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Máme viac práce
Ako vyzeral rok 2017 spoločnosti Chemkostav z pohľadu čísel? Aj o tom sme sa porozprávali s ekonomickým riaditeľom spoločnosti
Ing. Patrikom Sabovom, ktorý pre nás zhodnotil
predchádzajúci rok.

Obrat zo stavebnej činnosti, vyjadrené v tisícoch €
59 700
53 302

52 985
46 015

48 844

37 910

Ako by ste zhrnuli hospodárenie firmy za rok 2017?
Splnila firma ciele, ktoré si stanovila?
Je pravdou, že rok 2017 nevyšiel úplne podľa našich predstáv.
Aj napriek vysokým výkonom spoločnosti bol hospodársky výsledok najnižší za posledných 5 rokov. Obrat spoločnosti Chemkostav, a.s. bol na úrovni 59 700 tisíc €, Chemkostav IS, s.r.o. na
úrovni 2 288 tisíc €. Sumárne obrat zo stavebnej činnosti narástol
o 22% oproti roku 2016, avšak zisk klesol viac ako o polovicu.
Najväčší objem stavebných výkonov mala divízia BA. Väčšina
výkonov pochádza z výstavby projektu Južného mesta v Bratislave. Boli dokončené stavby „UNIQ Majakovského“ a „UNIQ
Staromestská“ v Bratislave, a finišovali bytové domy „Pri Čermáni“ v Nitre.
Divízia PS mala približne o polovicu menší plánovaný výkon
a tesne sa jej ho nepodarilo splniť. Najväčšou stavbou divízie
bola „Rezidencia pri Radnici“ v Košiciach, ktorá bude dokončená
v roku 2018.
Chemkostav IS sa nemôže pochváliť veľmi pozitívnymi číslami. Nečakané problémy a konkurz nášho konzorčného partnera
pri výstavbe rýchlostnej cesty zdržali celý proces fakturácie dokončeného diela. Som rád, že sa situácia vyriešila a stavbu ukončíme aj „papierovo“.
Divízia Export sa najmenej priblížila stanovenému plánu.
O to väčšie nároky na ňu budú kladené v nadchádzajúcom roku.
Udiali sa zmeny v štruktúre spoločnosti?
Minulý rok bol príznačný viacerými zmenami. Z dôvodu zmeny
štruktúry zákazkovej náplne a ich teritoriálnemu rozmiestneniu pristúpila spoločnosť ku zrušeniu Divízie IS a rozdeleniu jej
existujúcich zákaziek medzi divízie PS a BA. Na druhej strane
dlhodobé pôsobenie spoločnosti v zahraničí vyvolalo záujem
o zjednotenie procesov a noriem v zahraničí. Aj preto vznikla
nová divízia Export, ktorej pôsobenie pokrýva primárne zákazky
v Macedónsku. Uskutočnili sa zároveň viaceré vyvolané personálne zmeny na vyšších manažérskych postoch. Z dlhodobého
hľadiska môžem zhodnotiť tieto zmeny pozitívne a myslím si,
že môžu pomôcť k ďalšiemu fungovaniu a napredovaniu firmy.
Spoločnosť zároveň zaznamenala výrazný nárast v počte
zamestnancov. Čo to vyvolalo?
Potreba prijatia nových zamestnancov, primárne priamo
na stavby, bola vyvolaná aktuálnou situáciou na trhu. Po celom
Slovensku je množstvo stavieb vo výstavbe a nie všetci subdodávatelia majú k dispozícii kapacity na realizáciu dohodnutého
diela. Aj preto sme pristúpili ku prijatiu nových zamestnancov,
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ktorých bolo o cca 130 – 140 viac ako sme pôvodne plánovali. Je veľmi dobré, že sa nám podarilo najať nových kvalitných
pracovníkov, vďaka ktorým sme mohli dokončiť naše stavby.
Aj keď tým pádom naše personálne náklady stúpli neplánovane
o 1,1 milióna €.
Aký vplyv mali minuloročné výsledky z pohľadu zamestnancov?
Vedenie spoločnosti pristúpilo ku nevyplateniu 13. platu za rok
2017. Dôležité je však spomenúť, že odmeny a variabilné zložky
platu ostali počas celého roka nemenné, a teda boli vyplatené
v plnej výške.
Príspevok zo sociálneho fondu putoval minulého roku na dovolenku zamestnancov na Sicílii a rôzne kultúrne podujatia
v Michalovciach, primárne v našej Chemkostav Aréne, ktorá
sa môže pochváliť bohatým a rozmanitým programom. Z dôvodu
nesplnenia plánu na rok 2017 sa vedenie spoločnosti po dohode
so zástupcami zamestnancov rozhodlo pre rok 2018 nepodporiť
zo sociálneho fondu spoločnú firemnú letnú dovolenku.
Aký je stanovený plán na rok 2018? Aká je aktuálna zákazková
naplnenosť?
Výrobný plán spoločnosti Chemkostav, a.s. je na úrovni
46 321 tisíc € a spoločnosti Chemkostav IS, s.r.o. 5 250 tisíc €.
Čo sa stavebných výkonov týka, našim plánom je dostať sa približne na úroveň roku 2016.
Najväčší objem ostáva aj naďalej na divízii BA, ktorá väčšinu svojej pozornosti venuje stavbám bytových domov projektu Južné
mesto – zóna Mesto. Ďalej pokračuje divízia PS, ktorej hlavnými
stavbami je dokončovaná „Rezidencia pri Radnici“ a inžinierska
stavba „Kráľovský Chlmec - Rozšírenie jednotnej a splaškovej
kanalizácie a intenzifikácia ČOV“. Nasleduje Chemkostav IS
so stavbami „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy
v PSK a KSK“ a „Aglomerácia Podbrezová – kanalizácia a ČOV“.
Veľké očakávania máme aj od divízie Export, ktorá momentálne
rokuje o nových potenciálnych zákazkách.
Aktuálna zákazková naplnenosť je na úrovni 94,6% plánu. Pričom sa momentálne nachádzame v užšom kole viacerých súťaží.
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STAVBY

Aktuality zo stavieb
Výstavba v Michalovciach

Lavička Václava Havla

Spoločnosť Chemkostav, a.s. uspela v súťaži o výstavbu „Intenzifikácia výroby sladu“, v rámci ktorej sa bude podieľať na rozšírení projektu SLADOVŇA v Michalovciach.

