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Firemný štvrťročník spoločnosti Chemkostav, a.s.
PERSONÁLNE ZMENY
Zvykne sa vravieť, že život je zmena. Niektorá bolí viac a iná zasa menej. O tej, ktorá sa
udiala na poste výrobného riaditeľa, môžeme povedať že išlo o situáciu, ktorá prirodzene
vyplynula z aktuálneho diania vo firme. Obe strany, teda vedenie spoločnosti a tiež aj
Ing. Ján Fris cítili, že ich smerovanie potrebuje nový impulz a jediným korektným a
profesionálnym riešením je hľadanie nových výziev. Pracovné cesty firmy Chemkostav
a Ing. Jána Frisa sa tak rozdelili, možno navždy a možno iba na určitý čas. Za všetko čo
pre firmu odviedol, mu je potrebné poďakovať, lebo všetci videli, že išlo o človeka, ktorý
robote obetoval maximum a robil ju najlepšie ako vedel. Tak všetko dobré v ďalšom
živote Janko!
Život vo firme sa však aj napriek tejto udalosti samozrejme nezastavil. Na stoličku
výrobného riaditeľa sa posadil Ing. Pavol Mihoč. Po dvoch mesiacoch účinkovania v tejto
funkcii sme mu položili nasledujúce otázky:

Ing. Pavol Mihoč, výrobný riaditeľ

Ako ste vnímali celý proces zmeny na poste výrobného riaditeľa firmy?
Ponuka zo strany vedenia spoločnosti prišla ako blesk z jasného neba! Najprv som si zobral asi týždeň času na rozmyslenie a nakoniec som
súhlasne prikývol. Zvíťazila vo mne túžba po novej skúsenosti a taktiež aj chuť splatiť dôveru, ktorá sa mi dostala zo strany majiteľov firmy.
Neviem koľko bolo na tento post kandidátov, no mojou výhodou bolo zrejme to, že som dlhoročným chemkostavákom, keďže doteraz
som bol stavbyvedúcim.
Čo sa zmenilo po Vašom príchode?
Radikálne zmeny nutné nie sú, aj keď zopár ľudí muselo firmu opustiť, keďže nenapĺňali očakávania. Prioritou bolo nastaviť správne
fungovanie celého systému. Išlo o akýsi reštart procesov a obnovenie všetkých vzťahov. Je mimoriadne dôležité, aby sme všetci ťahali za
jeden povraz. Začína sa to vyhratou zákazkou a končí to dodržaním termínu realizácie. Nesmieme zabudnúť, že to všetko musí prebehnúť
bez komplikácií a so stanoveným hospodárskym výsledkom. Som veľmi milo prekvapený, že to všetci moji spolupracovníci pochopili a
dúfam že sa to prejaví aj v praxi.
O aký veľký skok na túto pozíciu ide?
Kým doteraz som mal na starosti 1-2 stavby, teraz ich je približne 15. Každú jednu som musel fyzicky navštíviť, zoznámiť sa na nej
s našimi ľuďmi a rovnako aj s investorom. Je to náročné na flexibilitu, ale pevne verím, že aj s mojim tímom budeme šľapať ako hodinky.
Jednoducho ak každý bude robiť to čo má, úspech sa dostaví. Naplno by sa to malo prejaviť od najbližšieho nového projektu.
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CHEMKOSTAV V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť Chemkostav, a.s. dosiahla úspech vo svojom zámere expandovania do zahraničia. Okrem zahraničného stavebného trhu,
ako je Česká republika a Ukrajina, sa posledné obdobie orientuje na krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a Balkánske krajiny. Dôkazom
plnenia cieľa o rozvoji je aj novootvorená dcérska spoločnosť v Macedónsku, so záujmom participovať na stavbách v štátoch bývalej
Juhoslávie. Naša spoločnosť sa tak môže prezentovať novo otvorenými priestormi pobočky, Chemkostav, a.s.- pobočka Skopje, ktorá
sa nachádza na ulici Dame Gruev č. 16, v Skopje, Macedónsko. Kvalitní zamestnanci, ktorí sú tvorcami budovania hodnôt, sú základom
pre rast a rozvoj spoločnosti. V každej krajine sú odlišné typy ľudí. Pri expanzii na Balkán a do ruských krajín sa vďaka personálnemu
obohateniu a vyzdvihnutiu silných stránok každej národnosti, firma ešte viac obohatí, rozvinie a posilní.

