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Rošády a zmeny
Rozhovor s Ing. Tiborom Mačugom,
predsedom predstavenstva Chemkostav, a.s.,
Michalovce

Vo firme nastali prednedávnom personálne rošády. K akým zmenám konkrétne
prišlo a je možné, že budú nasledovať aj
ďalšie korektúry?
Dňom 1. júla 2014 došlo k zmene vo vedení spoločnosti Chemkostav a.s., keď
do funkcií nastúpili: Ing. Janič na pozíciu
výrobného riaditeľa, Ing. Dunaj na pozíciu
obchodného riaditeľa, Ing. Sabov na
pozíciu ekonomického riaditeľa a ja som
prevzal funkciu generálneho riaditeľa.
Ďalšie zmeny sú vyvolané zmenou
štruktúry výrobného úseku, kde došlo
k vytvoreniu troch divízií. Ing. Bedaj bol
menovaný riaditeľom Divízie BA,
Ing. Mihoč riaditeľom Divízie IS a Ing. Paľo
riaditeľom Divízie PS.
Aké boli hlavné príčiny takéhoto kroku?
Zmenu vedenia vyvolal neuspokojivý stav
s hospodárskymi výsledkami ako aj s riadením firmy.

To rozhodnutie bolo bleskové alebo ste
nad ním uvažovali dlhšie?
Rozhodnutie nebolo bleskové, rodilo
sa po zrelom zvažovaní akcionárov
spoločnosti. Prvé závažné signály
nezdravých vecí vo firme, som zaregistroval niekedy v máji minulého roku. Od
vtedy, sa začalo moje rozmotávanie klbka
problémov v našej spoločnosti. Nebolo
to jednoduché, lebo objektívny názor
na situáciu vo firme, môžete získať len
množstvom rozhovorov so zamestnancami a hlavne s tými, ktorí v minulosti v
Chemkostave odviedli kus poctivej práce.
Dnes ďakujem všetkým, ktorí sa nebáli
rozprávať otvorene a kriticky. V závere
uplynulého roka, akcionári vyhodnotili
kritickú situáciu vo firme. Upozornili sme
na nedostatky a dali vtedajšiemu vedeniu
možnosť na nápravu.

odovzdávali firmu manažérom? Čo z
toho sa splnilo a čo nie? Ako by ste
charakterizovali ich pôsobenie?

Ing. Tibor Mačuga

S akými predsavzatiami ste dávnejšie
pokračovanie na strane 2 >

Vybrané stavby
v obrazoch

Exkurzia na
stavbách

Stavba roka
2014
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Rošády a zmeny
Rozhovor s Ing. Tiborom Mačugom - pokračovanie rozhovoru zo str. 1

Vedenie firmy sme odovzdávali s predstavou, že mladým technikom, ktorých si
firma vychovala treba dať šancu. Bolo to
obdobie, v ktorom nám začali odchádzať
šikovní stavbyvedúci i technici, z dôvodu
nemožného funkčného postupu. Vyhodnotili sme to ako najvyšší čas na
zmenu. Prvé dva-tri roky vtedajšieho
manažmentu, boli ešte na víťaznej vlne
z predchádzajúceho obdobia, proste
to ešte fungovalo. Nakoniec sa naše
očakávania nenaplnili.
Trio majiteľov sa stiahlo iba z výkonnej
činnosti, no aj naďalej sa pravidelne
týždenne zúčastňovalo strategických
porád a teda monitorovalo a kontrolovalo všetky firemné procesy. Ako je
teda možné, že vôbec nastalo štádium
manažérskej nespokojnosti?
Musím vás poopraviť, naše porady neboli
strategické, ale marketingové. Akcionári
po odchode z výkonných funkcií, si zobrali na starosť zákazkovú náplň firmy.
Kontrola bola hlavne na zasadnutiach
predstavenstva. Ďalším mechanizmom
kontroly, mal byť kontroling a ISO systém
riadenia. Žiaľ musíme priznať, že kontrola bola nedôsledná. Slovami nášho
nemenovaného zamestnanca: ,,Vy ste
nastavili dobrý systém riadenia firmy a
manažéri, ktorí prišli po Vás, sa naučili
pravidla obchádzať.” Asi na tom niečo
pravdy bude.
Aký bol rozdiel v stave firmy, keď ste sa
zo svojich pozícií stiahli a v stave keď ste

sa do nich vrátili? Nezohrala tu významnú úlohu aj kríza v stavebnom biznise?
Pri tejto otázke si pomôžem výrokom
môjho kolegu Ing. Janiča, po približne
dvoch mesiacoch na staronových postoch:

