Janič a zároveň ho dopĺňa
Ing. Dunaj „Mňa a Tibora spája príbuzenské puto, vďaka ktorému sme sa často stretávali. To on ma zoznámil so Stanom, s ktorým sme si
ihneď porozumeli po ľudskej aj odbornej stránke“.
Veci sa dali do pohybu na jar roku 1996. „Vtedy ma kontaktoval Stano, so žiadosťou o pomoc, pri získaní práce v Čechách pre svoju firmu.
Keďže som cez rodinné väzby poznal Františka Vaculíka, jedného z majiteľov firmy PSJ Holding, s ktorou som dlhodobo spolupracoval,
dohodol som stretnutie na túto tému. Po spoločnom rokovaní prišla ponuka, ktorá sa neodmieta. Zo sprivatizovanej firmy Chemkostav,
odišlo do Čiech ihneď 50 zamestnancov. Všetci začali pracovať na projekte, vtedy najväčšej súkromnej investície, ktorou bola výstavba
závodu KORADO v Českej Třebovej“ vysvetľuje Ing. Mačuga.
Na tejto stavbe už aktívne pôsobili Ing. Janič ako stavbyvedúci a tiež aj Ing. Dunaj v tíme technickej prípravy výroby. Keďže bol PSJ
Holding s prácou spokojný, jeho zástupcovia okamžite požiadali Ing. Mačugu, aby hájil ich záujmy. Víziou bolo založiť spoločnú československú firmu v Michalovciach. „Po rokovaniach, bola založená dňa 11.9.1996 nová firma PSJ - Chemkostav, s.r.o. Podmienkou bolo,
že PSJ Holding bude väčšinovým vlastníkom spoločnosti s čím každý súhlasil“,t ozrejmuje okolnosti súčasný predseda predstavenstva
spoločnosti. „Komplikácie nastali vtedy, keď zástupcovia PSJ Holdingu v rámci svojej právomoci určili, že hlavným manažérom firmy bude
Tibor Mačuga. Vedenie bývalého štátneho podniku Chemkostav to odmietlo akceptovať a preto od akejkoľvek spolupráce odskočilo
a firmu nečakane opustilo. Vo vlastníckych štruktúrach tak ostal iba PSJ Holding a my traja“, vysvetlil ďalej Ing. Dunaj.
Zrušenie dohodnutej spolupráce, bolo nutné okamžite riešiť najmä v teréne. Prioritou boli stavbári, ktorí sa nachádzali v Českej Třebovej,
keďže tam aj naďalej bolo dosť práce. „Povedal som im aká je situácia a keďže ľudia stáli za mnou, prejavili vôľu pracovať v novej firme.
V tom čase, už boli v starom Chemkostave problémy s výplatami a nemal zákazky, korektne sme sa teda na všetkom dohodli. Firma tak
zvládla proces získania 50 zamestnancov bez toho, aby to investor pocítil“, dodáva Ing. Janič.
Firma si následne v Michalovciach prenajala dve kancelárie a z Čiech sa k hlavnému manažérovi Ing. Mačugovi, postupne presunuli Ing.
Janič, ktorý mal na starosti výrobné oblasti a taktiež aj Ing. Dunaj, ktorý sa začal venovať obchodnej činnosti. Prioritou novej spoločnosti,
bolo postaviť sa na vlastné nohy a získať ďalšie zákazky na Slovensku. Roky 1996 a 1997 tak boli najmä o etablovaní sa na domácom trhu.
„Boli sme priekopníci, keďže v Čechách sa naši ľudia naučili veľmi veľa nových vecí. Keď sme ihneď začali používať na našich stavbách
systémové debnenie, ostatní sa na to chodili pozerať“, spomína Ing. Mačuga. Pridáva sa aj Ing. Janič: „Nebáli sme sa žiadnej práce a ani
projektu, keďže naši ľudia boli mimoriadne skúsení a zdatní. Vedeli sme, že ovládame remeslo a tak sme rýchlo rástli“. „Už na prvý pohľad
sme sa odlišovali od konkurencie, keďže sme naše stavby viditeľne označovali. Používali sme počítače, internet a programy, čo vtedy ešte
nebola samozrejmosť“, uzatvára Ing. Dunaj.