asistentka

projektový manažér

manažér pobočky

stavbyvedúci

PRVÁ STAVBA V MACEDÓNSKU
Zástupcovia našej spoločnosti sa dňa 16.9.2013 zúčastnili slávnostného otvorenia výstavby projektu „Výstavba a rekonštrukcia objektov
v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO“. Význam akcie potvrdil svojou prítomnosťou aj premiér Macedónskej republiky,
p. Nikola Gruevski, minister spravodlivosti, p. Blerim Bexheti a riaditeľka Riaditeľstva pre výkon sankcií, p. Lidia Gavrilovska. Na otváracej
ceremónii bol komplexne prezentovaný projekt, ktorý je rozdelený na tri etapy. Naša spoločnosť je zhotoviteľom I. etapy výstavby, ktorej
objednávateľom je Ministerstvo spravodlivosti - Správa väzníc. V počiatočnej etape bude preinvestovaná suma v objeme 695 946 300,00
MKD (11 316 200,00 EUR) s DPH. Realizačný tím zahájil výstavbu 21.10.2013 a ukončenie realizácie prác je zmluvne stanovené v lehote
do 24 mesiacov od začatia výstavby.
Cieľ zákazky
» modernizácia väznice IDRIZOVO, časť Gazi Baba, Skopje, ktorá zahŕňa výstavbu a rekonštrukciu objektov komplexu väzenia.
Predmet prác
» výstavba bezpečnostného múru, demolácia existujúcich objektov v objeme 10 400 m2, výstavba nových objektov väzenia pre mužov
v otvorenom oddelení v objeme 5 550 m2 a v polootvorenom oddelení v objeme 4 650 m2, rekonštrukcia administratívnej budovy a
reštaurácie, v celkovom objeme 1 500 m2 a výstavba infraštruktúry a čističky odpadových vôd pre 2000 osôb.

Ing. Stanislav Janič,
podpredseda predstavenstva

slávnostné otvorenie stavby
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prvé hodiny začiatku realizácie

