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Rozbory HV po polroku
Uplynutie prvého polroka 2017 prinieslo príležitosť
na obhliadnutie sa za výkonmi a hospodárením
spoločnosti, a zhodnotenie jednotlivých výsledkov.
Udialo sa tak počas rozborov hospodárskych výsledkov v auguste v Michalovciach.
V piatok 18. augusta sa v priestoroch reštaurácie Aréna stretli
zamestnanci Chemkostavu na pravidelných kvartálnych rozboroch hospodárskych výsledkov spoločnosti. Rozbory sa týkali
2. kvartálu roku 2017 a zároveň aj komplexnému obhliadnutiu
sa za prvou polovicou roka.
Dosiahnuté výsledky za obdobie prvých 6 mesiacov musíme
posudzovať z viacerých pohľadov. Spoločnosť Chemkostav,
a.s. zaznamenala mierne zvýšenie v stavebných výkonoch
oproti plánu. K navýšeniu došlo hlavne počas 2. kvartálu. Pri
spoločnosti Chemkostav IS, s.r.o. sme sledovali naopak mierne
zníženie vo výkonoch oproti plánu. Sumárne sa však blížime
k tomu, čo sme si predstavovali na začiatku roka.
Problém je so ziskovosťou. Čo sa týka obratu a hospodárskeho
výsledku, ani jedna zo spoločností nedosiahla stanovený plán.
Pokles skutočného zisku je rapídny a je spôsobený neplnením
si predpísaných výsledkov hospodárenia na stavbách „Južné
mesto BD AI“ a „Rezidencia pri Radnici“. Môžeme za tým hľadať viacero dôvodov – slabá dostupnosť remeselníkov, a tým
pádom tlak na vyššie ceny, nekorektnosť niektorých subdodávateľov, ale aj nesprávne riadenie stavieb, nehospodárnosť pri režijných nákladoch, zlá koordinácia subdodávok a pod. Na strane
Chemkostav IS, s.r.o. je to zasa skutočnosť, že nedokážeme
dofaktúrovať a odúčtovať stavbu „R2 Zvolen východ – Pstruša“,
kde boli náklady znesené v predchádzajúcom období a chýba
výnosová časť. Celej situácií neprospieva aj skutočnosť, že náš
partner v združení (spoločnosť Corsan Corviam Construccion
S.A.) je toho času v konkurze.

Ing. Patrik Sabov
ekonomický riaditeľ

Takáto situácia je z dlhodobého hľadiska neakceptovateľná
jednak pre akcionárov spoločnosti ako aj bankové inštitúcie,
ktoré financujú našu spoločnosť. Musíme sa nad tým v najbližšej dobe vážne zamyslieť a prijať konkrétne opatrenia na posun
spoločnosti z pohľadu ziskovosti do vyšších čísiel.
Pozitívny a zároveň rastúci hospodársky výsledok je totiž nevyhnutný pre budúce fungovanie spoločnosti, v zmysle budúcich
investícií, rastu, možnosti uchádzania sa o ďalšie zákazky.
Matematika nepustí, a na to aby spoločnosť mohla fungovať,
musí aj mať s čím pracovať. Nie je to len o zisku a dividendách
akcionárov, ako by si niektorí mohli myslieť. Našťastie máme
za sebou úspešné obdobie, a teda môžeme čerpať už z nadobudnutých zdrojov, no ani tie nemôžeme považovať za nevyčerpateľné.
Pre naštartovanie a zefektívnenie procesov sa začiatkom mája
udiali niektoré personálne zmeny. Za druhý kvartál sme mali
jednu väčšiu zmenu, a tou bolo zmena vo vedení tímu na stavbe Rezidencia pri Radnici v Košiciach kde Ing. Demčáka nahradil
v pozícii hlavného stavbyvedúceho Ing. Mandzák. Čo sa týka
počtu zamestnancov, ku 30.6 sme evidovali 260 zamestnancov,
čo je mierny nárast oproti plánu.
Ing. Patrik Sabov
Mgr. Martina Mihočová

Zmena vzťahov na diaľnici
NDS odstúpila od zmluvy so spoločnosťou
CORSAN - CORVIAM.
NDS odstúpila od zmluvy so spoločnosťou CORSAN – CORVIAM
CONSTRUCCIÓN, ktorá bola jedným z členov združenia úseku
R2 Zvolen, východ – Pstruša. Dôvodom odstúpenia od zmluvy
je skutočnosť, že spoločnosť CORSAN bola vymazaná z registra
partnerov verejného sektora.
Záväzky budú uhradené.
Zmluvný vzťah v súlade so Zmluvou o dielo pokračuje s druhým
zhotoviteľom, spoločnosťou Chemkostav IS, s.r.o., ktorá je
povinná splniť všetky záväzky firmy CORSAN, vrátane úhrad
subdodávateľom. Spoločnosť CORSAN – CORVIAM CONSTRUCCIÓN dňa 12.júla 2017 vstúpila do procesu dobrovoľného
konkurzu podľa španielskeho práva. NDS týmto krokom zabezpečila plnenie 5-ročnej záruky na dielo a uhrádzanie záväzkov
subdodávateľom.
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Úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša s dĺžkou 7,85 km odovzdala
NDS do dočasného užívania motoristom v máji 2017.

