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KOMPENZAČNÝ VZOREC
Toto je momentálne najpoužívanejší pojem v stavebníctve.
Má ísť o komplexné riešenie, pomocou ktorého bude štát
dorovnávať nárast cien na stavbách.
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TIOP Trebišov

Súdne konanie
Nárast cien materiálov takmer pri všetkých
položkách, kvári väčšinu účastníkov v sektore
stavebníctva. Firmy sa od začiatku tejto krízy
obracajú na štát, aby situáciu riešil a zakročil pred
blížiacim sa kolapsom na mnohých stavbách. Generálny riaditeľ Chemkostavu, a.s. Michalovce
Ing. Tibor Mačuga, patrí medzi lídrov tejto iniciatívy. Keďže pomoc od kompetentných doteraz
neprišla, firma prijala radikálne rozhodnutie a
obrátila sa na súd. Okolnosti tohto kroku, sa
dozviete v nasledujúcom rozhovore.
Aký postup riešenia problému ste zvolili?
My sme začali riešiť návrh na vydanie Predbežného opatrenia,
ktoré súviselo s projektom TIOP Trebišov, keďže tam ide o najväčší balík
peňazí. Súd prvej úrovne náš návrh
zamietol a odôvodnil to nedoložením
všetkých potrebných dokumentov,
čo boli podľa mňa nerelevantné
argumenty. My sme následne všetky
tieto pripomienky vyriešili a doplnili. V súčasnosti sa tak celé konanie,
presunulo na Krajský súd a my
čakáme na jeho rozhodnutie. Neviem
Ing. Tibor Mačuga
presne povedať termín kedy bude
vydané, pretože v takýchto prípadoch
Pozícia: generálny riaditeľ
spoločnosti
vraj neexistuje zákonná lehota.
Prečo potrebujete súdne rozhodnutie?
Keby sme pozastavili práce iba na základe nášho rozhodnutia,
tak by sme porušili zmluvu. Investor by nás mohol následne
sankcionovať napr. za nedodržanie termínu. Nechceme sa
však dostať do problémov, chceme si ctiť zákon a byť serióznym partnerom. My sme zatiaľ na tej stavbe v termíne a v
súlade s harmonogramom. Určite však máme hranicu, kedy
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už nebudeme mať inú možnosť, ako našu aktivitu na stratových
projektoch utlmiť. Firma sa totiž finančne vyčerpá. Tento krok
urobíme aj v prípade absencie súdneho rozhodnutia v náš
prospech.

Čiže by sa tam nepracovalo až do
momentu, kým by štát nevyriešil nárast
cien. Jednoducho my ich nemôžeme znášať
v plnom rozsahu. Platí totiž, že čím viac
robíme a fakturujeme, tým sa naša strata
zväčšuje.
Prečo nepostupujete kolektívne za celý sektor?
Úprimne som sklamaný z toho, aký tlak vytvára Zväz stavebných
podnikateľov Slovenska na riešenie tohto problému. Som členom
jeho prezídia a preto som v minulom roku v máji navrhol, aby
sme uplatnili systém zastavenia prác, na všetkých štátnych zákazkach. Jednoducho preto, aby sme upozornili na problém
a potrebu jeho okamžitého riešenia. Nakoniec som zostal nepochopený, proste firmy so zahraničnou akcionárskou štruktúrou
sa k tomu nepridali. Náš tlak smerom na Ministerstvo dopravy a
výstavby, tak bol veľmi slabý. Oni by mali byť garantom kompenzácií – metodiky úpravy cien aj pre ostatné ministerstvá, že ako
by sa malo postupovať. Je to teda pre mňa veľké sklamanie.
Čo vyčítate štátu?
Štát nemá nastavený systém a pravidlá, ako postupovať pri kompenzáciách. Prešiel rok a pol od vzniku problému a nikde sme sa
neposunuli. Príkladom sú okolité štáty, kde to vyriešili veľmi rýchlo. Na Slovensku sú tak stále problémom všetky verejné projekty
z minulosti a reálne hrozí, že nemusia byť dokončené. Spásou by
mohlo byť prijatie a schválenie kompenzačného - valorizačného
vzorca. Ak bude reflektovať na skutočný nárast cien a bude platiť
aj pre fakturácie za celé doteraz kritické obdobie, tak ho určite
podporíme. Potom samozrejme stiahneme naše podanie zo súdu,
ako bezpredmetné.

Nástupisko pre autobusy
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Kompenzačný vzorec
Najskloňovanejším slovným spojením v stavebníctve je momentálne pojem - kompenzačný
vzorec. Má ísť o komplexné riešenie, pomocou
ktorého bude štát dorovnávať nárast cien na
stavbách. Aktívne sa na jeho príprave za našu
spoločnosť, podieľa aj obchodno-technický riaditeľ
Ing. Viliam Paľo. Preto nám poskytol čerstvé informácie o celom procese.
Prečo je tento vzorec prioritou?
Kompenzačný vzorec by mal reagovať na skokové navýšenie
cien materiálov, ktoré nastalo koncom roka 2020 a trvá
dodnes.

