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Na slovíčko s podpredsedom predstavenstva

Ing. Stanislavom Janičom
Ako hodnotíte rozhodnutie začať vydávať firemné noviny Michalovský Chemkostav?
Som veľmi rád, keďže ako sa hovorí, spoločnosť, ktorá začne vydávať vlastné noviny, je
už stabilizovanou spoločnosťou s nejakou minulosťou. Voľakedy som pracoval v štátnom
podniku, kde sa vydávali takéto noviny a ľudia
boli radi, že ich informoval o dianí v spoločnosti. V čase, keď sme boli ešte v PSJ Chemkostav, tak mali sme tiež noviny, v ktorých sa
hovorilo aj o Chemkostave Michalovce.

ské turbulencie, z roka na rok sa obrat mení.
Spokojnosť s touto pobočkou teda určite nie
je. Radi by sme to ale stabilizovali. Absolvovali
sme už aj určité kroky a veríme, že sa nám to aj
podarí. Veľa však bude záležať aj od politickej
situácie na Ukrajine a stability Ukrajiny v rámci širšieho európskeho priestoru.

Najväčšia časť obratu spoločnosti tvo-

Ako by ste zhodnotili prácu kancelárie
v Bratislave a pobočky na Ukrajine?
Naša spoločnosť má obchodnú kanceláriu v
Bratislave. Tento priestor sa využíva vo veľkej
miere na obchodné rokovania, ktoré sa musia
nevyhnutne vykonávať mimo Michaloviec.
Hlavným dôvodom je, že v hlavnom meste
SR sa nachádza najväčšia časť obchodných
partnerov. Ukrajinská firma je samostatná
časť, ktorá má veľké výkyvy. Sú tam obrov-

Čo priberanie nových zamestnancov?
V súčasnosti remeselníkov určite nie, možno
technikov. Všetko je však závislé od zákazok.

Spoločnosť mala isté problémy s finančnou disciplínou, hlavne štátnych
zákazok. Je to už zažehnané?

Spoločnosť Chemkostav a.s. patrí medzi popredné stavebné firmy na Slovensku. V rebríčku jej vždy patria popredné miesta. Ako vy vidíte budúcnosť
pohybu našej spoločnosti?
K 27.5.2010 sme boli na 14. mieste v rámci
celého Slovenska. Obratom sme síce trocha
klesli, je to však sčasti kvôli kríze a nedostatku práce od súkromných investorov. V posledných dvoch rokoch bolo ale dosť stavieb
zo súkromného sektora. Momentálne sa spoločnosť musí prispôsobiť podmienkam trhu a
ísť po zákazkách, ktoré sú reálne v ponuke.
Samozrejme, musíme vedieť rýchlo reagovať
na prípadne zmeny a hlavne nestratiť našu
najdôležitejšiu výhodu, a tou je určitá flexibilita firmy. Najdôležitejšie je, aby v našej spoločnosti boli tí najlepší zamestnanci a následne
máte na čom stavať, môžete variovať. V tom
vidím možnosť úspechu na trhu v budúcnosti.

kže zvyšovanie platov trocha „zastagnovalo“.
Do budúceho obdobia je našim cieľom získavanie viacerých zákazok, a tým stabilizovanie obratu. To by mohlo nastať v priebehu leta, resp.
jesene. Potom by sme mohli prejsť na bežný
režim a samozrejme, pohnúť s platmi a začať
opäť s ich valorizáciou.

Áno, mali sme to na stavbe z rezortu zdravotníctva vo Vyšných Hágoch. Bolo to spôsobené
kontrolou projektu, kde boli zistené nedostatky, nebolo to však na našej stavbe. Vtedy sme
museli apelovať na investora, aby konal a
tieto problémy riešil. Z tohto dôvodu sme zriadili funkciu, ktorá zastrešuje tieto projekty. V
náplni práce má dohliadať na potrebné úkony,
úhrady faktúr a pod. Teraz sa už teda vieme
podobným problémom vyhnúť.

ria pozemné stavby. Neuvažuje sa aj o
prieniku k diaľniciam?
Určitá komunikácia s firmami, ktoré realizujú
PPP projekty a štátne zákazky, prebieha. Ide
hlavne o subdodávky pri rôznych projektoch,
uvidíme, ako to dopadne.

Vráťme sa ešte ku kríze, ktorá začala
ešte v minulom roku na celom svete
a pribrzdila tak zvyšovanie platov zamestnancov. Dočkajú sa v dohľadnej
dobe nejakých zmien v ohodnocovaní
smerom nahor?
Pred krízou sa pravidelne každé dva roky „valorizovali“ platy, samozrejme v závislosti od
toho, ako sa nám darilo. Bohužiaľ, prišla kríza
a Tri veže nedopadli podľa našich predstáv, ta-

Vráťme sa k už ukončenej sezóne Iuventy vo WHIL, ako by ste ju zhodnotili? Čo bude cieľom budúcej sezóny?
Táto sezóna začala veľmi zle. Postupne došlo k
určitým zmenám. Vymenil sa tréner, manažér,
bolo však aj veľa zranení a to sa s nami ťahalo
celú sezónu.
Z tohto hľadiska je druhé miesto úspechom.
Z hľadiska finálovej série je to sklamanie, keďže sme mali dohrať so cťou, čo sa podľa mňa
nepodarilo. Hlavným cieľom budúcej sezóny
bude omladiť kolektív, aby sa predišlo špekulovaniu a rôznemu doslova „maródovaniu“ zo
strany hráčok. Na toto peniaze nie sú určené.
Treba vytvoriť kolektív, ktorý bude chcieť vyhrávať a „pobiť“ sa za Iuventu.
			