Zdroj: Tlačová správa NDS, https://www.ndsas.sk/press/spravy/nds-odstupila-od-zmluvy-so-spolocnostou-corsan-corviam,
publikované 12.10.2017

Stavby v obrazoch

Južné mesto - zóna B1, Bratislava, Bytové domy A3, A2, A1 (zľava)

JM, Základy bytového domu B1

JM, Základy bytového domu B2

JM, Bytový dom A1, vnútroblok

Rezidencia pri Radnici, Košice

Apartmánový dom Majakovského,
Bratislava

Bytové domy Pri Čermáni, Nitra
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UNIQ Staromestská

TERMÍN REALIZÁCIE: 06/2015 - 02/2017

UNIQ Staromestská
Spoločnosť Chemkostav, a.s. v lete ukončila práce
na nadčasovej kancelárskej budove v centre Bratislavy. O stavbe a jej špecifikách sme sa porozprávali
so stavbyvedúcim Ing. Matúšom Tkáčom.
O aký projekt išlo zo stavbárskeho hľadiska?
Stavba UNIQ Staromestská offices je moderný administratívny objekt nachádzajúci sa priamo v centre hlavného mesta,
v starom meste, na Veternej ulici. Návrh budovy spĺňajúcej
požiadavky náročných klientov pochádza z dielne architektonického ateliéra Bogle Architects. Na streche budovy sa nachádza
veľká zelená terasa, z ktorej je krásny výhľad na Bratislavský
hrad a Staré mesto.
Budova má 7 nadzemných a 3 podzemné podlažia. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet, ktorý je opláštený presklenou fasádou. V suteréne na nachádzajú garážové státia, na prízemí je vstupná lobby a obchodné priestory. Ostatné poschodia
slúžia ako nadštandardné kancelárske priestory. Spolu hovoríme
o cca 9000 m2 kancelárskych a obchodných priestorov, a 138
parkovacích miestach.

Stavba je nositeľom energetického
certifikátu LEED,
konkrétne LEED Gold. Jedná sa o medzinárodne uznávaný certifikačný systém zelených budov. Budova je posudzovaná
na základe viacerých kritérií, za ktoré získava body. Napríklad
záleží aký materiál bol použitý, spôsob a vzdialenosť jeho dopravy, medzi kritériami je aj samotný priebeh výstavby
a poriadok na stavbe, triedenie odpadov, umývanie komunikácií, vozidiel vychádzajúcich zo staveniska alebo aj znižovanie
prašnosti na stavenisku. Prevažné množstvo krokov Chemkostav
už dlhodobo praktizuje v rámci ISO certifikátov.
Čo bolo na stavbe najkomplikovanejšie?
Logistika. Pasovali sme sa s ňou od prvého rozobratia zámkovej
dlažby až po posledný fitout. Vzhľadom na polohu budovy pri
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frekventovanej ceste sme museli dávať pozor na minimálne
obmedzenie dopravy pri výkopoch, pri dodávke materiálu
na stavbu, betonážach, ale aj s parkovaním vozidiel subdodávateľov.

Napríklad výstuž musela byť na stavbe
už o 6 ráno a najneskôr o 7 musela
byť vyložená.
Ďalšou výzvou bola blízkosť náročných susedov - Národnej rady
SR a Ministerstva spravodlivosti SR, kde bolo náročné vyriešiť
prístup na stavbu, keďže značná časť prác musela prebehnúť aj
z ich pozemkov. Po ukončení „hrubej stavby“ sme s investorom
dozmluvnili kancelársky priestor na 6.NP. Z dôvodu, že stavba
už bola určitý čas v prevádzke, sme mali obmedzenie
na vykonávanie hlučných prác počas pracovnej doby. Nemohli
sme teda vykonávať práce ako vŕtanie do skeletu objektu, rezanie, búchanie, aby sme nerušili už existujúcich nájomníkov.
Aká bola práca s investorom? Bol dodržaný časový plán?
Spoluprácu s investorom hodnotím pozitívne, aj keď sa jedná
o náročného investora. Do poslednej chvíle boli menené projekty interiéru z investorovej strany, nakoľko každý z klientov mal
iné požiadavky na priestory. To malo za následok aj posunutie
termínu odovzdania stavby.
Bolo na stavbe niečo iné oproti predchádzajúcim stavbám?
Všeobecne oproti iným stavbám mala táto stavba veľké množstvo zmenových listov, cca viac ako 80. Pričom to neboli jednoduché zmeny. Presun kotolne zo strechy 7.NP na 1.NP, zmena
typu strechy, doplnenie akustickej steny na strechu, zmeny typu
fasády, menil sa závesný systém pre horolezcov,
či zmena konštrukčnej výšky poschodia pri už zadebnenom
strope a mnoho ďalších...
Toto bola moja prvá stavba, ktorú som ako stavbyvedúci mal
na zodpovednosti od výkopov až po posledný „šróbik“. Na stavbe som mal ten najlepší tím, s ktorým sa dobre spolupracovalo
a iný by som ani nechcel :). Aj preto hodnotím výsledok výstavby len pozitívne.

