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Plán a vízia v roku 2017
Prelom rokov poskytuje priestor na zhodnotenie
uplynulého roku a zároveň stanovenie si cieľov
a vízie na rok nadchádzajúci. Nebolo tomu inak
ani v spoločnosti Chemkostav, a.s.
Podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ
Ing. Stanislav Janič pre nás zhodnotil rok 2016
a priblížil nám plán a víziu na rok 2017.
Ako by ste zhodnotili rok 2016?
Minulý rok sme si naplánovali pomerne smelé úlohy, ktoré sme
považovali za zrealizovateľné. Zamýšľaný bol veľký objem prác
v Bratislave na Južnom meste a na dvoch ďalších zákazkách.
Nárast výroby tu bol rádovo o 100 %. Bol to však veľmi odvážny plán, ktorý sa nám nepodarilo úplne naplniť, pretože sme
to všetci podcenili. Neboli sme pripravení personálne, kapacitne a možno aj mentálne, aby sme takýto veľký objem prác
zrealizovali. Mimo Bratislavy boli plány viac reálne. Nepodarilo
sa nám však odovzdať diaľnicu pri Zvolene. Z objektívnych aj
subjektívnych príčin bol termín dokončenia stavby posunutý
na tento rok v máji. Zároveň niektoré z plánovaných zákaziek
boli presunuté do tohto roku.

Minulý rok v kocke:
plán bol odvážny, no nesplnil sa.
Na niektorých zákazkách sme precenili naše sily a niektoré
želané zákazky sme nezískali.
Aký je aktuálny zákazkový plán na tento rok?
Na Južnom meste sa nestihla zrealizovať veľká okružná križovatka a hlavná komunikácia (VOK + HK) a meškalo sa aj na
stavbe bytového domu A1. Samozrejme poučení z A1 sme
sa ináč pustili do A2 a A3, kde po získaných skúsenostiach
z A1 napreduje výstavba s lepším fortieľom. V hlavnom meste
tento rok nás teda čaká ukončiť VOK a HK a bytové domy A1
a A2 na Južnom meste, Polyfunkčný objekt Staromestská Office
a Apartmánový dom Majakovského. Zároveň nás čaká začať
s výstavbou bytového domu B1 a B2 na Južnom meste.
Okrem spomínaných stavieb v Bratislave je plánované ukončenie ČOV Bánovce nad Bebravou, Kanalizácie v obci Višňov,
Väznica Idrizovo v Macedónsku a R2 Zvolen-Pstruša. Stavba
rýchlostnej cesty bude ešte stáť veľa úsilia a diplomacie pred
plánovaným dokončením v máji. Naši konzorční partneri na tejto stavbe sa dostali do istých problémov, ktoré obmedzili hladký
priebeh výstavby a momentálne sa celá stavba financuje z toho,
čo sa na stavbe vyrobí. Verím, že po úspešných rokovaniach
s konzorčným partnerom a Národnou diaľničnou spoločnosťou
nájdeme konsenzus, bez negatívnych náležitostí alebo pošramotenia dobrého mena firmy.
Čo sa týka ostatných zákaziek, veríme, že sa začnú aj zákazky
omeškané z minulého roku. Aktuálna zákazková naplnenosť je
na 88%.
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Ing. Stanislav Janič
podpredseda predstavenstva
spoločnosti

Čo bude pre nás výzvou v roku 2017?
Stavebný boom v bytovej výstavbe pokračuje naďalej raketovým tempom, hlavne v Bratislave a v Košiciach. Nie je problém
zohnať zákazku. Problém je, aby ju bolo s kým realizovať. Myslím si, že máme so subdodávateľmi vybudované dobré vzťahy.
Avšak všetci naši subdodávatelia majú obmedzené kapacity. Pristúpili sme preto k tomu, že komunikujeme s agentúrami, ktoré
sa nám snažia zabezpečiť pracovnú silu pre nielen naše vlastné
kapacity, ale aj pre našich subdodávateľov. Ideálne by bolo, aby
sa vrátili ľudia zo zahraničia domov a podieľali sa
na stavbách na Slovensku, kde je dostatok práce.
Investori nám už teraz predkladajú ďalšie nápady na výstavbu.