Zoznam zrealizovaných stavieb v období rokov 1996-1997
1. Výstavba nového závodu Korádo Česká Třebová, Česká republika (poddodávateľ)
2. Koridor- prestavba trate pre ČD Svitavy-Březová, Česká republika (poddodávateľ)
3. Autoumývareň v areáli SPP oz. Michalovce					
4. Garáže a archív pre OÚ Sobrance						
5. Administratívna budova Kukra Jihlava, Česká republika			
6. Zdravotné stredisko Pozdišovce						
7. Výstavba administratívnej budovy Okresného úradu v Sobranciach		
8. Prístavba a rekonštrukcia ZŠ Choňkovce					
9. Rekonštrukcia „B“ tribúny štadiónu SCP Futbal, a.s. Ružomberok			
10. Okresný úrad práce, Michalovce						
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09/96- 05/97
03/97- 06/97
05/97- 04/98
06/97- 09/97
06/97- 10/97
06/97- 12/97
09/97- 12/98
09/97- 06/99
11/97- 05/98
11/97- 10/00

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY
w

ZAUJÍMAVOSTI

Priateľský futbalový turnaj
s investorom

Využívaná nová technológia
pre realizáciu priečok

„Projekt ochrany vod povodí
řeky Dyje - II. etapa“

„Prístavba a rekonštrukcia
zariadenia pre seniorov
v Michalovciach“ VIII/2011 - VI/2013

„FNsP J.A.Reimana Prešov Internistický monoblok“

„Gemerská Ves - infraštruktúra“

„Južné mesto ZÓNA C1 –2.
etapa, Mestské vily Sever“

„Rozvoj infraštruktúry
a modernizácia vybavenia TÚ
v Košiciach“
V/2012 - VI/2013

„Rezidencia Šafranová záhrada“

„Tesco expres v Michalovciach “

„Bytový dom s polyfunkciou
Grösslingova 50, Bratislava“

III/2011 - VI/2013

I/2012 - IX/2013

„Rekonštrukcia bývalých kasární
- KULTURPARK, Košice“

VII/2012 - XII/2012

IV/2012 - IV/2013

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

w

IV/2011 - IV/2013

XI/2012 - I/2013

X/2012- X/2013

IX/2012 - X/2013

NOVÉ PROJEKTY
„Dobudovanie stokovej siete
v aglomerácií Čachtice“
Termín realizácie: IX/2012 - IX/2013
Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Leškovský

„Stavebné časti na Bioplynovej stanici
Sačurov“
Termín realizácie: XII/2012 - IV/2013
Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Leškovský

„Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV“
Termín realizácie: I/2013 - VII/2014
Stavbyvedúci: Ing. Pavol Mihoč

Viac info o projektoch nájdete na www.chemkostav.eu
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UKONČENÉ STAVBY
Za posledný štvrťrok sme úspešne ukončili nasledujúce projekty:
Južné mesto Zóna C1- 2. etapa, Doskový dom a Mestské vily Juh

Investor: Delta Construction, s.r.o, Doba výstavby: jún 2011 - október 2012,
Stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
Táto etapa pozostávala z výstavby dvoch bytových jednotiek. V prvom objekte,
ktorý je nazývaný ako „Doskový dom“ sa nachádza 80 bytov, prevažne jedno
a dvoj izbových. Prízemie bude využité pre koncesie, t.j. priestory na prenájom
a v suteréne sú parkovacie miesta. V druhom objekte sa nachádza 49 bytov,
s malým rozdielom, že na prízemí sú veľkometrážne byty s predzáhradkami.
Parkovacie miesta sú taktiež v suteréne. Jedinečná poloha v prírode lužných
lesov s vynikajúcimi možnosťami relaxu a zároveň blízkosť centra hlavného
mesta poskytujú unikátne podmienky bývania tým, ktorí uprednostňujú
moderné trendy domova.