V stredu 6. júna 2018 bola na našej stavbe Rezidencia pri Radnici v Košiciach v réžii investora slávnostne prvý krát odprezentovaná verejnosti Lavička Václava Havla.

SLADOVŇA Michalovce je jedným z najvýznamnejších producentov sladu na Slovensku, ktorý v sebe nesie viac ako 50-ročnú
históriu vo výrobe sladu. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti vybudovaním novej výrobnej
jednotky v existujúcom areáli spoločnosti a jej technologickom
napojení na súčasnú prevádzku.
V polovici júna absolvovali naši kolegovia exkurziu v sladovni
v Grazi v Rakúsku. Plánovaná výstavba projektu je v druhej polovici roku 2018.

“Rokovanie” na lavičke Václava Havla v Košiciach

Naši kolegovia na exkurzii v sladovni v Grazi

Skelet v Košiciach
Koncom júna 2018 uzavrela spoločnosť Chemkostav, a.s. zmluvu o dielo na realizáciu skeletu administratívnej budovy B.O.C.
na Továrenskej ulici v širšom centre Košíc. Začiatok prác
na stavbe je plánovaný na september 2018.
Komplex bude slúžiť primárne pre zriadenie kancelárií a biznis
centier. Objekt zároveň ponúkne aj komplexné služby vo forme
obchodov, kaviarní a iných služieb. Celková úžitková plocha objektu je 11 000 m2, z toho cca 1300 m2 pre obchodné prevádzky. Parkovanie zabezpečí 3-podlažný podzemný parkovací dom
s kapacitou viac ako 230 parkovacích miest.

Lavička predstavuje symbol otvorenej a slobodnej konverzácie
a demokratických hodnôt. Tvoria ju dve kovové záhradné kreslá
spojené okrúhlym stolom v strede ktorého rastie lipa, národný
strom Českej republiky. Košická lavička je v poradí 25. lavičkou
odhalenou na svete a vôbec prvou na území Slovenskej republiky. Autorom nápadu je architekt a dizajnér Bořek Šípka, ktorý vznikol na podnet českého veľvyslanca Petra Gandaloviča.
Prvé takéto miesto bolo vytvorené na Georgtownskej univerzite
vo Washington D.C. v roku 2013. Ďalšie pamätné miesta sa nachádzajú v Lisabone, Barcelone, Karlových Varoch i Prahe.
Odhalenie lavičky bolo za prítomnosti viacerých osobností - Karla Schwarzenberga, Lecha Walesa, Rudolfa Schustera, Martina
Petruška.

TREND TOP v stavebníctve
a realitách
Pravidelnou májovou súčasťou týždenníka o ekonomike a podnikaní TREND je ročenka TREND TOP v stavebníctve a realitách,
ktorá prináša prehľad o vývoji v stavebníctve za posledný rok
spolu s prehľadnými tabuľkami a štatistikami.
Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa pravidelne nachádza v rebríčkoch zostavených týždenníkom. V zozname najväčších stavebných podnikov na Slovensku sa Chemkostav dlhodobo drží
v prvej desiatke, za rok 2017 obsadil 7. miesto. V rebríčku pozemných stavieb sa spoločnosť nachádza dokonca na 3. mieste.
S priemerným počtom 253 zamestnancov za rok 2017 je spoločnosť v poradí 10. zamestnávateľom medzi stavebnými firmami
na Slovensku.

Vizualizácia projektu, zdroj: mminvest.sk

Významným úspechom pôsobenia spoločnosti Chemkostav
v Macedónsku je umiestnenie v rebríčku najväčších stavieb
slovenských stavebných firiem v zahraničí podľa hodnoty stavebných prác. V tabuľke vedie stavba „Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie v obci Berovo“ a na 5. mieste rebríček uzatvára
naša prvá Macedónska stavba „Výstavba a rekonštrukcia budov
v areáli Idrizovo, Skopje“.
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STAVEBNÝ ZÁKON

Nový stavebný zákon
Na Slovensku už dlho očakávame zmenu stavebného zákona,
ktorý sa týka nielen stavbárov,
ale aj všetkých občanov, podnikateľov a inštitúcií. Aktuálny zákon
je komplikovaný a nejednoznačný,
a jeho aktualizácia a modernizácia
je nevyhnutná.
Aktuálny stav
Od konca roku 2016 pracuje Ministerstvo
dopravy a výstavby SR na novom návrhu
stavebného zákona.
Viac ako 40 rokov starý zákon očakávajú zásadné zmeny vo forme nového, moderného
a uceleného zákona.
Posledný pokus o jeho zmenu sa konal
v rokoch 2014 až 2016 ešte pod vedením ministra dopravy Jána
Počiatka. Jeho znenie však bolo po vlne kritiky z viacerých strán
stiahnuté.
V širšej pracovnej skupine pripravujúcej nové znenie zákona
je zastúpených 30 odborných inštitúcií, vrátane Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Združenia miest a obcí
Slovenska (ZMOS) a Komory inžinierov. Ich komentáre, návrhy
a pripomienky formujú novú verziu zákona.
Podľa informácií zverejnených tlačovým odborom Ministerstva
dopravy a výstavby by mal byť návrh zverejnený ešte v lete
tohto roku. Zákon po zverejnení čaká vnútrorezortné, následne medzirezortné pripomienkovanie. Na čítanie do parlamentu
a do vlády by sa zákon odhadom mohol dostať na jar budúceho roku. Pri bezproblémovom priebehu jednotlivých procesov
je očakávaný dátum vstupu zákona do platnosti 1. január 2020.
Aké zmeny zákon prinesie?
Starý stavebný zákon je komplikovaný a nejednoznačný pri jeho
výklade čoho dôsledkom dochádza ku obchádzaniu pravidiel
a problémom v praxi. Hlavným zámerom nového zákona je zjednodušiť prax, zefektívniť a zjednotiť procesy.
Výrazne tomu má dopomôcť rozdelenie na dva samostatné zákony – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. V rámci
Európskej únie sme spolu s Českou republikou jedinými zástupcami u ktorých sú tieto oblasti ešte riešené spoločne.
Zjednodušené rozhodovanie
Ďalším novým pojmom, inštitútom v rámci zákona je stavebný
zámer, t.j. posúdenie stavby z hľadiska technického, stavebno-technického, z hľadiska umiestnenia aj z hľadiska súladu
s územnou-plánovou dokumentáciou. Tento dokument bude slúžiť ako podklad pre stavebné rozhodnutie. Prostredníctvom neho
je snahou štátu zamedziť dvojkolovému konaniu. Jedna stavba
bude znamenať jedno konanie a bude mať jedno rozhodnutie.
Špeciálne zjednodušený režim je plánovaný pre jednoduché
a drobné stavby.
Táto zmena by znamenala aj zlepšenie našej pozície v štatistikách Európskej únie. Aktuálne pri priemernej stavbe trvá rozhodovanie na úradoch na Slovensku 286 dní, v porovnaní s priemerom Európskej únie, ktorý je 165 dní.
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Územný plán
Platný stavebný zákon ukladal povinnosť územného plánu
pre obce nad 2 000 obyvateľov. Po novom bude táto povinnosť
pre všetky obce na Slovensku.
Zároveň získa obec v rámci územného plánovania dôležité postavenie. Bude vydávať územné stanovisko ako podklad pre povoľovanie stavieb na základe stavebného zámeru.
Návrat stavebných úradov do štátnej správy
Na strane druhej prídu mestá a obce o svoju právomoc v procese stavebného konania. Stavebné úrady vždy patrili pod štátnu
správu, no kompetencia bola zverená do rúk miest a obcí pred
približne 15 rokmi. Nový zákon uvažuje o návrate stavebných
úradov do štátnej správy, čím sa snaží o zlepšenie kvality jej
výkonu.
V mene štátu bude konať vyškolený a kvalifikovaný stavebný
komisár, ktorý bude náhodne prideľovaný ku jednotlivým konaniam. Funkcia stavebného komisára je súčasťou profesionalizácie orgánov územného plánovania.
Nová kategorizácia stavieb
Upravuje sa nová kategorizácia stavieb: drobné stavby, jednoduché stavby a ostatné stavby. V rámci ostatných sa spresnia
tzv. vyhradené stavby, ktoré sú technicky náročné, ako sú napríklad mosty či diaľnice. Tie budú mať povinne vykonávacie projekty a ďalšie podrobnosti, napríklad statické posudky, aby bola
zabezpečená kvalita a bezpečnosť stavby.
Čierne stavby
Návrh nového zákona vylučuje možnosť dodatočného povolania
vzniknutej čiernej stavby, ktorá by mala byť riešená ešte v zárodku a nemala by vôbec vzniknúť.
V prípade vzniku čiernej stavby má nasledovať uloženie pokuty,
výkon rozhodnutia o odstránení a trestné oznámenie. Iná alternatíva ako odstránenie stavby nebude existovať. Avšak riešenie
pre už existujúce nelegálne stavby, pred tým ako príde zákon
do platnosti, nový zákon neposkytuje.

