Michalovský

NEPREDAJNÉ
2 / 2014

Chemkostav
Firemný štvrťročník spoločnosti Chemkostav, a.s.

Slávnostne sme zahájili dva projekty
7

. marec 2014 sa pre spoločnosť Chemkostav, a.s. niesol
v znamení slávnostných zahájení výstavby dvoch projektov súčasne. Jedným z miest bola najväčšia obec celého liptovského regiónu, v ktorej sa dnešným dňom oficiál-

ne otvorilo očakávané budovanie chýbajúcej kanalizácie,
za účasti ministra MŽP SR, primátora mesta Ružomberok,
starostov dotknutých obcí, zástupcov investora, stavebného dozora a zhotoviteľa.
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Počas slávnostného zahájenia v Ružomberku

Projekt, pod názvom SKK Ružomberok a
ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače, zahŕňa vybudovanie kanalizačnej siete v meste Ružomberok (v mestských častiach Biely Potok, Černová a Hrboltová) a v obciach
Liptovské Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová
a Likavka. Realizáciou projektu tak pribudne v Liptovských Sliačoch a blízkom okolí
v priebehu dvoch rokov viac ako 40 km stokovej kanalizácie a 1689 prípojok. Výrazne
sa zväčší kapacita existujúcej čistiarne odpadových vôd.

V susednej Českej republike bola v rovnakom čase slávnostne zahájená realizácia
projektu Čistá řeka Bečva II-A. Súčasťou
realizácie je napojenie 6 nových lokalít na
systém stokovej siete a ČOV Vsetín. Okrem
týchto projektov ležiacich mimo intravilán
mesta Vsetín je uvažované aj s rozšírením
stokovej siete jednotnej sústavy priamo
v meste Vsetín, ktoré je rozdelené do ďalších 8 čiastkových projektov. Súčasťou týchto stavieb je výstavba stokových sietí pre
splaškovú kanalizáciu v celkovej dĺžke cca
72 km.

Študentský domov v TT
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DSS Trebišov
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CHST v Tatranskej Lomnici
Počas slávnostného zahájenia projektu Čistá řeka Bečva II-A
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Stavba „desaťročia“
Ukončený Študentský domov Trnavskej univerzity
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. februára 2005 bola podpísaná zmluva o dielo na realizáciu
Novostavby Študentského domova
Trnavskej univerzity v Trnave. Spoločnosť Chemkostav, a.s. zahájila
práce 15. februára 2005. Ukončenie diela bolo podľa zmluvy stanovené na 2. marca 2006. Z dôvodu
nedostatočného financovania zo
strany MŠ SR nebolo možné plynule pokračovať v riadnom realizovaní zmluvy a stavba bola niekoľko
krát prerušená. Posledné prerušenie realizácie prác, ktoré bolo v poradí šieste, plynulo od 1. júna 2011
a trvalo až do podpisu 9. dodatku k
zmluve, do dňa 28. júna 2013.
Počas realizácie stavby došlo k závažným zmenám niektorých technických noriem a preto bolo potrebné podrobiť realizačný projekt
revízii, vo vzťahu k platnej technickej legislatíve.
Aby Trnavská univerzita v Trnave,
ako objednávateľ prác, zabezpečila financovanie projektu, podala
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ. Žiadosť
bola schválená a dňa 18. októbra
2012 uzavrela univerzita Zmluvu

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s MŠ SR. Týmto
bolo možné pristúpiť k dokončeniu
stavby „Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v
Trnave z prostriedkov EÚ, v rámci
operačného programu Výskum a
vývoj. Chemkostav, a.s. ako zhotoviteľ celého diela, zahájila práce na
dokončení stavby v auguste 2013.
Ako nás informoval stavbyvedúci Ing. Peter Kuliňák, „predmetom
dokončovacích prác bola najmä realizácia obkladov, dlažieb, podláh,
malieb interiérových omietok a
montáž preskleného výťahu. Súčasťou bolo aj dokončenie športovo- relaxačných miestností ako je
telocvičňa, fitnes a sauna. Zároveň
sme kompletne vybavili zariadeniami kuchyňu, bar a práčovňu.
A nakoniec nechýbali ani sadové úpravy vonkajších plôch“. Tieto dokončovacie práce, ktoré boli
predmetom posledného dodatku
k zmluve o dielo, boli ukončené
vo februári 2014. Dielo bolo v plnej svojej kráse odovzdané dňa 5.
februára 2014. Tento novovybudovaný, moderne vybavený internát
budú môcť študenti Trnavskej uni-

