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Platíme za chyby iných
Reštrukturalizácia, jediné slovo, ktoré v posledných dňoch azda najviac rezonuje po celom Slovensku. Finančné problémy stavbárskych
gigantov sa totiž prejavili navonok až tak, že v regiónoch krachujú
mnohí subdodávatelia, ktorí za svoju prácu nedostali zaplatené.
Odštartovalo to lavínu, ktorá zasiahla stavbársky biznis plošne na
všetkých úrovniach. Viac informácií o tejto problematike nám poskytol Ing. Stanislav Janič – podpredseda predstavenstva spoločnosti
Chemkostav, a.s.
Ing. Stanislav Janič

Kedy ste po prvý krát zaregistrovali
reštrukturalizačné procesy na Slovensku?
Ten fenomén už existuje pomerne dávno,
približne 3 až 4 roky. Prišli s ním určité
firmy v stavebníctve, ale markantne to
vyskočilo až teraz pri Doprastave a Váhostave. Kým doteraz tie následky neboli fatálne, krach živnostníkov a teda aj celých
domácností už nemôže nikto ignorovať.
Naplno sa tak odkryla temná stránka
stavbárskeho biznisu, ktorej mnohí neverili alebo o nej radšej taktne mlčali.

Postihla táto negatívna nálada aj Chemkostav?
Bohužiaľ áno. Je logické, že predovšetkým
naši noví partneri začínajú vzájomnú spoluprácu s nedôverou. Nikto sa už nechce
popáliť a urobiť osudovú chybu. Snažíme
sa argumentovať našimi aktuálnymi referenciami na strane subdodávateľov,
ktorí pre nás robia pravidelne a dlhodobo. Dnes už nikoho nezaujíma história ale
iba to, či máte práve teraz peniaze.
Ako sa zmenil stavbársky sektor?
V stavebníctve nastalo oživenie a je nedostatok výrobných kapacít. Subdodávatelia si teda môžu diktovať finančné
podmienky a často to aj využívajú.
Žiadajú od nás skrátenú splatnosť faktúr
alebo dokonca okamžitú zálohu. To vytvára enormný tlak na financie a firma si
musí peniaze požičiavať, sama totiž nemá

v danom momente ešte na účte financie
od investora. Platíme tak za chyby iných.
Existuje z takejto situácie východisko?
Ja osobne ho už niekoľko rokov rozprávam každému koho stretnem, od politikov začínajúc až po kolegov končiac. Stačí
dať do všetkých zmlúv klauzulu o tom,
že zhotoviteľ musí priebežne dokladovať
investorovi vyplatenie tých záväzkov
subdodávateľom, na ktoré majú nárok.
Až po splnení tejto podmienky dostane
ďalšie peniaze. Musíme si uvedomiť, že tu
nejde o fikciu, naša firma takto už 15 rokov
spolupracuje so súkromným investorom,
ktorý na tom trvá. Na väčších projektoch
toto pravidlo voči našim subdodávateľom
dokonca uplatňujeme dobrovoľne, keďže
nám ide o dobré meno a každý musí dostať
za svoju prácu od Chemkostavu peniaze.
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Rozbory

60000

V dnešnej modernej dobe nie sú
hospodárske výsledky firmy, už
žiadnym tajomstvom. Chemkostav dlhodobo razí stratégiu, keď
sa o konečných číslach šafárenia
za celý rok dozvedajú ako jedni z
prvých, práve zamestnanci firmy.
Tieto dôležité informácie dostávajú priamo z prvej ruky od vedenia spoločnosti. Pod patronátom
to má ekonomický úsek, na čele
s jeho riaditeľom Ing. Patrikom
Sabovom.