Zdroj: TASR, ZSPS

STAVBA ROKA 2017

Stavba roka 2017
Stavba UNIQ Staromestská získala dve ocenenia
v 23. ročníku prestížnej celoštátnej súťaže STAVBA
ROKA 2017.
Aj tohto roku sa medzi ocenenými v súťaži Stavba roka nachádzalo dielo, ktoré v sebe nesie podpis spoločnosti
Chemkostav, a.s. V roku 2016 získali ocenenie stavby Šafranová
záhrada II. v Košiciach a Panorama City v Bratislave. Za uplynulý
rok 2017 bola medzi ocenenými lukratívna administratívna budova v centre hlavného mesta UNIQ Staromestská, ktorú sme
zrealizovali pre developera CRESCO GROUP, a.s.

Galavečer, pri príležitosti udeľovania cien, sa konal 11. apríla
2018 v spojení s otvorením veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA.
Porota udelila spolu 12 cien 8 stavbám.
Hlavnú cenu Stavba roka 2017 získala „Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).

Zástupcovia investora a Chemkostavu s oceneniami

V nadväznosti na získanie ocenení v rámci súťaže
STAVBA ROKA sme sa porozprávali s jej stavbyvedúcim, Ing. Matúšom Tkáčom.
UNIQ Staromestská

Ako vnímate získanie ocenení stavby?

UNIQ Staromestská Offices získala ako jedna z troch stavieb významnú nomináciu na hlavnú cenu súťaže. Druhou, nemenej dôležitou, je cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie
vedy a techniky počas realizácie.

Vnímam to ako výbornú reklamu a zviditeľnenie sa v stavbárskom svete nielen pre našu firmu Chemkostav, ale rovnako aj
pre investora, a v neposlednom rade pre mňa a mojich kolegov, ktorí na tejto stavbe pracovali. Mal som množstvo pozitívnych reakcií
z môjho okolia, z rodiny, od kolegov i bývalých spolužiakov.

Stavba bola špeciálne vyzdvihnutá ako technická lahôdka a tieto
ocenenia získala:

•
•
•
•

•
•

za vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým výrazom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy,
za citlivé zakomponovanie moderného objektu do urbanistickej štruktúry okraja historického jadra Bratislavy,
za elegantný vizuálny charakter objektu, jeho vhodnú mierku na urbánnej i ľudskej úrovni a vyrovnané architektonické
stvárnenie,
za progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu pološtrukturálnych fasádnych konštrukcií systému stĺpik
– priečnik vysokej fyzikálnej kvantifikácie, s dominantným
vertikálnym členením s vystriedaným rytmom, ktoré umocňujú pevné vertikálne slnolamy s premenlivou hĺbkou,
za nadčasový nadradený riadiaci systém merania a regulácie
chladenia a vykurovania objektu spriahnutý so systémom
exteriérového tienenia južne orientovaných fasádnych konštrukcií,
za environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej budovy zrealizovaného so
zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, úspora vody, energetická efektívnosť, výber
ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia),
podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.