Potrebujeme mechanizmus, ktorý
zohľadní zmenu cien materiálov na
stavbách, ktoré sú financované
z verejných zdrojov.
Pre našu spoločnosť je uvedenie kompenzačného vzorca do
platnosti veľmi dôležité, keďže realizujeme okrem súkromných
zákaziek aj značnú časť verejných akcií. Skokové navýšenie
cien sa v počiatočných fázach krízy prejavilo hlavne u cien
ocele, kde nárast predstavoval postupne až 300% oproti
cenám v predkrízových rokoch, tepelných izolantov (minerálna vlna, polystyrén) kde bol nárast cca 100% a pri dreve cca
80%. Dnes je už situácia iná, nárast cien sa prakticky prejavil na všetkých stavebných materiáloch. Čo je však horšie
očakávame ďalší nárast cien, ktoré ovplyvní hlavne nárast cien
energií či pohonných hmôt.
Ako by mal vzorec vyzerať?
Kompenzačný vzorec by mal čo najpresnejšie napočítať
index, ktorý by čo najobjektívnejšie navýšil ceny materiálov
od obdobia, kedy sa jednotlivé ponuky štátnych zákaziek

predkladali do súťaže až do obdobia,
kedy je potrebné dané materiály
zabezpečiť pre ich zabudovanie do
stavby. Požiadavky Chemkostavu
boli vznesené na stretnutí odborných
komisií, na pôde Zväzu stavebných
podnikateľov Slovenska (ZSPS) dňa
18.8.2022. Ich obsahom bolo, aby
sa kompenzačný vzorec nevzťahoval iba na určitý okruh materiálov,
Ing. Viliam Paľo
ale aby bol buď okruh rozšírený aj
Pozícia: obchodno - technický
o ostatné materiály alebo aby sa
riaditeľ
našiel univerzálny mechanizmus
napočítania nárastu cien hociktorého
materiálu, ktorého sa navýšenie týka. Tak isto sme navrhli, že
ak napočítaný index vychádzajúci z kompenzačného vzorca
neodrážal skutočné ceny na trhu, aby bolo možné tento nárast
preukázať aj iným spôsobom ako kompenzačným vzorcom. Je
možné využiť napríklad porovnanie pôvodných cenových ponúk so
súčasnými alebo preukázanie ceny znaleckým posudkom a pod.
Aký je výsledok týchto rokovaní?
Výsledkom rokovaní ma byť úprava metodického usmernenia 22/2022, ktorého návrh úpravy je momentálne v procese
pripomienkovania a schvaľovania. Veríme, že naše pripomienky
predložené prostredníctvom našich zástupcov v ZSPS kompetentní na Ministerstve dopravy a výstavby SR zoberú do úvahy
a metodické usmernenie upravia v zmysle našich požiadaviek.
Neprijatie kompenzačného vzorca resp. metodického pokynu
na úpravu cien stavebných materiálov, bude mať za následok, že
stavebné spoločnosti nebudú vedieť pokryť nákup materiálov za
ceny ktoré boli vysúťažené ešte v tzv. pokojných časoch a stavby
sa budú spomaľovať, v niektorých prípadoch sa možno zastavia.
Je potrebné povedať, že naša spoločnosť trpí aj tým, že podľa
pokynov obstarávateľa nie je možné vyfakturovať položky - aj
keď sú zrealizované, na ktorých si chceme uplatniť nárast cien
materiálov, pokým nebude odsúhlasený metodicky pokyn.
Bohužiaľ my ale musíme našim subdodávateľom za tieto práce
zaplatiť a preto sme nútení navyšovať naše úverové zaťaženie
v bankách a používať vlastné finančné zdroje.
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Zmena plánu
Ekonomické parametre Chemkostavu zaujímajú naozaj široké spektrum rôznych skupín, či už
ide o vedenie spoločnosti, zamestnancov, banky
či obchodných partnerov. Vo firme sa tieto údaje
sledujú veľmi podrobne a na pravidelnej báze v
priebehu celého roka. Aktuálne dáta nám poskytol
Ing. Patrik Sabov, ekonomický riaditeľ spoločnosti.
Aký je doterajší vývoj hlavných
parametrov?
Hodnotíme to vysoko pozitívne,
pretože sa nám darí napĺňať
plán čo sa týka stavebných
výkonov, ale aj čo sa týka
výsledku hospodárenia. My sme
si naplánovali, že za 7 mesiacov
zrealizujeme výkony na úrovni
26,467 mil. eur, no v skutočnosIng. Patrik Sabov
ti sme sa dostali na hodnotu
Pozícia: ekonomický riaditeľ
31,581 mil. eur, čím sme prekročili plán o viac ako 5 mil. eur. Ešte
lepší ukazovateľ je hospodársky výsledok firmy, kde bol plán
za toto obdobie 704 tisíc eur, no už teraz sa nachádzame na
hodnote 1,006 mil. eur.
Kedy prekonáte plánované hodnoty?
Rozhodli sme sa pristúpiť k úprave pôvodného plánu. Konkrétne je našim cieľom v roku 2022 dosiahnuť stavebné výkony
v objeme 55,5 mil. eur a hospodársky výsledok 2,1 mil. eur.
Pôvodné hodnoty boli 44,72 mil. eur pri stavebných výkonoch
a 1,021 mil. eur pri hospodárskom výsledku. Urobili sme to
preto, lebo v minulosti keď sa nám nedarilo realizovať plánované hodnoty ukazovateľov, tak sme postupovali opačne. Teda
sme upravovali plán smerom nadol. Je to teda správny postup.
Podľa čoho ste nastavili nový plán?
Je to dôsledok toho, že sa nám podarilo získať zákazky, o
ktorých sme ešte na začiatku roka nevedeli, či ich budeme
realizovať. To nám umožnilo a ešte aj umožní, reálne vyfakturovať viac výkonov. Zmena plánu, je teda naozaj zodpovedným krokom. Predchádzala tomu fáza konzultácií so všetkými
stavbyvedúcimi, ktorí mali posúdiť svoje projekty a nastaviť
im zrkadlo. Tie hodnoty teda vychádzajú priamo z terénu a
od ľudí, ktorí stavby riadia. Okrem toho, sme k zmene plánu
pristúpili aj preto, že nechceme poľaviť v našom úsilí neustále
sa zlepšovať. Pri predčasnom splnení plánu by totiž mohla nastať aj situácia, že niektoré stavby by meškali alebo by nedosahovali potrebnú kvalitu.
Vývoj tržieb