Aký je aktuálny stav firmy? Pochopili
už zamestnanci, kde majú rezervy a nedostatky a to čo sa od nich očakáva?
Firma v súčasnej dobe, je na dobrej ceste
k stabilizácii na rozkývanom stavebnom
trhu. Už dnes som presvedčený, že sme
na najlepšej ceste k návratu na stratené
pozície.
Aké úlohy čakajú firmu v krátkodobom
horizonte?

Vestibul administratívnej budovy spoločnosti Chemkostav, a.s.

,,Mám pocit, ako by sme znova začínali.“
Veľavravné.
Aké boli Vaše prvé kroky vo funkciách?
Čo ste zmenili oproti minulému obdobiu?
Prvé kroky boli návratom k časom, kedy
sme skončili. Návrat ku komunikácii
so zamestnancami a zvýšeniu efektivity
a kvality práce na stavbách. Veľkým nedostatkom bolo plytvanie financiami, preto dnes pracujeme v úspornom režime.

Cesta k úspechu, vedie cez spokojných
zamestnancov a investorov. Musíme sa
vrátiť k tomu čo sme v minulosti naším
investorom ponúkali. Stavby v kvalite, dobrej cene a dohodnutom termíne. Dnes
máme s tým problém.
Kedy a za akých okolností budete s fungovaním firmy opäť spokojný?
Kedy budem spokojný s fungovaním firmy
to neviem, ale verím, že to bude už v
budúcom roku.

Vedenie spoločnosti (z ľava do prava): Ing. Patrik Sabov - ekonomický riaditeľ, Ing. Milan Dunaj - obchodno - technický riaditeľ, Ing. Tibor Mačuga - generálny riaditeľ,
Ing. Stanislav Janič - výrobný riaditeľ, Ing. Viliam Paľo - riaditeľ divízie PS.
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Vybrané stavby v obrazoch
Nové projekty

Technologický objekt pre Letecké navigačné služby,
Mošník, Slanské vrchy

Snina – ČOV – zvýšenie kapacity

Objekt pozostáva z podstavy, ktorá má dve podlažia a veže štvorcového
pôdorysu, ktorá je ukončená podstavcom s technologickou kupolou
pre radarové zariadenia.

Objekty ČOV a kanalizácie sú v prevažnej väčšine podzemného
charakteru. Stavebnotechnické riešenie je navrhnuté tak, aby jednotlivé objekty plnili funkciu, ktorá im je určená v procese technológie čistenia odpadových vôd.

Termín realizácie do 05/2015

Termín realizácie do 01/2016

Stavby v realizácii

Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie
kapacity ČOV

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša

Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci
Drietoma

Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe
väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO

Čistá řeka Bečva II-A

Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY,
Bratislava - I. Etapa

Ukončené projekty

Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov
Zámerom bolo vytvorenie lepších podmienok pre ubytovanie dôchodcov, sprístupnenie objektu imobilným občanom, odstránenie porúch
pôvodnej plochej strechy objektov, vytvorenie lepších podmienok pre
relaxáciu, oddych a zdravotnú starostlivosť dôchodcov ako aj výmena
starých zásobníkových ohrievačov vody za slnečné kolektory.

Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu
Hotel Jalta, Michalovce
Predmetom úprav bola ubytovacia časť. Išlo o nadstavbu
železobetónovej monolitickej konštrukcie, prístavbu výťahovej šachty
a realizáciu podláh, priečok a strešného plášťa na 6. nadzemnom
podlaží.
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Exkurzia na stavbách
Biele prilby na hlavách a neprehliadnuteľné zelené bezpečnostné
vesty. Chvíľu pozorne počúvali, no vzápätí kládli otázky. Nie také
bežné všeobecné, ale odborné s dôrazom na každučký detail.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide
o nejakú skupinku kontrolórov, keďže ich
obskakovali aj stavbyvedúci. Mladšie črty
tvárí skupinky pohybujúcej sa po stavbe,
však poskytovali ďalšiu cennú indíciu pri
odkrývaní záhady o koho vlastne ide. Po
pár sekundách už mali všetci navôkol
jasno v tom, že záhadnými návštevníkmi
chemkostaváckych stavieb Šafranová
záhrada, Panorama City a Internáty Mlyny
boli študenti Stavebnej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach. Dôvodom bola
exkurzia.
„Stavebnú firmu Chemkostav, a. s. Michalovce považujeme za jednu z naj-