Július Kmec

A N K E T A

Po rozhodnutí vydávať firemné noviny našej spoločnosti sme sa rozhodli urobiť drobnú anketu
aj medzi zamestnancami. Otázky boli jednoduché: Čo hovoríte na vychádzanie novín Michalovský Chemkostav? Ako budete tráviť čas prázdnin?
Jana Čiráková (asistentka výr. riaditeľa)
Milan Tkáč (tesár)
1. Noviny som si prečítal, myslím, že je to 1. Ja osobne som rada, že sa začali vydávať
dobré, sme aspoň informovaný. Najprv som si tieto noviny. Je tam niečo nové, takže určite
čítal rozhovor s Mariánom Borkom. On pôsobí to hodnotím kladne. Samozrejme je o čom pívo firme dlho, ja osobne som vo firme o niečo sať, máme tu množstvo zamestnancov, ktorí
sa podieľajú na chode firmy. Myslela, som že
kratšie.
2.Záleží na tom, koľko budeme mať roboty,
od toho sa odvinú finančné prostriedky. Dovolenkovať však budem pravdepodobne doma,

roboty okolo domu je dosť.
Peter Teliška (murár)
1. Pracujem tu šesť rokov ako tesár, myslím,
že je to fajn, že nás budú noviny informovať o
dianí vo firme.
2. Môj syn končí strednú školu, pravdepodobne pôjdem s rodinou na dovolenku niekde v
rámci Slovenska. Zahraničie pravdepodobne
nie.

štvťročník bude málo, tri mesiace však ubehli
veľmi rýchlo a už tu máme ďalšie vydanie, samozrejme teším sa na nové informácie. Možno
by som privítala nejaké informácie o mládeži
Iuventy, keďže ich v podstate vychovávame a
naša spoločnosť tento klub financuje.
2. V lete plánujem dovolenku, ktorú nám zabezpečuje v časti naša firma (hradia polovicu
pre zamestnancov firmy). Je to deväťdňový
pobyt v Chorvátsku, na ktorý pôjdem s man-

želom a synom v termíne 26.6. -7.7.. Škoda,
že nemôžeme skĺbiť spoločnú celozávodnú
dovolenku, to však nie je možné, keďže každé
oddelenie má iný termín uzávierok. Stretneme
sa s rodinami, takže je fajn, že bude čas na
spoločné dovolenkovanie. Zvyšok leta bude
samozrejme pracovný.
Mária Vaľová (mzdová účtovníčka)
1. Myslím , že je to fajn. Je to podobné ako
sme mali v „starom“ Chemkostave, ktorý už
neexistuje. Bolo nás až deväť závodov, jeden
z nich sme boli my. Teraz je to troška iné, sme
samostatný závod. Vždy však bolo dobré prečítať si informácie, ku ktorým sa nedá ináč
dostať, keďže každý ma na starosti svoj úsek,

takto sa dozvedáme jeden o druhom.
2. Bola možnosť ísť v ramci firmy do Chorvátska, takže som sa ju rozhodla využiť. Začiatkom júla ideme teda s rodinou (manžel a dvaja
vnuci). Cestujeme v I. termíne, po nás pôjde
ďalšia partia v polovici júla. Teším sa, že si užijeme čas pri mori s rodinou a kolegyňami.
			
(juke)

Naša kolegyňa Ing. Katarína Dobiášová je už Karamanová. V sobotu, dňa 29. mája 2010, si Katarína
a Michal povedali spoločné „áno“ v Gréckokatolíckom chráme v Porostove. Všetci im prajeme veľa šťastia
na spoločnej ceste životom.
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Naša stavebná činnosť

Čas prináša zmenu, a preto sa mení aj stavebný trh. Určite väčšina z Vás postrehla zmeny v
početnosti stavieb. Viacero veľkých investyčných projektov sa pozastavilo, museli sme preto
urýchlene reagovať a začať realizovať viacero menších stavieb. Prinášame Vám teda stručný
prehľad toho, čo realizujeme, resp. čo sa bude realizovať.
Zákazky v realizácii:
Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa
Stavbyvedúci: Ing. Vladimír Leškovský
Termín realizácie, otvorenie: 02.07.2010
Ukončenie: 31.05.2011
Na tejto našej najväčšej stavbe boli stavebné prace
ukončené ku dňu 31.5.2010. Na zostávajúcich 16
stavbách z celkového počtu 75 prebiehajú preberacie konania a odstraňujú sa chyby a nedostatky
počas plynutia lehoty ich odstraňovania, ktorá
končí 31.8.2010. Počas dňa 4.6.2010 projekt postihli husté dažde a následné povodňové stavy,
ktoré spôsobili materiálne škody na 5 čiastkových
stavbách, čo malo za následok riešenie poistných
udalostí a prerušenie preberacieho konania týchto
stavieb.
Pretože povodne spôsobili zmenu situácie, na
mnohých miestach došlo k odplaveniu brehov
koryta rieky Torysa. Tak poškodené stavby nie je
možné opraviť, a preto investor požiadal generálneho projektanta o spracovanie novej projektovej
dokumentácie a zmenu technického riešenia. Predpokladáme, že po vypracovaní nových realizačných
projektov sa na daných stavbách bude v prácach
pokračovať.
Stavebnotechnologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH. Vyšné Hágy s cieľom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti.
Stavbyvedúci: Vladimír Moravec
Termín realizácie, otvorenie:19.10.2009
Ukončenie: 31.12.2011
K dnešnému dňu sú ukončené oddelenia Mikrobiológie (1NP „a“), JIS (6NP“C“) ukončuje sa 5NP
Bronchoskopia (5NP“b,C“), kde sa kompletizuje
ZTI ,ELI,lepí sa PVC, ukončené bude do 7.6.10 spolu s odovzdaním dokumentácie. Ostáva 6NP ARO
(„b“) a 5NP stred a sever, čiže tri oddelenia. Práce
pokračujú v súlade so schváleným harmonogramom.
Výstavba Inštitútu nukleárnej a molekulárnej
medicíny, Košice
Stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
Termín realizácie: 09.11.2009
ukončenie: 31.03.2011
K dnešnému dňu má stavba ukončený skelet. V súčasnosti sa realizujú práce na vnútorných omietkach stien, potery, zateplenie fasády, dokončuje sa
strešný plášť a montáž výplní otvorov. Čo sa týka
vnútorných rozvodov, vykonávajú sa práce na rozvodoch ZTI, UK, VZT, ELI , Chladenia, Vákuovej kanalizácie, SLP. Práce pokračujú podľa schváleného
harmonogramu.
Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ulici
č. 11, 13 v Košiciach
Stavbyvedúci: Ján Glitta
Termín realizácie, otvorenie: 29.06.2009