Pohľad z vnútra

verzity po dlhoročnom očakávaní
užívať od septembra tohto roka.
Študentom prajeme veľa pohodlných a úspešne prežitých dní v ich
novom Študentskom domove.

Interiér

Splnený míľnik na stavbe
Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava- I. etapa

D

ňa 9. apríla 2014 vo večerných hodinách, bolo spoločnosťou Chemkostav zorganizované posedenie s investorom, projektantom a stavebným
dozorom, pri príležitosti ukončenia realizácie podstavy projektu Polyfunkč-

ný súbor PANORAMA CITY, Bratislava- I.
etapa. Ukončenie týchto prác znamenalo dosiahnutie míľnika. Zaujímavosťou večera bol „darček“ od Chemkostavu, víno so špecifickou etiketou,
ktorá obsahovala logá spoločností reaPočas posedenia

lizačného tímu, vyrobené v limitovanej
edícii a v obmedzenom množstve. Toto
víno, ako suvenír a spomienku na dosiahnutý prvý míľnik výstavby, obdržali všetci účastníci posedenia.
Limitovaná edícia vína
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Ako sme začínali
Z histórie firmy. Pokračovanie rokmi 2006 a 2007
Slovenské príslovie hovorí: Kto sa bojí, nech nejde do lesa.
Čo to má spoločné s Chemkostavom v rokoch 2006 a 2007?
Nuž to, že firma si v danom období na svoje plecia, okrem
iných realizovaných stavieb, zobrala aj jednu 74 metrov vysokú gigantickú zákazku. Išlo o projekt III Veže, pri ktorom
bol dňom i nocou ako asistent stavbyvedúceho aj Ing. Michal Bedaj.
Aké boli prípravy na túto stavbu?
Musím povedať, že takmer všetko bolo pre nás nové. Už samotné rozhodnutie uchádzať sa o realizáciu tohto projektu,
bol takmer krok do neznáma. Firma totiž nemala dovtedy
žiadne skúseností s realizáciou skeletu vo veľkých výškach.
Mali sme teda z realizácie tohto diela prirodzený rešpekt,
no zároveň sme verili vo vlastné schopnosti a dopredu nás
hnala túžba ukázať všetkým, že na to máme. Jednoznačne
sme to všetci vo firme brali ako veľkú výzvu.
Chemkostav staval iba časť z troch veží. Ako to prebiehalo?
Dve samostatné veže sa začali stavať naraz, doslova plece
pri pleci. My sme stavali jednu a ďalšia firma jej dvojičku.
Každý deň sme sa pozerali vedľa na našu skúsenejšiu konkurenciu a čo je hlavné dokázali sme s ňou držať krok. Tak
to bolo až do samého záveru vo veľkých výškach a aj pri
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samotnom dokončení. Dokonca sme ich o niekoľko dní s
ukončením prác predbehli. Tretiu vežu sme potom realizovali už spoločnými silami.
Ako je to možné, že práca išla ľuďom tak od ruky?
Na začiatku bolo cítiť, že si potrebujeme nájsť vlastný systém. Išlo o zosúladenie všetkých procesov, teda najmä ľudí,
techniky a zásobovania. Tie časové nároky a postupnosť
krokov jednotlivých činností, tu hrali v konečnom dôsledku
kľúčovú úlohu. Môžem uviesť aj konkrétny príklad. Kým na
úplnom začiatku sme stavali jedno poschodie 12 dní, tak
na konci sme typologicky totožné poschodie zvládli už za
7 dní.
Aký bol prínos tejto 23 poschodovej stavby?
Z osobného hľadiska pre všetkých ľudí, ktorí sa na nej podieľali to bola doslova veľká stavbárska škola života. Cením
si najmä vôľu učiť sa za pochodu a prichádzať s riešeniami
problémov. Z tých skúseností, ktoré sme tam získali žijeme
až doteraz, všetci rad radom. Pre firmu to znamenalo potvrdenie kreditu spoločnosti, ktorá má rada výzvy a dokáže
dodržať slovo. Zároveň jej III Veže, vydláždili cestu k ďalším
zaujímavým projektom, pri ktorých bolo nutné realizovať
betónový skelet nadštandardných rozmerov.
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Stavby začaté v rokoch 2006 a 2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Supermarket Novij, Užhorod, Ukrajina					
Hypermarket Tesco, Prešov						
Nový hraničný priechod v Užhorode, Ukrajina				
Mestské Kasárne- Rekonštrukcia B.Č. 46, UB 300 Michalovce
Obytný súbor III Veže, Bratislava					
Hypermarket Tesco, Veľké Kapušany					
Nájomný bytový dom v Trnave (A dom)				
Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy		
Hypermarket Tesco, Košice (sídlisko „Nad Jazerom“)			
Rezidencia Cassovar, Košice

