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zamestnanci a subdodávatElia
nesmú remeslo podceňovať
Väčšina remeselníkov, ktorí sú v stavebnom kolobehu sa na miesto „činu“ dvakrát nevracajú.
Ich stavebný život ide ďalej a po dokončení a odovzdaní stavby idú ako sa hovorí ďalej. Jedným
z mála ľudí, ktorí prechádzajú už hotové a odovzdané stavby, je Ing. Peter Chovančák. V prípade
zistených nedostatkov posudzuje reklamácie, ktoré k stavebnej činnosti patria.

Vznik postupom času
Oddelenie reklamácií má oproti iným oddeleniam firmy kratšiu históriu. Jeho tvorba
bola podmienená prirodzeným rastom firmy,
ktorý prinášal viacero stavieb a samozrejme aj viacero povinností voči investorom. V
počiatkoch firmy sa všetky reklamácie riešili
prostredníctvom stavbyvedúcich, preto bolo
nutné nájsť systematické riešenie. Na prelome rokov 2003/2004 sa vedenie spoločnosti
rozhodlo vytvoriť oddelenie reklamácií, ktoré
funguje doteraz. „Pracoval som ako asistent
stavbyvedúceho. Do spoločnosti Chemkostav
som nastupoval ihneď po škole. Po dva a pol
roku na stavbách som dostal vedúcu funkciu
na tomto oddelení, kde pôsobím až dodnes,“
rozhovoril sa Peter Chovančák.

Vždy to má klesajúcu tendenciu
Štandartná reklamačná doba je päť rokov. Z
hľadiska investorov je teda nasledujúcich päť
rokov čas, ktorý majú na možné reklamácie,
ktoré, ako Ing. Chovančák hovorí, vo veľkej
miere využívajú. „Samozrejme, ak sa vžijeme
do kože všetkých investorov, je logické, že sa
snažia po odovzdaní stavby „vychytať všetky
muchy“, nájsť čo najviac chýb, ktoré by sme
mali odstraňovať na vlastné náklady. Povedal
by som, že niekedy ide doslova o skúšanie
našej trpezlivosti. Je to však veľmi špecifické,
každá stavba je niečim iná. Nedajú sa hádzať
všetky do jedného vreca. Našou základnou
úlohou je však posúdiť, či sú námietky investora oprávnené, keďže všetky opravy nám
samozrejme zvyšujú náklady. Najväčším problémom sú často strechy, na ktorých sa objavuje množstvo detailov, vyžadujúcich odborný
návrh a opravovanie.

lím, že jedna z najkomickejšíh bola príhoda,
keď nastal v objekte skrat, ktorý spôsobil
obyčajný slimák. Ďalšia komická situácia nastala, keď sme realizovali objekt, do ktorého
sa nasťahovala firma s množstvom zamestnancov. Ihneď po odovzdaní stavby nastali
problémy s neskutočným zápachom vo vnútri
budovy. Spolu s investorom sme si lámali hlavy nad týmto problémom. Nakoniec sa našli
nedostatky v projekte, ktorý realizovali páni
projektanti. Jednoducho navrhli vzduchotechniku tak, že vývod z WC končil pri nasávaní
nového vzduchu z vonkajšieho prostredia. Po
prerobení vzduchotechniky sa už teraz na tom
niekedy zabavíme, bol to jednoduchý problém,
ktorý však pri väčšej dôslednosti projektantov
vôbec nemusel nastať,“ poznamenal.

vždy je čo zlepšovať. V opačnom prípade to
stojí firmu nemalé peniaze. Pri oprávnených
reklamáciách preto musíme na dané miesto
cestovať a chybu odstrániť.“ Na samotných
cestách pri posudzovaní reklamácií strávi
Peter dosť času. „Teraz cestujem hlavne po
strednom a východnom Slovensku, čo je pre
mňa momentálne potešujúce,“ uzavrel debatu
vedúci reklamačného úseku.
			
(juke)

Opatrnosti nikdy nie je dosť
Ako Peter sám hovorí: „Opatrnosti nikdy nie je
dosť“. Väčšinu nedostatkov, ktoré sa pri odovzdávaní, resp. už odovzdaných stavbách nájde, vidím hlavne ja. Preto môžem povedať, že
kvalita realizovaných prác nie je na zlej úrovni.“ Jedným dychom však dodáva: „Určite
však zamestnanci a subdodávatelia nemôžu
svoje remeslo podceňovať a musia k svojim
povinnostiam pristupovať na 100%, pretože

Ing. Chovančák vo svojej kancelárii. Jeho
hlavnou úlohou je posúdiť, či je námietka investora oprávnená, keďže odstraňovanie závad nie je lacnou a jednoduchou záležitosťou.