Ukončenie: 18.02.2011
Stavba má k dnešnému dňu ukončený skelet.
V súčasnosti sa realizuje pancierová podlaha so
vsypom Panbex v suterénnej časti objektu , murujú sa zvislé konštrukcie priečky z presných tvárnic
spolu s osadením zárubní. V častiach, kde sú murované diely ukončené, sa začali hrubé montáže ZTI
– kanál a voda, ELI - slaboprúd. Na streche sa realizujú práce na konštrukcii krovu. Priebeh výstavby
je v súlade s harmonogramom prác.
Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina
Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Leškovský
Termín realizácie, otvorenie: 21.4.2010
Ukončenie: 21.04.2011
Táto stavba je menšieho charakteru. V súčasnosti sa realizujú práce na plochej streche nad 3. NP
ktoré pozostávajú z novej tepelnej izolácie a povlakovej krytiny Fatrafol. Ďalej sa vykonávajú práce
spojené so zateplením budovy a výmeny okien
spolu s ich vyspravkami. Nasledovať budú práce
na streche nad 2.NP. Tiež sa bude realizovat rampa
pre imobilných pri vstupe do školy a WC pre imobilných. Stavbári plnia schválený harmonogram
výstavby.
Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava
Stavbyvedúci: Ing. Peter Pavlík
Termín realizácie, otvorenie: 23.2.2010
Ukončenie : 23.11.2010
Táto stavba je už v konečnej fáze realizácie. Ukončuje sa zateplenie fasády, dokončujú sa obklady
a dlažby a práce tiež finišujú v rozvodoch UK a
montáží solárneho vykurovania. Táto stavba nevykazuje žiadne problémy a predpokladáme, že ju v
predstihu odovzdáme investorovi.
Mestský dom kultúry-modernizácia a obnova, Vranov nad Topľou
Stavbyvedúci: Ján Janoško
Termín realizácie, otvorenie: 08.04. 2010
Ukončenie : 08.12.2010
Realizácia tejto stavby začala začiatkom apríla. V
súčasnosti sa vykonávajú hlavne búracie práce na
streche, ktoré pozostávajú z odstránenia svetlíkov
a montáže oceľových konštrukcií pod VZT-jednotky. Ďalej sa realizujú búračky v suterénnej časti
objektu, demontáž vykurovacích telies a následne
montáž nových. Čo sa týka vnútorných rozvodov, je
zrealizovaná časť elektroinštalácie. Na tejto stavbe sa čaká na dodanie úplného realizačného projektu, k do konca júna, ktorý by mal práce urýchliť.
Zákazky, ktorých začiatok realizácie je terminovaný v týchto dňoch:
Regenerácia centrálnej mestskej zóny
v Michalovciach
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných
prác na Štefánikovej ulici a Námestí slobody. Práce
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pozostávajú z rekonštrukcie miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov spolu s ich odvodnením,
vybudovaním cyklistického chodníka, revitalizácie
zelene, rekonštrukcie a dobudovania verejného
osvetlenia s výstavbou novej fontány. Práce sú v
počiatočnej fáze. Termín realizácie je do 06/2011,
ale náš vlastný cieľ je práce ukončiť a odovzdať
mestu do konca roka 2010.
Gymnázium Trebišov - kvalitná a otvorená škola na
ceste k prívlastku moderná
Predmetom stavby je rekonštrukcia stavebných
objektov, hlavne zateplenie objektu ,čiastočná výmena okien a dverí, dispozičná úprava priestorov,
zemné práce, sanácia muriva, rekonštrukcia strechy, oprava podláh, montáž ZTI, ELI, UK. Súčasťou
realizácie stavebných prác bude aj nadstavba objektu, prepojenie dvoch objektov komunikačnou
chodbou a dispozičnej úpravy vnútorných priestorov. Aj na tejto stavbe sú práce v počiatočnom
štádiu. Termín realizácie je do 18 mesiacov od
začiatku prác. Tento termín ukončenia chceme výrazne skrátiť a stavbu čo najskôr odovzdať mestu
do užívania.
ZŠ Ferenca Kazinczyho v Tornali
Stavba sa nachádza v priestoroch ZŠ v Tornali. Realizačný projekt rieši práce spojené s rekonštrukciou časti strechy budovy ZŠ s využitím týchto
priestorov na podkrovné učebne, ďalej zateplenie
obvodových plášťov a výmenu výplní otvorov.
Nová strešná konštrukcia bude riešená kombináciou oceľovej rámovej nosnej konštrukcie s drevenými prvkami krovu. Práce na tejto stavbe sú v
počiatočnom štádiu. Termín ukončenia diela je do
12 mesiacov od začiatku realizácie. Našim cieľom
je tento termín skrátiť a stavbu zrealizovať a odovzdať do konca tohto roka.
Rekonštrukcia ZŠ na ul. L. Kossutha - I. etapa prestrešenie a stavebné úpravy budov
Stavba sa nachádza v centre mesta Kráľovský Chlmec. Projektová dokumentácia rieši kompletné zateplenie areálu (škola + telocvičňa) a všetky s tým
súvisiace práce, výmenu okien a rekonštrukciu
plochej strechy s výmenou klampiarskych prvkov.
Ide o rekonštrukciu bez závažnej zmeny vzhľadu
objektu, bez zásahu do jeho statiky i požiarnej bezpečnosti a užívateľského systému.
Práce začnú začiatkom júla a termín ukončenia je
datovaný do 12 mesiacov od začiatku prác. Aj na
tejto stavbe chceme tento termín ukončenia výrazne skrátiť.
Zákazky, kde sme boli v súťaži úspešní, ale čakáme
na podpis zmluvy:
• Rekonštrukcia doterajších a výstavba nových
stok so zaistením množstva akosti pitnej vody
v regióne Jihlavsko
• Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Hradné
námestie v Kežmarku
• Rekonštrukcia centra obce Stakčín
• Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
ZŠ na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach
• Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči I. etapa
• Prístavba, komplexná rekonštrukcia technológie moderniz. operačných sál, odd. rádiológie
s OAIM, Nemocnica Poprad.
					