AKO SME ZAČÍNALI - Z histórie firmy - pokračovanie:
CHUŤ PRACOVAŤ
Ako čas plynul, Chemkostav sa
postupne krok za krokom prepracovával
medzi top spoločnosti stavebníctva
na Slovensku. Rozmach aký nastal
v rokoch 2002 a 2003, si vyžadoval
posilnenie tímu zamestnancov na
všetkých frontoch. Takto nejako sa
v spoločnosti objavil aj Ing. Miroslav
Murín ako osoba, ktorá sa má venovať
bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Keďže išlo o človeka z externého prostredia, jeho pohľad na vtedajšiu situáciu je aj teraz s odstupom času mimoriadne zaujímavý.
Čo Vám ako prvé udrelo do očí, keď ste do firmy v roku 2002 nastúpili?
Jednoznačne ma milo prekvapilo fungovanie celej spoločnosti. Vo firme bol jasný systém a všetci svoje úlohy do bodky plnili. Stavbyvedúci
boli pánmi, ktorí sa vedeli ihneď a správne rozhodovať. Na vrchole pyramídy však boli traja majitelia. Keď som videl s akým nasadením
pracujú, mali môj obdiv a úctu. Často sa stávalo, že cez deň museli odísť do Bratislavy, no v noci sa vrátili a ráno už boli vo firme k dispozícii
s maximálnou snahou napredovať. Navyše mali o všetkom čo sa deje obrovský prehľad. Keď to poviem nadnesene, vedeli o každom
klinci, ktorý bol na firme.
Čo bolo na realizovaných stavbách v rokoch 2002 a 2003 zaujímavé?
Vo všetkých prípadoch už išlo o náročnejšie projekty rôzneho druhu. Stáli sme napríklad pri expanzii reťazca LIDL na Slovensko. Stavali
sme jeho prvú predajňu v Prešove a taktiež aj logistické centrum v Nemšovej. Predaj sa mohol spustiť až po tom, ako sme ho dokončili.
Myslím, že nikto z firmy nezabudne na stavbu Termálneho kúpaliska Ráztoky (terajšia Tatralandia). Neskončilo to pre nás dobre, keďže
investor nebol z kategórie korektných. Bolo to pre nás mimoriadnym poučením. Uvedomili sme si, že máme záujem iba o férových
investorov. My sme totiž firma, ktorá drží slovo a keď treba vie sa vyburcovať a dať do toho všetko.
Je možné hovoriť v súvislosti so stavbami aj o neuveriteľných zážitkoch?
Jednoznačne áno! Pri výstavbe hypermarketu TESCO v Poprade, sme totiž zažili scénu ako vystrihnutú z filmu. Všetky naše mechanizmy
tam stáli zoradené vedľa seba a pripravené robiť. Investor ale nemal stavebné povolenie. Zrazu sa v areály objavil investor, vystúpil z auta
a s papierom v ruke kýval a kričal: „Máme právoplatné stavebné povolenie!“ Stavbyvedúci sa okamžite otočil ku strojom a dal pokyn, aby
sa pustili do práce. Nikdy nezabudnem na to nabudenie chemkostavákov do práce.
Ako to vyzeralo v tom čase s BOZP?
Nikdy to nebolo chaotické. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je vnímaná v tejto firme s plnou vážnosťou. Svedči o tom aj fakt, že sme
nemali nikdy vážny pracovný úraz. Samozrejme niekedy dôjde k narazeniu palca či podvrtnutiu členka, ale tomu sa zabrániť proste nedá.
Je to výsledok pravidelných školení a zdravotných prehliadok, ktoré sú aj nad rámec toho, čo prikazuje zákon. Rovnako to treba pripísať aj
disciplíne robotníkov. Historky o tom, že si stavbári pred prácou vypijú už dávno neplatia. Dobre si uvedomujú, že pracovať v podnapitom
stave 12 hodín nemôžu a ak by sa to zistilo, okamžite vo firme skončili. Námatkové kontroly sú pravidelné, keďže alkohol testery majú
k dispozícii všetci riadiaci pracovníci.

Zoznam stavieb obdobia 2002/2003
1. Obnova centrálnej mestskej zóny, Michalovce
2. Prečerpávacia stanica Uh, Pavlovce n/Uhom		
3. Hypermarket Tesco, Poprad							
4. Príjmová hala Siemens, Michalovce						
5. Autosalón a servis Opel, Michalovce						
6. Výrobná hala č.3, SCA Hygiene Products, Gemerská Hôrka			
7. Rafinéria na výrobu liehu Hniezdne						
8. Operačný servis DHL Bratislava							
9. SOLO, akcia III, Ružomberok, Rekonštrukcia haly tlačiarenskeho stroja		
10. Autosalón a servis Peugeot, Michalovce						
11. Sklad hotových výrobkov SCP Ružomberok					
12. Rekonštrukcia štátneho divadla v Košiciach			
13. Termálne kúpalisko Ráztoky- Liptovský Mikuláš					
14. Dom Charitas- Hospic sv. Alžbety, Ľubica						
15. Snina- rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky					
16. Kláštor Sečovce									
17. Hypermarket Tesco, Michalovce
18. Logistik – centrum firmy LIDL SR v Nemšovej					
19. Centrála Summit Motors Slovakia Ford, Bratislava				
20. Príprava staveniska a dočasné komunikácie v Peugeot Citroën Automobiles, S.A. Trnava		
21. Polyfunkčný objekt Maxov dom, Bratislava					
22. Hypermarket Tesco, Topoľčany							
23. Prístavba v areály Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Bratislava

01/02 - 10/02
04/02 - 07/03
04/02 - 09/02
05/02 - 07/02
06/02 - 10/02
06/02 - 10/02
06/02 - 10/02
06/02 - 11/02
07/02 - 11/02
07/02 - 05/03
08/02 - 01/03
08/02 - 08/03
11/02 - 06/03
11/02 - 04/05
01/03 - 04/03
03/03 - 11/03
05/03 - 10/03
05/03 - 11/03
06/03 - 11/03
09/03 - 11/03
09/03 - 12/04
10/03 - 03/04
11/03 - 12/04
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STAVBY V OBRAZOCH