Projekt Panorama City

významnejších stavebných spoločností
nielen v našom regióne, ale aj v rámci
Slovenska. Firma je dlhoročným partnerom a podporovateľom aktivít našej
fakulty a najmä „odberateľom“ našich
absolventov. Už niekoľko rokov sa stretávame s ústretovosťou zo strany vedenia
firmy a jednotlivých stavbyvedúcich, ktorí
vždy ochotne prevedú našich študentov
po stavbách, poskytnú im fundovaný odborný výklad o priebehu stavby, ale aj o
rôznych zaujímavostiach v súvislosti s jej
projektovaním, riadením, zásobovaním
a pod. Rozhodnutie, že v tomto roku
pocestujeme za stavbami až do Bratislavy, bolo do veľkej miery ovplyvnené
jedinečnosťou stavebného projektu
PANORAMA CITY, na realizácii ktorého
sa firma významne podieľa. Chceli sme
študentom umožniť spoznať a okúsiť atmosféru stavebnej praxe práve na stavbe,
ktorá je nielen na slovenské pomery
výnimočná. “ vysvetlila vysokoškolská pedagogička Ing. Zuzana Struková, PhD.
Svoj pohľad študenta na exkurziu ponúkol
aj Bc. Tibor Mačuga: „Medzi teóriou

Stavba Internáty Mlyny

a praxou je vždy zákonite priepastný
rozdiel a dôkazom toho bola aj táto exkurzia, kde bolo možné reálne vidieť skĺbenie
procesov a koordináciu remesiel, či
spôsob riešenia zariadenia staveniska.
Jednoducho exkurzia znova potvrdila, že
deň na stavbe má nepomerne vyššiu hodnotu ako deň teórie. Pokiaľ ide o dostupné podklady, tak pred exkurziami sme
vždy boli zo školy oboznámení základnými
informáciami o stavbe ako sú dodávateľ,
umiestnenie stavby, jej účel a základné
konštrukčné vlastnosti spolu so stavom
rozpracovanosti. Určite študentom, ktorí
ešte nemali možnosť kontaktu so stavebnou praxou o takých rozmeroch, to dalo
možnosť zorientovať sa ako funguje výroba a aký ma vplyv na stavbu dobrá príprava. V neposlednom rade to bola určite
dobrá skúsenosť, nie len pre študentov
ale aj pre pedagógov.“

Konflikt na Ukrajine
To, čo sa deje momentálne na Ukrajine je nepríjemné nielen z ľudského hľadiska. Ozbrojený konflikt sa týka aj
Slovenska, keďže ide o nášho východného suseda a priamo aj spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce. Firma
totiž na tomto území už v minulosti realizovala množstvo projektov, ba čo viac, v organizačnej štruktúre
spoločnosti je začlenená aj tu pôsobiaca pobočka.
„V súčasnosti realizujeme na území
Ukrajiny 3 projekty. Všetky stavby sú v
rozostavanom stave, ale toho času pozastavené. Dôvodom je nepridelenie
ďalších finančných zdrojov na realizáciu
daných stavieb zo strany štátu. Z dôvodu
vojnového konfliktu na východe Ukrajiny sa tok finančných prostriedkov na
spomínaných stavbách pozastavil, čo
výrazne ovplyvnilo situáciu aj na samotných stavbách a my sme boli nútení
stavby pozastaviť a zakonzervovať.“ vysvetlil Ing. Viliam Paľo, riaditeľ divízie PS.