TESCO Supermarket 0,8k Ivanka pri Dunaji

Investor: Tesco Stores SR, a.s., Doba výstavby: september 2012 - november
2012, Stavbyvedúci: Ing. Peter Pavlík
Objekt supermarketu je jedno podlažný nepodpivničený, s celkovou predajnou
plochou 800 m2. Nosnú konštrukciu tvorí montovaný železobetónový skelet,
založený na ihlanových pilótach. Opláštenie je riešené v novom dizajne,
kde dominantné časti objektu, ako je vstup a reklamné panely, sú obložené
dreveným obkladom. K supermarketu je vystavané aj parkovisko s celkovým
počtom parkovacích miest 59.

Hipoaréna - oplotenie jazdeckej dráhy a areálu v Šamoríne
Investor: DUHA, a.s., Doba výstavby: september 2012 - december 2012,
Stavbyvedúci: Ing. Peter Pavlík

Tento menší projekt v Šamoríne pozostával z výstavby oplotenia areálu
a jazdeckej dráhy.

Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava

Investor: Obec Čičava, Doba výstavby: september 2011 - december 2012,
Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Leškovský
Projektovaná stavba rieši otázku výstavby čistiarne odpadových vôd, vrátane
strojno - technologickej časti a príslušných objektov, stokovej siete v obci
a rekonštrukciu mostu ponad potok. Táto stavba úzko súvisí už s vybudovanými
nízko štandardnými domami v starej rómskej osade, nakoľko sa v projekte
riešilo práve ich odkanalizovanie

Intenzifikácia ČOV Bardejov

Investor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice,
Doba výstavby: apríl 2011 - január 2013, Stavbyvedúci: Ing. Pavol Mihoč
Tento projekt bol navrhnutý z dôvodu navýšenia pôvodne napájaných
ekvivalentných jednotiek na existujúcu ČOV mesta Bardejov. Predmetom
zákazky bola kompletná rekonštrukcia ČOV s novou biologickou linkou.
Stavba sa realizovala v rámci areálu jestvujúcej ČOV. Projekt zahŕňal výstavbu
nových častí ČOV na voľnej ploche v rámci areálu, ako aj na plochách objektov
pôvodnej ČOV, ktoré boli demolované. Celý proces výstavby sa delil na
jednotlivé stavebné objekty, ktoré boli rozdelené na etapy, aby minimálne
ovplyvnili kvalitu vyčistenej vody.
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NAVŠTÍVILI SME STAVBU „ŠAFRANOVÁ ZÁHRADA“
Sme v centre Košíc a vonku panuje naozajstná zima so všetkým čo k tomu
patrí. Prichádzame na stavenisko projektu, ktorý nesie netradičný, no
idylický názov Rezidencia Šafranová záhrada. Investor si ho nevymyslel
len tak pre nič za nič, podľa historických údajov sa totiž na tomto pozemku
naozaj kedysi nachádzali prekrásne záhrady. Aby sme sa o stavbe dozvedeli
čo najviac, požiadali sme Bc. Vladimíra Moravca, aby odpovedal na naše
zvedavé otázky.
Hneď na prvý pohľad je vidieť, že ste doteraz odviedli kus poctivej práce. Čo
všetko už máte za sebou?
Stavenisko sme prevzali 12.6.2012. Ihneď sme začali s výkopovými
prácami a následne sme realizovali základy. Keďže ide o polyfunkčný
objekt, v podzemí sme postavili garáže kde je 85 parkovacích miest,
pivnice a CO kryt. Na prízemí sa nachádzajú priestory, ktoré budú slúžiť na
obchodné účely. Všetko nad tým už budú byty. Podľa pôvodného projektu
ich malo byť 84, no investor sa rozhodol niektoré menšie pospájať a tak
ich bude nakoniec 70.