(vp)

Rozbory 2010
Aj tento rok Stará Lesná

Naša spoločnosť každoročne usporadúva rozbory hospodárskej činnosti za predchádzajúci
rok. Zvyčajne, až na pár výnimiek, sa tieto rozbory uskutočňujú vo Vysokých Tatrách. Tohto
ročný výber (19. - 20.3) padol na hotel Hills,
ktorý sa nachádza v Starej Lesnej. Význam
tejto akcie je viacrozmerný. Jednak ide o to,
aby sa zamestnanci spoločnosti oboznámili s
hospodárením spoločnosti a jednotlivých realizovaných stavieb za predchádzajúci rok, ale
ide aj o to, aby sa znova po roku stretli, vymenili si skúsenosti, zážitky zo stavieb. Upozornili
kolegov na chyby, ktoré boli uskutočnené na
ich stavbách, aby sa tomu ostatní vyvarovali,
ale aj aby sa pochválili so zaujímavosťami a
úspechmi na realizovaných stavbách. Predovšetkým však ide o to, aby sa prostredníctvom
rôznych atrakcií, ktoré ponúka hotel, zabavili,
oddýchli si po celoročnom stresovom období a
spoznali sa navzájom aj po inej ako pracovnej
stránke. Samotný program bol podobný predošlým rokom. Začiatok rozborov otvoril generálny riaditeľ našej spoločnosti Ing. Patrik
Sabov. Prezentáciu za pomoci počítača realizoval ekonomický riaditeľ Ing. Jozef Hrubý. Po
analýze jednotlivých stavieb za rok 2009 stavbyvedúcimi, hodnotili aj riaditelia jednotlivých
úsekov, po ktorých patrilo slovo majiteľom celej spoločnosti. Večerné hodiny patrili záveru
a voľnej zábave spojenej s hudbou a tancom.

Špecifický rok

Rok 2009 považujem za veľmi špecifický a za
jeden z najťažších v histórii firmy. Nástupom
hospodárskej a ekonomickej krízy koncom
roka 2008, sme boli nútení prijať aj niektoré
veľmi nepopulárne opatrenia. Došlo k zastaveniu financovania projektov realizovaných

súkromným sektorom, ktorý v našom doterajšom obrate predstavoval väčšiu časť. Začali
sa realizovať stavby menšieho charakteru, čo
malo za následok pokles stavebných výkonov
oproti roku 2008 o 32% z 72,669.355,- EUR
na 49,107.373,- EUR. Zníženie stavebných

výkonov malo automaticky vplyv aj na zníženie stavu zamestnancov, kde sme z 350 ľudí
klesli na 230 zamestnancov, ako aj na všetky
zložky režijných nákladov. Napriek tomu bol
obrat v roku 2009 tretí najvyšší v histórii firmy. Rentabilita zisku k stavebným výkonom
bola nižšia ako po minule roky, keď sme dosiahli zisk 1,682.586,- EUR pred zdanením, čo
po zdanení predstavuje 1,423.960,- EUR.
Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že v roku
2009 došlo aj k doteraz najvýraznejšej zmene
v manažmente spoločnosti, keď na najvyšší
výkonný post v spoločnosti bol predstavenstvom spoločnosti menovaný nový generál-

Úspešný týždeň
Posledný júnový týždeň bol najúspešnejší v histórii našej
spoločnosti z pohľadu prebratia nových stavieb. V stredu
a štvrtok sme prevzali 4 nové stavby, na ktorých okamžite
začíname s výstavbou. Ide o - Gymnázium Trebišov, CMZ
Michalovce, ZŠ v Kráľovskom Chlmci a Tornali. Aj keď ide
o stavby menšieho charakteru cca od 980 tisíc EUR do 1,4
milióna EUR, je to potešujúce.
V súčasnosti je práve výstavba takýchto stavieb dominantná. Pevne veríme, že takýchto úspešných týždňov v tomto
roku ešte budeme mať viac.
(ps)

4

ny riaditeľ, Ing. Patrik Sabov, ktorý následne
vymenoval nových odborných riaditeľov : obchodno - technický, Ing. Viliam Paľo, výrobný,
Ing. Ján Fris a ekonomický riaditeľ - Ing. Eva
Ilčíková, kde už medzičasom k 04/2010 došlo
znova k zmene a na tento post bol vymenovaný Ing. Jozef Hrubý.
Musíme spomenúť aj to, že v roku 2009 sme
odovzdali niekoľko naozaj výnimočných stavieb
- v komplexe Cassovar/Rezidencia Cassovar,
skelet stavby Cassovar Bussiness Center/,