STAVEBNÍCTVO 2016

Stavebníctvo 2016
STAVEBNÁ VÝROBA: výsledky za roky 2012 - 2016
Už viac ako 20 rokov spracuváva a zostavuje vydavateľstvo
EUROSTAV rebríček TOP 100 najvýznamnejších slovenských
podnikov na stavebnom trhu. Vydanie obsahujúce jednotlivé
rebríčky a podrobnú analýzu stavebníctva za predchádzajúci rok
sa stalo neodmysliteľnou súčasťou hodnotných informácií pre
podnikateľov v stavebníctve.
My by sme vám chceli priblížiť rebríček 10 najlepších podnikov,
čo sa stavebnej výroby týka, za posledných 5 rokov.
TOP
10

2016

2015

Realitou posledných rokov, nie len týchto 5-tich je, že sa v
rebríčku pravidelne vyskytuje aj naša spoločnosť. Sme stabilnou
súčasťou TOP 10 podnikov na Slovensku.
Umiestnenie sa v rebríčku je pre nás odzrkadlením našej tvrdej
práce a výkonov, no zároveň aj záväzkom do budúcna udržať si
pozíciu alebo sa posunúť na priečkách vyššie.

2014

2013

2012

1

STRABAG Pozemné a
inžinierske
staviteľstvo, s.r.o.,
Bratislava

STRABAG, s.r.o.,
Bratislava

STRABAG, s.r.o.,
Bratislava

STRABAG, s.r.o.,
Bratislava

ZIPP Bratislava,
spol.s.r.o., Bratislava

2

STRABAG, s.r.o.,
Bratislava

STRABAG Pozemné a
inžinierske
staviteľstvo, s.r.o.,
Bratislava

STRABAG Pozemné a
inžinierske
staviteľstvo, s.r.o.,
Bratislava

ZIPP Bratislava,
spol.s.r.o., Bratislava

STRABAG, s.r.o.,
Bratislava

3

EUROVIA SK, a.s.,
Košice

EUROVIA SK, a.s.,
Košice

EUROVIA SK, a.s.,
Košice

EUROVIA SK, a.s.,
Košice

EUROVIA SK, a.s.,
Košice

4

VÁHOSTAV-SK, a.s.,
Bratislava

INGSTEEL, spol. s.r.o.,
Bratislava

TSS GRADE, a.s.
Bratislava

IN VEST, s.r.o., Šaľa

VÁHOSTAV-SK, a.s.,
Žilina

5

YIT Slovakia, a.s.,
Bratislava

COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA, s.r.o.,
Banská Štiavnica

INGSTEEL, spol. s.r.o.,
Bratislava

INGSTEEL, spol. s.r.o.,
Bratislava

INGSTEEL, spol. s.r.o.,
Bratislava

6

INGSTEEL, spol. s.r.o.,
Bratislava

CESTY NITRA, a.s.,
Nitra

Chemkostav, a.s.,
Michalovce

COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA, s.r.o.,
Banská Štiavnica

Chemkostav, a.s.,
Michalovce

7

Chemkostav, a.s.,
Michalovce

YIT Slovakia, a.s.,
Bratislava

MARCUS INDUSTRY,
a.s., Košice

Chemkostav, a.s.,
Michalovce

PSJ Hydrotranzit, a.s.,
Bratislava

8

IN VEST, s.r.o., Šaľa

Chemkostav, a.s.,
Michalovce

COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA, s.r.o.,
Banská Štiavnica

TuCon, a.s., Žilina

HORNEX, a.s.,
Bratislava

9

DÚHA, a.s., Bratislava

TuCon, a.s.,
Žilina-Bánová

PSJ Hydrotranzit, a.s.,
Bratislava

ViOn, a.s., Zlaté
Moravce

CESTY NITRA, a.s.,
Nitra

SAROUTE, s.r.o.,
Považská Bystrica

DÚHA, a.s., Prešov

HORNEX, a.s.,
Bratislava

HORNEX, a.s.,
Bratislava

TuCon, a.s., Žilina

10

zdroj: EUROSTAV Špeciál - TOP 100 NAJÚSPEŠNEJŠÍCH firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2016,
Stavebná výroba, výsledky za roky 2012 - 2016
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Ing. Polášková pri práci

PRACOVNÁ POZÍCIA VO FIRME

V účtovníctve musia
čísla sedieť
Firma je živý mechanizmus, ktorý tvoria ľudia.
Každý jednotlivec má na starosti niečo iné. Niekedy
o tom, čo všetko tá ktorá pozícia obnáša ani netušíme, a keď sa to dozvieme, zostaneme prekvapení.
Aj preto sme sa Ing. Dariny Poláškovej opýtali
priamo na zákulisie jej pracovnej pozície.
Čo je Vašou hlavnou pracovnou náplňou ?
V Chemkostave pôsobím 3 roky, z toho 2 roky ako vedúca OIS,
čo sa dá preložiť ako hlavný účtovník. Zodpovedám komplet
za celé naše účtovníctvo. V tom zmysle, že obhospodarujeme
naše účtovníctvo do ktorého vstupujú aj pohyby z českej organizačnej zložky a macedónskej pobočky.
Mám na starosti komunikáciu s finančným úradom, či už
na Slovensku alebo v Čechách, a komunikáciu s audítormi. Naša
spoločnosť má zo zákona každoročnú povinnosť auditu. To znamená, že sa robia minimálne 2-3 krát do roka predaudity,
kde sa kontroluje naše účtovníctvo a jednotlivé postupy účtovania či sú v súlade so zákonmi a našimi internými smernicami.
Ďalej medzi moju každodennú prácu patrí komunikácia s bankami, sledovanie obratov a informovanie o nich riaditeľov. Napríklad riaditeľom divízii hlásim jednotlivé kredity za ich stavby.
Veľkou agendou sú faktúry ako také, zálohové faktúry a všetko
čo sa ich týka. Som vlastne prvá bariéra cez ktorú faktúry
prechádzajú, kontrolujem ich vecnú a numerickú správnosť,
a posúvam ďalej na účtovníčky, ktoré kontrolujú či sú faktúry
v súlade s našimi predpismi. Všetko účtovníctvo prechádza
cezo mňa a mám o ňom prehľad. Mojím cieľom je, aby každá
mesačná uzávierka bola spravená tak, aby sme sa ku nej nemuseli vracať a robiť opravy. Napríklad taká zabudnutá faktúra
z mesiaca apríl by už teraz pri augustovej uzávierke vyžadovala
spätné opravy a zásahy do uzavretých položiek.
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Ekonomické oddelenie a účtovníctvo je jednoznačne a ľahko
kontrolovateľné a vyžaduje si obrovskú precíznosť.