Z hľadiska praxe, vnímate veľké rozdiely oproti škole, oproti
tomu čo vás učili?
Určite áno. Škola, či už stredná alebo vysoká, poskytne človeku
základy pre vstupu do stavebného sveta. Avšak to, čo sa v škole
naučí je len zlomok oproti tomu čo sa človek naučí ďalej pri
samotnej realizácii. Počas prvého pol roka na stavbe som nabral
viac skúseností ako za 9 rokov na škole, no tie základy zo školy
som už musel mať.
Čo by ste odkázali mladším kolegom? Na čo sa majú zamerať
pri vlastnom rozvoji?
Dôležité je počúvať tých starších a skúsenejších, či už stavbyvedúcich, nadriadených, majstrov na stavbách. Sú to naozaj skúsení ľudia, od ktorých sa je čo učiť. Ak niekto na stavbe začína,
tak ja osobne by som odporúčal minimálne na pol roka pripojiť
sa ku niektorému z majstrov a behať s nim po stavbe. A potom následne stráviť niekoľko rokov na pozícii asistenta stavbyvedúceho, aby podchytil čo najviac detailov práce od starších
a skúsenejších.
Ako druhé by som spomenul ovládanie cudzích jazykov, čo vnímam všeobecne aj pri ostatných profesiách ako 50% úspechu.
Čo si myslíte o zapájaní študentov do práce už počas štúdia?
Vrelo odporúčam. Aj z pozície študenta aj ako stavbyvedúceho.
Pre študentov, ktorí majú chuť pracovať a stavbarina ich baví, je
pracovať na takto významných stavbách len a len prínos. To, čo
sa môžu naučiť študenti počas školy a potom ako ju ukončia, im
umožňuje plynule sa začleňovať do stavbárskeho sveta.
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PRACOVNÁ POZÍCIA

Súťažíme o súkromné
aj verejné zákazky
Firma je živý mechanizmus, ktorý
tvoria ľudia. Každý jednotlivec má
na starosti niečo iné. Názov pracovnej
pozície je síce iba slovo, no za ním treba hľadať vykonávateľa – teda človeka. Niekedy o tom, čo všetko tá ktorá
pozícia obnáša ani netušíme, a keď
sa to dozvieme, ostaneme prekvapení.
Po roku pôsobenia
vo funkcii sme sa porozprávali
s Ing. Petrom Macijevičom, vedúcim
obchodno-technického úseku.
Čo je Vašou hlavnou pracovnou náplňou?
Čo obnáša výkon Vašej pozície?
Mojou hlavnou pracovnou náplňou je starostlivosť o zákazky, o ktoré má buď naša spoločnosť záujem sa uchádzať alebo sú v procese
výstavby, z formálneho obchodno-technického
hľadiska.
Čo sa týka súťaženia o nové zákazky, tak základným princípom je, že vedenie spoločnosti odporučí o ktoré zákazky ako spoločnosť sa chceme uchádzať. Mojou úlohou
je zabezpečiť, aby ponuka bola spracovaná správne, v stanovenom čase, obsahovala všetky požadované náležitosti tak, aby
bola naša súťažná ponuka úspešná.
V prípade úspešnej ponuky je v mojej kompetencii v spolupráci s riaditeľom OTÚ prerokovať jednotlivé náležitosti a parametre zmluvy s investorom, spolu s podporou
zo strany právneho oddelenia, a zabezpečiť podpísanie zmluvy.
Ďalej nasleduje proces spojený s konkrétnou výstavbou. Úlohou obchodno-technického úseku je zabezpečenie kompletného
servisu pre výrobný úsek, pre potreby výstavby. Mojou úlohou
je dozrieť a verifikovať jednotlivé výbery subdodávateľov, kalkulácie a spolupracovať s výrobným úsekom ako pri výbere subdodávateľov, tak pri spracovaní kalkulácie našich prác. V čase
výstavby štandardne vstupujem do procesu ako potvrdzujúca
osoba, v krízových situáciách alebo sa zúčastňujem kontrolných
dní, no vo väčšine prípadov má proces na starosti prípravár stavby.
Ako prebieha proces ocenenia stavby? Koľko štandardne trvá?

Do prípravy ponuky vstupujú rôzne
faktory a proces si vyžaduje súčinnosť
viacerých oddelení, pričom hlavným
nositeľom súťažnej ponuky je OTÚ.
Hneď prvou úlohou, v prípade záujmu o účasť v súťaži, je overiť si jej podmienky. To znamená, či naša spoločnosť ako celok
spĺňa podmienky súťaže alebo do súťaže potrebujeme partnera.
V prípade, že potrebujeme partnera, začíname s oslovovaním potenciálnych partnerov.
Pri verejnom obstarávaní je veľmi dôležité dbať po formálnej
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Ing. Peter Macijevič

stránke na správnosť údajov a dokladov v rámci predloženej ponuky. Dokladov vyžadovaných v súťažných podmienkach býva
„kvantum“. Úlohou prípravárov je príprava rozpočtu a finálnej
ceny, s ktorou budeme súťažiť. Právne oddelenie má na starosti
kontrolu zmluvy a určenie rizík, ktoré z nej vyplývajú, výrobný
úsek pripravuje a kontroluje časový, prípadne finančný harmonogram, ekonomický úsek má na starosti ekonomické ukazovatele
a bankové záruky.

Veľmi dôležité je zladenie
jednotlivých oddelení, spojenie
všetkých vstupov a
odovzdanie ponuky včas.
V závislosti od toho, či ide o súťaž v súkromnom alebo verejnom
sektore sa čas na prípravu cenovej ponuky pohybuje od 3 do 8
týždňov.
Ako vyzerá Váš štandardný pracovný deň?
Dalo by sa povedať, že jednotlivé dni v priebehu týždňa sú
zoštandardizované. Pondelok si pripravujem výbery, t.j. študujem
si dokumentáciu, ktorú som dostal od prípravárov, pripomienkujem ju, prediskutovávam s prípravármi a zisťujem jednotlivé náležitosti, ktoré budem následne preberať s vedením spoločnosti.
V utorok zvyčajne preberám informácie z porady vedenia a marketingovej porady, na základe ktorých distribuujem ďalej informácie na oddelenie, typu ako ďalej postupujeme pri tej a tej
stavbe, ktorých dodávateľov ešte potrebujeme zazmluvniť a podobne. Do tohto dňa patrí aj spoločná porada.
Ostatné dni týždňa, čo sa týka náplne práce, sú viac menej podobné. Venujem sa uzatváraniu cenových ponúk k pripravovaným
súťažiam, kontrole rozpočtov, rokovaniam so subdodávateľmi
a investormi, alebo sa zúčastňujem obhliadok nových potenciál-

ZAMESTNANCI A FIRMA

nych zákaziek a chodím na otvárania obálok. Záver týždňa je venovaný sumarizácii informácií za celý týždeň a prípadným ďalším
rokovaniam s vedením.
Ako hodnotíte svoje pôsobenie vo funkcii za prvý rok? Čo bolo
tak ako ste aj očakávali? Čo Vás na druhej strane prekvapilo?
Taká najväčšia zmena pre mňa bola, že som prešiel z pozície
primárne technického charakteru do pozície viac právnickej. Musel som sa naučiť „čítať zmluvy“, vedieť pripomienkovať veci,
vedieť správne a korektne komunikovať. Čo ma určite prekvapilo
bol objem práce, ktorú pozícia zahŕňa. Očakával som, že nápor
práce bude väčší, no realita je nad moje očakávania.
Začiatok bol asi ako pri väčšine nových pozícií pomerne ťažký,
plus som do novej pozície vhupol pomerne rýchlo. Potreboval
som sa zorientovať, utriasť niektoré procesy. No už počas druhého pol roka môjho pôsobenia vidím posun pozitívnym smerom.
Aké všetky funkcie spadajú pod OTÚ? Čo majú jednotlivé pozície na starosti?