50000

Akou formou prebiehali tzv. rozbory?
Ako už býva dobrým zvykom, aj tento
krát sme si na prezentáciu ekonomických
ukazovateľov firmy vybrali externé prostredie. Svoj hlavný stan sme si rozložili
v stredisku Jasná v hoteli Družba. Prítomných bolo približne 70 zamestnancov spoločnosti, aj vrátane kolegov zo
zahraničných pobočiek v Macedónsku a
Ukrajine.
Aký bol časový harmonogram?
Začali sme spoločným obedom o 13
hodine. Oficiálna časť rozborov sa začala
príhovorom
generálneho
riaditeľa
Ing. Tibora Mačugu o 15 hodine.
V ďalšej fáze som sa ujal slova ja, kde som
zúčastneným odprezentoval konečné
čísla našich ekonomických ukazovateľov
za rok 2014. Následne dostali priestor
aj jednotliví stavbyvedúci, ktorí poskytli
detaily ku konkrétnym stavbám, po nich
riaditelia jednotlivých divízií a následne
výrobný riaditeľ a vedúci technickej
prípravy výroby.
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V akom režime fungujete pri spracovávaní účtovníctva?
Jednoznačne v priebežnom, inak by sme
celú agendu nevedeli spracovať a na
počkanie poskytnúť akékoľvek hodnoty.
Na našom oddelení postupne uzatvárame
chronologicky každý jeden mesiac v roku,
ihneď po tom ako sa skončí. Keď sa tak
stane, už sa k nemu nevraciame, výnimkou ale môžu byť nami nezavinené okolnosti. S pribudajúcim časom tak máme
dokonalý prehľad o vývoji hospodárenia
firmy. Najviac práce máme s mesiacom
december, v ktorom musíme zúčtovať
všetky koncoročné operácie. Hneď potom
pripravujeme všetky dokumenty, ktoré
musíme odovzdať štátu zo zákona do
konca marca. V záverečnej etape nás ešte
vždy čaká komunikácia s auditorom, ktorý
správou auditora musí schváliť výsledky
nášho hospodárenia.
Čo má dosiahnuť firma v roku 2015?
My si svoje ciele vždy presne definujeme,
aby sme dokázali pri konečnom zúčtovaní

Ako sa teda firme darilo v roku 2014?
Nechajme hovoriť čísla. Firma dosiahla
najvyššiu úroveň vlastných výkonov za
posledných 6 rokov, čo bolo spôsobené
predovšetkým tým, že sme tovary aj nakupovali a následne predávali. Z pohľadu
obratu zo stavebnej činnosti sme sa
dostali na úroveň 46 miliónov eur a dosiahli sme hospodársky výsledok 2,1
milióna eur pred zdanením, z ktorého
sme zaplatili daň 448 000 eur. Priemerný
evidovaný počet zamestnancov vo firme
bol počas roka 194 a ich priemerná mzda
bola 963 eur.
Spoločenský večierok po vyhodnotení
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54 436

Prezentácia výsledkov hospodárenia

posúdiť úspešnosť či pochybenie. V práve
prebiehajúcom roku 2015 má Chemkostav
ako celok naplánovaný obrat 60 miliónov
eur. Zisk by mal z tejto hodnoty tvoriť
položku 3 730 000 eur pred zdanením.
Podľa aktuálnych údajov z účtovníctva, sú
priebežne dosiahnuté hodnoty v súlade
s víziou firmy. Aj to potvrdzuje fakt, že
plánované ciele je možné splniť.

Vybrané stavby v obrazoch
Nové projekty

Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice, Rakovo

Hať bola vybudovaná ako súčasť úpravy rieky Hornád, za účelom
zlepšiť vodohospodárske pomery v povodí. Stavebné časti objektov sú
v stave primeranom 50-ročnej prevádzke. Projekt rieši práce na hati,
pozostávajúce z celkovej rekonštrukcie stavebných častí hate, sanácie
betónových konštrukcií a výmeny technologických zariadení.

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach a odvedenia splaškovej odpadovej vody cez kanalizačný systém SKK Martin na
čistiareň odpadových vôd. Cieľom projektu je zabezpečiť odvádzania
odpadových vôd tak, aby nedochádzalo k vzniku nebezpečenstva
ohrozenia kvality podzemných vôd.

Termín realizácie do 09/2015

Termín realizácie do 12/2015

Stavby v realizácii

Perla Ružinova

Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe
väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO

Čistá řeka Bečva II-A

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša

Technologický objekt pre letecké navigačné
služby, Mošník, Slanské vrchy

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské
Sliače

Ukončené projekty

OC Galéria Lučenec

ČOV Spišská Nová Ves

Galéria Lučenec je koncipovaná ako nižšia pozdĺžna budova, členená
na 3 hlavné časti s výraznými vstupmi do objektu. Spoločnosť
Chemkostav, a.s. realizuje monolitickú betónovú konštrukciu, kde
zaujímavosťou je prepätá výstuž. Ďalej sa podieľa na uzemnení a
bentonitovej izolácií.