Každý mesiac cez naše oddelenie
prechádza 800 - 900 došlých faktúr,
to je 8 000 až 9 000 účtovných zápisov
a z toho 4 500 – 5 000 zápisov
do evidencie DPH.
Pri faktúrach ešte spomeniem telefonické urgencie na ich
úhradu. Môže sa stať, že buď faktúra ku nám nedorazila, ostala
na stavbe alebo nie je ukončená administratívne, no jej rýchla
úhrada už bola druhej strane sľúbená. Potrebujeme aby boli
splnené všetky administratívne náležitosti na to, aby sme mohli
spraviť úhrady, a zároveň všetko korektne zaúčtovať.
No zároveň robíme všetko preto, aby neboli ohrozené práce
a dodávky na stavby, kvôli neuhradených faktúram.
Na záver spomeniem mesačné uzávierky. Ku 25. dňu v mesiaci
musíme odovzdať DPH. To znamená, že všetky faktúry, ktoré
v danom období za aktuálny mesiac prišli by mali byť vysporiadané, zaúčtované a skontrolované či je nárok na DPH alebo nie.
Zároveň je dôležité aby dovtedy kolegovia poschvaľovali faktúry. K 30. resp. k 31. dňu v mesiaci robíme mesačnú uzávierku.
Uzatvoríme účtovníctvo a vieme za každý aktuálny mesiac
aké sú hospodárske výsledky, vieme kam sme sa posunuli, či
sme dosiahli výsledok podľa plánu, t.j. zisk alebo stratu. Tieto
podklady potom slúžia ďalej kolegovi analytikovi na prípravu
„vytýkačky“, na ktorej sa stretáva so stavbyvedúcimi a riešia
jednotlivé položky.
Ako vyzerá Váš štandardný deň?
Každé ráno začínam komunikáciou so všetkými bankami,
v ktorých máme aktívne účty. Momentálne hovoríme o 4 bankách, u ktorých máme elektronické bankovníctvo a kde mám
možnosť skontrolovať okamžite účty, pohyby na účtoch

ZAMESTNANCI A FIRMA

a aktuálny stav. Na základe toho aktualizujem tabuľky, ktoré
zasielam generálnemu riaditeľovi a ekonomickému riaditeľov
tak, aby ich mali v čase príchodu do kancelárie už na stole.
Ďalej sa doobeda venujem prevažne operatívnym úlohám, ktoré
sa môžu meniť v závislosti od toho, čo všetko do firmy príde.
Kontrolujem došlé faktúry, prechádzam si systémy, workflow,
vstupujem do RSV a sledujem kedy kto a čo nám poslal, či reagujeme načas, prípadne riešim vzniknuté problémy. Reagujem
na emaily a urgencie.
Popoludnajšie hodiny mám vyhradené na ďalšiu agendu. Začiatkom týždňa sa venujem viac českému účtovníctvu a kontrole
našich účtov. Prechádzam si účty a kontrolujem či nám súhlasia
zostatky na účtoch, prechádzam si jednotlivé záznamy – DPH,
dobropisy, či sú správne. V stredu venujem väčšiu pozornosť
faktúram, v akom sú stave. Vo štvrtok pripravujem úhrady a
piatok je venovaný už samotným úhradám, ktoré prechádzajú schvaľovacím procesom cez ekonomického a generálneho
riaditeľa.
Čo je pre Vás na tejto pozícii najväčšou výzvou?
Pred Chemkostavom som pracovala pre nemeckú spoločnosť,
ktorá bola príznačná nemeckou precíznosťou, presnosťou
a maximálnym vychádzaním si v ústrety. Boli sme naučení me-

dzi kolegami jeden druhému maximálne si vychádzať v ústrety.
Na minútu presne fungujúci zásobovací systém kládol tlak
na zaplatenie načas, presné sledovanie skonta, pretože v prípade chyby by ostal niekde visieť kamión materiálu, bez ktorého
by zas bola odstavená časť výroby.