Nemocnica Nižná Apša
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Firma teraz monitoruje vývoj politickej
situácie na Ukrajine a zároveň čaká na
vymenovanie nových štátnych zástupcov

investora pre jednotlivé stavby, ktorí by
tam obnovili činnosť.
„V súčasnosti pobočka Chemkostav–UA
v Užhorode pracuje v tzv. úspornom
režime, čo znamená že sa vykonávajú
iba činnosti súvisiace s minimálnym fungovaním firmy. Niektorých stavebných
technikov sme stiahli na Slovensko a
pôsobia na našich stavbách ako majstri
a prípravári. Do času pokým sa stavebný
trh na Ukrajine dostatočne nerozbehne,
chceme našu pobočku využívať hlavne
na získavanie ďalších pracovných kapacít z radov remeselníkov, ktoré chceme
využívať na stavby, ktoré firma Chemkostav a.s. Michalovce realizuje na vlastnom
území.“ doplnil Ing. Viliam Paľo.

Dostavba a prístavba administratívnej
budovy Lidl
Na pohľad rýchla a jednoduchá záležitosť. Možno aj preto, tu vedenie
firmy určilo na pozíciu stavbyvedúceho Ing. Mareka Talpaša. V tejto
funkcii ide o absolútneho nováčika, keďže doteraz pôsobil na úrovni
majstra a asistenta stavbyvedúceho. Zisťovali sme teda, ako to všetko
nakoniec dopadlo.
Aká bola teda spolupráca s investorom?
Ide o prísneho investora, najmä v oblasti
kvality. Náročné to bolo predovšetkým
počas samotného priebehu výstavby.
Museli sme si zvyknúť na časté zmeny
projektu. Za všetko hovorí údaj, že po
Stavbyvedúci Ing. Marek Talpaš

Aké boli prvotné informácie o stavbe?
Povedali mi, že to bude ľahká stavba.
Vraj ju zvládnem v pohode. Veľmi skoro
som však pochopil, že som bol doslova
a do písmena obrazne hodený do vody
a musel som plávať, keďže som nemal
záchrannú vestu. Bola to mimoriadna
životná skúsenosť, ako z odborného, tak
aj z ľudského hľadiska.
V čom bol tento projekt zaujímavý?
Určite je potrebné spomenúť investora
projektu, ktorou je spoločnosť Lidl. My
sme pracovali priamo pod oknami tých,
ktorí si nás objednali. Každý náš deň na
stavbe, preto prakticky vyzeral ako keby
bol kontrolný. Išlo teda o permanentný
dohľad investora pri každej činnosti. Takáto konštelácia podmienok je v stavbárskej
praxi dnes už skôr raritou.

Budova počas rekonštrukcie

Strop interiéru budovy

skončení realizácie som mal na stole až
52 zmenových listov. Oblasť plánovania jednotlivých činností na stavbe tak
bola potrebná, no ešte dôležitejšia bola
schopnosť prispôsobenia sa jednotlivým
zmenám.

Už sú všetky práce ukončené?
Stavbu práve odovzdávame v plánovanom termíne. V prvej etape sme zrealizovali prístavbu a nadstavbu, k už
existujúcej administratívnej budove Lidlu.
V ďalšej fáze sme sa pustili do úprav v interiéri celej budovy, kde bolo potrebné
okrem iných činností posunúť priečky.
Denne na stavbe pracovalo približne 30
ľudí. Myslím, že investor je spokojný a aj
pre mňa to bola škola na nezaplatenie.
Čo je na tejto stavbe zvláštne?
Zrejme to, čo sa ukrýva za vonkajším
plášťom celej stavby. Pri pohľade na hotový projekt, pravdepodobne už nikoho
nenapadne, že tam sú vlastne dva samostatné objekty. Tri poschodia nadstavby,
boli totiž umiestnené na už existujúcu
prízemnú časť, ktorá na to bola už v minulosti dimenzovaná. Hneď vedľa, no v
tesnej blízkosti tohto celku, bola zároveň
realizovaná nová štvorposchodová časť
s vlastnými základmi o rozmeroch 13
metrov x 6 metrov. V konečnom dôsledku, sú všetky tieto objekty vzájomne prepojené a tvoria jeden celok.