Obchodno-technický úsek má
v princípe na starosti kompletnú
podporu výrobného úseku, ktorý
predstavuje hlavnú činnosťnašej
spoločnosti.

V jeho kompetencii je vysúťaženie zákaziek, ocenenie stavieb
i zazmluvnenie jednotlivých subdodávateľov.
Pod úsek patrí verejné obstarávanie, ktoré má na starosti kontrolu podmienok súťaží, komunikáciu s ekonomickým úsekom
za účelom získania všetkých potrebných náležitostí, komunikáciu
s verejným obstarávateľom, poskladanie ponuky, zabezpečenie
všetkých potrebných dokladov a i. Ďalej máme samostatné právne oddelenie, ktoré má na starosti zazmluvnenie subdodávateľov na všetky naše živé stavby, vrátane rámcových zmlúv, zmlúv
ku energiám. Okrem tohto zabezpečujú aj vstupnú kontrolu investorských zmlúv, predovšetkým vo verejných súťažiach.
Personálne najviac obsadeným oddelením je samotné oddelenie prípravy, ktorého jedna časť pôsobí v Michalovciach a druhá
v Bratislave. Jeho úlohou je kompletné vytvorenie cenovej časti
ponuky, oslovenia a komunikácia so subdodávateľmi, v čase prípravy cenovej ponuky študovanie podkladov. V čase realizácie
do kompetencií prípravárov patrí rokovanie so subdodávateľmi a pravidelná komunikácia s nimi, odsúhlasenie naviac prác,
zmenové konania, kompletná podpora výrobného úseku počas
stavby, spracovanie kalkulácií, spracovanie RSV i účasť na kontrolných dňoch.
Súčasťou OTÚ sa minulého roku stal aj archív, čo znamená preberanie dokladov do archívu, kontrola a vyradzovanie dokumentov.

Zamestnanci a firma
Rozbory hospodárskych výsledkov

úseku, právneho oddelenia i oddelenia reklamácií a vád, ktoré
boli pôdou pre otvorenú diskusiu a konštruktívnu debatu, ktorá
vie spoločnosť a jej zamestnancov posúvať ďalej.

Začiatok druhého štvrťroku je pre Chemkostav príznačný obzretím sa za prechádzajúcim rokom a jeho vyhodnotením počas akcie Rozbory hospodárskych výsledkov.

Po nabitom popoludní bola pre zamestnancov pripravená chutná
večera a večerný program.

Za kultúrou
Po obrovskom úspechu galaprogramu ku 60. výročiu založenia FS Zemplín, ktorý mali možnosť všetci fanúšikovia folklóru
vidieť v Chemkostav ARÉNE v októbri minulého roka, sa mohli
Michalovčania potešiť z reprízy tohto folklórneho bonbónika, ktorý sa konal 26.4.2018. Tentokrát si ako hosťa „Zemplínčania“
pozvali Poddukelský Umelecký Ľudový Súbor PUĽS.

Zamestnanci Chemkostavu počas prezentácií

Zamestnanci spoločnosti sú nielen jej neoddeliteľnou súčasťou,
ale aj jej základmi vďaka, ktorým spoločnosť operuje. Aj preto vedenie spoločnosti informuje o detailoch chodu spoločnosti
a štatistikách, ako sa jej darilo za prechádzajúce obdobie i aké
sú plány na ďalšie roky.

Celý program mal tú najlepšiu zvukovú a vizuálnu techniku,
na tvorbe programu sa podieľalo množstvo osobností. Všetci
diváci mali možnosť uvidieť to, čo zatiaľ videli len raz v podaní
folklórneho telesa FS Zemplín.

Pri tejto príležitosti sa zamestnanci spoločnosti Chemkostav
stretli 13. apríla 2018 v Bardejovských kúpeľoch, v Hoteli Alexander, kde na nich čakalo poobedie plné prezentácií a množstva
informácií.
Oproti minulým rokom sa ku hlavnej prezentácii ekonomického
oddelenia spoločnosti pridali aj iné oddelenia so zámerom zdieľania všetkých informácií a rozšírenia si svojich vedomostí. Pred
všetkými zúčastnenými sa otvorili témy z oddelenia obchodného

Vystúpenie FS Zemplín
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TREND Regata 2018
Začiatok letnej sezóny bol tradične venovaný flotilovej plavbe TREND Regata organizovanej týždenníkom Trend, ktorej
sa posádka Chemkostavu zúčastnila už
ôsmy krát. Tohto roku bola dejiskom súťaženia oblasť Národného parku Kornati
a ostrovov Murter a Zminjak v Chorvátsku.
Športové zápolenie na mori sa konalo medzi
25 biznis posádkami v 3 kategóriách: BAVARIA 46 Spinaker, BAVARIA 46 Genaker,
BAVARIA 41 Genaker. Stabilná a skúsená
posádka Chemkostavu spolu s kapitánom
Jozefom Hnilicom zabojovala o prvenstvo
v najviac zastúpenej kategórii BAVARIA 46
Genaker, kde súťažilo až 15 lodí. V ostatných 2 kategóriách súťažilo po 5 lodí.

Posádka Chemkostavu

Po tvrdom boji si zo súťaže posádka Chemkostavu odniesla krásne 2. miesto.
Autorom fotografií je Peter Kotlár.