03/06 - 12/06
05/06 - 10/06
08/06 - 12/07
10/06 - 10/07
11/06 - 10/09
03/07 - 06/07
04/07 - 09/07
05/07 - 06/10
06/07 - 10/07
11/07 - 09/09
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Naša účasť v súťaži European Business Awards pokračuje

V

minulom vydaní Michalovského Chemkostavu sme informovali o získaní titulu Národný verejný šampión
v medzinárodnej súťaži European Business Awards. Titul je
výsledkom prvého kola verejného hlasovania v tejto podnikateľskej súťaži, kde sme získali najväčší počet hlasov zo zúčastnených slovenských firiem. Ako Národný verejný šampión sme postúpili do druhého kola verejného hlasovania,
ktoré bolo ukončené 25. marca. Získali sme obdivuhodných
1105 hlasov, ku ktorým prispeli veľkou mierou nielen naši
zamestnanci, obchodní partneri, ale i samotná verejnosť. Po
9 týždňovom hlasovaní 30 Národných šampiónov získalo
22 444 hlasov. Celkový stav počtu hlasov za obe kolá verejného hlasovania sa vyšplhal na 93 425 hlasov. Všetkým,
ktorí sa hlasovania zúčastnili a podporili našu spoločnosť
vyjadrujeme poďakovanie. To či naša spoločnosť bude korunovaná ako Európsky verejný šampión sa dozvieme na
vyhlasovaní výsledkov počas slávnostnej ceremónie v Aténach, dňa 27. mája, kde si zároveň predseda predstavenstva
našej spoločnosti, Ing. Mačuga prevezme cenu za získanie
titulu Národný verejný šampión. O priebehu slávnostnej
ceremónii v Aténach budeme informovať v ďalšom vydaní
novín.

V

rámci kampane verejného hlasovania za Chemkostav,
vedenie spoločnosti vyhlásilo pre našich zamestnancov
internú súťaž, v ktorej dvaja víťazi, ktorí získali pre spoločnosť najväčší počet hlasov v kruhu svojej rodiny a známych,
boli odmenení poukazom na relaxačný pobyt pre dve osoby.

Hotel Choč, Lúčky

Výsledky internej súťaže:
1. miesto, za 37 získaných hlasov: Ing. Zuzana Jánošová,
ktorá získala poukaz na trojdňový relaxačný pobyt pre dve
osoby v Rajeckých Tepliciach
2. miesto za 28 získaných hlasov: Ing. Ladislav Kunder, ktorý získal poukaz na trojdňový relaxačný pobyt pre dve osoby v Lúčkach
3. čestné miesto za 23 získaných hlasov: Marek Marcinko
Víťazom blahoželáme, prajeme príjemný pobyt a ďakujeme
za podporu všetkým, ktorí sa hlasovania zúčastnili.