Zámerom projektu je zlepšenie nevyhovujúcej kapacity existujúcej
ČOV Spišská Nová Ves, zlepšenie účinnosti čistenia odpadových
vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu. Okrem
rekonštrukcie existujúcich objektov, sú predmetom prác aj novo
navrhnuté objekty a realizácia kanalizácie v rámci ČOV.
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Zatiaľ konečná
A je tu záver seriálu o histórii spoločnosti Chemkostav. Samotná firma
vôbec nekončí, skôr naopak, veď už o rok bude oslavovať 20 výročie
založenia. Dôvod na lúčenie s toto tématikou v novinách je ten, že
sme sa dostali k rokom 2014 a 2015. Narazili sme teda na súčasnosť a
pokračovať ďalej už nie je možné. Posledné mesiace histórie spoločnosti
sme preskúmali s Ing. Viliamom Paľom, riaditeľom divízie PS.
medzi významné stavby firmy a posúva
hranice pôsobenia firmy až na Balkán.

Internáty Mlyny Bratislava

Ako môžete hodnotiť rok 2014 a
doterajšie obdobie roka 2015 z pohľadu
firmy?
Rok 2014 sa z pohľadu stavebnej výroby
veľmi nelíšil od predchádzajúcich rokov.
Firma sa v prevažnej miere zaoberala
realizáciou stavieb financovaných z eurofondov, doplnenými o stavby zo súkromného sektora. V roku 2014 sa zahájili
strategické stavby z oblasti kanalizácií a
ČOV, ktoré tvorili nosnú časť výrobného
programu. Spomínané stavby svojou realizáciou prešli až do obdobia roku 2015.
Nemenej dôležitou stavbou z tohto obdobia, bola aj stavba skeletu Panorama
City, ktorá sa svojou veľkosťou radí medzi
najvyššie stavby Slovenska a taktiež k
ďalším z nových dominánt hlavného mesta. V roku 2013 bola založená organizačná
zložka Chemkostavu v Macedónsku. Marketingová činnosť, ktorá sa v tejto krajine
vykonávala sa pretavila do konkrétnej
zákazky a to rekonštrukcie väznice v Idrizove, ktorá sa naplno začala realizovať
až v roku 2014. Aj táto stavba sa radí

Aké zásadné zmeny sa vo firme v tomto
období udiali?
Vo firme sa od polovice roka 2014 udiali výrazné zmeny vo vedení firmy. Na
pozície riaditeľov sa vrátili majitelia firmy,
ktorí tieto činnosti pred 5 rokmi zanechali
a odovzdali do rúk manažérov z radov
vlastných zamestnancov. Výrobný úsek
sa rozdelil na 3 divízie - Divízia BA, Divízia IS a Divízia PS. Do čela týchto divízií
boli menovaní riaditelia divízii, ktorým
sa delegovali aj nové kompetencie a
zodpovednosti. Divízie sú tvorené stabilnými technikmi, odbornými pracovníkmi,
vlastnou prípravou a stavebnými strojmi.
Dnes tieto divízie fungujú ako samostatné
celky, ktoré navzájom úzko spolupracujú.
Jednotlivé divízie sú charakterizované
určitými typmi stavieb s ohľadom aj na
polohu ich realizácie v rámci Slovenska.
Ktoré stavby v tomto období si zaslúžia
pozornosť a prečo?
Čo sa týka stavieb, ktoré sa v tomto období realizovali je potrebné povedať,
že všetky stavby si zaslúžia nemalú
pozornosť a tiež je potrebné vyzdvihnúť
aj technikov, ktorí sa podieľali na ich realizácii. Ak by som však mal vybrať tie,
ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť tak by
to určite bola stavba Technologický objekt pre letecké navigačné služby Mošník,
ktorá je zaujímavá nielen svojou funkciou