Bc. Ladislav Moravec, stavbyvedúci

Čo robíte práve teraz?
Momentálne robíme skelet a už aj murujeme priečky na druhom a treťom poschodí. Celá stavba je v strede úplne oddelená a preto tu
využívame až dva vežové žeriavy, na každý dilatačný celok jeden. Na tesárčinu tu máme tri vlastné čaty plus si ešte vypomáhame s jednou
externou partiou, aby sa chlapi mohli vzájomne striedať na turnusoch. Niečo podobné je aj pri murovaní, kde máme k dispozícii jednu
našu a jednú pomocnú partiu. Práve nám nastúpili aj remeslá a začali sme robiť hrubé rozvody vody, klimatizáciu a keďže sa projekt menil
čakáme na vyriešenie vzduchotechniky.
Keď sa pozrieme na tie vnútorné steny, tak sú z profilu akési deravé. Nie je to zvláštne?
Máte dobrý postreh, ide o novinku, ktorá sa u nás doteraz nevyužívala. Vo svete je už
však overená 80 ročnou praxou. Ide o sadrové priečky, ktoré dovážame z Maďarska.
Celá stena pozostáva zo sadrových blokov o rozmeroch 60 cm x 70 cm, ktoré pomocou
tzv. pero-drážky vytvoria jeden celok. Ten je po obvode od iných konštrukcií oddelený
filcovým pásikom, kvôli dilatácii. V systéme nezabudli ani na vlhké prostredie a preto pri
spodnom rade a v kúpeľniach používame impregnované kusy. V konečnom dôsledku
je takáto sadrová stena mimoriadne tuhá a azda jej najväčšou výhodou je povrchová
úprava. Ihneď sa na ňu môžu lepiť tapety alebo tak ako v našom prípade, sa všetko dá
vymaľovať už po jednorázovom prestierkovaní.

nová technológia, sádrové priečky

Na stavbe je poriadne rušno. V akom tempe pracujete?
Začíname o 6 hodine ráno a končíme večer o 18.00 hod., keď sa nám ale pretiahne
betonáž, tak pracujeme aj do 22.00 hod. Staviame síce v obytnej časti mesta, no zatiaľ
sme na našu prácu nezaznamenali žiadne sťažnosti. Nepochybne je pre nás výhodou,
že ihneď v našom susedstve prebieha výstavba projektu Kulturpark, ktorá je akciou
mesta. Oni tu majú šibeničnejšie termíny ako my a preto keď pracujú oni, nemôžu
vyhnať ani nás. Mestská polícia je vzhľadom na túto skutočnosť ústretová a situáciu
rovnako chápu aj ľudia bývajúci neďaleko.

Kedy to bude všetko hotové?
Holobyty by sme mali odovzdať do 10. októbra 2013. Časovo
a aj podľa harmonogramu sme teda niekde v polovičke. Síce
máme z dôvodu zmeny projektu a aj počasia menší sklz, ale
ten doženieme. Investor je o všetkom informovaný, keďže
kontrolný deň je tu raz za mesiac. Nie je to síce ideálne, lebo
na ostatných stavbách sa to deje každý týždeň, no vyriešili sme
to formou operatívnych porád. Čiže ak vyskočí nejaký problém,
dáme si to vedieť mailom a ihneď to riešime.