Obytný súbor TRI VEŽE, Bajkalská ulica, Bratislava, Hypermarket TESCO Detva, Gelnica.
Zároveň sme pokračovali v realizácií našej doteraz najväčšej stavby - Prešov, Pitná voda a
kanalizácia v povodí rieky Torysa a začali sme
realizovať aj ďalšie stavby ako napr. Inštitút
nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice a
Rekonštrukcia NÚTPCHaHCH. Nesmieme zabudnúť ani na realizáciu doposiaľ najväčšej
vlastnej investície a to na výstavbu a ukončenie
stavby - Chemkostav Aréna, kde sme si vybudovali vlastné nové sídlo spoločnosti a za zároveň
postavili jednu z najväčších dominánt Michaloviec, kultúrno - spoločensko - športové centrum,
ktoré spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. (ps)

Po problémoch stavba v predstihu
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach sa začal realizovať v novembri 2009.
Prebralo sa stavenisko, no nikto ani len netušil, čo nás čaká. Prvé problémy nastali hneď po odkopových prácach. Po úpravách projektu sa realizovali zložité odstrelové práce betónovej dosky,
ktoré úspešne spustili stavebné práce. Následne sme osadili časť objektu na doterajší CO - kryt.
Časť objektu nad CO - krytom je realizovaná ako dvojpodlažná nadzemná, časť tzv. prístavby je
trojpodlažná, v ktorej je umiestnený bezbariérový vstup a vyšetrovacia časť so zázemím.
CO - krytu. „Aj napriek novému projektu sme sa
Na začiatku neočakávané problémy
November 2009 bol mesiac, kedy sa prebra- problémom úplne nevyhli. Pri novom riešení sa
lo stavenisko. Prvotný projekt hovoril jasne: zistilo, že betónová doska sa nemusí rozbíjať,
rozbitie starého CO krytu a vybudovanie novej ostalo však päť metrov, ktoré presahovali do
trojpodlažnej budovy. Po spustení prípravy sta- druhého diletačného pásma. Museli sme teda
vebných prác bolo však pri odkopoch zistené, hľadať riešenie. To sme našli v živnostníkovi,
že určitá časť diletačného pásma, kde bolo ktorý sa takouto činnosťou zaoberal a realiplánované rozbitie betónovej platne (bývalého zoval odstrel časti betónovej dosky. Postupne
CO krytu) o hrúbke cca 40 cm, nezodpovedá sme odstreľovali po päťmetrových kúsoch a
projektu. Aktuálna hrúbka bola až 110 cm, čo následne sme mohli začať bez problémov realiznačne skomplikovalo začiatočné práce. „Na zovať stavebné práce,“ dodal Bedaj.
začiatku sme predpokladali, že betónovú platňu bez problémov rozbijeme a vyvezieme preč. Všetko naplno
Realita však ukázala niečo iné; z tohto dôvodu Po odstránení všetkých problémov sme sa teda
sme museli pozastaviť stavebné práce, na rad mohli naplno pustiť do stavebných prác. „Dá
prišli skúšobné vrty a prepočty projektantov. sa povedať, že po počiatočných problémoch sa
Tie nakoniec potvrdili, že sa dá stavať aj na stavba rozbehla rýchlo. Chlapi začali stavať. V
samotnej platni,“ prezradil stavbyvedúci Ing. týchto dňoch už naťahujeme omietky. Verím,
že už nijaké nepredvídané nedostatky nenastaBedaj.
nú, predbehneme zmluvné ukončenie stavby
a do konca tohto roka stavbu odovzdáme,“
Upravovaný projekt
Po týchto zisteniach sa musel prepracovať sta- uzavrel stavbyvedúci Bedaj. Dodajme, že stavvebný projekt, čo trvalo až dva týždne. Nový ba ma monolitický železobetónový, priečny
projekt priniesol teda zachovanie doterajšieho skeletový nosný systém, murovaný obvodový

Krst novín „Michalovský Chemkostav“

plášť a plochú strechu. Inštitút bude určený na
lekárske, výskumné a vedecké účely, ako aj
na vyšetrenia a liečbu pacientov. Zaujímavosťou je, že pri tejto stavbe sa použila špeciálna
technika odvodu splaškov, ktorú rozoberieme v
nasledujúcom čísle našich novín.
Július Kmec

Chemkostav ARÉNA

Utorok 6. apríl 2010 bol dňom, kedy sa začalo datovať vydávania firemných novín s názvom
Michalovský Chemkostav. Krst sa konal v centrále našej spoločnosti. Myšlienka vydávať
firemné noviny sa zrodila v hlave zakladateľa spoločnosti Chemkostav, a.s., Ing. Tibora Mačugu. „Ľudia sa stále pýtajú, čo ich čaká, kam pôjdu na ďalšiu stavbu. Aj prostredníctvom
novín ich teda môžeme informovať, čo je rozpracované a v čom sme uspeli. Verím, že naši
zamestnanci sa budú ľahšie dostávať k informáciám z diania Chemkostavu Michalovce,“
poznamenal Tibor Mačuga.
(juke)
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Predseda predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga preberá z rúk
primátora mesta Michalovce
Viliama Záhorčáka Ďakovný list
za prínos v oblasti architektúry.
Naša spoločnosť vybudovala v meste
Michalovce športovo-kultúrny stánok
výlučne vo vlastnej réžii.
Stavba stála cca 6 mil. €.