vyjadrené v tis. EUR
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Vývoj hospodárskej činnosti
Január

-101
Február

103

Marec
Apríl
Máj
Jún

vyjadrené v tis. EUR

Júl

181
44
195
276
308

Aký vývoj očakávate v najbližších mesiacoch?
Ten plán chceme splniť už iba na základe stavieb, ktoré máme
momentálne v portfóliu. Ťažiskové projekty súčasnosti sú
Rezidencia Albelli, Obytný súbor Nová Trnava a Nemocnica
Šaca. Zároveň sa z pohľadu nových stavieb, už zameriavame
na rok 2023. Tam smerujeme všetky naše aktivity. Máme dobrý
základ, keďže už z aktuálne realizovaných projektov, nám prechádza do ďalšieho roku objem stavebných výkonov v hodnote
22 mil. eur.. Nie je to zlé číslo, keďže predstavuje úroveň 50
percent z nášho plánu. Avšak cítime, že nás na tomto poli čaká
množstvo úsilia, pretože počet nových zákaziek cez verejné
obstarávania na stavebnom trhu neustále klesá. Musíme sa teda
viac sústrediť na súkromný sektor.

Obytný súbor Nová Trnava

Prehľad aktuálnych stavieb
Akadémia ozbrojených síl
Projekt rieši stavebné úpravy jestvujúcich objektov akadémie
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, pre potreby zníženia energetickej náročnosti budov. Objekty boli postavené v 80-tych
rokoch minulého storočia. Ich konštrukčné riešenie v súčasnosti
nezodpovedá aktuálnym požiadavkám na energetickú bilanciu. Vonkajší vzhľad objektov sa konštrukčne nemení, k zmene
dôjde iba vo farebnom ladení všetkých objektov. Navrhované
farebné riešenie objektov bude v odtieňoch sivej. Okná a dvere
budú bielej farby.
december 2021 - december 2022

apríl 2021 - apríl 2023

SOŠ polytechnická
Medzilaborce
Prvá etapa projektu, je zameraná na zlepšenie priestorových
kapacít a zároveň je investíciou do materiálno-technického
vybavenia školy. Práce sú naplánované na obdobie 540 dní.
Súčasťou sú rozsiahle investície do rekonštrukcie stavebných
úprav objektov školy, spoločného pracoviska s podnikateľmi,
prístavby stolárskej dielne a napokon aj do modifikácie a terénnych úprav areálu.
september 2021 - marec 2023

október 2020 - október 2022
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Realizácia kardiocentra