V dnešnej dobe, keď je veľa práce
a obmedzený počet remeselníkov
je potrebné klásť dôraz
na plánovanie a presné dodržiavanie
harmonogramu.
Všetky kroky musia byť dopredu zadefinované zmluvne, rozpočtovo a časovo so subdodávateľmi. Nedodržiavanie harmonogramu jednotlivých činností spôsobuje kumulovanie práce a vyžaduje si viac remeselníkov ako je v skutočnosti k dispozícii.
Čo bude našim receptom na úspech?
Dôsledné plánovanie a plnenie bude našim receptom
na splnenie úloh s optimálnym počtom ľudí v danom čase. Kroky, ktoré sme urobili nie správne v roku 2016 sa nesmú opakovať v roku 2017. Potrebujeme doplniť a stabilizovať „manšaft“
na jednotlivých stavbách. Máme veľa nových ľudí, ktorí si musia
byť vedomí, čo presne sa od nich očakáva. Zároveň je potrebná
vnútorná disciplína u každého z nás, u každého technika, stavbyvedúceho, majstra, prípravára a kontrola dodržiavania toho,
na čom sme sa dohodli.

Sme profíci.
Činy nech hovoria za nás.
Každý profesionál má byť na svojom mieste a zodpovedať
za to, čo je v jeho kompetencii. Takto bude panovať všeobecná
spokojnosť s postavenou stavbou, bez naštrbeného renomé.

STAVBA ROKA 2016
Začiatok roka 2017 nám priniesol nominácie dvoch
z našich stavieb v 22. ročníku súťaže STAVBA
ROKA. Konkrétne to boli Šafranová záhrada,
II. etapa v Košiciach, kde sme vystupovali ako generálny dodávateľ stavby a Panorama City
v Bratislave, kde bolo v našej réžii zhotovenie
nosnej konštrukcie - železobetónového skeletu.

Cenu na pódiu boli prevziať spoločne
zástupcovia Chemkostav, a.s.
a investora, Safran Development, a.s.

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže sa uskutočnilo
22. marca počas Gala večera, ktorý sa konal v spojení s
otvorením veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA. Tak ako každý
rok, aj tentokrát bol večer príležitosťou pre stretnutie všetkých
stavebníkov, zhotoviteľov, developerov, projektantov, architektov. Večera sa zúčastnili aj významné osobnosti verejného,
politického a spoločenského života a akademickej obce. Záštitu
nad súťažou prevzal minister dopravy a výstavby SR, pán Arpád
Érsek.

Ku ďakovnej reči sa v mene investora pridal Ing. Martin Takáč:
„Ďakujeme veľmi pekne za toto krásne ocenenie. Chcem poďakovať tímu architektov a projektantov, a tak isto zhotoviteľovi,
spoločnosti Chemkostav, ktorí nám pomohli prinavrátiť život
tejto krásne budove a vdýchnuť jej nový duch. Okrem ceny
odbornej portoty, verím, že toto dielo a výsledok našej spoločnej spolupráce ocenia aj obyvatelia týchto bytov.“

Odborná porota udelila v tomto roku spolu 12 cien 7 stavbám
zo 16 nominovaných. Stavby boli posudzované na základe odovzdanej technickej dokumentácie a in site obhliadky.
Šafranová záhrada si odniesla Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s.r.o. za architektonické riešenie. Porota špeciálne
vyzdvihla stavbu za komplexné architektonické a konštrukčné
riešenie realizované na vysokej úrovni, úspešné zachovanie
historických prvkov a ich prepojenie s modernými prvkami, kvalitnú realizáciu diela a rešpektovanie okolitej zástavby, urbanistickej štruktúry a historického kontextu stavby.

„Prajem si len, aby v tomto dome,
ktorý sme postavili, sa žilo jej obyvateľom dobre a veľmi spokojne“,
najprv poprial na pódiu podpredseda
predstavenstva Chemkostav, a.s.,
Ing. Stanislav Janič.