Dve strieborné a jedno bronzové umiestnenie
Barbora Fuleková, Jana Špaková,
pre naše hádzanárske družstvá Rebičová,
Dana Danková, Martina Bajusová, Erika NataNaša spoločnosť je dlhodobo generálnym partnerom hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce.
Táto sezóna bola z pohľadu úspechu veľmi špecifická. Po základnej časti skončilo naše A-mužstvo síce až na treťom mieste spomedzi slovenských účastníkov ženskej WHIL, finálová účasť
nám však neunikla. V nej sme aj vďaka viacerým zraneným hráčkam nestačili na úradujúceho
majstra z Bratislavy. Dorastenecké družstvá starších a mladších dorasteniek obsadili bronzovú,
resp. striebornú priečku, čo je tiež úspechom.
Do Šale cestovali naše dievčatá s jasným cieľom - doniesť odtiaľ jedno víťazstvo, čo sa im aj
podarilo. Zaplnená Chemkostav ARÉNA videla
následne doma dve jasné víťazstvá s Duslom
Šaľa. Finále však prinieslo zápasy s podstatne
silnejšiu Bratislavou, ktorá nám v metropole
Slovenska nedarovala ani jedno víťazstvo,
navyše sa nám zranila naša najlepšia hráčka
Lucia Tobiášová. Aj tento fakt sa podpísal pod
domácu prehru a stratu možnosti získať majstrovský titul.

O strieborné medaily sa zaslúžil nasledovný kolektív: Brankárky: Lucia Gubíková, Ingrid
Kudročová, Mária Dobranská, Julija Bachireva, Mariana Nemčíková - Cinová, Alžbeta
Polláková, Anna Obšatníková - Dittelová, Lucia
Weibelová, Zuzana Piskayová, Lucia Tobiášová, Mariana Rebičová, Lenka Kvetková,
Tetyana Trehubová, Terézia Szolosiová, Zuzana Hollá, Silvia Jenčíková, Lívia Kalaninová,
Viktória Škľaruk, Dominika Horňáková, Mária
Hricíková, Lenka Kvetková. Tréner: Dušan
Daniš. Asistent trénera: Peter Szolosi. Masér,
fyzioterapeut: Marek Jenčík. Lekár: Eugen
Lešo. Konzultant: Dušan Valiska.

Staršie dorastenky Iuventy
dostali bronzové medaily
Napriek istému sklamaniu v samotnom tíme,
treba výsledok starších dorasteniek vysoko
oceniť. Uznanie si zaslúžia hlavne opory, ktoré
nastupovali aj vo WHIL - ostrieľaná Dominika
Horňáková, vekom ešte mladšie dorastenky
Lucia Gubíková a Marianna Rebičová, Martina
Bačíková, Katarína Zemáneková, ale aj Lenka
Lazorová a Katarína Hvostáľová. Hráčky, ktoré
hrali medzi ženami aj v dorasteneckom tíme,
absolvovali väčšie porcie zaťaženia ako ich profesionálne kolegyne a precestovali bezpochyby
úctyhodné tisíce kilometrov. Za to, že celú sezónu úspešne zvládli a väčšina z nich sa vyhla aj
zraneniam, si zaslúžia obdiv.

Jedno finále v Chemkostav ARÉNE

V Európskych pohárových súťažiach sme boli
nasadení do 3. kola PVP. Doma sme najprv remízovali s poľským Lubinom 27:27, aj napriek
polčasovému vedeniu sme zápas nedokázali vyhrať. Vonku sme s družstvom plným zranených
opôr nedokázali odolávať súperovi a prehrali
sme 32:26.

falušiová, Andrea Dzurjová, Andrea Daňková,
Klaudia Ondoviková, Martina Bajusová, Lenka
Janáková. Tréner: Štefan Rapač. Vedúca družstva: Zuzana Ondo-Eštoková.

mi rivalmi. Napokon rozhodlo to, že v Nitre sa
sústredili vyložene na túto kategóriu,“ povedal
tréner Štefan Rapač.
O úspech tímu mladších dorasteniek sa
pričinili tieto hráčky: Lucia Gubíková, Kristína Sedláčková, Simona Kolesárová, Olexandra
Krebsová - Diana Tomeková, Skarleta Martonová, Petra Ujhelyová, Barbora Falisová, Katarína Feňovčíková, Andrea Polomská, Marianna

Mladšie dorastenky Iuventy
Michalovce získali striebro
Zverenkyne trénera Štefana Rapača obsadili v prvej celoslovenskej lige druhé miesto za
majstrovským UDHK Nitra a pred treťou Bytčou. Mladšie dorastenky Iuventy obsadili pred
rokom na finálovom turnaji štyroch najlepších
po základnej časti v Predmieri tretie miesto. Teraz si o stupienok polepšili. A čo si o tom myslí
tréner družstva Štefan Rapač? „Za daných
okolností sme dosiahli, zdá sa, optimum. Je to
mladý kolektív, z ktorého odchádza do vyššej
kategórie iba šesť hráčok. O prvenstvo sme bojovali s UDHK Nitra a Bytčou, našimi tradičný-
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O úspech tímu starších dorasteniek sa pričinili, brankárky: Lucia Gubíková, Kristína Sedláčková, Vierka Hujdičová, Olexandra Krebsová,
pivotky: Dominika Horňáková, Lenka Lazorová,
Barbora Koritárová, krídla: Katarína Zemáneková, Denisa Danielisová, Silvia Maszkalová,
Martina Mulíková, spojky: Martina Bačíková,
Marianna Rebičová, Dominika Novická, Radka
Vargová, Zuzana Kasperová, Janka Serečúnová, Katarína Hvostaľová. Tréner: Dušan Daniš,
asistent: Ján Lajčák, vedúca družstva: Soňa
Bačíková.
(juke)