Termín realizácie: apríl 2022 - december 2022

Nemocnica Šaca
Rýchlo, kvalitne a za primeranú cenu. Práve tento
slogan, ktorým sa riadi spoločnosť Chemkostav, je
ako ušitý pre stavbu Nemocnica AGEL - Šaca. V jej
komplexe vyrastá úplne nové špičkové oddelenie
Kardiocentra. Šéfom celého projektu je Ing. Tibor
Mačuga ml., ktorý už patrí medzi špecialistov na
zdravotnícku výstavbu. Preto sme mu položili niekoľko otázok, súvisiacich s aktuálnym stavom.
Skúste charakterizovať tento projekt?
Vybudovanie Kardiocentra spočíva vo vytvorení úplne nového
špičkového oddelenia, zameraného na srdcovú a cievnu
problematiku. Všetko „pod jednou strechou“ či už z pohľadu
pacienta, tak aj z pohľadu personálu. Projekt zahŕňa vlastné
zázemie ako šatne a denné miestnosti, tak aj ambulancie,
operačné sály, JISky a nesmú chýbať lôžkové časti. To všetko
si samozrejme vyžaduje aj veci „pod kapotou“, k čomu nám
prislúchajú aj strojovne vzduchotechniky, elektro napájania
a prekládky stúpačiek medicinálnych plynov.
Čo je pri tomto projekte najnáročnejšie?
Orieškom celého projektu je lehota výstavby. A to nie len pre
nás, ale aj pre investora, keďže v čase keď sme práce započali, viac ako polovica z dnes zazmluvneného rozsahu ešte
nebola ani nakreslená. To všetko okoreňuje fakt, že z pohľadu
nemocnice nejde o rekonštrukciu oddelenia, hoci stavba sa
realizuje v jestvujúcich objektoch nemocnice, ale ide naozaj
o vytvorenie úplne nového oddelenia s náborom nových zdravotníkov, čo má za následok zmeny požiadaviek za pochodu,
často krát aj na už zrealizovaných veciach. O požiadavkách na
stavebnú pripravenosť pre špeciálne medicínske technológie
nehovoriac. Práce sme započali na jar tohto roka a v priebehu jesene, by chceli začať prevádzku s prvými ambulanciami
a lôžkami. Naše práce by mali definitívne skončiť do konca
roka pričom ostáva ešte realizácia, ktorú si rieši investor samostatne ako je spomínaná montáž technológie či interiérového
vybavenia.
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Aké opatrenia tam musíte dodržiavať?
Najzákladnejšou požiadavkou nemocnice bolo, aby sa pracovníci
stavby nepohybovali vo funkčných prevádzkach a živých častiach
nemocnice.

Neostávalo nám teda nič iné, len vyriešiť
ako sa do stavby denne dostávať cez
fasádu. Na 2. NP sme si vytvorili rampu,
no pre lôžkovú časť na najvyšších
podlažiach využívame exteriérový
stavebný výťah.
Ako to už býva, teória a prax sa nie vždy zhodujú a už zakrátko sa
ukázalo, že požiadavky nemocnice sú až protichodné. Ten rozsah
prác a prekládky jestvujúcich stúpačiek či realizácia aj niektorých
časti diela, je jednoducho nerealizovateľná bez toho, aby nedošlo ku križovaniu stavby a prevádzky. Samozrejme vo všetkom sa ale
stavba prispôsobuje nemocnici a množstvo prác realizujeme len na
základe vopred dohadovaných „časových slotov“, keďže musíme rešpektovať pracovnú dobu rôznych ambulancií, či termíny plánovaných
operácií a podobne. Samozrejme väčšina ľudí prestala vnímať COVID
situáciu, keďže tie čísla na Slovensku nie sú až také dramatické, no
naďalej je v platnosti opatrenie, že v priestoroch nemocnice je povinný respirátor, čo musíme vo funkčných prevádzkach dodržiavať.
Akú organizáciu stavby ste zvolili?
Lehota výstavby je ten oriešok ktorý lúskame každý deň. O nejakom systematickom plánovaní či organizovaní je ťažko hovoriť,
keďže sa to kreslí za pochodu a dokonca nám investor už aj
otočil samotnú stavbu a časti kde sme plánovali končiť, chce
odovzdávať medzi prvými. Nehovoriac o samotnom rozsahu prác,
ktorý sa zatiaľ len rozrastá a nedokážeme tak nastaviť ani obsadenie technikmi a rozdelenie diela na časti. O to väčší tlak je na nás
a našu schopnosť improvizovať, spolu s našimi poddodávateľmi.
Staráme sa o to, aby sme pre všetky požiadavky investora dokázali
vytvoriť stavebnú pripravenosť pre ostatné odborné profesie a venovali sa viac tak samotnej realizácií než diskusiám o koordinácii.

Aktuality a zaujímavosti
Zdražovanie v stavebníctve
Zvyšovanie cien stavebných materiálov a výrobkov, ktoré ešte viac akcelerovala ruská agresia proti
Ukrajine, naďalej potrvá. Rusko a Ukrajina sú totiž
druhí a tretí najväčší vývozcovia ocele, Ukrajina a
Bielorusko zabezpečovali 40 % armovacej ocele pre
Európu, pričom rastúce ceny energií zdražujú energeticky intenzívne stavebné výrobky.
Tím Chemkostav

Športový deň

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) o tom informoval v súvislosti so stretnutím odborných skupín Zelenej
dohody pre budovy, európskeho projektu zameraného na
transformáciu ku klimatickej neutralite. Zväz stavbárov je koordinátorom tohto projektu na Slovensku.