partia chemkostavákov
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ŠŤASTIE STÁLO PRI ING. VLADIMÍROVI ČERNIGOVI
Práca mnohých našich kolegov si vyžaduje presun stoviek kilometrov
na miesto výstavby projektov. Kolega Ing. Vladimír Černiga je jedným
z nich. Pravidelne služobným vozidlom cestuje z východnej časti
Slovenska až do Čiech, kde je zodpovedný za výstavbu projektu
„Ochrana vod povodí řeky Dyje - II. etapa“ – Podprojekt E – region
Žďársko. Začínal nový pracovný týždeň. Pondelok 10.09.2012 bol deň
ako každý iný pondelok, aspoň to tak spočiatku vyzeralo. Pracovná
cesta však priniesla smutný okamih. O 04:05 hod. sa pomerne pokojná
cesta zmenila na nepríjemnú situáciu, ohrozujúcu život nášho kolegu.
Za obcou Nesovice smerom na Bučovice a Brno, Volkswagen Golf,
v ktorom sedel šofér Vladimír, narazil do autobusu idúceho v proti
smere. Príčinou nehody bol pravdepodobne mikrospánok, ktorý
vrak služobného auta Volkswagen Golf

Vladimíra na pár sekúnd premohol. Tých pár sekúnd mohlo zmeniť
kolegov celý život, alebo mu ho úplne vziať. Šťastie a všetci anjeli však v
tej chvíli stáli pri ňom, pretože kolega skončil „len“ s vážnym zranením
ľavej ruky. Z miesta nehody bol prevezený do fakultnej nemocnice
Brno Jihlavská 20, kde podstúpil základné ošetrenie. Následne v
piatok bol prevezený do Prešovskej nemocnice na oddelenie úrazovej
chirurgie, kde lekári bojovali o funkčnosť Vladimírovej ľavej hornej
končatiny. Dnes je Vladimír opäť vo svojom tradičnom pracovnom
švungu, avšak s obrovským ponaučením: „Človek v živote urobí
veľmi veľa rozhodnutí a niektoré robí veľmi rýchlo, ale stačí jedno
nesprávne a zrazu je všetko inak, čas sa zastaví a vy si uvedomíte, čo
všetko ste mohli stratiť a ako to mohlo skončiť...“, povedal Ing. Černiga.
Vyvarujme sa takýchto chýb aj my. Zdravie a život máme len jeden a
pri nás už tak veľké šťastie stáť nemusí.

vrak služobného auta Volkswagen Golf

PRIATEĽSKÝ FUTBALOVÝ ZÁPAS

slávnostné posedenie

Dňa 10.1.2013 sa na projekte „FNsP J.A.Reimana Prešov - Internistický monoblok” nie len
pracovalo, ale o 16.00 hod. sa zástupcovia investora a dodávateľa stretli na priateľskom
futbalovom turnaji, v prešovskej športovej hale. V zápase proti sebe nastúpilo družstvo vedenia
nemocnice a náš tím reprezentovali Ing. Mačuga, Ing. Sabov, Ing. Paľo, Ing. Baláž, Bc. Fris, Bc.
Demčák, Ing. Kunder, Ing. Šándrik Michal, p. Rybár a Mgr. Čúrny, športový riaditeľ hádzanárskeho
tímu Iuventa. Našich hráčov morálne v hľadisku podporoval Ing. Dunaj. Seriózna hra priniesla
aj zranenie hráča nášho tímu, p. Čúrneho, ktorý sa vďačne zveril do rúk odborníkov, členom
druhého tímu, priamo v mieste diania. Formovanie vzájomných vzťahov investora a dodávateľa
pokračovalo v reštaurácii Mladosť pri športovej hale. Zranený hráč si zábavu po zápase užíval už
s dlahou na ruke. Okrem chutného pohostenia sa v našom kolegovi, p. Demčákovi nezaprel jeho
hudobný talent, ktorý spestril posedenie hrou na harmonike. Hudba, spev a dobrá nálada sa tak
šírila reštauráciou.