Najkomickejšie boli problémy
so zápachom
Za deväť rokov, ktoré strávil Peter pri reklamáciách, si veru zaspomínal na všeličo. „Mys-

Najväčším problémom sú mnohokrát strechy, keďže tie sú najviac náchylné na možné nedostatky.

V Prešove rastie ďalšia z moderných nemocníc
Po výstavbe Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach a prístavby Radiológickeho oddelenia nemocnice Poprad, sme v
máji začali pracovať na ďalšej stavbe, ktorou
je prístavba pavilónu časti Nemocnice FNsP
J.A. Reimana v Prešove. Jedná sa o väčšiu
stavbu, ktorá bude prepojená spojovacím tunelom, stavbyvedúcim je Ing. Michal Bedaj.

Slávnostné otvorenie za účasti
ministra

Jedno z najväčších stavenísk za posledné
obdobie sa prebralo 1. apríla, počkalo sa na
poklepkanie základného kameňa ministrom
zdravotníctva a 11. apríla sme sa intenzívne
pustili do stavby moderného pavilónu časti
Nemocnice FNsP J. A. Reimana v jestvujúcom
areáli na Hollého ulici, v susedstve chirurgického monobloku. „Momentálne dokončujeme
základové pásy, robíme podkladové betóny a
začali sme s realizáciou prvého nadzemného
podlažia z celkových šiestich plánovaných.
Nový monoblok bude spojovacím tunelom
prepojený s chirurgickým, v ktorom sa robia
hlavné diagnostické vyšetrenia, čím odpadnú
náklady na prevoz pacientov,“ poznamenal
stavbyvedúci Ing. Michal Bedaj, ktorý sa s
niečim podobným stretol aj v neďalekých
Košiciach, kde „šéfoval“ stavbe Nemocnice
KOŠICE. „Celý pôdorys tejto stavby má 60x30
m, čiže rozlohou sme niekde pri 1800 metroch
štvorcových. V novej šesťpodlažnej budove
budú umiestnené 1. a 2. interná klinika, kardiocentrum, kardiológia, neurologická klinika,
geriatria, centrálny internistický príjem a lekáreň. Pri každom z oddelení sa ráta s ambulantnou a lôžkovou časťou. Výstavbou nového
monobloku sa celkovo zefektívnia aj ostatné
náklady na energiách a zvýši sa kvalita zdravotnej starostlivosti,“ dodal k stavbe Bedaj,
ktorého medzičasom nahradil Ing. Šándrik.

Stavebná porada stavbyvedúceho Ing. Michala Bedaja a vedúceho tesárskej partie Michala Rákociho.

Železo pripravené v našej ohýbarni sa používa aj na stavbe v Prešove.

Realizujeme aj Dúhu

Ďalšiu zaujímavú stavbičku realizujeme tiež
v Prešove, keďže investorom stavby je firma
so zaujímavým názvom Dúha. Pre túto spoločnosť pracujeme na ich nových administratívnych priestoroch, kde by sme mali byť zhruba
tri mesiace. Jedná sa o štvorpodlažnú budovu,
na ktorej sa podieľame vybudovaním železobetónového skeletu s izoláciami. „Robota nám
ide dobre, počasie sme vychytili dobré. O šiestej sme už na stavbe. Okrem samotného skeletu sa nám navýšili stavebné práce o nejaké
„drobnosti“, ktoré však zvládneme,“ povedal
jeden z remeselníkov.
(juke)

Chlapi na stavbe skeletu administratívnej budovy spoločnosti DÚHA Prešov.
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V ohybárni železa na plné obrátky
Dôležitou časťou stavieb a najmä železobetónových konštrukcií je aj časť, ktorú tvorí železná konštrukcia. Ako jedna z mála firiem máme
vlastnú ohybáreň železa, ktorá pripravuje železné konštrukcie pre väčšinu našich stavieb.