Súťaž Strojníkov
CAT 2018
Spoločnosť ZEPPELIN SK už niekoľko rokov organizuje súťaž, kde si môžu
svoje zručnosti overiť najlepší strojníci zo Slovenska. Tohto roku sa súťaž
konala 12. mája v areáli ZEPPELIN SK
v Banskej Bystrici.
Sme radi, že sa súťaže zúčastnil aj jeden
z našich kolegov, pán František Novický
(toho času na stavbe Južného mesta v Bratislave), ktorý sa spomedzi 87 účastníkov
umiestnil na vynikajúcom 5. mieste.
Súťažilo sa na strojoch Caterpillar spolu
v 4 disciplínach o najlepší čas, ktorý sa
vo finále sčítal. Pri bežnom výkone práce sa
súťažiaci nestretávajú s úlohami, aké boli pre nich pripravené
v súťaži. No práve zámerom jednotlivých disciplín bolo preveriť
ich presnosť, dôslednosť, zmysel pre detail i šikovnosť.
Prvou disciplínou bolo pomocou stroja poskladať tortu z 3 pneumatík podľa predlohy. V druhej úlohe si súťažiaci preverili svoju
presnosť pri prekladaní plastových kačičiek z jazierka do bazéna. Nemenej náročnejšie bolo prenášanie paliet, ktoré boli
naložené s táckami a chlebíčkami, tak aby z palety nič nespadlo,
a vrátiť ju na určené miesto. Štvrtou úlohou, ktorá bola nakoniec kvôli nepriazni počasia zrušená, bolo pripáliť dve prskavky
od jednej už horiacej. A to všetko pomocou ovládania stroja,
v ktorom súťažiaci sedeli.

Ďakujeme pánu Novickému
za úspešnú reprezentáciu v súťaži.

Pán Novický so synom na súťaži

Cestovné náhrady
Na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny č. 148/2018 Z.z. zo dňa 25.5.2018 sa od 1. júna 2018
zvyšujú sumy stravného nasledovne:
Časové pásmo
5 – 12 hodín
12 – 18 hodín
nad 18 hodín

Suma v €
4,80 €
7,10 €
10,90 €

Výška stravného lístka sa rovnako od 1. júna 2018 zvyšuje
na hodnotu 3,60 €.
Pre podrobnejšie informácie nahliadnite do „Zákon o cestovných náhradách“.
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Odskočí si
vyvetrať hlavu
Adrenalín drieme v krvi našich zamestnancov.
V minulom čísle ste si mohli prečítať rozhovor
o záľube nášho kolegu, Super sport motorkách.
Tento krát vám prinášame rozhovor o nemenej adrenalínovej záľube, skoku s padákom, ktorej sa venuje
pán Dušan „Sviťo“ Svitek.
Ako ste sa dostali ku skákaniu?
V januári 1977 prišiel do školy inštruktor robiť nábor, do ktorého
sme sa s kamarátom zo zvedavosti prihlásili. Nasledovala tvrdá
príprava v telocvični a v máji sme absolvovali zoskoky. Pred úplne
prvým zoskokom som musel byť v šoku, tak že som o sebe ani
nevedel a museli ma asi z lietadla vystrčiť.
Ďalšie obdobie som potom strávil na vojenskej prezenčnej službe. Po návrate z nej som si spomenul na to plachtenie na padáku
k zemi a ako sa mi to páčilo. Vrátil som sa na letisko, skúsil zoskoky znovu a zapáčilo sa mi to ešte viac. Postupne som objavoval nové možnosti, naučil som sa ovládať voľný pád a aj padák.
Koľko máte za sebou zoskokov?
Skáčem len rekreačne, tomu aj zodpovedá môj počet zoskokov,
ktorých bolo približne 1 750. Mnohí mladí chlapci, ktorí sa venujú
skákaniu profesionálne majú za sebou štandardne 5 až 10 tisíc
zoskokov.

Dušan Svitek pri zoskoku (autor: Igor Piatnica)

na palubách (34 parašutistov) zahynuli (vďaka Bohu) len traja
parašutisti a štyria piloti, nám veľmi blízki chlapci. A to výrazne
poznačilo nasledujúce roky.
Zažili ste aj Vy nejakú kritickú situáciu vo vzduchu?
Samozrejme ako každý, kto už má viac naskákané, som zažil
rôzne kolízne situácie a aj závady na hlavnom padáku, keď som
sa ho musel zbaviť a otvoriť záložný. Takúto situáciu je potrebné
riešiť s rozvahou a rýchle. Vtedy je aj toho adrenalínu trochu
viac.
Z akej výšky štandardne skáčete? Koľkí sa štandardne zúčastňujete zoskoku?
Štandardne skáčeme z výšky 4 000 metrov, čo je normálne okolo
jednej minúty voľného pádu rýchlosťou okolo 200 km/h. Môžem ísť z lietadla aj sám, ale zvyčajne je nás viac a snahou je,
ak sa zídu šikovní parašutisti, čo najväčšia zostava. Alebo primeraný počet, aby sme sa mohli niečo nové naučiť. Limity sú len
na schopnostiach.

Čo sa týka väčších formácií, zatiaľ som
bol v najviac dvadsať člennej zostave,
dva krát v slovenskom rekorde.
Slovenský rekord - Diamant 20-tich parašutistov (autor: Igor Piatnica)

Čo Vás na skákaní najviac láka?
Páči sa mi to lietanie vo výškach. Samozrejme je tam vždy určitá
dávka strachu, ktorý treba prekonať – a to je ten adrenalín. No je
tam tiež veľký rešpekt, pretože viem, aké fatálne následky môžu
mať aj malé chyby.

Taký nácvik väčšej skupiny sa koná najskôr na zemi a môže trvať
aj pár desiatok minút. Potom nasledujú pokusy, podľa schopnosti
zúčastnených. Baví ma učiť sa lietať aj v iných polohách ako len
v tej „prsnej“ - na bruchu. Všetko sa tiež odvíja od finančných
možností. Dúfam, že nás ešte čakajú nejaké pekné väčšie formácie.

Kam chodievate najčastejšie skákať?
Najviac skáčeme doma v Spišskej Novej Vsi. Tam máme možnosti aj zázemie, ale pokojne zájdeme na iné letiská na Slovensku
a okolí, kde sú dobré možnosti. Nedávno to bola Slávnica
pri Trenčíne, Nowy Targ a Balton, dávnejšie sme chodili aj
na Ukrajinu. Mení sa to čas od času.
Najväčším problémom posledných rokov na Slovensku bola zrážka a pád dvoch lietadiel v Slávnici v roku 2015. Pri pokuse o nový
slovenský rekord s kompletnou slovenskou elitou parašutizmu

Dušan Svitek
Zamestnaný od: 2015
Pracovná pozícia: Majster
Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia
mostov ciest I. triedy v PSK a KSK
(autor fotografie: Paťo Minár)
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Stavbárska mozaika
Zlepšovák

Čistenie domácich spotrebičov
Nikto nemá rád vodný kameň, či už v kuchyni, kúpeľni alebo
priamo na domácich spotrebičoch. Problém vodného kameňa je
nielen estetický, ale pri spotrebičoch je aj veľkým požieračom
energie. Vodný kameň, hoci len jeho tenká vrstva, sa stáva tepelnou izoláciou, ktorá zvyšuje nároky na spotrebu energie, a tým
pádom aj výdavky.