Stavby v realizácii:
1. Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov
2. Južné mesto - primárna
infraštruktúra - vodohospodárske siete
3. Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava
- I. Etapa
4. Výstavba a rekonštrukcia
objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie
IDRIZOVO
5. Čistá řeka Bečva II-A
6. SKK Ružomberok a ČOV
Liptovská Teplá, Liptovské
Sliače
7. Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci
Drietoma
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Ako rastie stavba Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov

H

lavným zámerom rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov
a domova sociálnych služieb Trebišov, je vytvorenie lepších podmienok pre ubytovanie dôchodcov, pre ich relaxáciu, oddych a zdravotnú starostlivosť a taktiež sprístupnenie objektu imobilným občanom. Spoločnosť Chemkostav,
a.s. začala s realizáciou rekonštrukcie v apríli 2013 a to, v
akom štádiu je výstavba v dnešných dňoch sme sa opýtali
dvoch členov realizačného tímu, stavbyvedúceho Ing. Michala Šándrika a jeho asistenta Bc. Tibora Mačugu ml.
Uplynul rok od začiatku realizácie a za Vami je vidieť kus
práce. Čaká vás do ukončenia ešte veľa namáhavej roboty?

Š

: K dnešnému dňu môžem povedať, že máme za sebou
úspešne ukončené a odovzdané dva pavilóny z troch rekonštruovaných z hľadiska interiéru. Ide o objekty „pavilón
C“ – rehabilitácia a „pavilón B“ čo sú ubytovacie priestory.
V týchto dňoch sa naplno rozbiehajú práce na úprave ubytovacích priestorov „pavilónu A“. Pokiaľ ide o „Vonkajšie
úpravy“ ako sú výmena okien, zateplenie objektov či výmena strechy, dovolím si tvrdiť, že práce sú už takmer ukončené na všetkých štyroch pavilónoch, ktoré areál obsahuje vrátane slnečných kolektorov na objekte „pavilónu D“.
Práce na diele sú v rámci zmluvného termínu v poriadku,
no radi by sme už celú stavbu mali za sebou. Keďže našim
cieľom je odovzdať dielo k spokojnosti objednávateľa a aj
užívateľa, vyžiadalo si to počas realizácie určité zmeny a
tým aj zdĺhavý byrokratický proces, pretože zákazka je financovaná z euro fondov.
Rekonštrukcia budov je zrejme omnoho náročnejšia ako
výstavba na zelenej lúke. S akými prekážkami ste sa pri
realizácii stretli?

M

: Rekonštrukcia diela je vždy náročná, pretože v minulom období sa nedbalo na také striktné dodržiavanie
projektovej dokumentácie, ako je tomu dnes. Taktiež z väčšiny objektov neexistujú po-realizačné zamerania a teda
človek nikdy nemá 100%-tnú istotu do čoho ide a čo ho
čaká. Táto stavba je okorenená ešte tým, že projekt sa spra-

covával postupne po dobu 8 rokov, čo sa dosť podpísalo
hlavne na realizácii, keďže za to obdobie došlo k mnohým
zmenám vyhlášok a noriem. V praxi to znamená, že keď
máme napríklad vymeniť nejakú stúpačku, ktorá je zamurovaná, tak nevieme presne povedať z akého materiálu bude.
Keď sa k nej aj dostaneme a chceme ju nahradiť novou, tak
tá, ktorá bola pred 8 rokmi navrhnutá v projekte sa už ani
nevyrába, pretože nespĺňa normy. V takom prípade je nutné pristúpiť k zmenovému konaniu, ktoré je pri verejných
zákazkách časovo veľmi náročné. Výsledkom je dodanie
kvalitnejších materiálov a prvkov, ako boli pôvodne navrhnuté, hlavne v oblasti elektroinštalácií.
Rekonštruujete za plnej prevádzky?