po jej dokončení, ale aj polohou, kde sa
realizuje a tiež náročnosťou realizácie
čo do klimatických podmienok. Nemenej zaujímavá je stavba Galérie Lučenec,
ktorú sme museli zrealizovať za krátky
čas v zimnom období pri absencii kvalitných remeselníkov. Pre firmu je tiež
dôležitá stavba z radov rýchlostných ciest
a diaľníc a to je R2 Zvolen - Pstruša, ktorá
je takým ďalším novým krokom smerovania firmy aj do tohto segmentu stavebnej
činnosti. Nemenej dôležité sú tiež stavby
kanalizácií a ČOV, ktoré sú v tomto období
v záverečnej fáze realizácie.

R2 Zvolen - Pstruša

V čom sa najviac sektor stavebníctva
zmenil za tie roky?
V čase kedy som nastupoval do firmy, tak
sa v prevažnej miere realizovali stavby
zo súkromného sektora tzv. tradičným
spôsobom. Od tej doby aj stavebníctvo prešlo svojim vývojom. Dnes sa na
stavbách stretávame s novými technológiami realizácie, materiálová základňa sa
rozšírila o nové výrobky a dá sa povedať,
že aj typy stavieb sa počas tohto obdobia
menili. Kým na začiatku sa v prevažnej
miere realizovali halové objekty ako sú supermarkety sklady ci výrobné haly, neskôr
to boli rekonštrukcie budov, potom sa
stavebný trh upriamil na bytovú výstavbu a dnes sa v prevažnej miere budujú
inžinierske stavby, ako sú kanalizácie ČOV
a stavby v dopravnej infraštruktúre.

Zoznam stavieb zahájených v rokoch 2014 a 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rekonštrukcia Hotel Jalta Michalovce
Drietoma kanalizácia
LIDL Bratislava
Internáty Mlyny Bratislava
Škoda Auto Košice
Šafranová záhrada II. etapa Košice
SKK Ružomberok
ČOV Snina
ČOV Trebišov
ČOV Spišská Nová Ves
Technologický objekt Mošník
R2 Zvolen - Pstruša
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

AD Majakovského Bratislava (prípravné práce)
Apartmány Majakovského Braratislava
OC Galéria Lučenec
Perla Ružinova Bratislava
Idrizovo Macedónsko
Kanalizácia Turčianske Teplice a Horný Turiec
Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo
Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske Košice
Weltauto I. etapa Košice
Weltauto II. etapa Košice
Polyfunkčný objekt Staromestská Bratislava

Podnikové médium roka 2014
Naše noviny sme prihlásili do renomovanej súťaže Podnikové médium
roka, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť. Chceli sme poznať názor
odborníkov na to, čo robíme dobre a kde ešte máme rezervy.

Taktiež sme sa chceli porovnať s ostatnými kolegami, ktorí v tejto oblasti pôsobia.
Išlo o našu prvú účasť v kategórii podnikové noviny a tak sme nemali prehnané
ambície, zvlášť keď sme museli uznať
kvality konkurencie. Tá pripravuje podnikové noviny s oveľa vyšším rozpočtom
a podieľa sa na nich tím ostrieľaných
novinárov s niekoľkoročnou praxou.
Odborná porota sa nakoniec zhodla, že
Michalovský Chemkostav sú spomedzi
prihlásených, momentálne 3 najlepšie
firemné noviny na Slovensku. Na druhom
mieste sa umiestnila Národná diaľničná
spoločnosť a víťazom sa stali US Steel
Košice. Viac nám o celom projekte povedala Ing. Monika Kozelová, riaditeľka
súťaže.
Čo je zmyslom tejto súťaže a akú má
históriu?
Zmyslom súťaže je vytvoriť vnútorné
konkurenčné prostredie pre podniko-

Účastníci zájazdu

Holandsko 2015
Firma usporiadala 5-dňový výlet
pre zamestnancov do Holandska. Zúčastnilo sa nás 37, z toho
25 zamestnancov a 12 rodinných
príslušníkov.
Prvou zastávkou na našom výlete bol
Kinderdijk, pri známej skupine 19 veterných mlynov, ktoré v minulosti slúžili na
odčerpávanie vody. Ďalšou zastávkou bol

doch podnikové médiá prekročili úroveň
najčítanejších komerčných printových
médií a to v nás, ako organizátoroch vyvoláva pocit spokojnosti a radosti.