FIRMA A KONCERTY
Vedenie našej spoločnosti okrem pracovných povinností, myslí aj na kultúrne vyžitie svojich zamestnancov. Aj minulý rok nám poskytol
možnosť zúčastniť sa dvoch skvelých koncertov, za čo im patrí poďakovanie.
19.10.2012 si fanúšikovia legendárnej českej rockovej skupiny Olympic, mohli pozrieť ich koncert plný emócií, v Športovej hale priamo
v Michalovciach. Koncert začal repertoárom noviniek. Fanúšikovia si mohli zaspomínať v závere koncertu, keď odzneli staré známe
hity „Jasná zpráva“, „Slzy tvý mámy“, „Dynamit“ a nechýbal ani hit „Kdo Tě líbá, když ne já“. Možnosť vidieť Olympic naživo využilo 57
chemkostavákov, ktorí z koncertu odchádzali s dobrým pocitom a nezabudnuteľným zážitkom.
17.11.2012 si fanúšikovia z našich radov, mali možnosť vychutnať vystúpenie charizmatického Stinga v Steel aréne Košice. Slovensko
navštívil už štvrtýkrát, no Košice boli pre neho premiérou. Tento koncert si nenechalo ujsť 41 našich kolegov. „Odchádzam z koncertu
s pekným zážitkom, aj napriek tomu, že tento štýl hudby nie je moja srdcovka. Hala je vybavená na koncerty, ozvučenie bolo výborné
a zaujali ma aj svetelné efekty. Dojal ma vzťah interpreta k fanúšikom. Jeho vystúpenie bolo uvoľnené, doslova spieval srdcom.
Niekoľkokrát sa na vyzvanie vrátil a odspieval nám ďalšie svoje hity. Zachoval sa mi dobrý pocit“, povedala nám kolegyňa Janka Koščáková.
Pekný kultúrny zážitok si domov odniesli aj ostatní kolegovia, ktorí sa na koncertoch zúčastnili. Spoločne sa už tešíme na ďalšie ponuky
kultúrneho vyžitia, ktoré si pre nás vedenie pripraví aj tento rok.
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UKONČENIE ROKA 2012
Dňa 20.12.2012 sme sa tradične stretli v hoteli Kamei na Sninských Rybníkoch,
aby sme sa spoločne rozlúčili so starým rokom a starými povinnosťami a
spoločne sa motivovali na cestu nových pracovných povinností, ktoré nám
pripraví prichádzajúci rok. Tohto podujatia sa pravidelne zúčastňujú technici,
vedenie a majitelia našej spoločnosti, ktorí si spoločne vychutnávajú
vianočnú atmosféru posledného „pracovného“ dňa roka. Oslava začala
príhovormi členov vedenia, ktorých obsahom bolo aj zhrnutie úspechov
spoločnosti a predstavenie novej vízie do prichádzajúceho roka. Po
slávnostnej večeri prišlo na rad uvoľnenie a voľná zábava, ktorej cieľom je
vzájomné spoznávanie sa, aj na mimo pracovnej úrovni a utuženie kolektívu
našej spoločnosti. O kultúrny zážitok sa starali členovia skupiny Zemplín,
ktorí kombináciou ľudových a moderných piesní, poskytli priestor aj našim
tanečníkom. Na druhý deň ráno, po posilnení sa raňajkami sme sa všetci
časť vedenia spoločnosti
rozišli na cesty k svojim domovom, aby sme sviatky a pracovné voľno strávili
v kruhu najbližších a načerpali nových síl na plnenie úloh, ktoré nám prinesie rok 2013.
Organizátorky tohto podujatia, kolegyni Mariany Karchovej, sme sa opýtali na jej pocity
a spokojnosť s tohto ročným vianočným večierkom.
Toto podujatie organizujete už niekoľko rokov, vyšlo všetko podľa Vašich predstáv?
Vianočný večierok je už nepísanou tradíciou a súčasťou firemnej kultúry. Myslím si,
že je to jeden z najlepších spôsobov, ako sa môže vedenie spoločnosti poďakovať svojim
zamestnancom za celoročné úsilie a odvedenú prácu a motivovať ich k tej ďalšej. Je
to príležitosť stretnúť sa, spoznať kolegov z iných oddelení či pobočiek, s ktorými
komunikujeme len telefonicky alebo mailom. Som rada, že večierok vyšiel podľa
predstáv a mohli sme sa v uvoľnenej a príjemnej atmosfére porozprávať a zabaviť.