Stavby v realizácii: Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV; Rekonštrukcia DSS Kalinov; Stavebné práce na Bioplynovej stanici Sačurov; Rekonštrukcia a
modernizácia ZpS a DSS Trebišov; Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh - I. etapa; Rezidencia Šafránová záhrada; Polyfunkčný súbor PANORAMA
CITY, Bratislava - I. etapa; Južné mesto - primárna infraštruktúra - vodohospodárske siete; Bytový dom s polyfunkciou na Grösslingovej ulici č. 50,
Bratislava; Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica - nápravné zariadenie IDRIZOVO

UKONČENÉ PROJEKTY
Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce úspešne ukončila nasledujúce projekty:

Rozvoj infraštruktúry a
modernizácia vybavenia
Technickej univerzity v
Košiciach za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho
procesu
Investor: Technická univerzita KE
Doba výstavby: V/ 2012 - VIII/ 2013
Stavbyvedúci: Peter Šídelský

Rýchlostná cesta R1 Lehota
- protihlukové opatrenia

Investor:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Doba výstavby: XI/ 2012 - X/ 2013
Stavbyvedúci: Ing. Peter Kuliňák

Dobudovanie stokovej siete
v aglomerácií obce Čachtice

Odstránenie havarijného stavu
na ceste II/535 Mlynky

Investor: obec Čachtice
Doba výstavby: IX/ 2012 - IX/ 2013
Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Leškovský

Investor:
Správa ciest Košického samosprávneho
kraja
Doba výstavby: IX/ 2012 - VIII/ 2013
Stavbyvedúci: Vladimír Kačmár

Viac informácií o predmetných stavbách nájdete na: www.chemkostav.eu
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NAVŠTÍVILI SME STAVBU
STAVBA „RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 LEHOTA - PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA“ UKONČENÁ V PREDSTIHU
Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizovala stavbu v rámci jej nového zamerania
v oblasti inžinierskych stavieb. Výstavba ciest je pre spoločnosť novinkou,
v ktorej sa zapísala ako konkurenčný hráč. Dôkazom sú úspešne ukončené dva
projekty, Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky a Rýchlostná
cesta R1 Lehota - protihlukové opatrenia. Realizáciu jedného z projektov
nám priblíži stavbyvedúci, Ing. Peter Kuliňák, ktorý za výstavbu zodpovedal.
Keď Vám oznámili, že Vám bola pridelená stavba z oblasti inžinierskych
stavieb, aké boli Vaše prvé pocity a očakávania?
Priznám sa, že keď mi tú správu prvý krát oznámili, mal som pocit strachu
z nepoznaného. Neskôr som si však uvedomil, že je to veľká výzva pre
získanie nových skúseností.
V realizácii ciest ste vystupovali ako nováčik, aké boli najväčšie prekážky
pre dosiahnutie Vášho cieľa, úspešne projekt zrealizovať?