V zdravom tele zdravý duch. V duchu tohto hesla
sa niesol firemný Športový deň aj tento rok.
Zamestnanci spoločnosti sa dňa 14.9.2022 stretli v krásnom
prostredí Liptovského Jána, aby si zmerali sily v niekoľkých druhoch športu. Muži aj ženy, si prišli na svoje pri futbale, volejbale
či bowlingu. O zábavu a dobrú náladu nebola núdza nielen na
športoviskách, ale aj pri večernom posedení.
Ceny rastú

Pre rastúce ceny aj v stavebníctve sa preto podľa stavebných
podnikateľov treba zamerať na zvýšenie produktivity práce
cez spriemyselnenie stavebnej výroby využitím modulárnej
výstavby, ktorá už preniká aj do hĺbkovej obnovy budov,
3D-tlač, robotizáciu, využitie umelej inteligencie a autonómnych systémov.

V zápale hry

Rozbor
Dňa 29.04.2022 sa v priestoroch Bardejovských kúpeľov v
Hoteli Alexander, konal rozbor hospodárskej činnosti našej
spoločnosti za rok 2021 a 1Q 2022. Program obsahoval okrem
oficiálnej časti, aj priestor pre neformálne posedenie vo
večerných hodinách, či návštevu wellness centra.

Tieto inovácie sú závislé od implementácie digitálnych technológií v stavebníctve, ktoré na Slovensku výrazne zaostávajú a
ohrozujú transformáciu odvetvia na klimaticky neutrálny sektor.
Stavebníctvo by malo byť kľúčovým sektorom pre dosiahnutie
klimatickej neutrality do roku 2050.
„Na to, aby stavebníctvo na Slovensku úspešne zohralo túto
úlohu, je nevyhnutné zmeniť celospoločenské priority a priority
vlády v oblasti podpory výskumu a vývoja smerom k aplikovanému výskumu a vývoju inovácií v stavebníctve. Podpora
podnikateľských zámerov musí smerovať hlavne do tohto sektora, aby sa tieto inovácie dostali do praxe,“ uviedol generálny
sekretár ZSPS Marek Malina.
„Keďže náklady na bývanie už prekročili únosnú hranicu s
negatívnym vplyvom na sociálny zmier a energetická chudoba sa stala významnou hrozbou, zvýšenie produktivity práce
v stavebníctve je najvyššou prioritou na normalizovanie stavu
smerom k cenovo dostupnému bývaniu,“ upozornil.
Rezidenčné a kancelárske budovy, ktoré zaberajú najväčšiu časť
zastavanej plochy v EÚ, by sa podľa ZSPS mali transformovať na
budovy s nulovými emisiami, ako aktívne prvky energetických
sietí. „Bude to vyžadovať veľa zmien, vrátane verejného
obstarávania, v ktorom najnižšia cena nemôže naďalej byť
jediným kritériom, a aj technologická neutralita nemôže byť
mantrou,“ podotkol Malina.

Prezentácia výsledkov
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Betónovanie podchodu

Termín realizácie: október 2021 - september 2023

TIOP Trebišov
Jedným z ťažiskových projektov firmy, je v týchto
mesiacoch stavba pod názvom Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov. Chemkostav
týmto dielom, zároveň po prvý krát vstúpil, aj
priamo do segmentu železničného stavebníctva.
Projektovým manažérom tohto komplexu je
Ing. Stanislav Homza, ktorý nám o ňom poskytol
viac podrobností.
Aký bol doterajší priebeh výstavby?
Stavba pokračuje podľa naplánovaného harmonogramu
s menšími aktualizáciami, hlavne z dôvodu nutnosti realizácie
aj naviac prác. Do dnešného dňa, sú už zrealizované všetky
podzemné inžinierské siete pod terminálovými komunikáciami. Hotové sú aj odstavné plochy pre autobusy, všetky
konštrukčné vrstvy, obrubníky pre nástupiská, chodník pre
cestujúcich a aj stožiare verejného osvetlenia pre autobusovú
časť. V mesiaci september sa začali práce na oceľovej konštrukcii zastrešenia nástupísk pre autobusy a realizácii finálnej
vrstvy terminálových konštrukcií a odstavných plôch pre autobusy, na ploche približne 6000 m2. Súčasne prebieha výstavba
podchodu a inžinierských sietí v koľajisku. Realizuje sa výmena
železničného spodku v mieste nového ostrovného nástupišťa, taktiež železničného zvršku v úseku 990 m a montáž
betónových podvalov a koľajníc.
Čo bolo doteraz najťažšie a prečo?
Zatiaľ najťažšie, bolo vysporiadanie sa s vysokou hladinou
podzemnej vody, v mieste realizácie budúceho podchodu a
riešenie spôsobu zníženia hladiny spodných vôd v koľajisku,
s prihliadnutím na neustálu prevádzku širokorozchodnej koľaje. Bolo preto nutné zrealizovať 13 m hlboké čerpacie studne,
v blízkosti budúceho podchodu. Keďže prieskum tejto lokality
bol realizovaný ešte v roku 2015, neboli sme si istí, či tento
spôsob bude fungovať. S pomocou priaznivého počasia
však studne veľmi pomohli a tak zvládame udržiavať hladinu
spodnej vody v primeraných úrovniach. Čerpadlá v studniach
sú v nonstop prevádzke už 4 mesiac.
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Aké špeciálne stroje ste na stavbe použili?
Jednalo sa o zariadenie, ktoré slúži na čistenie starého koľajového lôžka, ktoré bolo súčasťou projektovej dokumentácie.