Chemkostav ARÉNA hostila futsalovú reprezentáciu
Futsal na východnom Slovensku má určite
veľmi kvalitné súťaže. Fanúšikovia z celého
východného Slovenska mohli v máji zhliadnuť
veľmi zaujímavý súboj reprezentácie Slovenska a Francúzska. V reprezentácii Slovenska
sa predstavili takmer kompletný káder bratislavského Slovmaticu, ktorý vyhral tohtoročnú najvyššiu slovenskú ligu bez straty bodu,
skvelá je hlavne štvorica Brunovský, Haľko,
Mikita a Várady. V jej podaní videli diváci
množstvo signálov či už zo štandardných situácií, alebo priamo v hre. V druhej štvorke je
skvelý Peter Kozár, ktorý spolu so spoluhráčmi
z košického RCS Kyjovským a Rickom predstavujú novú, mladú generáciu futsalistov.“

Od začiatku mohli diváci vidieť veľmi zaujímavý zápas, s množstvom príležitostí hlavne na slovenskej strane. Prví sa radovali
naši chlapci, keď po prihrávke Fehérváriho
trafil Várady presne do odkrytej brány. Domácim narástli krídla, ale napriek ďalším
gólovým možnostiam Ricka, Váradyho, či
Haľka už v polčase neskórovali. Hneď po
prestávke vyšla Slovákom opäť spolupráca
po osi Fehérvári, Várady a po vtipnej koncovke druhého menovaného viedli dvojgólovým rozdielom. Tento stav však vydržal iba
pár desiatok sekúnd, pretože presná strela
Teixeiru znamenala zníženie na 2:1.
K dôležitému momentu došlo v 27. minúte,
keď po jednom zo súbojov utrpel nepríjemné zranenie jeden z hráčov Francúzska,
ktorého museli odviezť do nemocnice a z
nariadeného priameho kopu opäť Teixeira prudkou strelou k žrdi vyrovnal na 2:2.
Slováci neskladali zbrane a v 31. minúte
po kombinácii celého útoku strhol vedenie
opäť na ich stranu vedúcim gólom Rick.
O necelé tri minúty bolo znovu vyrovnané
- úspešným strelcom Francúzska bol Basson. V samom závere Slováci vrhli všetky
sily do útoku, no vyrovnania sa nedočkali,
aj napriek tomu, že dve sekundy pred záverečným klaksónom spálil stopercentnú
možnosť kanonier Várady.
Štatistika
Slovensko - Francúzsko 3:3 (1:0) Góly:
7., 22. Várady, 31. Rick - 22., 27. Teixeira,
34. Basson. Rozhodovali: Bohun a Belavý
(obaja SR), ŽK: Haľko, 400 divákov. SLOVENSKO: Gašparovič - Brunovský, Várady,
Mikita, Haľko - Rick, Fehérvári, Kozár, Bahna. Richard Bačo, tréner SR: „Pod dnešný

výsledok sa určitou mierou podpísal rezultát zo
včerajška, keď sme Francúzsku nastrieľali desať
gólov. Súper v prvom rade lepšie bránil a ani my
sme sa nevyznamenali v koncovke. V prvom polčase sme mali toľko šancí, že sme už mohli rozhodnúť. Je mi ľúto remízy, ale podľa priebehu hry
je spravodlivá.“
			
Július Kmec

Building Industry Football Challenge 2010
Najväčšie spoločnosti pôsobiace v stavebníctve a realitách bojovali o titul najlepšieho futsalového tímu roku 2010. Najlepšie dva tímy sa automaticky kvalifikovali na pozývací turnaj najlepších
firemných družstiev - Best of the Best Corporate Football Challenge 2010.
Medzi účastníkmi bolo množstvo renomovaných stavebných spoločností. Našu spoločnosť reprezentoval na tomto turnaji tím „desiatich statočných“, ktorý si počínal na nováčika vcelku dobre.
Do skupiny sme dostali minuloročného víťaza Dynamik Holding, Doprastav, Bau3Mex, Molda a
REMESLO stav. V základnej skupine sme nestačili na spoločnosť Doprastav, ktorej sme podľahli
0:1, neskôr nás zdolal minuloročný víťaz Dynamik Holding 2:0. Prvý víťazný zápas sme odohrali
proti Bau3mex, ktorý sme zdolali 4:3, keď sa hetrikom blysol Ing. Baláž, ďalší gól pridal Ing. Sabov. Kontumačne sme zvíťazili s družstvom Remeslo stav. V poslednom zápase sme nestačili na
spoločnosť Molda, ktorej sme podľahli 0:2. Naše družstvo obsadilo konečnú 13. - 16. priečku. (jk)

Horný rad zľava: Kačmár
Vladimír, Ing. Kunder Ladislav,
Ing. Kindl Marcel, Ščerbák Stanislav, Sabov Patrik Ing.
Dolný rad zľava: Ing. Kotulič
Václav, Ing. Baláž Jozef, Marcinko Marek, Fris Ján. Ing.
Paľo Viliam.