M

: Je to tak, rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky
zariadenia, no nepredstavujte si, že vŕtačka robí budíček klientovi vo vedľajšej izbe. Rekonštrukcia je riešená
spôsobom postupnej realizácie pavilónov. Objednávateľ
nám najprv uvoľnil jeden pavilón, ten sa zrekonštruoval,
následne začal proces sťahovania a uvoľnenie ďalšieho pavilónu pre pokračovanie stavebných prác.

Š

: Veľká časť pacientov sa tým pádom stále pohybuje
v komplexe, no niektorých po dobu rekonštrukcie ubytovali v priestoroch nemocnice, ktorá susedí so stavbou.
Aké skúsenosti si zo stavby odnášate pre realizáciu ďalších
objektov obdobného charakteru?

M

: Skúseností je mnoho, ide predovšetkým o zladenie
prác a uvažovanie s presunom pacientov medzi pavilónmi, čo na určité obdobie blokovalo stavebné práce. Poučili sme sa ako postupovať pri určitých zmenách v projekte
vo verejných zákazkách. Stavba je náročná predovšetkým
po byrokratickej stránke, ako aj po technologickej. Napríklad pri rekonštrukcii podláh sme až po obnažení zistili
reálny stav konštrukcie, pričom táto situácia si vyžiadala
určité obchodné jednania a zmeny, aj keď išlo o použitie
tradičných technológií.
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Chemkostav v Tatranskej Lomnici

U

plynul rok a Chemkostaváci sa opäť stretli na spoločnom
podujatí, ekonomickom rozbore spoločnosti. Tohtoročný rozbor sa konal v dňoch 21. až 22. marca, v Tatranskej
Lomnici, v hoteli Slovan***. Ako po minulé roky, aj tento
krát bolo hlavným cieľom podujatia informovať pracovníkov o ekonomických výsledkoch spoločnosti, jej postavení
na trhu a o vývoji spoločnosti za posledné obdobie. Súčasťou bola aj analýza stavieb jednotlivými stavbyvedúcimi,
pričom v roku 2013 ich bolo v realizácii 29.
Celková atmosféra počas prezentovania dosiahnutých výsledkov bola ovplyvnená skutočnosťou, že „čísla“ dosiahnuté v minulom roku nekorešpondovali s plánom. Vplyv
na nenaplnený hospodársky výsledok mala najmä situácia
na stavebnom trhu, ako aj nedostatky v interných procesoch, ktoré si vyžiadali nutné zmeny. Akcionári a vedenie

spoločnosti vo svojich príhovoroch predniesli jasné stanovisko ako postupovať ďalej a ako napraviť chyby, aby sa v
tomto roku splnil naplánovaný hospodársky výsledok, ktorý
vráti spoločnosť na popredné miesta v rebríčku stavebných
firiem. Po prezentácii ekonomických výsledkov si všetci
uvedomujeme nutnosť nápravy a preto sme odhodlaní zmeniť smer a pracovať v plnom nasadení. Po napätých štyroch
hodinách nám hotel Slovan*** svojimi službami poskytol
priestor na relax v saune a príjemné posedenie spojené
s voľnou zábavou pri chutnom jedle a príjemnej hudbe.
Tohtoročné rozbory priniesli reálny obraz našej spoločnosti. Domov sme odchádzali s predsavzatím, že svojim prístupom k práci docielime, aby sa budúcoročné rozbory niesli
v oveľa pozitívnejšej nálade, dosiahnutej našou tvrdou prácou a nasadením.

Vybrané ekonomické ukazovatele v grafoch:

Prezentácia hospodárskych výsledkov
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Za zatvorenými dverami

A

kcionárom spoločnosti Chemkostav a.s. Michalovce, sa v pondelok doobeda takmer určite priamo nedovoláte. To isté platí aj pre manažment firmy
v dopoludňajších hodinách každý piatok. Ich mobilné

telefóny sú v čase týchto dvoch termínov jednoducho
odložené na sekretariáte a o komunikáciu s volajúcimi
sa starajú asistentky. Čo je za tým, nám vysvetlil Ing.
Patrik Sabov, generálny riaditeľ spoločnosti.