Najväčšou výzvou by bolo dostať
ku nám ten duch precíznosti.
Uvedomenie si, že keď niečo robím ja, aké to má dôsledky
pre môjho kolegu, čo všetko moja činnosť znamená pre ostatných.
Rada pracujete s číslami?
Áno, baví ma pracovať s číslami. Je to rozdielne ako pracovať
s ľuďmi. Keď zaevidujem 100 faktúr, tak 100 faktúr leží pekne
zaevidovaných na stole. Druhá vec je, že čísla musia v účtovníctve sedieť. Ak čísla nesedia, musím hľadať prečo tomu tak je,
odkiaľ to mohlo prísť... Toto je základom podvojného účtovníctva - stále dva zápisy, keď mám niekde „prebytok“ inde bude
chýbať. Viac ma poteší keď nájdem „chýbajúce“ 2 centy ako
2 000 eur, pretože nájsť nezrovnalosť vo výške 2 centov nie je
jednoduché, to už musíte vedieť kde hľadať.

Zamestnanci a firma
Deň Stavbárov

Profesia Days 2017

Každoročne organizovaný športový deň.

Koncom septembra sme sa zúčastnili na veľtrhu
práce Profesia Days v Košiciach.

Piatok 18. augusta bol bohatý na udalosti. Doobeda sa v Michalovciach konali rozbory hospodárskych výsledkov po druhom
štvrťroku, no prím mal každoročne organizovaný športový
deň. Zamestnanci Chemkostavu sa stretli na obed v Zamutove,
v penzióne Opál, kde ich privítalo dokonalé letné počasie
na vonkajšie športové aktivity. Najväčší záujem bol opäť o futbalový turnaj a odohralo sa aj zopár tenisových výmen.

Vo štvrtok 28. septembra 2017 sa v Košiciach konal veľtrh
práce Profesia Days. Táto akcia je známa hlavne v Bratislave,
kde sa konalo už niekoľko jej ročníkov, no v septembri mala
svoju premiéru aj na východnom Slovensku. A rovnako sme
mali premiéru aj my na takomto type veľtrhu.
V priestoroch spoločenského pavilónu ste nás mohli nájsť medzi
ďalšími 70 vystavovateľmi z rôznych pracovných odvetví. Súčasťou programu boli rôzne motivačné a vzdelávacie prednášky,
uchádzači sa mohli informovať o voľných pozíciách a podmienkach pre prijatie do zamestnania.
Našu spoločnosť v stánku reprezentovali Ing. Michal Kofel,
Mgr. Martina Mihočová a Ing. Tibor Mačuga ml. Uchádzači mali
priestor informovať sa o našich aktuálne obsadzovaných pozíciách, aké sú naše podmienky a čo na oplátku ponúkame my.
Momentálne hľadáme uchádzačov na nasledovné pozície: murár, tesár, viazač železa, elektro údržbár, majster,
stavbyvedúci, asistent stavbyvedúceho, rozpočtár a prípravár
stavieb.

Futbalový turnaj

Najdôležitejšie však je, že
bol priestor posedieť si spolu
s kolegami, porozprávať
sa o témach, na ktoré počas
bežného pracovného dňa
nie je priestor, a hlavne
posilniť tím.

Chemkostavácky tím

Záujem zo strany uchádzačov nás príjemne prekvapil.
Z veľtrhu sme odchádzali
s novými kontaktami
a životopismi.
Zároveň už od vtedy prebehlo aj niekoľko osobných
pohovorov priamo
v centrále. Veríme, že tento
veľtrh nás posunul ďalej pri
rozširovaní našej zamestnaneckej základne.
Stánok Chemkostavu
na Profesia Days
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PO FAJRONTE

Umelecký talent
Žijeme v uponáhľanej dobe. Hoci pracujeme vedľa
seba, o tom druhom nemusíme vedieť úplne všetko. Každý má aj svoje súkromie a voľný čas, ktorý
je možné využiť naozaj rôznorodo. Neexistujú tu
žiadne obmedzenia, keďže sa tu môže naplno prejaviť originalita každého človeka. V tomto duchu
sa niesol aj rozhovor o vášni, ktorej sa venuje
zamestnankyňa firmy Katka Ferková.
Čomu všetkému sa venuješ a aké boli Tvoje začiatky?
Moje portfólio záľub a aktivít je bohaté. Svoj voľný čas sa totiž
snažím využiť zmysluplne. Či už ide o šport, umenie, turistiku,
záhradu alebo chvíle strávené s mojou rodinou. Špeciálne
čo sa týka tej umeleckej a tvorivej stránky – kreslím, vyrábam
sezónne dekorácie ako sú vianočné, veľkonočné vence, búdky
a najnovšie som sa spolu s mojim priateľom pustila do renovácie starého nábytku.
Začiatky mojej umeleckej tvorby siahajú do čias základnej školy.
Talent som zdedila po mojej nebohej babke, ktorá ma prihlásila na kurz kreslenia. ZUŠ som navštevovala 5 rokov. Tvorivej
činnosti sa venujem viac menej posledný rok.
Kde hľadáš inšpiráciu?
V dnešnej dobe je veľa možností, kde čerpať inšpiráciu. Najjednoduchšie je zadať do googlu hľadaný výraz a už to ide. Potom
sú tu samozrejme rôzne časopisy, knihy, noviny. Ja však čerpám
obrovskú inšpiráciu aj cestovaním. Moje dovolenky bývajú
väčšinou aktívne. Nedokážem preležať 8 dní na jednom mieste
a nezistiť, kde sa vlastne nachádzam, a čo všetko daná krajina
a miesto ponúka. Aj to ma inšpiruje.
Tvorba Katky Ferkovej