Budova po rekonštrukcii
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15 rokov na trhu
Spomínať na roky 2010 a 2011 znamená, uvedomiť si čo firma počas
celej svojej existencie dokázala. Byť 15 rokov na trhu nie je
maličkosť, ale veľká vec. Potvrdzujú to aj slová Ing. Patrika Sabova,
ktorý v tomto období zastával funkciu generálneho riaditeľa
spoločnosti.
Čím bol rok 2010 pre firmu špecifický?
V tom čase sme sa dostali do fázy, keď
sme dominantne pracovali pre štátneho
investora. To číslo sa pohybovalo na
úrovni až 98 percent z našich celkových
výkonov. Išlo o totálny obrat oproti predchádzajúcim obdobiam, ktorý si vynútila
situácia na trhu. Banky jednoducho prestali poskytovať úvery pre súkromníkov,
keďže sa začala naplno prejavovať kríza
v celej spoločnosti.
Ako sa tieto zmeny prejavovali na chode
spoločnosti?
Tento rok bol rekordný v počte realizovaných stavieb. Celkovo sme ich mali
rozpracovaných 20 a do užívania sme
odovzdali 8 projektov. Tejto skutočnosti
sme boli nútení prispôsobiť aj systém vedenia stavieb s menším počtom vedúcich

pracovníkov. Rovnako sme kládli dôraz na
komunikáciu so štátnymi orgánmi, ktoré
pravidelne osobne navštevovala naša
zamestnankyňa, aby priebežne konzultovala všetky projekty.
Ako sa naplnili očakávania firmy v roku
2011?
Rok 2011 je míľnikom v histórii
spoločnosti, keďže v danom čase Chemkostav oslavoval 15 výročie svojho
založenia. Myslím, že sme dali všetkým
jasne najavo, že ide o renomovanú a etablovanú hodnotnú značku na slovenskom
ale aj medzinárodnom stavebnom trhu.
Z pohľadu čísel, sme totiž už tretí rok po
sebe dokázali zvýšiť hospodársky výsledok na úroveň 2,61 tis. EUR. Rovnako sme
boli súčasťou rebríčka desiatky najväčších
stavebných firiem na Slovensku.

Južné mesto

Aký bol recept na tieto úspechy?
Je pravda, že kým sektor stavebníctva v
dôležitých ukazovateľoch klesal, my sme
stúpali. Ide o výsledok práce ľudí, ktorí sa
podieľali na každodennej činnosti firmy.
Zamestnanci rýchlo pochopili, že sa musíme prispôsobiť aby sme prežili, aj keď
nešlo vždy iba o populárne opatrenia.
Patrí im za to veľká vďaka.

Ochrana vôd v povodí rieky Dyje – II. etapa

Zoznam stavieb zahájených v rokoch 2010 a 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ, Jelšava
Stavebné interiérové úpravy „EXTRA“ úpravy HM Tesco Bratislava
Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská, Snina
Mestský dom kultúry – modernizácia a obnova, Vranov n./T.
Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce
Rekonštrukcia budovy ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Ferenca Kazinszyho v Tornali
7. Skvalitnenie výchovno–vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ
na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach
8. Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná
9. Prístavba, komplexná rekonštrukcia a technologická modernizácia
oddelení Nemocnice Poprad, a.s.
10. Rekonštrukcia centra obce Stakčín

Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ochrana vôd v povodí rieky Dyje – II. etapa
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Hradné námestie v Kežmarku
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Pavlovciach nad Uhom
Práce a dodávky HSV pre výstavbu stavby – Prístavba LD OZÓN
FNsP J.A.Reimana Prešov – Internistický monoblok
Intenzifikácia ČOV Bardejov			
Supermarket Tesco Sečovce 0,8 K
Južné mesto Zóna C1 – 2. etapa; SO 01 – Doskový dom,
SO 03 – Mestské vily – Juh a infraštruktúra
Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov, Michalovce
Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava
Hypermarket Tesco Spišská Nová Ves
Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov		
Bioplynová stanica Zemplínska Teplica

FNsP J.A.Reimana Prešov - Internistický monoblok

Stavba roka 2014
Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce má tú česť, že v práve
prebiehajúcej celoštátnej súťaži Stavba roka 2014, má až dvojnásobné
zastúpenie.
Bytový dom s polyfunkciou Grösslingova 50