Pre zintenzívnenie účinku odporúčame pastou potrieť látku alebo
papierovú utierku, ktorú okolo batérie omotáme. Na záver pastu
z batérie umyjeme a do sucha poutierame.
Sprchovacia hlavica
Namočíme sprchovaciu hlavicu na noc do octovej vody. Na druhý
deň poriadne vykefujeme, opláchneme a hlavicu osušíme.

Recept

Pri jeho odstraňovaní veľmi dobre pomôžu bežne vyskytujúce
sa ingrediencie v domácnosti ako ocot, sóda bikarbóna, kyselina
citrónová alebo citrónová šťava. Ich výhodou je, že sú vo väčšine
domácností hneď po ruke a sú cenovo dostupnejšie ako rôzne
druhy čistiacich prostriedkov. Zároveň je ich použitie šetrnejšie
ku prírode aj domácnosti.
Kyselina octová si vie dobre poradiť s usadeným vodným kameňom, no nie každý je fanúšikom jej „zápachu“. Aj keď po chvíli
vyprchá, pre niektorých neprichádza jej použitie do úvahy. Veľmi
dobrou alternatívou ku octu je použitie kyseliny citrónovej alebo
čistej citrónovej šťavy.

ilustračná fotografia, zdroj: Unsplash

Kuracie kari
4 porcie
Suroviny
400 g kuracie prsia, 1 plechovka kokosového mlieka, 4-5 strúčikov cesnaku, 1 cibuľa, 1 cm koreňa zázvoru, 1 červená paprika,
½ hlávky brokolice, 200 g šampiňónov, 2-3 lyžičky červenej kari
pasty, olivový olej, soľ, ryžové cestoviny alebo jazmínová ryža
ako príloha
ilustračná fotografia, zdroj: Unsplash

Kanvica na vodu
Do kanvice na vodu nalejeme vodu a ocot v pomere 1:1. Tekutinu zohrejme, ale vypneme ešte pred dosiahnutím bodu varu.
Necháme 2-3 hodiny odstáť, tekutinu vylejeme a kanvicu dobre
niekoľko krát prepláchneme vodou. Alternatívou je použitie kyseliny citrónovej. Do kanvice pridáme 2-3 lyžičky kyseliny citrónovej alebo citrónovej šťavy a zalejeme vodou. Dobre premiešame,
necháme približne pol hodinu odstáť a dáme prevrieť. Vychladenú tekutinu vylejeme a kanvicu dobre prepláchneme vodou.
V prípade veľmi silného vodného kameňa postup zopakujeme.
Práčka
Do zásobníka, kde štandardne patrí prací prostriedok vylejeme
šálku octu alebo citrónovej šťavy a spustíme jeden z dlhších cyklov, bez oblečenia. Ocot je možné pridať aj priamo do bubna.
Umývačka riadu
Rovnaký postup platí aj pre umývačku riadu. Do dávkovača
na prostriedok nalejeme ocot alebo citrónovú šťavu/kyselinu citrónovú a spustíme na prázdno umývací cyklus. Pri silnom znečistení umývačky riadu môžeme použiť viac octu a kyseliny citrónovej.
V tom prípade na dno prázdnej umývačky riadu vylejeme/vysypeme ocot alebo kyselinu a rovnako spustíme umývací cyklus.
Čistenie vodovodných batérií
Zmiešaním sódy bikarbóny a octu vznikne pasta, ktorou potrieme vodovodné batérie a necháme pôsobiť niekoľko hodín.
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Postup
Recept ako taký je veľmi jednoduchý a rýchly. Najviac času si
vyžaduje nakrájanie všetkých surovín, ktoré sa budú postupne
prihadzovať do panvice a pražiť. Na varenie si zvolíme väčšiu
panvicu, najideálnejšie ak máme wok, aby sa ingrediencie dobre
premiešali.
Cesnak a cibuľu nakrájame na menšie kúsky, zázvor nastrúhame. Červenú papriku a šampiňóny nakrájame na pásiky, brokolicu rozdelíme na menšie časti. Kuracie prsia nakrájame na
hrubšie rezance. V panvici na dobre rozohriatom oleji opražíme
cibuľu, ku ktorej po minúte pridáme zázvor a cesnak. Ďalej po
asi pol minúte pridáme nakrájané kuracie prsia, ktoré restujeme
približne 3 minúty. Pridáme zvyšnú zeleninu – papriku, brokolicu a šampiňóny, ktorú restujeme ďalšiu minútu-dve. Ku zmesi
pridáme kari pastu a dobre ju rozmiešame, aby sa v nej všetky
ingrediencie obalili. Na záver pridáme kokosové mlieko, ktoré necháme prevrieť. Nechceme, aby zelenina úplne zmäkla, ale aby
bola „na skus“. Dosolíme podľa potreby.
Ako prílohu si pripravíme jazmínovú ryžu alebo ryžové rezance.
Existuje nespočetné množstvo kombinácií receptu. Výber a počet
typov zeleniny je len na vás, rovnako aj kuracie prsia môžete
nahradiť kuracími hornými stehnami, bravčovým alebo iným mäsom, rybou. Vegetariáni môžu zvoliť tofu alebo čisto zeleninovú
kombináciu. Rovnako je v ponuke viacero typov kari pasty – červená, žltá, zelená pasta až po rôzne domáce zmesi. Aj preto je
tento recept ideálny pre namixovanie si vlastnej kombinácie.