Tento stroj, jednoducho dokáže spod
podvalov koľaje vyťažiť štrk zo
zelezničného zvršku a roztriediť ho na
jednotlivé frakcie.
Napríklad oddelí frakciu 32/63 od ostatných frakcií. Potom ju na
dopravníkovom páse hneď sype na vagóny, ktoré sú súčasťou
stroja. Tento stroj zabezpečoval náš dodávateľ, ktorý má zazmluvnené nosné objekty železničnej časti tejto stavby.
Aké opatrenia súvisia s týmto projektom?
Pracujeme za plnej prevádzky železničnej dopravy a širokého
rozchodu. Keďže širokorozchodná trať je hneď prvá pri výpravnej
budove a práce prebiehajú na koľajach, ktoré sú za ňou, vždy
musíme komunikovať s výpravcom pre široký rozchod a dbať na
to, aby nedošlo ku kolízií strojov, ktoré vchádzajú do koľajiska
a vlakom. Taktiež z dôvodu, že pôvodný podchod je už zbúraný,
široká verejnosť musí prechádzať na ostrovné nástupište cez
úrovňový prechod, čo nám veľmi komplikuje práce. Nové objekty
sa tak nachádzajú aj v priestore, kde sa pohybuje verejnosť. V autobusovej časti sme to vyriešili tak, že sme chodcov presmerovali
na už zrealizovaný chodník pre cestujúcich.
Aké sú ďalšie fázy projektu?
Ďalšou fázou je realizácia Prevádzkovo technologickej budovy
a realizácia nového ostrovného nástupišťa v polovičnom profile
spolu s koľajou NR č. 1. Po ich ukončení sa môže realizovať druhý
polovičný profil nástupišťa a koľaj NR č. 4. Zároveň budeme
napredovať v realizácií podchodu, odstavných plôch pre automobily a ostatných spevnených plôch. Už do konca tohto roku,
plánujeme dať do užívania terminálové komunikácie a odstavné
plochy pre autobusy, chodník pre cestujúcich, všetky inžinierské
siete pod autobusovou časťou a zastrešenie nástupisk.

Pracovný priestor hlavnej účtovníčky

Hlavná účtovníčka
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. Kataríny Homoľovej opýtali priamo, na
zákulisie jej novej pracovnej pozície.
Ako dlho pôsobíte vo firme?
Môj prvý kontakt so spoločnosťou Chemkostav bol v roku
2007, kedy som ako študentka vysokej školy absolvovala prax
na personálnom oddelení. Následne som každoročne cez
letné prázdniny brigádovala na recepcii. Po štátniciach, som
v júli 2010 nastúpila na sekretariát, ako asistentka generálneho
riaditeľa. Na tejto pozícii som pracovala necelé tri roky, keďže
som sa medzičasom vydala a nastúpila na materskú dovolenku.
Po štyri a pol roku starostlivosti o 2 deti, som sa v júni 2017
vrátila do pracovného kolotoča. Už ale na ekonomické oddelenie ako účtovníčka. Začínala som pri materiálových faktúrach,
neskôr som prevzala agendu subdodávateľských faktúr. Minulý
rok v lete mi pribudla agenda úhrad a po ďalšom roku zastávam pozíciu hlavnej účtovníčky.
Čo všetko máte v náplni práce?
Ako hlavná účtovníčka zodpovedám za účtovníctvo spoločnosti, čo zahŕňa kontrolu, podávanie DPH, zostavovanie mesačných výkazov a ročnej uzávierky. Taktiež realizujem úhrady
a vybavujem upomienky, vediem agendu zálohových a penalizačných faktúr a robím zápočty. Komunikujem s audítorom
a finančnou správou. Zároveň spravujem účtovníctvo našich
dcérskych spoločností, Chemkostav IS, s.r.o. a Effect-Stav s.r.o.
Samozrejme, nebolo to jednoduché rozhodnutie akceptovať novú
pracovnú výzvu. Cítim obrovský rešpekt, pretože si uvedomujem
zodpovednosť, ktorú táto funkcia so sebou prináša. Som ale
vďačná za príležitosť posunúť sa v mojom pracovnom živote.