parťáci pri práci

Skúsim najskôr čitateľom v krátkosti zákazku priblížiť. Predmetom prác bola realizácia protihlukovej steny na úseku rýchlostnej cesty
R1 Lehota, na moste a mimo mosta. Práce zahŕňali aj búranie pôvodnej rímsy, čo pokladám za najnáročnejšiu časť prác. Následne sa
realizovali nové podkladné betóny, odvodňovací systém, pohltivá protihluková stena na úseku mimo mosta a obrazová protihluková
stena na moste, v celkovej dĺžke 1050 m a zvodidlá v dĺžke 1100 m. Počas výstavby nám pribudla nová stavba, realizácia bez dilatačných
stykov na moste. Po ich ukončení sa realizovala nová asfaltová plocha po celej dĺžke mosta, v oboch jazdných pruhoch.
Každá stavba, ktorú som doteraz realizoval bola svojim spôsobom iná. Avšak ak cestné stavby prirovnám k pozemným stavbám, rozdielom
sú úplne odlišné technologické postupy, ktorých dodržiavanie je prísne kontrolované Národnou diaľničnou spoločnosťou. Pre úspešnú
realizáciu som si musel poctivo naštudovať približne 120 stránkový dokument, ktorý presne špecifikuje betonáže, skúšky, atď. Pri tomto
projekte som mal skvelý tím profesionálov, čo je základom pre úspech realizácie. Ak sa vyskytla nejaká prekážka, riešenia sme hľadali
spolu s kolegyňou, ktorá je v tejto oblasti skúsený profesionál.
Vyžaduje si tento typ stavieb odlišný prístup?
Určite áno a to najmä kvôli odlišným technologickým postupom, ktoré som spomínal a odlišnej dokladovej časti. Taktiež si musíte
uvedomiť, že na to, aby ste mohli práce realizovať, musíte uzatvoriť časť úseku rýchlostnej cesty, čím svojim spôsobom ovplyvňujete
plynulú jazdu vodičom. Vašim cieľom je ukončiť dielo v čo najlepšej kvalite a v čo najkratšom možnom čase, v spokojnosť investora a
pohodlie vodičov.
Aký prínos mala pre Vás realizácia tejto zákazky?
Zodpoviem veľmi jednoducho. Realizácia stavby mi priniesla novú skúsenosť a záujem opätovne realizovať projekt obdobného charakteru.
Ako by ste zhodnotili celkový priebeh realizácie stavby, od zahájenia až po úspešné ukončenie?
Začiatky boli náročné, kým ste si vybudovali dôveru u zúčastnených strán a naštudovali všetko potrebné. Podstatné však je ukončené
dielo, ktoré sme aj napriek novo pridaným prácam ukončili o 5 týždňov skôr, v kvalite požadovanej investorom.

VÝHODNEJŠIE ÚVERY
Vykupujeme nevýhodné pôžičky a úvery!
Garancia zníženia úrokov pre každého
až o -3%.
Preneste si nevýhodné úvery do OTP Banky
a ušetríte!

protihluková stena na moste

protihluková stena mimo mosta

Kontakt: 05663268700; www.otpbanka.sk
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ŠPORTOVÝ DEŇ CHEMKOSTAVÁKOV
Dňa 23.8.2013 sa vedenie spoločnosti a THP zamestnanci opäť stretli
v obci Zámutov, aby si v areáli penziónu Opál užili športový deň
organizovaný spoločnosťou Chemkostav, a.s., interne inak nazývaný
„Deň stavbárov“. Táto pravidelná aktivita ponúka nie len oddych od
každodenných pracovných povinností, ale tento deň je predovšetkým
o športe, formovaní kolektívu a upevňovaní medziľudských vzťahov.
Chemkostaváci sa majú možnosť športovo vyžiť podľa svojej chuti.
Športové aktivity sa tradične začínajú futbalovým turnajom mužského
zastúpenia našej firmy. Oproti sebe aj tento rok súperil tím „žltých“
zastupujúcich výrobu a tím „modrých“ kolegov, pôsobiacich na centrále
firmy, ktorí si vo finále odnášali aj dobrý pocit z víťazstva. Chemkostaváci
mali možnosť ukázať svoju kondíciu a nadanie aj v iných druhoch športu,
ako je tenis, bedminton či volejbal. „Po serióznych športových výkonoch
si všetci vychutnávali chvíle relaxu a voľnej zábavy do neskorých nočných
hodín, spríjemnené spevom a chutným jedlom z grilu a zákuskami.
futbalové tímy
Doprialo nám aj počasie a tak sme si náš športový deň, na ktorý sa každý
rok tešíme, mohli užiť v dobrej nálade.“ vysvetlila Ing. Jana Kolesárová.
V tejto príjemnej atmosfére vznikol priestor pre kolegov podeliť sa aj o svoje nové pracovné i súkromné zážitky a skúsenosti.