Porada vedenia firmy

V piatok prebieha porada vedenia. V čom je iná?
Aké sú dôvody takýchto opatrení?
Samozrejme na to máme objektívne dôvody, no z pohľadu
nestranného človeka to môže vyvolávať rôzne otázniky. Skutočnosť je však taká, že v daných časoch prebiehajú dôležité
porady orgánov spoločnosti na rôznych úrovniach. Je preto
pochopiteľné, že z dôvodu maximálneho možného pracovného využitia času, je pre všetkých účastníkov lepšie nebyť
rušení.
Ako teda vyzerá porada v pondelok?
Ide o typ marketingovej porady. Jej náplňou je informovať
akcionárov spoločnosti o aktuálnom stave vývoja firmy. Prijímajú sa tu najmä strategické rozhodnutia, súvisiace s napĺňaním vízie a dlhodobých cieľov. Pravidelnou súčasťou
porady, je napríklad selekcia očakávaných príležitostí na
stavebnom trhu. Po určení priorít, sa naštartujú procesy súvisiace s našou úspešnosťou pri ich samotnej realizácii. V ten
istý deň prebiehajú vo firme ešte ďalšie dve porady. A to na
výrobnom úseku súčasne s marketingovou poradou a popoludní na obchodno - technickom úseku.

Toto dopoludnie je vyhradené pre výkonný vrcholový manažment firmy, ide teda o operatívnu poradu. Z časového
hľadiska sa tu riešia vždy iba aktuálne záležitosti. Podrobne tu preberáme každú stavbu, ktorá je v štádiu realizácie.
Máme tu priestor na odstránenie prípadných komplikácií,
ktoré sú v stavebnom sektore často nepredvídateľné. Ide o
diskusiu medzi zástupcami rôznych úsekov firmy. Našu najväčšiu pozornosť si vyžadujú stavby, ktoré sa nachádzajú v
procese odovzdávania investorovi.
Takýto typ porád je časovo náročný. Ako je zabezpečená ich
efektívnosť?
Je pravdou, že porady trvajú štandardne celé dopoludnie
a v prípade potreby sa musia aj predĺžiť. Jednoducho ak si
to vyžiada situácia, prioritou je nájsť čo najskôr riešenia a
odpovede na nastolené otázky. K dosiahnutiu maximálnej
efektívnosti, nám pomáha najmä zápisnica, ktorá sa zhotovuje z jednotlivých porád. Sú tam napríklad určené úlohy
pre konkrétnych jednotlivcov či úseky, ktoré je nevyhnutné
uskutočniť. Zároveň si vďaka tomuto systému, dokážeme na
najbližšej porade overiť správnosť ich realizácie.

NOVINKY:
Autocentrum VW- Sever, 1.etapaWeltauto, Prešovská cesta, Košice

Stavebné úpravy predajne vozidiel
Škoda ul. Osloboditeľov Košice

Trebišov- odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV-zhotovenie stavby

Objednávateľ: Auto Gabriel, s.r.o.
Košice
Doba výstavby: apríl, 2014 november, 2014
Stavbyvedúci: Ing. Matúš Mandzák

Objednávateľ: Auto Gabriel, s.r.o.
Košice
Doba výstavby: apríl, 2014 október, 2014
Stavbyvedúci: Ing. Matúš Mandzák

Objednávateľ: Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Doba výstavby: apríl, 2014 november, 2015
Stavbyvedúci: Ing. Michal Šándrik

Viac informácií nájdete na: www.chemkostav.eu
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Malí Chemkostaváci (ako rastú „naše“ bábätká)

U

plynulo isté obdobie a
my sa vraciame k detičkám našich kolegov. Nedávno narodené bábätká rastú
ako z vody a prinášajú svojim rodičom radosti.
Lukáško Samuel Čúrny sa
narodil 17.1.2014 v Kráľovskom Chlmci. Vážil 3434g a
meral 51cm.

Nelka Homoľová sa narodila 8.3.2013 vo Vranove nad
Topľou. Vážila 3410g a merala 48cm.
Kristínka Marcinková sa
narodila 11.1.2013 v Michalovciach. Vážila 2700g a
merala 46cm.
Miško Karaman sa narodil
8.8.2012 v Michalovciach.
Vážil 3400g a meral 50cm.