Aké sú Vaše pravidelné povinnosti počas týždňa?
Môj klasický pracovný deň začína kontrolou bankových účtov
spoločnosti. Momentálne máme aktívne účty v troch bankách,
teda skontrolujem zostatky, „stiahnem“ bankové výpisy do
systému k zaúčtovaniu a pošlem prehľad stavu účtov generálnemu a ekonomickému riaditeľovi. Následne sa venujem úlohám
podľa potreby. Venujem sa upomienkam, zálohovým faktúram,
prípadne operatívnym úlohám, ktoré mi boli pridelené. Každý
deň prechádzam došlé faktúry, kontrolujem ich vecnú a numerickú
správnosť. Až potom sa dostávajú do systému. Popoludní sa venujem kontrole jednotlivých účtov. Nakoľko som na tejto pozícii iba
krátku dobu, snažím sa nájsť si systém na kontrolu, aby som vedela
zachytiť prípadné chyby, ešte pred podaním DPH a mesačnou
uzávierkou. Štvrtky sa venujem príprave úhrad, kontrolujem stav
faktúr, zálohové faktúry, robím zápočty vystavených a došlých faktúr,
aby boli podklady, ktoré odovzdávam ekonomickému riaditeľovi,
v poriadku. Piatky mám vyhradené na samotné úhrady a popoludní
ešte dokončujem „resty“ z celého týždňa.
Čo sa týka pracovného náporu v mesiaci, už aj ako pre účtovníčku to
bol dátum „25“. Podanie DPH. Všetky faktúry z predchádzajúceho
mesiaca majú byť schválené, zaúčtované a skontrolované. Pre mňa
sa zmenou funkcie zmenila aj pozícia v tomto „reťazci“, keďže moja
práca v tento deň začína, keď si každá účtovníčka skontroluje svoju
agendu. Po podaní DPH sa vykonávajú mesačné operácie, uzatvára
sa mesiac a prichádza čas na kontrolu účtovníctva.
Budete realizovať zo svojej pozície, aj nejaké zmeny?
Myslím, že na posúdenie potreby nejakých zlepšení som na tejto
pozícii krátku dobu. Systém a jednotlivé procesy sú nastavené
a fungujú. Samozrejme, stále sa dá všetko vylepšiť, ale na to
potrebujem trošku času:-). Najťažšie obdobie ma ešte len čaká,
aj keď pre mňa je momentálne výzvou každý deň. Najväčšou výzvou je ale ročná uzávierka. Aj keď som niekoľko rokov na tomto
procese participovala, teraz budem účtovníctvo kompletizovať.
Je to pre mňa nová skúsenosť, takže ma čaká veľa študovania.
Ale verím, že s kolektívom ľudí, ktorých mám okolo seba na oddelení, to spoločne zvládneme.
Na záver by som chcela poďakovať vedeniu spoločnosti za túto
príležitosť a dôveru, a mojim kolegom, ktorí ma podporujú
a pomáhajú.
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Oddelenie po dokončení

Termín realizácie: december 2021 - august 2022

Nemocnica Poprad
Chemkostav realizoval projekt pod názvom
Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice
Poprad, a. s. V rámci stavby, došlo aj k rekonštrukcii oddelenia Neonatológie. Toto dielo mal
pod patronátom Ing. Tibor Mačuga ml.
V nasledujúcich riadkoch, si môžete prečítať jeho
postrehy súvisiace s procesom výstavby.

Na druhej strane z profesionálneho
hľadiska, asi niet náročnejšej stavby než
nemocnica. Bez ohľadu na verejný či
súkromný sektor.
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Po víťaznom zápase

Iuventa Michalovce
V Iuvente Michalovce neostal po minulej úspešnej
sezóne kameň na kameni. Na všetkých frontoch
počnúc hráčkami a končiac športovým riaditeľom
došlo k zmene. Novým šéfom lavičky, je tréner
Peter Kostka, ktorý nám odpovedal na naše otázky.

Čo chcete priniesť do tímu ako tréner?
Som zástancom systematickej, no náročnej kultúry trénovanosti. Som tímový hráč. Potrebujem okolo seba tím ľudí, ktorí
so mnou pracujú a s ktorými máme jasne rozdelené úlohy.
Dievčatá chcem nainfikovať presvedčením, že úspech nepríde,
pokiaľ budem športovcom iba 90 minút počas trvania tréningovej jednotky, ale 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Profesionalizmus na ihrisku i mimo neho, perfektná životospráva a
schopnosť obetovať mnoho času na úkor kamarátov, zábavy a
rodiny, to je to čomu úprimne verím a čím sa riadim. Tajomstvo
úspechu bude vždy spočívať v tvrdej práci. Určite sa chceme
prezentovať útočnou hádzanou. Radšej chcem vyhrať 30:29
ako 19:17. Touto filozofiou chceme predovšetkým prilákať
čo najviac ľudí na tribúny. Samozrejme, vydali sme sa ťažšou
cestou, ale veríme jej.
S akým kádrom pracujete?
Sme vo fáze pokladania základného stavebného kameňa. Tím
sa značne obmenil. Z majstrovského kádra odišlo 9 hráčok, v
číslach 85% gólov a úplne sa rozpadol kľúčový stred obrany.
Je preto jasné, že potrebujeme čas. Navyše sa tím extrémne
omladil, aktuálne je jeho vekový priemer 22,5 roka. Potrebujeme čas, de facto celú sezónu, zázraky na počkanie sa v profesionálnom športe jednoducho nedejú. Je jasné, že michalovskí
priaznivci i široká hádzanárska obec si zvykli na absolútnu dominanciu a bude pre nich náročné prehltnúť občasné zaváhania, ktoré však budovanie nového tímu prináša. Pridanou
hodnotou bude jasný odkaz v podobe zakomponovania našich
mladých dievčat a odchovankýň do sveta seniorskej hádzanej.
Z toho musí mať každý úprimný fanúšik radosť.