CHEMKOSTAVÁCI V TURECKU
Letný augustový mesiac priniesol zamestnancom našej spoločnosti
aj príležitosť na relax a oddych, vo forme letnej dovolenky. Túto akciu
každoročne podporujú príspevkom naši zamestnávatelia.
Ako dovolenková destinácia bolo tohto roku vybraté Turecko, ázijská časť
krajiny. Pobyt bol rozdelený na dva turnusy, v termínoch od 11.8. do 18.8.
a od 25.8 do 1.9. Partia dovolenkárov odlietala z Košíc na letisko v Antálii,
kde ich čakal zájazdový autobus, ktorý ich viezol do hotela Belinda Club
pri meste Side. Hotelový komplex bol zložený z ôsmych budov. Bazén
bol umiestnený v strede komplexu. Naši dovolenkári si užívali pohodlie
hotela s výhľadom na more, vzdialené 150 m od hotelového komplexu.
Príjemná piesková pláž bola vrátane slnečníkov a lehátok. O stravu sa
staral hotelový personál, ktorý pripravoval pestré a chutné jedlá formou
chemkostaváci v Turecku
švédskych stolov. Okrem relaxu na pláži, kúpania sa v mori, mali naši
dovolenkári priestor aj na šport, kde sa organizoval medzinárodný turnaj
vo volejbale. Nechýbal ani výlet do susedného mestečka, kde navštívili veľkopredajňu firmy Denver, ktorá ponúka predaj koženého
oblečenia. Čo bolo udivujúce, predavačov bolo viac ako zákazníkov. Pri nákupe si naši dovolenkári vychutnali aj typický turecký čaj, kávu,
či miestne pivo. Predávajúci personál takto vytvára priestor na pohodlnejší a dlhší nákup. Pre obdivovateľov kultúrnych pamiatok a
miestnej architektúry bol zorganizovaný aj výlet do Mešity. Svoje dojmy z tohto pobytu nám zhrnul kolega Ing. Ladislav Kunder.
„Bola to moja prvá firemná dovolenka. Skutočne som si ju užil. Boli sme skvelá partia. V Turecku som predtým nikdy nebol, ale prekvapila
ma tá čistota všade naokolo a úslužnosť tureckého národa. Prialo nám aj počasie, teploty dosahovali 40 оC. Na dovolenke som si oddýchol
a priniesol domov nové zážitky a poznania. Odporúčam aj ostatným kolegom.“

KULTÚRNE PODUJATIE - KONCERT SKUPINY TUBLATANKA
Chemkostaváci mali opäť možnosť kultúrne sa vyžiť, tento krát na koncerte skupiny Tublatanka, ktorý sa konal 12.10.2013 o 19.00
hod., v mestskej športovej hale v Michalovciach. I keď sa podujatie konalo pod názvom 30 rockov, nebolo to vôbec vidieť, ale ani cítiť.
Koncert bol jednoducho prínosom nielen pre publikum, ale aj samotných členov skupiny. Bola to spolupráca tých na pódiu i tých pod
pódiom. Fanúšikov obdarovali novými skladbami, avšak nechýbali ani staré hity, pri ktorých spievala preplnená hala. Pri nestarnúcich
hitoch Šlabikár, Môj starý dobrý kabát, Vo veľkej škole dní, Loď do neznáma, Pravda víťazí a ďalších, mohol Maťo Ďurinda robiť prestávky
v spievaní, pretože halou sa šíril spev od detí až po seniorov, ktorí si ich piesne pamätajú ešte z mladosti. Všetci traja členovia skupiny
zhodnotili, že na východe sú vždy najlepšie koncerty, vďaka tej spontánnej atmosfére. Pri piesni Matka ich sprevádzalo sláčikové kvarteto
a tak, ako líder skupiny vtipne poznamenal, bol to „výchovný koncert“ pre prítomnú mládež. Tí z hľadiska, ktorí mali šťastie, si odniesli
domov i darčeky v podobe tričiek, CD-čiek, či DVD. I keď Tublatanka patrí medzi rockové skupiny, ide o melodický rock. Ich piesne sú
zvučné a rytmické, preto sa ľuďom aj rýchlo dostanú pod kožu. Počas koncertu sa nezabudlo ani na už nežijúceho hudobníka Doda
Dubána, ktorý bol členom skupiny. Kapela mu vzdala poctu venovaním piesne a prezentáciou fotiek z daného obdobia. No a záver
koncertu sa nedal inak ani predpokladať. Hlavní aktéri sa na nepretržité vyzývanie publika museli 3 – krát vrátiť a zahrať ešte niekoľko
hitov. Svoje vystúpenie uzatvorili piesňou Skúsime to cez vesmír, ktorou sa rozlúčili s fanúšikmi.
Koncert mal špičkovú zvukovú kvalitu a svetelnú techniku i s pyrotechnickými efektmi. Všetci zúčastnení odchádzali s dobrým dojmom a
príjemným nezabudnuteľným zážitkom.
Ing. Jana Koščáková
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ZAMESTNANEC JOZEF GREGA - MAJSTER SVETA
Trénuje aj na stavbe
Ak by ste ho stretli na ulici, ani vo sne by Vám nenapadlo, že máte dočinenia
s majstrom sveta. Mladý 20 ročný chalan má pod oblečením vyšportovanú
postavu, ktorá sa však naplno ukáže až v posilňovni. Pri pohľade na to čo
dokáže, v zlomku sekundy ostatní prítomní ihneď pochopia, že to je trošku iná
liga na akú sú zvyknutí. Reč je o Jozefovi Gregovi, ktorý pracuje v našej firme
od leta tohto roku.
Jožko akému športu sa konkrétne venuješ?
Ide o silový trojboj. Ako už hovorí samotný názov, tento šport pozostáva z 3
disciplín. Konkrétne to je drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Samozrejme, každý
jeden z týchto úkonov sa robí s činkou v ruke. Čím je viac naložená so závažím,
o toľko lepši výsledok ide. Moje osobné rekordy sú 305 kg v drepe, 200 kg
v tlaku na lavičke a 255 kg v mŕtvom ťahu.
Aké úspechy si doteraz dosiahol?
Ja súťažím v kategórii dorastencov buď do 75 kg alebo 82 kg. Najviac sa mi darilo
práve v tomto roku. Najprv som sa stal absolútnym majstrom Európy v Srbsku
a neskôr aj absolútnym majstrom sveta v Maďarsku. Aj pre mňa samotného
bol najmä posledný úspech prekvapením, keďže som nebol favoritom súťaže.
Avšak podľa vyjadrenia rozhodcov išlo o jednoznačné víťazstvo.