Lukáško Samuel Čúrny

Nelka Homoľová

Kristína Marcinková

Miško Karaman

Reprezentácia v Aréne

SÚŤAŽ - Hrajte o USB kľúč

Slovenské reprezentantky

P

o dva a pol roku zavítala slovenská
ženská hádzanárska reprezentácia
do Michaloviec.
Dôvodom bol marcový kvalifikačný
zápas s Fínkami, v rámci bojov o postup na Majstrovstvá Európy 2014 v
Maďarsku a Chorvátsku. Prechodným
domovom dievčat, sa tak na pár dní
stala naša moderná Chemkostav aréna, na ktorú si vôbec nemuselo zvykať
až 5 nominovaných hráčok aktuálneho kádra Iuventy Michalovce. Zápas
s Fínkami mal jednoznačný priebeh a
Slovenky neponechali nič na náhodu.
Od
začiatku šliapali
na plné obrátky,
POSLEDNÁ
ROZLÚČKA
čo sa priaznivo prejavovalo aj na skóre stretnutia. Domáce hráčky nakoniec
deklasovali návštevu zo severu Európy jednoznačne 38:17, po polčase
17:7.
“Hralo sa v rýchlom tempe. Mali sme
dobrú obranu a z toho sme vyrážali
do rýchlych protiútokov. Jednoznačne sme ich tiež prevýšili v hre jedna
na jednu” povedala Dominika Horňáková. Svoj podiel na víťazstve má aj
fantastické michalovské publikum,
diváci totiž halu zaplnili do posledného miestečka a svojimi hlasivkami
hnali dievčatá k maximálnemu výkonu. Hráčky potvrdili, že ich to nútilo
siahnuť až na dno svojich síl.
“Teší ma, že som mala stopercentnú
úspešnosť streľby. Som rada, že si do

haly našli cestu diváci, ktorým sme
ukázali našu lepšiu stránku a vyhrali
sme takýmto výrazným rozdielom”
konštatovala Marianna Rebičová.
Slovenky ešte nemajú ani po tomto zápase postupovú definitívu na
šampionát. Na to, aby sa tak stalo,
potrebujú získať aspoň bod v ďalších
stretnutiach s Francúzskom alebo Islandom.

Tajnička na voľné chvíle
Miesto stavby v Macedónsku

A
A
A
A
A
A
A
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ÚRADNÁ KONTROLA
2. OZDOBA, VÝZDOBA
3. VYMYSLENÝ PRÍBEH
4. NADŠENEC, ROJKO
5. ZÁPIS
6. OBHLIADNUTIE
7. RASTLINSTVO, PORAST
8. MIESTA ODRAZU

Autor: Ján Bončík

Riešenie tajničky z minulého čísla:
GROSSLINGOVA 50
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Správne odpovede na uvedené otázky
posielajte na media@chemkostav.eu
a vyhrajte praktický 4 GB USB kľúč.
Žrebovanie zo všetkých správnych odpovedí sa bude konať 13.6.2014.
Súťažné otázky:
1. Koľko stavieb realizovala spoločnosť
v rokoch 2006 a 2007?
2. Čím bol pre Chemkostav významný
7. marec 2014?
3. Aké ocenenie dostal Chemkostav,
a.s. v medzinárodnej súťaži European
Business Awards?

JUBILEÁ našich kolegov za obdobie
(február, marec, apríl 2014)
Ing. Daniel VIŠŇOVSKÝ
Michal JANIČ			
Ing. Jana KOŠČAKOVÁ		
František NOVICKÝ		
Jozef DANKO			
Milan JACKO			
Vladimir SURANIČ		
Paulína DURKAJOVÁ		
Jozef MAŤAŠ			
Ing. Rudolf ŠIMKO		
Ing. Jozef BALÁŽ		
Marián HAZUGA		
Michal RAKOCI		
Viliam MIŠČIK			
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Jubilantom blahoželáme!