zamestnanci na večierku

Vianočný večierok sa pravidelne organizuje v tom istom hoteli, nie je dôvod na zmenu miesta?
V hoteli Kamei na Sninských Rybníkoch sme už ako „doma“. Tento rok nás oni kontaktovali ako prvý a pýtali sa na termín vianočného
večierka. Veľmi dobre sa mi s nimi komunikuje, personál je ústretový a snaží sa vyhovieť všetkým našim požiadavkám. Jediné čo by
sme privítali, sú trochu väčšie reštauračné priestory. To, či zmeníme miesto na organizáciu vianočného večierka záleží aj od vedenia
spoločnosti, preto uvidíme, nechajme sa prekvapiť.
Ako ste strávili sviatky a voľné dni?
Vianočné sviatky som už tradične strávila doma, v kruhu svojich najbližších. Pre mňa mali tieto Vianoce
prívlastok – pokojné. Užívala som si sladkú pohodu, ktorú mi dni voľna priniesli, veľa som čítala a hlavne,
venovala sa dcére. Práca, povinnosti a každodenný zhon nám neumožňujú venovať sa deťom naplno, preto
som rada, že sme si dali ten najkrajší darček – dostatok času.
Čo by ste popriali svojim kolegom na ceste novým pracovným rokom?
Niekde som čítala, že láska je ako tmel, ako spojivo, ktoré drží zdravie a šťastie v tesnej blízkosti. Preto
chcem všetkým svojím kolegom zo srdca popriať hlavne veľa lásky, nech je rok 2013 ešte lepší a úspešnejší
ako ten predchádzajúci.

organizátorka večierka

NOVÝ ČLEN RODINY.
MALÁ CHEMKOSTAVÁČKA
S radosťou vítame malú Kristínku Marcinkovú, ktorá sa
narodila šťastným rodičom, kolegovi Marekovi a jeho
manželke Monike. Kristínka prvý krát zazrela svetlo sveta
dňa 11.1.2013 o 19.50 hod., v michalovskej pôrodnici,
s pôrodnou váhou 2700g a veľkosťou 46cm. Rodičom prajeme
veľa zdravia, šťastia, energie a trpezlivosti. A malej Kristínke
krásny, šťastný, zdravý, dlhý a úspešný život.

rodina Marcinkova
Kristínka Marcinková
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ZAHÁJENIE ROKA 2013
Ako každý rok, aj tento sme sa všetci zišli dňa 7. januára 2013 v reštaurácii Idea
Michalovce, aby sme spoločne slávnostne zahájili ďalší rok firemnej existencie. Toto
stretnutie je zo strany zamestnancov vítané, najmä z dôvodu možnosti stretnúť sa
s celou „posádkou“ Chemkostavu, keďže počas roka sme všetci rozlietaní na rôznych
miestach, kde si vykonávame svoju prácu. Ranné hodiny sa niesli v duchu pravidelného
školenia ochrany zdravia BOZP a požiarnej ochrany PO, kde si všetci naši robotníci
a technici oprášili svoje vedomosti z bezpečnosti pri práci. Po ukončení školenia sa
k slávnostnému otvoreniu roka pridal aj chýbajúci zvyšok chemkostaváckeho tímu
a to vedenie a majitelia spoločnosti. Zahájenie roka pokračovalo príhovormi nášho
vedenia a spoločným slávnostným obedom. Tento rok bol obohatený o príjemné
rozhodnutie vedenia spoločnosti, oceniť svojich pracovníkov, ktorí boli firme verní
po dlhých 15 a 10 rokov. Ocenenie za svoju vernosť a svedomitú prácu si z rúk
generálneho riaditeľa prevzali títo zamestnanci.