Ing. Milan Dunaj preberá ocenenie

vé médiá a následne pozdvihnutie ich
úrovne a kvality. Ak by som po trinástich
rokoch mala hodnotiť, či sa to podarilo,
tak musím povedať, že rozhodne áno.
Každý rok sledujeme posun v kvalite
médií a to nielen po obsahovej, ale aj
po grafickej stránke. V niektorých prípa-

jeden z NAJ kvetinových parkov na svete
Keukenhof, ktorý sa rozprestiera na 32 ha
lesoparku a pýši sa viac ako 6 miliónmi
cibuľovín. Každý rok po odkvitnutí, ich
záhradníci vyberajú a v jeseni znova sadia, aby ich v jari po rozkvitnutí znovu
mohli návštevníci obdivovať. Celá paráda
trvá každý rok od 13. apríla do 25. mája.
Škoda, že sa nedá sprostredkovať aj vôňa
všetkej tej nádhery.
Druhý deň sme navštívíli Bloemen Corso,
kde sme si pozreli prehliadku alegorických kvetinových vozov, ktorá sa koná
raz ročne na trase Noordwijk – Haarlem
cca 25 km. Potom sme sa boli pozrieť na
farme Alida Hoeve, kde sme sa zoznámili s výrobou typických holandských
syrov Gouda a Eidam. V ďalšej budove
nám predviedli, ako sa vyrábajú dreváky.
Dozvedeli sme sa, že ich špička je rôzna
podľa povolania, ktoré ľudia vykonávajú.
Na záver dňa sme sa presunuli do starobylej rybárskej osady Volendam, kde sme
ochutnali miestnu rybaciu špecialitu,
surovú rybu s kyslou uhorkou a cibuľou v
bagetke (napodiv chutné).
Celý posledný deň sme strávili v hlavnom
meste Amsterdam, kde sme absolvovali

Vďaka čomu sme získali 3 miesto a kde je
ešte priestor na zlepšenie?
Vaše noviny spravili počas trvania súťaže
rozhodne kvalitatívny krok dopredu.
A aj keď porota mala niekoľko výhrad,
noviny nás zaujali a hodnotili sme
kladne to, že spĺňali základné atribúty,
ktoré by mali podnikové noviny spĺňať.
Výhrady sme mali najmä ku grafike a vizuálu. Odporúčali sme zmeniť font písma,
zatraktívniť vizuál, pohrať sa s kompozíciou a grafikou stránok. Noviny by určite
privítali trochu invenčnejší prístup
a väčšie zatraktívnenie obsahu. Napriek
pripomienkam má médium potenciál a
to nielen rastový. Treba ešte popracovať
aj na súlade obsahovej, obrazovej a grafickej stránky.

plavbu po amsterdamských grachtoch.
Po prehliadke mesta niektorí navštívili
pivovar Heineken alebo Rijskmuseum,
kvetinový trh a nákupnú ulicu Kalverstraat. Zažili sme tam aj festival, ktorým
Holanďania slávia Deň kráľa (oslava
na počesť kráľových narodenín). Vo
večerných hodinách, plný zážitkov z Holandska sme sa vydali na cestu domov.
Cestovali a premiestňovali sme sa autobusom. Stavbári sa v nás nezapreli a tak
každú chvíľu niekto upozornil na niečo
zaujímavé. Sprievodca bol skúsený, celou
cestou aj cez iné krajiny upriamoval našu
pozornosť na rôzne či už historické, alebo
moderné budovy, pridal niečo z histórie,
alebo bežného naturelu domácich
obyvateľov. Svojou veľkosťou nás upútalo Rotterdamské letisko, diaľničné
tunely popod rieky a hlavne neskutočné
množstvo bicyklov. Bolo by toho ešte viac
na rozprávanie, ale nemôže byť celé vydanie len o Holandsku.
Zájazd hodnotíme všetci ako veľmi vydarený, plný nových poznatkov a zážitkov.
Ďakujeme.
Jana Čiráková
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Galéria Lučenec
V Lučenci, centre historického regiónu Novohrad, vyrástla nová
dominanta. Je ňou Galéria Lučenec, obchodné centrum, v ktorom má
prsty aj spoločnosť Chemkostav. Jej realizáciu mal na starosti kolektív
ľudí okolo stavbyvedúceho Ing. Petra Šidelského, ktorý nám o nej
prezradil viac.