8 / MICHALOVSKÝ Chemkostav - September 2017

Koľko času venuješ svojim záľubám a na čo z toho
si najviac pyšná?
Je to individuálne. Najviac
času mi zaberá asi kresba.
Na to musím mať špeciálnu
náladu. Ak začnem a vidím,
že to nejde, tak to dávam
bokom. Nechcem nakresliť niečo, čo sa mne samej
nepáči. Čo sa týka vencov,
Ing. Katarína Ferková
tak tie vianočné sú náročnejšie. Výroba jedného trvá
Zamestnaná od: 2012
cca 4 hodiny. Každý jeden
Pracovná pozícia: asistentka
komponent na ňom je ručne
generálneho riaditeľa
lepený. Veľkonočný veniec
vyrobím za hodinu. Ale to
v prípade, že som si ho už
vopred navila do požadovaného tvaru a veľkosti.
Najviac pyšná som asi na premenu starého nábytku na „nový“.
Veľmi sa mi páčia staré veci, vintage štýl. Niečo, čo má proste
dušu. Teším sa z toho, že som nábytku vdýchla nový život.
V dnešnej dobe, kde sa všetko vyrába vo veľkom, rýchlo,
nekvalitne, si práve takéto kúsky vážim viac. Bonus je aj to,
že u suseda to len tak ľahko nenájdete :)
Plánuješ sa venovať aj niečomu inému?
Ako sa poznám, tak áno. Rada zisťujem čo všetko sa dá,
ak človek chce a má podporu rodiny a okolia. Aktuálne sa venujem aj návrhu interiéru a produktov, ale sú to len začiatky. Uvidím ako to pôjde. Podarilo sa mi absolvovať kurz v Košiciach.
Tu v Michalovciach sú bohužiaľ takéto možnosti obmedzené.
Láka ma aj rezbárstvo a hrnčiarstvo, resp. keramika.

STAVBÁRSKA MOZAIKA

Stavbárska mozaika
Recept

Losos na mandliach
s hráškovým pyré
Suroviny (2 porcie):
Losos: 2 plátky lososa (2-3 cm hrubé), 1,5 lyžice medu,
2 lyžice horčice, 1 lyžička sójovej omáčky, mandľové lupienky
na posypanie, soľ
Pyré: zemiaky a mrazený hrášok v pomere 2:1, strúčik cesnaku,
maslo, soľ
Postup:

Slovíčko

Železobetón
Železobetón je kompozitný materiál tvorený betónom, ktorý
je zosilnený betonárskou výstužou. Pod betonárskou výstužou
rozumieme betonársku oceľ, oceľové prúty (roxor), zvyčajne
kruhového prierezu, ktoré sa vkladajú do betónu, a tým zvyšujú
jeho nosnosť a zlepšujú mechanické vlastnosti. Podmienkou pre
správne vyhotovenie železobetónu je práve súdržnosť vlastností
medzi výstužou a betónom, ktoré sa navzájom dopĺňajú.
Pre zvýšenie súdržnosti sa využívajú výstupky na výstuži, čím
sa zväčšuje vzájomná plocha kontaktu betónu a výstuže.
Pri správnom zabetónovaní oceľovej výstuže do betónu slúži výstuž na prenos ťahových síl pri zaťažení železobetónu a betón
na seba preberá tlakové napätie. Kostra výstuže je navrhovaná
tak, aby maximálne možne bránila deformácii železobetónu.
Navrhnutie výstuže si vyžaduje náročné statické výpočty.

Losos: V miske zmiešame med, horčicu a sójovú omáčku. Losos
obalíme v tejto zmesi a necháme 20 minúť odležať. Následne
ho preložíme do zapekacej misy a polejeme zvyšnou zmesou.
Posypeme mandľovými lupienkami. Pečieme na 170 stupňoch
asi 20 minút.
Pyré: Zemiaky a hrášok s cesnakom dáme variť v osolenej
vode, každé zvlášť. Po zmäknutí zlejeme vodu a spolu s maslom popučíme na kašu.
Pred podávaním môžeme losos pokvapkať citrónom.

Zlepšovák

Rebrík ako nábytok
Čo tak prinavrátiť strateného ducha veciam, ktoré sme
mysleli, že už nevyužijeme? Väčšina z nás pozná staré
klasické drevené rebríky, či už jednoduchý alebo dvojitý
typ. Možno sa jeden nachádza aj u vás doma.
Ak ich už aktívne nevyužívate, môžete ich prerobiť
na zaujímavé kusy nábytku. Napríklad na knižnicu, poličky, či už na kvety alebo na klasické lapače prachu :)
Začneme očistením a umytím rebríka. Následne
ho buď celý ošmirgľujeme alebo len začistíme drsné plochy. Záleží aký efekt chceme na záver dosiahnuť. Drevo
nafarbíme alebo namoríme.
Doplnením dosiek ku dvojitému rebríku získame originálny doplnok.