zamestnaci na otvorení roka

Odmenení pracovníci za 10 odpracovaných rokov: Behun Peter, Demčak Štefan, Fejko Elias, Chudík Slavomír, Ing. Jakubová Jana,
Kočiš Ján, Maďar Miroslav, Ing. Murín Miroslav, Rusinkovič Ján, Šesták Ján, Uvegeš Alexander.
Odmenení pracovníci za 15 odpracovaných rokov: Andrašová Mária, Bončik Ján, Borko Marián, Dzuriš Radoslav, Fečo Ľudovít, Ferenc
Ján, Hudáková Marcela, Keopanič Marián, Kizák Ján, Králik Štefan, Rajňák Andrej, Rakoci Michal, Sijarto Ján, Szczygieľ Ján, Šandrik Peter,
Ing. Šimko Rudolf, Vaľová Mária, Žolna Anton.

Mária Andrašová preberajúca ocenenie
z rúk generálneho riaditeľa

Mária Andrašová stála pri zrode spoločnosti, ktorej je verná do dnešného dňa. Opýtali sme sa
jej na jej pocity z ocenenia a pôsobenia vo firme.
Ste jedna zo služobne najstarších pracovníčok. Aký je Váš názor na postupný vývoj firmy?
Celý vývoj vnímam veľmi pozitívne. Spoločnosť Chemkostav vznikla v období, keď pracovný
trh v stavebníctve na Slovensku neponúkal dostatok práce a mnohé bývalé štátne firmy
krachovali. Vďaka šikovnosti akcionárov a vedenia spoločnosti obrat firmy postupne narastal a
tá sa zväčšovala. Osobne som im vďačná za ich obrovské úsilie vynaložené počas týchto 15 tich
rokoch na zabezpečovanie práce pre nás.
Čo Vám najviac z pracovných zážitkov utkvelo v pamäti?
Zážitkov bolo ozaj veľa. Najčastejšie si spomeniem na úplne začiatky, kedy sme všetci spoločne
zavádzali systém a tvorili jednotlivé oddelenia. Tak som aj ja svojou troškou prispela k formovaniu
systémov na ekonomickom úseku našej firmy.
Držíte v rukách sošku za 15 odpracovaných rokov, čo to pre Vás znamená?
V prvom rade sa soška pre mňa stáva symbolom vďaky za moju doteraz vykonanú prácu. Vážim
si prístup vedenia spoločnosti za to, že oceňujú prácu svojich pracovníkov aj takýmto spôsobom,
pretože nie je to bežné vo všetkých firmách. Soška ma zaväzuje k ďalšej dobre odvedenej práci
a motivuje ma vykonať ju čo najlepšie.
Čo by ste poradili mladým, ktorí vo firme svoju kariéru začínajú?
Aby si vážili svoju prácu a možnosť byť súčasťou tak stabilnej firmy. Prajem im hlavne trpezlivosť
a aby sa nevzdávali hneď pri prvom neúspechu. Úspech má aj svoje dane, ktoré musíme zaplatiť.

SÚŤAŽ - Hrajte o USB kľúč

NAŠI OSLÁVENCI:
Imrich Matúš		
Ing. Kromková Gabriela
Staško Marián		
Behun Peter		
Hamaš Marian
Ing. Miroslav Murín
Danko Ján		
Michalko Michal

BLAHOŽELÁME!

30 rokov
35 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
55 rokov
55 rokov

Pripravili sme si pre Vás súťaž, ktorá jednému z Vás po prečítaní si tohto výtlačku
novín, prinesie vecnú odmenu, v podobe 4GB vkusného USB mini kľúča. Výherca
môže byť len jeden. Budeme žrebovať 4.3.2013 zo všetkých správnych odpovedí,
ktoré zasielajte na mailovú adresu: media@chemkostav.eu
Súťažná otázka:
Ako sa volala stavba, ktorú naša spoločnosť
realizovala ako prvú vo svojej histórii?
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