Keďže sme v mesiaci máj pracovali aktívne
na viacerých stavbách, kde sa realizoval skelety stavieb napr. prístavba Liečebného domu
OZÓN v Bardejovských kúpeľoch, Nemocnice Prešov a ďalších. Bolo práce aj pre našu
ohybáreň plechov, ktorá sa nachádza v areáli
starého sídla Chemkostav, a.s. Michalovce
na Priemyselnej ulici v Michaloviach. „Práce
prebiehajú od siedmej do pol štvrtej popoludní, pracuje tu až sedemnásť ľudí, ktorí pripravujú rôzne piloty, armatúry, základové pätky
a pod.. Pre viacero našich stavieb, resp. pre
rôzne spoločnosti, ktoré si naše služby objednávajú. „Môžem povedať, že teraz je práce
vyše hlavy, čo je dobré, “ poznamenal vedúci
Juraj Soták.

Výroba panelov v plnom prúde
Okrem mnohých činností na ohýbanie železa,
ktoré realizujú chlapi, samozrejme nesmieme

Pracovníci ohýbarne sa v týchto mesiacoch nenudia. Michal Bendžúch a Václav Havrila, majúokrem klasickej prípravy železných konštrukcií, plné ruky práce aj s panelmi.
zabudnúť aj na jedinú ženu, ktorá je žeriavníčkou v priestoroch ohybárne, vyrábame aj
rôzne prefabrikáty. „Odlievame aj stenové
stropné panely pre vodojemy a cestné panely,
ktoré odlievame vo formách v našich vonkajších priestoroch. Za posledné dva mesiace
sme zrealizovali vyše 350 ks. týchto panelov.

Máme tiež certifikát na kalichy pre cestné
panely, ktorých sa za rok nazbiera neúrekom.
Momentálne je väčšia časť realizovaných prefabrikátov pre spoločnosti, ktoré si ich u nás
objednávajú,“ dodal na záver Soták, ktorého
medzičasom nahradil Ing. Hamara.
		
(juke)

Relaxcentrum ARÉNA otvorené
V sídle našej spoločnosti máme opäť niečo
nové. Otvorilo sa totiž Relaxcentrum ARÉNA,
ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Slávnostné otvorenie sa konalo priamo v CHA.

Komplexné služby
pre rehabilitáciu

Milovníci športu si môžu odteraz okrem divácky atraktívnych zápasov oddýchnuť aj v
modernom centre s názvom Relaxcentrum
ARÉNA. Hlavným realizátorom myšlienky je
masér hádzanárok Iuventy Michalovce Maroš Hlad a MUDr. Marián Biľo. ktorý nám v
krátkosti zhrnul, aké služby môžu návštevníci
očakávať: „Budú to komplexné relaxačné služby, masáže, vírivá vaňa, fínska sauna, eukalyptové zábaly, muzikoterapia, arómaterapia,.
Časom by sme chceli doplniť lávové kamene,
a ak sa to bude pozdávať športovcom, tak by
sme radi doplnili služby aj o modernú kyslíkoterapiu.“ Časy budú samozrejme vyhradené
aj pre širokú verejnosť, ktorá môže využiť takéto komplexné služby pod jednou strechou.
		
(juke)

Zástupca primátora Benjamín Bančej spolu s MUDr. Mariánom Biľom pri otváraní Relaxcentra.
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Jubilejné stretnutie po 59 rokoch
Pôvodný Chemkostav bol svojho času renomovaná firma v rámci priemyselného stavebníctva niekdajšej ČSSR, neskôr federatívnej
republiky a začiatkom 90.-tych rokov aj Slovenskej republiky. Závod 20 postavil veľa dôležitých stavieb predovšetkým na Zemplíne.
Pri príležiosti 59. výročia sa stretli v piatok
27. mája bývalí zamestnanci Chemkostavu –
Závodu 20 Michalovce. Iniciátorom tohto milého podujatia bol podpredseda predstavenstva Ing. Stanislav Janič. Asi stovka bývalých
zamestnancov sa tak mohla schuti porozprá-

Najstraší „Chemkostavák“ Vojtech Dráč,
ktorý má 86 rokov.

vať v priestoroch reštaurácie ARÉNA o starých dobrých časoch v tomto závode, ktorý je
právom pýchou stavebníctva zemplínskeho
regiónu a jeho nástupcom je práve naša spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce.