Betónovanie základovej dosky

Podľa vyhotovenia železobetónu delíme konštrukcie na monolitické a prefabrikované. Prefabrikované konštrukcie sú vyhotovené v továrni (panely, nosníky) a zmontované na stavbe, zatiaľ
čo monolitické konštrukcie sú vyhotovené priamo na stavenisku
vytvorením oceľovej kostry (zváraním, viazaním) a jej vyliatím
betónom.
Železobetón poznáme vďaka francúzskemu záhradníkovi menom Joseph Monier, ktorý tento materiál vynašiel pri vyrábaní
kvetináčov a záhradných nádob. Patrí mu aj patent z roku 1867.
Veľký rozmach vo využívaní železobetónu bol zaznamenaný po
svetovej výstave v Paríži v roku 1900, kde Francois Henebique
predviedol niekoľko zaujímavých železobetónových konštrukcií.

Zdroj: internet
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Majsterky Európy (EHF E17 EURO)

ŠPORTOVÁ RUBRIKA

Chemkostav aréna hostila
Majstrovstvá Európy
Majstrovstvá Európy v kategórii
do 17 rokov
Významná a obrovská udalosť, na ktorú sa v rámci hádzanárskej scény len tak skoro nezabudne. August patril v Michalovciach hádzanej, keď boli dejiskom majstrovstiev Európy
kadetiek v kategórii do 17 rokov. Šampionát sa konal v dňoch
10. - 20. augusta. V Chemkostav Aréne a mestskej športovej
hale, ktoré šampionát hostili, sa odohralo spolu 56 zápasov.
V kontinentálnom šampionáte súťažilo spolu 16 družstiev. Tím
Iuventy súťažil v skupine D spolu so Španielskom, Nórskom
a Srbskom. Prvý zápas so Španielskom bol pre naše hráčky
riadnym zahrievacím kolom, no nakoniec prehrali 25:36. Druhý
zápas s náročným súperom, Nórskom, bol obrovskou senzáciou,
keď sme ich porazili 25:23. Až v treťom zápase remíza so Srbskom 18:18 rozhodla o tesnom nepostúpení do prvej osmičky.
Snahou bolo zabojovať v skupine o 9.–16. miesto, pričom
posledné dve miesta zo súťaže vypadávali. V rámci druhého
kola Iuventa absolvovala 4 zápasy: prehra so Švédskom 22:26,
výhra nad Českom 21:18, tesná prehra s Holandskom 24:26,
a na záver prehra s Čiernou Horou 20:22. Na základe týchto
zápasov tím Iuventy obsadil konečné 12. miesto. Síce sa tímu
podarilo udržať v rámci elitnej skupiny A, no tesne o jedno
miesto im unikla účasť na majstrovstvách sveta do 18 rokov,
ktoré sa uskutočnia na budúci rok v Poľsku.
Majsterkami Európy sa stali hráčky Nemecka, keď vo finále
porazili Nórsko 23:18. Bronz získali hráčky Maďarska, ktoré si
v súboji o tretie miesto poradili s Francúzkami 32:18. Hráčkam
Nemecka patrí veľký obdiv a gratulácia, keď sa ku titulu prebojovali bez jedinej prehry.
Veľká spokojnosť a samé superlatívy prišli zo strany SZH a EHF
čo sa organizácie samotného šampionátu týka. Pre mesto, klub
aj organizátorov to je veľká pochvala.
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Zmena na poste športového riaditeľa
Na stoličke športového riaditeľa nahradil po niekoľkých rokoch
Jaroslava Čurného úspešný hádzanár Radoslav Kozlov.
Od spomínanej zmeny si klub sľubuje nový impulz, ktorý naštartuje zmeny, a zároveň posunie level našej hádzanej ďalej.
Jednou z priorít je venovanie sa výchove mladých vlastných
hráčok, čo priamo súvisí s iniciatívou zriaďovania regionálnych
centier hádzanej po Slovensku. Práve Michalovce a Iuventa boli
zvolené pre pilotný projekt, ktorý začal vo februári tohto roku
a naplno beží od júna.

Obmena kádra
Na prelome sezón došlo v klube ku výraznej obmene kádra.
Pred sezónou odišlo z klubu 8 hráčok, z toho 5 legionárok. Zámerom do budúcna je obsadzovať čo najviac hráčok z vlastných
radov a zapájať do zápasov vlastné odchovankyne.

Začala sa liga
Začiatkom septembra bol odštartovaný 16. ročník spoločnej
česko-slovenskej súťaže hádzanárok. Oproti minulému rok
súťaž zmenila názov. Po novom to už nebude WHIL, ale MOL
Liga. Iuventa patrí opäť medzi favoritov súťaže.
Aj keď boli vznesené isté obavy na základe väčšej obmeny
kádra, práve naopak aj tá môže napomôcť k dosiahnutiu
želaného výsledku. Klub určite plánuje viac zapájať mladšie
hráčky, nie len na konci zápasov, aby mali možnosť výkonnostne podrásť a zároveň boli všetky hráčky rovnako zaťažené.
Aj po takejto obmene v zostave tímu cieľom aj naďalej ostáva
získať titul a Slovenský pohár.
Držme našim babám palce!

ODDYCH A ZÁBAVA

Oddych a Zábava
Chemkostaváci na Sicílii
Posledný júnový týždeň strávili naši kolegovia
na malebnom ostrove v Stredomorí. O svojich zážitkoch sa s nami podelila Zuzka Jánošová v tomto
krátkom cestopise.
Sicília, najväčší ostrov v stredozemnom mori, príťažlivý jednak
svojou osobitou prírodou s prekrásnymi plážami a nádhernými
prírodnými scenériami, a jednak množstvom cenných historických pamiatok, zaradených do zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva organizácie UNESCO.