O priazeň verejnosti a rovnako aj odbornej poroty sa uchádzajú stavby Rezidencia Šafranová záhrada a Bytový dom
s polyfunkciou Grösslingova 50.
Pri tejto príležitosti sme sa o stavbe Rezidencia Šafranová záhrada porozprávali
s Ing. Martinom Takáčom, predsedom
predstavenstva SAFRAN Slovakia, a.s.
Prečo ste si ako zhotoviteľa stavby vybrali spoločnosť Chemkostav, a.s.?
Spoločnosť Chemkostav, a.s. sme si vybrali ako generálneho zhotoviteľa stavby
na základe výsledkov tendra. Pri našom
výbere nás presvedčili predovšetkým referencie spoločnosti z obdobných stavieb,
pričom sme aj osobnou obhliadkou realizovaných stavieb kontrolovali kvalitu
prác a organizáciu výstavby. Okrem toho,
ak je to čo len trochu možné, pri našich
aktivitách sa snažíme
uprednostniť
lokálne spoločnosti, pokiaľ sú konkurencieschopné nielen z hľadiska ceny, ale
predovšetkým kvality. Tak tomu bolo aj v
tomto prípade.
Ako hodnotíte realizáciu projektu po odbornej stavbárskej stránke?
Sme veľmi radi, že naše očakávania na
vybraného zhotoviteľa boli naplnené a

stavba bola zrealizovaná nielen
v
požadovanej
kvalite, ale aj v
dohodnutom
časovom harmonograme. O kvalite
stavby svedčí aj
skutočnosť, že aj
keď od odovzdania stavby ubeIng. Martin Takáč
hol už rok, počet
reklamácií od vlastníkov bytov je minimálny. Ako dôkaz našej spokojnosti
nech poslúži aj to, že sme s Chemkostavom, a.s., ako generálnym dodávateľom,
uzatvorili v rokoch 2013-2014 ďalšie 2
zmluvy na realizáciu stavieb, a to tak
pozemných, ako aj inžinierskych stavieb.

záujemcovia o kúpu bytu?
Pri tvorbe projektu sme sa zamerali
predovšetkým na spokojnosť budúceho
užívateľa – vlastníka bytu. Tomuto cieľu
bolo podriadené všetko, a to, že sme boli
úspešní, dosvedčuje aj skutočnosť, že
ku dňu kolaudácie stavby sme mali predaných všetkých 70 bytov. Hodnotenie
v súťaži ponecháme na odbornú
verejnosť, no za nás konštatujem, že
ohlasy našich zákazníkov, ako aj širokej
verejnosti, boli a stále sú veľmi pozitívne,
čo bol náš hlavný cieľ. Preto nás v súťaži
Stavba roka bude veľmi zaujímať najmä naše umiestnenie v kategórii „Cena
verejnosti“.

Čo to pre Vás znamená, že projekt za
uchádza o titul Stavba roka 2014?
Nominácia na Stavbu roka 2014 nás
potešila a samozrejme nás teší aj záujem verejnosti spojený s touto súťažou.
Predovšetkým nás však tešia spokojné ohlasy našich klientov, ktoré sú pre
nás prednejšie ako prípadné víťazstvo
v akejkoľvek súťaži.
Má šancu tento projekt uspieť? Ako túto
stavbu prijala verejnosť, čiiže napr. aj

Rezidencia Šafranová záhrada

Ako na strelnici
Iuventa Michalovce vykročila tou správnou nohou, do tohtosezónnych
bojov na európskej scéne. V pohári EHF hádzanárkam žreb prihral do cesty
kosovské družstvo KHF Kastrioti.