Jozef Grega, majster sveta

Takže si momentálne užívaš slávu a peniaze?
Tak to ste na veľkom omyle! Tento šport nie je u nás na rozdiel od Ameriky príliš populárny. Na druhej strane ale vnímam pozitívne
reakcie na to, čo som dosiahol a veľmi ma to teší a motivuje do budúcna. V podstate ale fungujem na amatérskej báze a všetky náklady
si hradím z vlastných peňazí. Pre mňa je obrovskou pomocou, ak sa vôbec občas nájde nejaký sponzor, ktorý mi zaplatí aspoň výživové
doplnky pred súťažou.
Ako je vôbec možné skombinovať prácu a vrcholový šport?
Keď sa chce, tak sa to dá. Priznávam však, že ide o poriadnu zaberačku. Na stavbe totiž pracujem ako pomocný robotník denne 12 hodín.
Keď skončím, tak sa osprchujem a idem 3 krát do týždňa do fitka. Jeden môj tréning trvá približne 3 a pol hodiny. Nie je to jednoduché, ale
nič iné mi neostáva, ak sa chcem aj naďalej zlepšovať. Keďže pracujem manuálne, tak občas vlastne trénujem aj na stavbe. Opakované
pohyby, pri ktorých sa do činnosti zapájajú rôzne svaly, sú na to ako stvorené.

IUVENTA - KROK ZA KROKOM
Iuventa Michalovce vstúpila do svojej ďalšej sezóny. Tak ako inokedy, aj teraz sú ciele iba tie najvyššie. Niet sa čo čudovať veď ide
o profesionálny klub, v ktorom sú pre hráčky vytvorené ideálne podmienky na to aby zbierali vavríny. Kým na Slovensku či vo WHILke
hádzanárky v žlto - modrých dresoch vyčnievajú z radu, pohárová Európa je pre ne akoby zakliata.
Vzhľadom na tento fakt padlo v klube strategické rozhodnutie. Sponzori a funkcionári sa jednoznačne zhodli, že už je načase aby sa
Iuventa Michalovce prebojovala do záverečných bojov o európsku trofej. Keďže v minulosti sa o to pokúšala v Lige majstrov a ruže jej tu
nekvitli, nastala zmena plánu. Iuvenťáčky v tomto roku oželeli túto súťaž a namiesto nej sa prihlásili do Pohára EHF.
Iuventa je teda hladná po medzinárodnom úspechu.
Pomaly prichádza na lámanie chleba, kde by sa malo
odzrkadliť všetko doteraz vynaložené úsilie. Zatiaľ to
prebieha takmer ideálne. Do tímu pribudli kvalitné posily,
káder absolvoval náročnú prípravu so súpermi zvučných
mien no a na dôvažok sa nemôže nikto sťažovať ani na žreb.