Panorama City získala hlavnú cenu Stavba roka za rok
2016 a odniesla si aj Cenu STU v Bratislave, Stavebnej
fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii. Svoju
nomináciu medzi top 3 stavby si vyslúžila od poroty za rozsiahle
použitie vysokopevnostných betónov, optimálnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií, najvyššiu úroveň
požiarnej bezpečnosti v kategórii výškových budov, zapojenie
národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia
i realizácie
a vysokú úroveň
technického riešenia, pri ktorom boli
využité najnovšie
poznatky výskumu
a vývoja.
Ocenenia za Panorama City bol na pódiu prebrať autor
architektonického riešenia, Ing. arch. Juraj Hermann.

Ing. Stanislav Janič a Ing. Martin Takáč
pri preberaní ceny za Šafranovú záhradu

„Myslím si, že Panorama City je výnimočná stavba a získala
hlavnú cenu zaslúžene. Som rád, že sme aj my prispeli
ku jej výstavbe, ktorá zvýšila povedomie o našej spoločnosti
v rámci stavbárskej brandže“, podelil sa s nami riaditeľ divízie
Bratislava, Ing. Michal Bedaj.

Šafranová záhrada - rekonštrukcia Veliteľskej budovy, Košice

Panorama City - I. etapa, Bratislava

Doba výstavby: máj 2014 - september 2015

Doba výstavby: august 2013 - január 2015
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Vizualizácia zóny B1

STAVBA V REALIZÁCII

Bratislavské Južné mesto
Na juhu Bratislavy, v mestskej časti Petržalka vzniká už niekoľko rokov nové mesto v meste – Južné
mesto. Projekt je známy aj pod názvom Slnečnice.
Po úspešnej výstavbe v Zóne Viladomy Chemkostav pokračuje výstavbou bytových domov v Zóne
Mesto.
Stavba takéhoto rozsahu si vyžiadala „zastrešenie”
projektovým manažérom, novou pozíciou v štruktúre spoločnosti. Na otázky ohľadom stavby
a o špecifikách pracovnej pozície nám ochotne
odpovedal Ing. Stanislav Rebo, projektový
manažér pre stavbu Južné mesto.
Predstavte nám v krátkosti stavbu Južné mesto – zóna B1.
Stavba sa nachádza v mestskej časti Petržalka, južne od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1, kde sme
sa v rokoch 2011 až 2013 podieľali na výstavbe Vilových
domov. Daná oblasť bola doposiaľ nezastavaná. Zámerom
investora je poskytnúť obyvateľom mestské bývanie, no v blízkosti prírody, ktorú poskytujú neďaleké lužné lesy.
Zóna B1, na ktorej momentálne pracujeme sa skladá
zo 6 viacpodlažných (12 nadzemných a 2 podzemné podlažia)
bytových domov, prislúchajúcich komunikácií a veľkej okružnej
križovatky. Objekty sú vybudované tak, aby vytvorili polootvorený obytný blok s parkom v jeho vnútri. V septembri 2015 sme
začali s výstavbou bytového domu A1. Po niekoľkých mesiacoch
sa postupne pridali bytové domy A2 a A3. A nedávno
sme sa s investorom dohodli na výstavbe zvyšných 3 bytových
domov B1, B2, B3. Plánované ukončenie všetkých bytových
domov a prislúchajúcich komunikácií je v lete 2020. V porovnaní s ostatnými stavbami je hlavným špecifikom tejto stavby jej
veľký objem. Hovoríme o výstavbe 6 obytných blokov, v pomerne krátkom čase, kde sa všetko deje naraz.

Základné kapacitné údaje bytového domu
Počet bytov
347
Prepokladaný počet obyvateľov
559
Zastavaná plocha
2 753 m2
Hrubá podlažná plocha
34 066 m2
Úžitková plocha		
22 300 m2
Obstavaný priestor
102 199 m3
Výška budovy (bez komína)
41,40 m
Počet parkovacích miest v garáži
323
Počet parkovacích miest na povrchu
122
Koľko Chemkostavákov sa momentálne nachádza na stavbe?
Každý z bytových domov vo výstavbe má ku sebe priradený tím,
ktorý sa skladá ako štandardne zo stavbyvedúceho, asistentov,
majstrov, skladníkov, šoférov, robotníkov. Momentálne máme
takéto tímy 3, na bytových domoch A1, A2, A3. Po dokončení
jednotlivých domov budú tímy postupne presúvané na bytové
domy B1, B2, B3. Niektoré z procesov už však budú bežať paralelne a budú si vyžadovať pozornosť tímu na 2 objektoch.
Vzhľadom na obrovský objem stavby je pre nás všetkých dôležité pracovať ako jeden veľký tím. Aj keď má každý priradenú
tú „svoju“ stavbu, musíme navzájom spolu komunikovať,
vymieňať si informácie a pomáhať si, aby sme neopakovali