Ako by ste zhodnotili doterajšie účinkovanie družstva?
Tím je v procese. Od prvého tréningu som sa zameral na dve
veci - vybudovanie silnej kabíny či úprimných vzťahov v kolektíve a kvalitného obranného systému. Mali sme výbornú letnú
prípravu. Odohrali sme v nej veľa ťažkých zápasov proti špičkovým tímom z Poľska, Maďarska a bývalej Juhoslávie. Žiaľ, v poslednom prípravnom zápase sa zranila Ira Kompaniiets, čo značne
ovplyvnilo kvalitu našej defenzívy pri vstupe do kolotoča ligových
zápasov. Následne prišli prehry proti Slávii Praha a Kynžvartu. Od
toho momentu som na tréningoch videl vnútorne silný tím, ktorý
si mnoho vyrozprával do očí a začal ukazovať charakter. Dôkazom
je nielen zvládnutý psychicky náročný zápas v Stupave, ale predovšetkým domáca výhra nad najväčším konkurentom z Dunajskej Stredy. Áno, útok bol neraz tragický, chýbala väčšia ľahkosť a
kvalitnejšie rozhodnutia. Ale to akým spôsobom sme bránili, ako
úžasne bojovali a akú tímovú chémiu sme ukázali, bolo príkladné.
Aké sú ciele klubu v tejto sezóne?
Iuventa mala, má a bude mať vždy tie najvyššie ciele. Súčasne si
veľmi vážim, že sme sa s vedením klubu zhodli nielen na nevyhnutnosti prebudovať káder, ale mu aj dopriať čas, aby sme
mohli systematicky pracovať.

Športovým cieľom je obhájiť slovenský
titul a získať Slovenský pohár. Čaká nás
tvrdá práca, no máme na to 9 mesiacov.
Nemenej dôležitým klubovým cieľom je postupné otváranie dverí
do seniorskej hádzanej pre mladé dievčatá z našej akadémie.
Ja osobne chcem individuálne zlepšovať naše hráčky, posúvať
ich výkonnosť smerom k reprezentácii a zaujímavým zahraničným
angažmánom. Na medzinárodnej scéne je priviezť do Michaloviec európsku hádzanú aj do jarnej časti. Dlhodobo sa nášmu
klubu nedarilo preniknúť do ďalších európskych kôl. Urobíme pre
to maximum. Samozrejme, najskôr je potrebné prejsť cez prvú
prekážku, ktorou je švajčiarsky Winterthur. Oba zápasy odohráme
na domácej palubovke, čo bude určite veľká výhoda. Pevne
verím, že zápas priláka do Chemkostav arény početnú divácku
kulisu. Dievčatá si podporu zaslúžia.
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Tajnička na voľný čas

Naše ratolesti

Jubileá našich kolegov

Keď sa nahnevá muž, urobí veľa
hlúposti. Keď sa nahnevá žena,
neurobí nič, ...

(Apríl 2022 - September 2022)

Jubileum

Meno

25
30
30
30
30
35
35
40
45
45
55
55
65
70

Ing. Klačová Ľubica
Haidanka Ivan
Kucová Katarína
Ing. Mačuga Tibor ml.
Turdai Pavlo
Rushchak Oleksandr
Savchyn Mykhailo
Kuzovych Vitaliy
Janič Daniel
Ing. Sabov Patrik
Ing. Olšakovská Štefánia
Sijarto Anton
Ing. Mačuga Tibor
Adamčík Jaroslav

1. Dolná čeľusť
2. Obyvateľka Nemecka
3. Sebeckí ľudia
4. Domáce zviera
5. Odborník na súdne spory
6. Vojna (čes.)
7. Pohromade
8. Podujatie
9. Syntetické vlákno
10. Drobná žeravá čiastočka
11. Hrádza na vodnom toku
12. Epická tvorba
13. Nástroj na sekanie
14. Časť pretekov
15. Svetová strana
16. Zadanie

Oliver Mačuga: váha 3840 g a výška 52 cm, narodený 23.6.2022 v Košiciach v Nemocnici Šaca.

pomoc: EPIKA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Súťaž o hodnotný darček!
V ktorej lokalite sa uskutočnil Športový
deň firmy?
Odpovede zasielajte na adresu
media@chemkostav.eu alebo ich odovzdajte
na recepcii našej spoločnosti.
Výhercom súťaže z minulého vydania sa stáva
Chovančák Peter st.
Autor: Ján Bončík
Riešenie tajničky z minulého čísla:
Bytový dom Plavisko

Nájdite 10 rozdielov
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