Iuventa počas zápasu

Iuventa narazila v druhom kole Pohára EHF na izraelský
celok Bnei Hertzeliya. Po dohode klubov sa oba zápasy
hrali v Chemkostav aréne. S celkovým skóre 81:45 pre
zemplínčanky, išlo o jasnú záležitosť. V treťom kole sa
Iuvente do cesty postaví slovinský celok RK GEN-I Zagorje.
Prvý zápas je na programe v Michalovciach už 9.11.2013
a ak chcú domáce pomýšľať na postup, mali by vyhrať
výraznejším rozdielom. Odveta na horúcej slovinskej
palubovke s týždňovým odstupom, bude totiž mimoriadne
ťažká ...
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SVADOBNÝ DEŇ
Vstúpiť do manželského zväzku sa rozhodla aj naša kolegyňa Eva Siváková, ktorá uzavrela
manželstvo s Dušanom Čižmárom, dňa 18.10. o 14.00 hod., v obradnej sieni Mestského úradu v
Michalovciach.
Láska, šťastie, spokojnosť, dôvera a úcta sú tie dobré vlastnosti. Nech Vás oboch sprevádzajú na
ceste životom a vo Vašom manželskom šťastí.
Novomanželom Čižmárovcom úprimne blahoželáme!

POZOR SÚŤAŽ!

novomanželia Čižmárovci

Hrajte o Samolepiace memo papieriky v puzdre
Pripravili sme pre Vás súťaž, ktorá jednému z Vás prinesie vecnú odmenu,
v podobe Samolepiacich memo papierikov v koženkovom puzdre.
Zodpovedajte správne na súťažnú otázku, vyplňte tajničku a budete zaradení
do zlosovania. Žrebovať budeme 16.12.2013 zo všetkých správnych odpovedí,
ktoré zasielajte na adresu: media@chemkostav.eu
Výherca môže byť len jeden!
SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:
V ktorej krajine a meste spoločnosť Chemkostav, a.s. otvorila svoju ďalšiu pobočku?

TAJNIČKA NA VOĽNÉ CHVÍLE
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1. Horná časť miestnosti
2. Dlhý tenký sendvič
3. Časť piesne opakujúca sa v nezmenenej podobe
4. Pomaly, vážne (hud.)
5. Nedobytná pokladnica
6. Jemný výsmech
7. Spôsob usporiadania nejakého celku
8. Určený čas, termín
9. Bývalý československý futbalista
10. Šoféri
11. Biblický vrch
12. Letopisy
(Pomôcka: ADAGIO)

autor: Ján Bončík

POSLEDNÁ ROZLÚČKA
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
Dňa 3.10.2013 nás náhle, vo veku 60 rokov opustil spolupracovník
Ján Kočiš. V poslednom období pracoval na stavbách v Bratislave.
V spomienkach spolupracovníkov ostáva ako pracovitý, spoľahlivý,
kamarátsky a vždy pozitívne naladený parťák. Posledná rozlúčka
so zosnulým sa konala dňa 5.10.2013 v obci Čierne Pole, kde
posledných 10 rokov so svojou rodinou žil.
Manželka Darina s rodinou touto cestou ďakuje spolupracovníkom,
ktorí sa s nim prišli rozlúčiť a odprevadiť ho na poslednej ceste,
za posledné zbohom a za kvetinové dary.
S pocitom hlbokého zármutku vyslovujeme rodine úprimnú
sústrasť nad odchodom blízkeho človeka, ktorý dožil svoj život
naplnený prácou a láskou k ľuďom.
Ján Kočiš †

„Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú
spomienku si na mňa zachovajte...“

Životné jubileá:
Ing. Peter Kuliňák		
Marek Marcinko		
Boščák Martin		
Ing. Viliam Paľo		
Žeco Marián		
Žigmund Tomáš		
Ksenič Ján		
Valigurský Miroslav
Bendžuch Michal
Nemčík Štefan		
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