Slová hlavného usporiadateľa
Ing. Stanislava Janiča

„Pôvodný Chemkostav, ako ho každý pozná,
bol svojho času renomovaná firma v rámci priemyselného stavebníctva niekdajšej ČSSR. Náš
Závod 20 si mnohí určite pamätajú, postavili
sme veľa dôležitých stavieb predovšetkým na
Zemplíne. Keďže som spolumajiteľom terajšieho Chemkostavu, a.s., som rád, že stále nesieme meno tejto úspešnej spoločnosti a šírime
jej renomé aj naďalej. Osobne si myslím, že to
bola dobrá myšlienka pripraviť takéto stretnu-

tie. Keď sa tak dívam na týchto ľudí, je medzi
nami aj bývalý zamestnanec, ktorý má už úctyhodných 86 rokov. Je tu aj človek, ktorý bol pri
zrode Chemkostavu ešte v roku 1954 a mnoho
ďalších, ktorým treba vzdať úctu za to, čo je za
nimi vidieť. Netreba stále myslieť len na prácu,
je treba si nájsť čas aj na takéto stretnutie“.

Ing. Tibor Mačuga:
„Sme pokračovateľom“

Určite sme radi, že sa takéto stretnutie podarilo
zorganizovať. Začiatkom tohto roka, kedy sme
mali posedenie, sme sa bavili o tom, že novodobý Chemkostav má už 15 rokov a má teda
„občiansky preukaz“. Bývalý Chemkostav by
dnes mal 59 rokov, a to je úctyhodné číslo, ktoré
vzbudzuje rešpekt a úctu. Postupom času sme
vybudovali firmu, ktorá stále drží meno Chemkostav a je jej pokračovateľom. Som rád, že sme
si vypracovali dobré meno
doma aj v zahraničí. Dostali
sme sa do prvej 10-tky stavebných spoločností a aj v
období stavebnej recesie
sme prežili a posúvali sme
firmu dopredu. Dokázali
sme každému, že aj firma
z mesta ako sú Michalovce, dokáže stavať veľké
projekty. Osobne by som
bol určite rád, ak by sme
sa dožili aj s našou firmou
takéhoto výročia.“

Partia bývalých zamestnankýň Chemkostavu - Závodu 20.

		

(juke)

Jubilejného stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák.

Staré fotografie boli „v kurze“.

4

Dobrá voda nadovšetko
V máji sme začali realizovať ďalší projekt,
ktorý bude prospešný širokému obyvateľstvu
mikroregiónu Bardejov – Horná Topľa. Jedná
sa o zvýšenie napojenia obyvateľov na vodovod a kanalizáciu. Doba trvania výstavby by
mala byť bezmála dva roky a miera prospešnosti pre verejnosť bude mať dlhoročné účinky.

technológie, usadzovacie nádrže.

Štyri etapy

Ako sme už spomínali, realizácia stavby prebieha za plnej prevádzky. „V stavebnom povolení

je celý projekt rozdelený na štyri estapy. Nie je
to jednoduché, keďže po dokončení prvej etapy musíme vždy túto časť odovzdať, táto musí
byť skolaudovaná so všetkým, čo k tomu patrí.
Je to viazané hlavne na čistotu vody, preto sa
po každom stavebnom úkone kontroluje, či čistička spĺňa stále svoj účel,“ podotkol stavbyvedúci Mihoč. 		
(juke)

Menšie problémy s podzemnou vodou

Celá realizácia projektu beží za plnej prevádzky čističky odpadových vôd. Navyše k tejto
prevádzke sa pridali aj spodné vody, ktoré
musia chlapi každý deň odčerpávať. „Spodná
voda je momentálne najväčším problém, keďže sa nachádza hneď pod povrchom, zhruba
dva metre,“ uviedol stavebný majster Žolna.
„Všetko je spolu prepojené, preto nemôžeme
nič robiť bez toho, aby sme niečo obišli. Ak
chceme robiť nejaký stavebný úkon, všetko
musí byť dopredu naplánované. Akonáhle
niečo dokončíme, musí prísť na rad osádzanie technológií od subdodávateľov,“ doplnil
svojho kolegu stavbyvedúci Ing. Pavol Mihoč. Nové objekty budú lapače štrku, lapače
piesku, rekonštrukcia čerpacej stanice, provizórne čerpacie studne, nové potrubia, nové

Stavbyvedúci Ing. Pavol Mihoč nám ukázal plán zvýšenia napojenosti obyvateľov na vodu a
kanalizáciu v bardejovskom okrese. Jedná sa o rozsiahlejšiu stavbu, ktorá bude prospešná
pre väčšinu obyvateľov tohto mikroregiónu.