ŠPORTOVÁ RUBRIKA

IUVENTA - Majster SR
Iuventa Michalovce aj
naďalej vládne Slovenskej hádzanárskej scéne.
Získala oba slovenské
poháre a v MOL lige získala tretie miesto.
Pred štartom ročníka prebehlo v Iuvente viacero zmien,
vrátane výraznejšej obmeny
a omladení kádra. Aj na základe týchto zmien mala Iuventa
jasne stanovené ciele - získať
Slovenský pohár aj majstrovský titul a skončiť do piateho
miesta v rámci MOL ligy. Aj keď
nie s úplnou ľahkosťou ako
po minulé roky sa Iuvente tieto ciele, dokonca s lepším výsledkom naplniť, podarilo. Po deviaty krát, z toho šiestykrát v rade,
sa Iuventa stala víťazom Slovenského pohára. Po jedenástykrát,
z toho ôsmykrát v rade, sú hádzanárky Iuventy majsterkami
Slovenska. V MOL lige sa umiestnili na medailovom bronzovom
mieste.
Finále majstrovstiev Slovenska bolo sprevádzané dramatickými
a napínavými zápasmi s dlhoročným rivalom HK Slovan Duslo
Šaľa, ktorý v semifinále nedal šancu Prešovu. Iuventa si v playoff hravo poradilo s Bánovcami nad Bebravou, nad ktorými zvíťazili v najkratšom možnom čase. Prvý (35:26) a druhý (25:23)
finálový zápas sa konali za podpory domáceho publika na pôde
Chemkostav Arény. Tretí, najnapínavejší zápas, kde sa Iuventa
ja najviac natrápila skončila nakoniec tesným víťazstvom 27:25
nad Šaľou. Bronz obhájil Prešov, keď na domácej pôde zdolal
Bánovce nad Bebravou.

dež. Budeme sa sústrediť na dievčatá do 23 rokov. Tie by si mali
dokončiť stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, a potom by
mohli odísť do zahraničia“, vyjadril sa na margo zákona generálny riaditeľ hlavného partnera Iuventy.
Zmena na poste športového riaditeľa
Koniec sezóny so sebou priniesol aj zmenu na poste športového riaditeľa. Radoslava Kozlova po roku pôsobenia nahradí Ján
Beňadik - bývalý tréner Trenčína, Poruby či slovenskej juniorskej
reprezentácie. Stalo sa tak tomu po spoločnej dohode s predstavenstvom klubu.

V MOL lige bola tohto roku prerušená šnúra víťazstiev Iuventy,
keď sa s bilanciou 19 výhier a 5 prehier umiestnila na krásnom
treťom mieste za víťazným DHK Baník Most a Slavia Praha.
Aj po skončení tohto ročníka sa klub nevyhne zmenám. Skúsený
tréner Ján Packa, ktorý na posledné 3 mesiace posilnil klub odchádza úspešne bez jedinej prehry. Avšak otázka nového trénera
ešte stále nie je vyriešená. Na základe dohody so Slovenským
hádzanárskym zväzom by sa novým trénerom Iuventy mal stať
nový reprezentačný tréner. Zároveň nastanú isté obmeny v kádri,
odchod plánujú niektoré zahraničné hráčky a aj niektoré hráčky,
ktoré v klube už pôsobili dlhšie.
Nový zákon o športe
Začiatkom roku 2019 vstúpi na Slovensku do platnosti nový
športový zákon, ktorý prináša viacero výhod pre hráčky a štát,
no na strane druhej môže byť likvidačným pre športové kluby.
Zákon po novom nepovoľuje kolektívnym športovcom byť „zamestnaným“ na báze SZČO. Ich status sa preto zmení na zamestnancov klubu, čo v praxi znamená zvýšenie nákladov pre kluby
o 30-40%. Všeobecne panuje obava, že sa kluby postupne transformujú na poloprofesionálne alebo amatérske. Niektoré žiaľ na
základe tejto zmeny zákona už vyhlásili koniec, príkladom je
aj osud Good Angels v Košiciach. Iuventa a jej predstavitelia majú
v pláne pokračovať ďalej v existencii klubu a popasovať sa s týmto
problémom. No aj napriek tomu sú avizované zmeny v chode klubu.
„Chod klubu to zmení tak, že naša orientácia bude skôr na mlá-

Radoslav Kozlov a predstavitelia spoločnosti Chemkostav, a.s.

„Naša dohoda znela tak, že tu budem rok a potom uvidíme. Správna rada Iuventy bola veľmi korektná. V prvom rade
sa chcem veľmi pekne poďakovať vedeniu Iuventy za príležitosť,
ktorú som dostal. Pôsobenie v Iuvente vnímam ako veľmi pozitívnu skúsenosť aj vďaka skvelým ľuďom, ktorí v nej pôsobia.
Od správnej rady, až po upratovačku sú to veľmi milí ľudia. Naša
dohoda nepokračovať v spolupráci s klubom súvisí aj s tým, že v
závere tohto roka mám naplánovaný dlhodobý rehabilitačný pobyt v USA. Verím, že splní moje očakávania. V klube tak ostanem
ešte do septembra, aby táto zmena prebehla čo možno najplynulejšie.,“ uviedol na margo svojho rozhodnutia Radoslav Kozlov.
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Naše ratolesti

Jubilanti
Jubileá našich kolegov
(Apríl 2018 - Jún 2018)
Meno		

Barborka Maková,
narodila sa 17.5.2018
v Michalovciach
s mierami 50 cm a 3 290 g

Melanka Ondriková,
narodila sa 17.4.2018
v Michalovciach
s mierami 50 cm a 3 230 g

1.

Janka Talpašová,
narodila sa 21.4.2018
v Spišskej Novej Vsi
s mierami 50 cm a 3 410 g

Jubileum

Gutter Marek		

30

Mandzák Matúš Ing.

30

Mihočová Martina Mgr.

30

Talpaš Marek Ing.		

30

Bedaj Michal Ing.		

35

Durilla Michal		

35

Jančiga Martin Mgr.

35

Dobranský Slavomír

40

Karchová Mariana

40

Lajčák Adrián		

40

Durkaj Martin		

45

Svitek Dušan		

60

Novomanželia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dňa 21. apríla 2018 uzavrel sviatosť manželstva náš kolega
Ing. Radoslav Macejko so svojou snúbenicou Júliou.
Svadba sa konala v Kaštieli Fričovce.

9.
10.

Novomanželom prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia!

11.

Tajnička na voľný čas

12.

Názov stavby v Košiciach

13.

1.
2.

14.
15.

3.
4.
5.
6.

16.
17.
18.
Riešenie tajničky z minulého čísla: PRIEZVISKO

Autor: Ján Bončík

7.
8.
9.

Nespravodlivosť
Zvyšky niečoho
zhoreného
Miesto odrazu
Dohad, predpoklad
Prázdno
Vopred urobené
opatrenie
Nominovanie
Budúce časy
Výsledok myslenia

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tragická udalosť
Prostredie rodiny
Vonkajšia časť
Znova vybavený
obraz
Plynný obal planéty
Zamestnanec
Motivovanie
Číslo 12
Výzdoba
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