Ubytovaní sme boli v rezorte Fiesta Garden Beach priamo pri
piesočnatej pláži, v kľudnej časti malého mestečka Campofelice
di Roccella. Prostredie hotela s prekrásnou subtropickou záhradou plnou paliem a exotických kvetov bolo očarujúce a cítili sme
sa v ňom veľmi dobre. Dni trávené na pláži, striedajúci vzácny
relax so širokou škálou zábavy a spoločenským vyžitím (občas
aj športovým :), reštaurácia s ponukou fantastických miestnych špecialít, voňavá káva a bary plné osviežujúcich letných
nápojov. To všetko sme si užívali plnými dúškami, jednoducho
nefalšovaná la dolce vita.
Sicílske miesta dýchajú históriou. Mnohí z nás navštívili prístavné mestečko Cefalú, známe predovšetkým impozantnou
katedrálou a typickými stredovekými uličkami. Rovnako sme
si nenechali ujsť možnosť vidieť a zažiť atmosféru hlavného
mesta Palermo, kde okrem historických pamiatok na nás z každej strany číhali suveníry s donom Corleonem, čo nám pripomínalo, čím Sicília taktiež známa je.
Výber miesta dovolenky, ako aj dovolenka samotná bola
bezchybná, ostanú nám krásne spomienky a už teraz sa veľmi
tešíme, ktorý kút sveta objavíme nabudúce.

Michalovce Michalom a Michaelám
Koncom septembra sa v Chemkostav Aréne tradične koná obľúbený koncert venovaný nielen nositeľom mena Michal a Michaela.

V mestečku Palermo

Tento ostrov je skutočným klenotom Stredomoria, a práve
tu sa v posledný júnový týždeň kolektív chemkostavákov rozhodol tráviť slnečné dovolenkové dni.

V piatok 29. septembra sa aj
naši kolegovia zúčastnili na vynikajúcom koncerte Kandráčovcov
a hudobníka Mariána Čekovského aj s kapelou. Ako moderátor
nesmel chýbať Michal Hudák.
Tohtoročným novým programom
bolo vystúpenie Uja Ľuba pred
samotným koncertom v piatok,
venované najmenším. A pre tých trochu starších bola akcia
obohatená pivným megastanom, ktorý dočasne vznikol pred
Chemkostav Arénou.
Rekord v čo najväčšom počte Michalov a Michael na jednom
mieste sa opäť podarilo prelomiť! Tohto roku ich na akciu zavítalo až 493.

V mestečku Cefalú

Tajnička na voľný čas
Výrok - Henry Ford: “Spokojný zamestnanec
urobí viac ako traja... (tajnička)”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podzemná miestnosť domu
Liehovina
Slávnostný sľub
Peňažná výpomoc v nezamestnanosti
Písomná skúška
Doštička na vykladanie dlážky
Pobočný závod
Skupina ľudí rovnakej činnosti
Pomôcka:
Pevná zem
Plejáda
Policajný úrad

Riešenie tajničky z minulého čísla:
REZIDENCIA PRI RADNICI

Autor: Ján Bončík
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Naše ratolesti

Olívia Lilien Čorej, narodila
sa 28.07.2017 v Michalovciach
s mierami 3500g a 50 cm.

Zinka Macková, narodila sa
24.07.2017 v Michalovciach
s mierami 3500 g a 50 cm.

Benjamín Moravec, narodil sa
15.07.2017 v nemocnici Košice –
Šaca s mierami 3240g a 49cm.

Sestričky Lukáčové
Kristínka oslávila 12.júna 4 rôčky.
Tamarka sa narodila 01.06.2017
vo Vranove nad Topľou s mierami
3290g a 49cm.

Tobiáš Števaňák,
narodil sa
17.06.2017
v Ružinove –
v Bratislave
s mierami
2890g a 49 cm.

Novomanželia

Evička Jarkova, narodila sa
14.06.2017 na
Ukrajine
s mierami
2750g a 51cm.

Novomanželom prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia!
Dňa 19. augusta 2017 uzavrel

Dňa 16. septembra 2017 uzavrel
sviatosť manželstva náš kolega
Matúš Tkáč so svojou snúbenicou
Zuzanou.

sviatosť manželstva náš kolega
Jozef Marčák so svojou snúbenicou
Annou Roškovou.

Sobáš sa konal v kostole Sv. Anny vo
Vinnom.

Sobáš sa konal v rímsko-katolickom
kostole v Nižnom Hrušove.

Jubileá našich kolegov
(Júl 2017 - September 2017)
Meno		

Jubileum

Matej Martin		

30

Husárová Zuzana JUDr.

35

Dobranský Miroslav

40

Sabov Patrik Ing.		

40

Gutter Jozef		

50

Sijarto Anton		

50

Gamec Miloslav		

60

Mačuga Tibor Ing.

60

Súťaž o hodnotný darček!
Koľko zápasov spolu sa odohralo vrámci majstrovstiev Európy
hráčiek hádzanej do 17 rokov, ktoré sa konali v Michalovciach?
Odpovede zasielajte na adresu media@chemkostav.eu alebo ich
odovzdajte na recepcii našej spoločnosti.

Výherca z minulého čísla:
Marek Marcinko

O čom by ste sa radi dočítali v našom časopise?
Dajte nám vedieť na media@chemkostav.eu.
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