Bardejovské kúpele opäť bohatšie
Popri dlhšej stavbe, ktorou je ČOV v Bardejove
sme začali pracovať aj na rozšírení Liečebného
domu OZÓN, ktorý má dlhú tradíciu v známych
Bardejovských kúpeľoch. Našu návštevu na
tejto stavbe však sprevádzal výdatný dážď,
čo výrazne sťažilo prácu našich remeselníkov.

prác stavebný majster Slavomír Chudík.

Metre štvorcové idú veru pomaly

Aj chlapi sa veru posťažovali na komplikovanosť samotnej klenby. „Ide nám to fakt dosť
pomaly aj napriek tomu, že sa veľmi snažíme.

Za celý týždeň po nás vidieť málo roboty, musíme to však dokončiť, potom to pôjde lepšie,“
podotkol jeden z prítomných remeselníkov. Za
dva mesiace by mali byť naše práce na tomto
liečebnom dome ukončené a nastúpia spoločnosti, ktoré dokončia to, čo sme začali. My len
dodajme, že na celú stavbu sa prídeme pozrieť
s naším objektívom aj zvnútra.
			
(juke)

Najzložitejšou je kruhová klenba

Hlavnou časťou našej práce na prístavbe Liečebného domu OZÓN je železobetónový skelet.
Dominantnou časťou prístavby bude moderný
bazén, ktorý bude v prekrásne presklenej
„Zimnej záhrade“. „Zrealizovali sa základové pásy, najzložitejšou vecou na celej stavbe je jednoznačne klenba. Keďže šalovanie
okrúhleho objektu je veľmi zložité, vyžaduje
si to hlavne pevné nervy. V podstate sa dosť
narobíme, kým pripravíme kompletnú klenbu.
Momentálne pracujeme na prípravách už tretí
deň, nemôžeme použiť systém DOKA, preto si
pomáhame klasickými doštičkami, je to jednoducho mravčia práca, ktorá však bude mať
veľmi dobrý výsledný efekt. „Dá sa povedať,
že staviame vo vzduchu,“ uviedol na margo

Pri našej návšteve liečebného domu OZÓN nás zastihla veru poriadna prietrž mračien, práce sa
museli na chvíľu prerušiť. Na foto zľava: Bujdoš Gabriel, Hajaš Marcel a Marčák Jozef.
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Na dres pribudne štvrtá hviezdička v podobe

Kapitánka Tobiášová patrila k oporám tímu.

Všetko sa to začalo na domácej palubovke Chemkostav ARÉNY.

Aj mladá brankárka Gubíková predvádzala
fantastické zákroky.
Patrícia Wollingerová strieľa gól do súperovej siete. Zaplnené hľadisko sa malo na čo dívať.

Po zápase sa dievčatá mohli s kľudom pozrieť do hľadiska.

Takéto skóre svietilo po prvom domácom zápase na časomiere.
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majstrovského titulu, vo finále sme zdolali Šaľu
Dokázali sme to, aj takto sa dá charakterizovať cesta za doteraz štvrtým titulom Majsteriek Slovenska žien. Vo finále sme dokázali
jednoznačne poraziť družstvo Šale a zaslúžene
sme sa tak radovali z dosiaľ štvrtého titulu.

Začalo sa to v Chemkostav ARÉNE

Pred prvým zápasom uviedol náš klub do siene
slávy legendu slovenskej hádzanej Andreu Šalátovú, ktorá získala v drese Michaloviec titul
Majsterky Slovenska v roku 2003. Vstup do
zápasu bol pomalší, Iuventa si však do polčasu
vypracovala trojgólový náskok, ktorý dokázala
do záveru zápasu zvýšiť na rozdiel desiatich gólov, a tak bez väčších problémov začala cestu
za majstrovským titulom. V druhom domácom
zápase sa hrala vyrovnanejšia hádzaná, výsledkom čoho bolo aj polčasové skóre 14:14.
Po zmene strán však naše dievčatá nenechali
nič na náhodu a postupne si vypracovali opäť
až desaťgólový náskok. Po dvoch zápasoch tak
Iuventa viedla a zabezpečila si zápasový mečbal, ktorý plánovala v Šali aj využiť.