Ako na mravenisku

Čo všetko na stavbe nesie rukopis Chemkostavu?
Našou úlohou bolo prakticky zrealizovať
hrubú stavbu. Začínali sme teda od podkladových betónov, cez základovú dosku
až po železobetónový skelet. Zo stavbárskeho pohľadu sú tunajšou špecialitou
predpäté trámy, stropné dosky a stena
na vrchnom poschodí. Bola to pre nás
novinka, ja som to robil po prvý krát. Išlo
vlastne o kombináciu napínacích lán, ich
ukotvenia, injektáže a betónovania. Bolo
to náročné na koordináciu a čas.

základovej dosky a už sa toto manko
nepodarilo dobehnúť. Prerážala tam
spodná voda a to spôsobovalo komplikácie. Taktiež sme nemali šťastnú
ruku pri výbere firmy, ktorá to mala
realizovať. Ukázalo sa, že nám zamlčali
dôležité skutočnosti, keďže na to nemali
kapacity a neskôr ani materiál. Nečakané
problémy nastali aj pri nábore kvalitných
železiarov, tesárov či obyčajných pomocných síl. Predpokladali sme, že v regióne
s vysokou nezamestnanosťou s tým problémy nebudú, no ľudí sme museli často
obmieňať a dopĺňať z rôznych kútov Slovenska. Je to pre nás do budúcna veľké
ponaučenie.
Každá minca má dve strany a to isté platí
aj pri stavbách. Pohľad na projekt Galéria Lučenec z pohľadu investora, je preto
rovnako dôležitý. Vlastné vnímanie tohto
diela nám odhalil Ing. Andrej Konkoľ,
konateľ Galéria LC, s.r.o. Zvolen.

Dokončovacie práce na skelete

Ako hodnotíte priebeh stavebných prác?
Ja som prišiel na stavbu od začiatku
kalendárneho roka 2015 po stavbyvedúcom Ing. Talpášovi. Vzhľadom na lehotu
odovzdania diela sme boli v sústavnom
časovom strese. Za obdobie 4 a pol mesiaca sme odliali 15 000 kubíkov betónu
a vyviazali 1 400 ton armatúry. Aj napriek
enormnej snahe, sa však termín odovzdania diela posunul o približne 1 mesiac
oproti plánu. Bolo to však po dohode s
investorom, ten akceptoval všetky okolnosti, ktoré to zapríčinili.
Aké na to boli dôvody?
Stavba sa prakticky dostala do omeškania
hneď v úvodnej fáze, pri izolácii
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Ing. Andrej Konkoľ, konateľ Galéria LC, s.r.o.
Zvolen

Aký je zámer tohto projektu, čo od neho
očakávate?

Zámerom výstavby Obchodného centra Galéria Lučenec je priniesť do tohto
okresného mesta moderný trend nakupovania a zábavy pod jednou strechou. Tým,
že umiestnenie objektu je v samotnom
strede mesta očakávame, že sa stane
centrom stretávania sa ľudí či už priamo z
Lučenca, alebo jeho širokého okolia. Viac
detailnejších informácií si čitateľ môže
pozrieť na našej webovej stránke www.
galerialc.sk
Ako bola nastavená forma a spôsob spolupráce počas výstavby so spoločnosťou
Chemkostav?
Spolupráci so spoločnosťou Chemkostav predchádzalo výberové konanie na
zhotoviteľa železobetónového skeletu,
ktoré z nášho poverenia prebiehalo v réžii
spoločnosti PM Group Slovakia a s našim
konečným určením víťaza. Tým, že celý
proces výstavby je organizovaný formou
construction managementu, aj samotné
koordinovanie výstavby je v rukách PM
Group Slovakia. Z nášho pohľadu ako investora stavby, prebiehala spolupráca so
spoločnosťou Chemkostav na dobrej a
najmä konštruktívnej úrovni.
Ktoré rozhodujúce faktory zo strany
zhotoviteľa vo fáze výstavby, potvrdili
správnosť výberu víťaznej firmy?
Rozhodujúcimi
faktormi
výberu
spoločnosti Chemkostav za zhotoviteľa
ŽB skeletu boli pre nás 2 skutočnosti.
Bohaté skúsenosti Chemkostavu získané
z dlhoročných aktivít v stavebnom priemysle ako aj pozitívne ohlasy na výsledky
súčasnej práce. To, že sme si správne vybrali, sa nám vo fáze výstavby potvrdilo,
najmä pri riešení krízových situácií, kedy
sme si sadli za spoločný stôl a činnosti dotiahli zdá sa, že do zdarného konca.