Zápas Iuventa Michalovce – KHF Kastrioti

Po funkcionárskych naťahovačkách nakoniec súper súhlasil, aby sa oba zápasy
druhého kola odohrali v Chemkostav
Aréne.
Súper z balkánu bol od začiatku pre
zemplínčanky veľkou neznámou. Do
prvého zápasu tak domáce hádzanárky
vstupovali s maximálnym nasadením,
čo sa prejavilo aj na palubovke. Nikto

však určite nečakal, že Iuventa Michalovce svojho súpera doslova rozstrieľa.
Duel sa totiž nakoniec skončil výhrou
východniarok až o 30 gólov, po výsledku
44:14.
„Kosovo bolo slabším súperom ako my, to
bolo vidno. Dievčatá sa chceli ukázať pred
divákmi, no trošku nevyšlo to čo sme
chceli. Na začiatku tam bola nervozita.“
povedal po prvom zápase tréner Iuventy
Boris Petrovskij.
Do druhého zápasu hraného nasledujúci

deň už Iuventa Michalovce prakticky nastupovala ako istý postupujúci. Predvedená hra síce zaostávala za očakávaniami,
no aj to Iuvente stačilo na pohodlné
víťazstvo 31:20.
„Dnes sme dali šancu zahrať si všetkým
hráčkam aj z lavičky. Ukázalo sa, že ešte
máme na čom pracovať.“ uzavrel Boris
Petrovskij.
Michalovčanky čaká po postupe do tretieho kola Pohára EHF, rumunská prekážka
ASC Corona 2010 Brašov.
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Športový deň 2014
Športový deň, je jednou z pravidelných firemných akcií,
ktoré sú overené časom.
Niet sa preto čo diviť, že 15.8.2014 sa začali do Zámutova
v okrese Vranov nad Topľou, schádzať chemkostaváci z rôznych
kútov republiky. Tunajšie prostredie penziónu Opál, totiž poskytuje možnosti nielen športového vyžitia, ale priaznivo pôsobí
aj na utužovanie kolektívu pri pohostení či zábave. Jednotlivci
a družstvá sa vďaka peknému počasiu venovali futbalu, volejbalu,
bedmintonu či tenisu. Výsledky vraj nie sú dôležité, no športové
oblečenie zrejme áno. Chemkostaváci si totiž kvôli tomuto podujatiu pripravili originálne tričká!

Volejbalisti

Novorodenci a oslávenci

Novomanželia Mandzákovci
Dňa 30.8.2014, v rímskokatolíckom kostole Povýšenia svätého Kríža v Snine, uzavreli sviatosť manželstva: Ing.Matúš
Mandzák a MUDr. Erika Kepičová.

Ema Rybárová narodená 2.9.2014
v Snine, 3050 gramov a 49 cm.

Volám sa Miško Janič narodil som
sa 12.5.2014 a moje miery boli
3400 gramov a 49 cm.

Tomáš Imrich sa narodil 18.8.2014
v Trebišove, 3050 gramov a 50 cm.

Starší syn Oliver Imrich oslávi
v decembri 5 rokov.

Mladomanželom prajeme veľa šťastia, lásky
a porozumenia!

Tajnička na voľný čas
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Tomáš a Terezka Dzuňovci - dvojčatá
sa narodili 11.11.2010.
A malá Zuzanka narodená 9.12.2013.

Jubileá našich kolegov

1. Alkohol, nápoj zo sliviek
2. Čítanie myšlienok
3. Sústava prístrojov
4. Rastlinstvo, porast
5. Ruský strunový hudobný
nástroj
6. Odstránenie časti tela
7. Osvieženie, oddych
8. Oddelenie v nemocnici
9. Veľký kresťanský chrám
10. Povzbudenie k činnosti

(August - Október 2014)

Meno:
Čižmár Ján
Čižmárová Eva
Iríčková Marína
Pavliško Peter

Jubileum
65
50
40
40

Jubilantom blahoželáme!
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Riešenie tajničky z minulého
čísla: Rýchlostná cesta

Autor: Ján Bončík

Súťaž o USB kľúč!
Otázka: Ktoré projekty našej spoločnosti sa uchádzajú o titul Stavba
roka 2014.
Odpovede zasielajte na adresu media@chemkostav.eu alebo ich
odovzdajte na recepcii našej spoločnosti.

Firemné noviny spoločnosti
Chemkostav, a.s., Michalovce
(informačný bulletin, nepredajné)
Vedúci redaktor
Ing. Peter Sabo
Redakčná podpora
Ing. Tibor Mačuga
Ing. Katarína Ferková
Mariana Karchová
Kontakt
Chemkostav, a.s.,
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce
Slovenská republika
tel.: +421 56 688 0811
e-mail: media@chemkostav.eu
Layout design
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o.
Tlač
Multiprint Košice