Zo Šale s titulom v rukách

Do Šale cestoval náš klub s jasným cieľom,
získať v prvom zápase víťazstvo, a tým aj
štvrtý titul v klubovej histórii. Húževnatý súper
dlho odolával, avšak zlom nastal v prvej časti druhého polčasu, keď naše dievčatá zvýšili
počas šiestich minút na rozdiel siedmich gólov,
čo sa v závere ukázalo ako rozhodujúce. V záverečných minútach súboja spečatila naše víťazstvo na 25:22 Zuzana Hollá, a mohli nastať
majstrovské oslavy. Keďže sme v tejto sezóne

Majsterky Slovenska 2010/2011. Horný rad zľava: D. Daniš, T. Trehubová, J. Lajčák, Z.
Hollá, M. Rebičová, I. Kudročová, L. Gubíková, P. Wollingerová, L. Tobiašová, I. Mičiníková,
P. Szollosi, T. Mačuga, G. Dorič, P. Sabov. Dolný rad zľava: J. Bachyreva, T. Szollosiová, K.
Hvostaľová, M. Bačíková, D. Horňáková, L. Kalaninová, A. Polláková.
získali aj Slovenský pohár, môžme sa teda hrdo
pýšiť povestným double.

Oslavy na námestí

Čerstvé Majsterky Slovenska, hádzanárky Iuventy Michalovce, v pondelok vynahradili svojim priaznivcom, ktorí neboli v sobotu priamo v
Šali, majstrovskú radosť. Už tradične - keďže
aj všetky doterajšie triumfy potvrdili na šalianskej palubovke - sa predstavili v centre Michaloviec. Celá akcia odštartovala už o 15.00 hod.
pozvaním k primátorovi mesta Michalovce

V nablískaných veteránoch sa čerstvé majsterky povozili centrom mesta
Michalovce. V tomto prípade Lucia Tobiášová, Terézia Szollosiová a Dominika Horňáková.

7

Viliamovi Záhorčákovi. Ten vyzdvihol účinkovanie našich hádzanárok, ocenil ich športové
majstrovstvo a vyjadril poďakovanie za to, že
mestu robia skvelú reklamu. Každá z hráčok sa
potom zapísala do pamätnej knihy, dostala darček a nasledovalo spoločné fotenie. Keďže pri
podobných oslavách v minulosti už boli využité
konské koče či limuzíny, tentoraz prišli na rad
veterány. Pred michalovským magistrátom čakali na naše zlaté dievčatá tri nestarnúce tátoše a hráčky sa po skupinkách previezli na týchto ligotajúcich sa starčekoch.
(jk)

Kapitánka tímu Lívia Kalaninová preberá majstrovský pohár.

„Starý Chemkostavák“ oslavoval

Vedúci výrobného úseku Peter Demčák blahoželá majstrovi Antonovi Žolnovi.
Oslava 20+30, nie päťdesiat
22. februára oslavoval náš kolega Anton Žolna okrúhle päťdesiate výročie. Pri našom rozhovore poznamenal jeho kolega, stavbyvedúci
Ing. Paľo Mihoč, že sa oslavovalo 20+30, nie
päťdesiat. Potom sme trocha vyspovedali samotného oslávenca. „V terajšom Chemkostave
pracujem viac ako pätnásť rokov. Bol som zamestnancom aj toho minulého ChemkostavuZávodu 20. Rád si zaspomínam na kúpalisko v
Ráztokoch, ktoré sme postavili a patrí k veľmi
zaujímavým,“ poznamenal „starý“ majster Žolna. Oslava sa už klasicky konala v reštaurácii
ARÉNA, v ktorej sa stretli najbližší kolegovia.
Majster Žolna dostal od kolegov dovolenku,
na ktorej môže načerpať nové sily do stavbárskeho života. Celá oslava mala iskru a my sa
samozrejme pripájame ku gratulantom. 		
			
(juke)

OSLÁVENCI
DURKOŠ Štefan

35 rokov

IVAN Maroš

40 rokov

BAK Emil

45 rokov

GIRIČ Vladimír

45 rokov

HRUBÝ Jozef

45 rokov

JURČO Jozef

45 rokov

MORAVEC Ladislav

45 rokov

ŠANDRIK Peter

45 rokov

ČOPIK Jozef

50 rokov

HAVRILA Vincent

50 rokov

IVAN Emil

50 rokov

SPIŠAK Jozef

50 rokov

ŽOLNA Anton

50 rokov

KRALIK Štefan

55 rokov

JURO Michal

60 rokov

PAZDERÁKOVÁ Anna 60 rokov
TIRPÁK Ladislav

65 rokov

MICHALOVSKÝ
C h e m k o s t a v

Ku gratulantom patril aj podpredseda predstavenstva Ing. Stanislav Janič.
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