Totálna nadvláda Iuventy
Infraštruktúra klubu, kvalitné tréningové podmienky, konsolidovaný
káder, atraktívna hra – to sú atribúty, ktoré stoja za doterajšími úspechmi
Iuventy Michalovce v roku 2015.

Triumf pred vlastným publikom

Hádzanárky získali v úvode roka už 3
cenné trofeje, čím najlepším možným
spôsobom zviditeľnujú Chemkostav, ako
generálneho partnera klubu.
WHIL
Do siene slávy klubu pribudla v tomto
roku ako prvá trofej za víťazstvo vo WHILke, teda spoločnej slovensko-českej súťaži
hádzanárok. Zemplínčanky v nej odohrali
celkovo 22 zápasov a tešiť sa z triumfu
mohli až po poslednom kole, keďže im
neustále dýchal na krk Most. Svojho rivala

nakoniec predstihli o 3 body a zaknihovali
tak už šiesty primát v tejto súťaži. „Ja som
maximalista, preto som stále veril, že prvenstvo nám neujde. Dievčatá v poslednom stretnutí išli jasne za svojím cieľom,
súperovi nedali ani pomýšľať na to, aby tu
zabodoval.“ povedal tréner družstva Iuventy Michalovce František Urban.
Slovenský pohár
Finálový turnaj Slovenského pohára hostila Chemkostav aréna a tak o favoritovi
nebolo pochýb. Michalovčanky neponechali nič na náhodu, keď najprv v semifinále rozdrvili Hlohovec 44:16. Potom už
prišiel vo finále na rad ich tradičný rival

zo Šale. Až do 45 minúty to bol vyrovnaný
zápas, no potom Iuventa zapla na vyššie
obrátky, čo sa prejavilo na konečnom
výsledku 32:27. Slovenský pohár pribudol
do klubovej siene slávy už po šiesty krát.
Majstrovstvá Slovenskej republiky
Michalovčanky narazili v semifinále tejto mini súťaže na Prešov, ktorý zdolali
3:0 na zápasy. Podľa papierových predpokladov mala byť ich súperom vo finále
Šaľa, no tú prekvapujúco porazilo Partizánske. Michalovčanky sa tak museli
prispôsobiť inému súperovi, aby nedošlo
k ďalšiemu šoku na hádzanárskej scéne.
Svoju úlohu však s prehľadom zvládli a
sériu vyhrali jednoznačne 3:0 na zápasy.
Z ihriska súpera sa tak domov vracali s
ôsmou trofejou národného šampióna
v histórii klubu. „Vážim si určite každý
jeden z týchto titulov, ale aj ďalšie trofeje, ktoré sme získali tento aj minulý rok.
Opäť sme získali ligovú trofej, Slovenský
pohár aj majstrovský titul, takže musíme byť spokojné.“ opísala prvé dojmy
hráčka Tatiana Trehubová a pridala sa k
nej s ďalším želaním aj brankárka Lucia
Gubíková: „Už je to trošku obohrané, ale
každý titul poteší. Možno by to chcelo
dosiahnuť ešte niečo viac.“

Futbalisti vo firme
Chlapi z firmy sa každý piatok poobede na chvíľu vytratia z roboty.
Nechodia sa flákať, ale zahrať si futbal.