Chemkostav víťazom Vodomont cupu

V mesiaci jún sa konal v Chemkostav ARÉNE tretí ročník Vodomont cupu. Tento turnaj vyhral náš
tím, ktorý hral v zložení: Horný rad zľava : Ing. Kindl Marcel, Ing. Kunder Ladislav, Ing. Chovančák
Peter, Kačmár Vladimír, Ing. Pavlík Peter. Dolný rad zľava : Ing. Baláž Jozef, Ing. Sedlák Slavomír,
Budkovský Peter, Marcinko Marek.
Výsledky: Vodomont –
Chemkostav 2:4, Scorp
– Vodomont 5:1, Chemkostav – Scorp 8:1 – víťazom je Chemkostav s
najlepším skóre, nasleduje Vodomont, tretí
bol Scorp. Štvrtý tým
Betpres odohral jeden
zápas, ale v dôsledku
povodňovej situácie
musel predčasne skončiť a ísť ratovať situáciu v sídle firmy vo
Vranove, jeho výsledky
boli anulované. (juke)
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Milionár

Možno si poviete, že vyhral v lotérii, no nie je tomu tak. V tomto prípade sa nejde o peniaze, dnes
už o eurá. Ján Čižmár našoféroval vyše milióna kilometrov, väčšinu v našej spoločnosti. Počas
desiatich rokov, samozrejme, bez nehody.

Dôvera je dôležitá

Stretli sme sa v starých priestoroch na Priemyselnej ulici. Času bolo málo, takže sme ho
využili naplno. „Bol som trocha prekvapený,
keď sa mi ozval vedúci, že budem v novinách,“
takáto bola prvá reakcia Ján Čižmára, ktorý
je šoférom v michalovskom Chemkostave od
„nepamäti“. Tento Humenčan už viezol hádam
všetko. „Najväčšia vec, čo som prevážal, bola
35 tonová turbína. Keď ma zastavili policajti,
sami neverili tomu, ako som to vyriešil,“ pochválil sa. Vo svojej SCANII trávi nesporne
veľa času a za volantom s takýmto veľkým
ťahačom je zodpovednosť v jeho rukách. „Bezpochyby, jazdiť na tomto aute, ktoré je v podstate ako „osobák“, je zodpovednosť. V našej
spoločnosti je však veľmi dobrá komunikácia.
Viezol som už naozaj všeličo, vždy sa ma však
výrobný riaditeľ, stavbyvedúci alebo majstri
opýtajú, či to viem zabezpečiť, či sa to dá
stihnúť, čo veľmi uľahčuje prácu. Dôverujeme
si navzájom, to je veľmi dôležité. So Scaniou
som najazdil už 500 000 kilometrov za päť
rokov. Myslím, že v Chemkostave som najazdil
už vyše milióna kilometrov,“ dodáva Jano. Za
čas, ktorý strávil vo firme, bol takmer všade
na Slovensku. „Dá sa povedať, že stavby otváram aj končím. Naším chlapom vozím prenosné unimobunky, bagre aj systém Doka, ktorý
využívame na väčšine stavieb,“ podotkol.

Od Tatry ku Scanii

Na starú Tatru nedá dopustiť, za sedemnásť
rokov ho nesklamala. „Scania je samozrejme
nový voz, samotné jazdenie už je podobné
osobným autám,“ poznamenal tento šofér. Pri

šoférovaní vzniká mnoho zaujímavých príhod,
mnohé sú spojené s pravidelnými kontrolami
na cestách. „So Scaniou ma zastavili medzi
Košicami a Prešovom. Došlo samozrejme na
váženie. Osobne som vedel, že ťažší voz nemám. Nedal som si povedať, nakladal som v
Doke v Prešove, tam sa nemohli zmýliť. Šiel
som do Dopravného podniku v Košiciach, tí ma
prevážili, chyba samozrejme nastala pri vážení „rukou zákona“. Dal som potvrdenia nášmu
právnemu oddeleniu, a tí to už riešili,“ dodal.
Ročne najazdí zhruba stotisíc kilometrov v
rámci celého Slovenska. „Toto vozidlo má po
piatich rokoch 500-tisíc kilometrov, je dvojnápravové, takže sa dá jazdiť aj v zime v problematických úsekoch. Čertovica, Dargov, Makov
sa dá prejsť bez problémov,“ uviedol Jano.

Bez nehody

Keďže je Ján z Humenného, každé ráno si
musí privstať, aby stíhal nakládku a následne rozvoz po stavbách. „Musím povedať, že
zárukou môjho jazdenia bez nehody je moja
manželka. Ráno o pol štvrtej kávička, rožok a
ide sa. Manželka vstane so mnou, ona mi raňajky vždy pripraví, popraje mi šťastnú cestu
tam aj späť,“ podotkol. Počas nášho rozhovoru absolvoval Ján zopár telefonátov ohľadne
plánovania rozvozov. „Manželka mi počas dňa
zavolá, stále sa opýta, ako sa mám, či nie som
unavený a pod., takáto starostlivosť je veľmi
dôležitá,“ dodáva na záver. My mu samozrejme prajeme ešte veľa šťastných kilometrov.
		
		

OSLÁVENCI
Jackulič Gabriel 18.04. 1985
25 rokov
Macko Miroslav 17.04. 1985
25 rokov
Tolinová Jana, Ing. 20.06. 1985
25 rokov
Hotovčin Jozef ml. 29.05. 1985
30 rokov
Hvizd Slavomír 14.05. 1975
35 rokov
Pittnerová Drahoslava, Ing.
16.06. 1975 – 35 rokov
Soták Ľuboslav 25.05. 1975
35 rokov
Štefanik Marian 04.05. 1975
35 rokov
Skarupský Henrich 31.05. 1970
40 rokov
Teliška Peter 13.06. 1960
50 rokov
Bošiak Pavel 12.05. 1955
55 rokov
Bujdoš Gabriel 03.04. 1955
55 rokov
Dzurinka Stanislav 12.05. 1955
55 rokov
Ferenčik Vladimír 10.06. 1955
55 rokov
Huska Stanislav 09.04. 1955
55 rokov
Šestak Ján 03.04. 1955
55 rokov

MICHALOVSKÝ
C H E M K O S T A V
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