Urobia len zopár krokov a už sú v Chemkostav aréne. Ich zápasy sa väčšinou
začínajú v pohodovom tempe, no už po
pár minútach prichádzajú súboje na ostrie noža a v plnom nasadení. Ženská časť
firemného osadenstva im túto chvíľku
pohybu závidí a často sa stane, že mužom
ani neveria historkám o naozajstnom futbale. Tí tak musia ísť so svojou kožou na
trh a ukázať sa v konfrontácii s oficiálnymi
súpermi. Mužstvo chemkostavákov sa
možno aj preto pravidelne už dlhšiu dobu

dva krát v roku stretáva v regulárnych zápasoch s tímom z Nemocnice Prešov. Naposledy ich ale mohli fanúšikovia vidieť
15.5. v domácej aréne, pretože dostali
pozvánku od svojho subdodávateľa aby
sa zúčastnili turnaja Vodomont cup. V
zápasoch medzi stavbármi najprv chemkostaváci porazili Scorp 4:3, neskôr po
remíze 4:4 v riadnom hracom čase na
penalty vyhrali nad Vodomontom a nakoniec o gól podľahli mužstvu Zipp 1:2.

Ing. Patrik Sabov (v strede) prevzal trofej za
umiestnenie v turnaji
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Dôležité upozornenie!
Vážení obchodní partneri, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že
sme zaznamenali výskyt falošných faktúr, ktorých vystaviteľom má
byť spoločnosť Chemkostav, a.s.

Medzi spoločné znaky týchto faktúr patrí:
- Číslo faktúry s variabilným symbolom 2092015
- Druh faktúry – preddavková
- Číslo účtu – 4020504212/7500 alebo 15967070/5200
- Vystavovateľ faktúry – Mária Andrášová
- Sfalšovaný podpis s pečiatkou

Novorodenci
a oslávenci

Nelka Homoľová oslávila 8. marca
2 roky a jej braček Matej narodený
14.4.2015 váha 4,28 kg a 52 cm

V prípade, že ste zaznamenali príjem faktúry s vyššie uvedenými znakmi, kontaktujte nás na telefónnom čísle 056/68 808 11
alebo emailom na adrese chemkostav@chemkostav.eu.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Názov stavby v Bratislave
1. Horná časť miestnosti
2. Vyberaná spoločnosť
3. Poľovnícky pes
4. Malomocnosť
5. Odroda
6. Náhla policajná akcia
7. Pohromade
8. Malá žaba
9. Nebdeli
10. Ruské ženské meno (Hovor.)
11. Vesmírne teleso
12. Predstavenie, vidina
13. Latinsko-americký tanec

Autor: Ján Bončík

Súťaž o USB kľúč!
Na ktorom mieste sa umiestnili noviny Michalovský Chemkostav v
súťaži Podnikové médium roka 2014?
Odpovede zasielajte na adresu media@chemkostav.eu alebo ich
odovzdajte na recepcii našej spoločnosti.

Riešenie z minulého čísla:
FIREMNÝ ŠTVRŤROČNÍK

Výherca z minulého čísla: Mgr. Lucia Vojtáneková

Firemné noviny spoločnosti
Chemkostav, a.s., Michalovce
(informačný bulletin, nepredajné)

Jubileá našich kolegov
(marec 2015 – máj 2015)

Klárka 3 roky a Samko budúci
školák 6 rokov - Husárovci

7.

Tajnička na voľný čas

pomoc:
SETER, LEPRA

Takto pekne sa smeje Peťko Macijevič,
nar. 11.3.2015 v Košice-Šaca, s
hmotnosťou 3190 g a dĺžkou 50cm.

Spoločnosť Chemkostav, a.s., po zistení uvedenej skutočnosti,
podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre trestný čin podvodu.

Meno:
Ing. Michaela Kysucká
Miroslav Macko
Štefan Dzuňo
Jozef Hotovčin ml.
Ján Danko
Slavomír Hvizd
Ľubomir Bochmač
Gabriel Bujdoš
Stanislav Huska
Ján Šesták

Vedúci redaktor
Ing. Peter Sabo

Jubileum
25
30
35
35
40
40
45
60
60
60

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.

Miško Karaman v auguste oslávi
3 roky
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Jubilantom blahoželáme!

Tlač
Multiprint Košice