Tím na stavbe
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PRACOVNÁ POZÍCIA VO FIRME

niektoré činnosti naviac a poučili sa z predchádzajúcich častí.
Našou výhodou je, že dané objekty sú obdobné, a teda prípadné chyby sa už na ďalších objektoch neopakujú.
Čo bolo na stavbe zatiaľ najkomplikovanejšie a ako sa to podarilo vyriešiť?
Na prvom bytovom dome, objekte A1, nebola na začiatku výstavby projektová dokumentácia vo vyhovujúcom stave. Spolu
so zmenou statika to spôsobilo prvotný posun v termínoch.
Zároveň tohto roku oproti tým predošlým „udrela“ silná zima.
Od približne polovice novembra do konca februára nemohli
prebiehať práce na vonkajších objektoch štandardne. Stavba
bola premrznutá, bojovali sme s vlhkosťou, bolo náročné robiť
akékoľvek mokré procesy. Zakrývanie a vyhrievanie stavby nás
stálo nemalé peniaze.

Čo sa týka ďalšej pracovnej náplne, venujem sa tvorbe harmonogramov, kontrole ich dodržiavania, tvorbe krízových harmonogramov. No, nie je to pre mňa len o kontrole a poháňaní
ostatných ku dodržiavaniu termínov. Ktokoľvek z tímu vie,
že môže za mnou prísť, keď potrebuje poradiť alebo niečo
vyriešiť. Nemám problém riešiť čokoľvek. Nevyžadujem
od svojich ľudí, čo neviem spraviť sám.
Ako vyzerá Váš štandardný deň?
Štandardne vstávam ráno o pol piatej. Pri rannej káve odpovedám na maily, pretože v práci sa ku nim dostanem
až poobede. Po príchode ráno do práce sa väčšinou stretnem
so všetkými stavbyvedúcimi. Prebehnem si, čo sa udialo
predchádzajúci deň, čo som možno nezachytil alebo som nebol
informovaný. Ak vznikli nejaké problémy, tak o nich chcem
vedieť. Nasledujú stretnutia, stretnutia s jednotlivými subdodávateľmi, koordinačné porady so stavbyvedúcimi, s jednotlivými
tímami na stavbe. Aktuálne sa už pridalo aj riešenie bytových
domov B1, B2, B3, kde sa venujem tvorbe plánu organizácie
výstavby, harmonogramu, komunikujem s investorom. Toto trvá
približne do piatej. Pokiaľ nie je moja ďalšia účasť na stavbe
potrebná, presúvam sa na byt, aby som mohol venovať mailom,
workflowu, RSV, do večera.
Čo je pre Vás najväčšou výzvou?
Výzvou pre mňa je dokončiť všetky tieto stavby so cťou,
aby som sa s hrdosťou mohol za nimi po dokončení obhliadnuť.

Dokončovacie práce na fasáde a vnútrobloku

Zo stavebného hľadiska bolo doteraz z môjho pohľadu najkomplikovanejšie dostať stavbu A1 do prijateľných termínov
a napredovania. Myslím si, že momentálne na vzdory všetkému,
čím si A1 prešla, pracuje v systéme, odovzdávajú sa veci
systematicky, postupne, ucelene. Finiš je veľmi ťažký, no finišujeme vo veľkom.
Čo je rovnako komplikované a stále pretrváva, je náš vzťah
so stavebným dozorom - zástupcom investora na stavbe. Oproti
iným stavbám je ten vzťah značne špecifický, či už voči ľuďom
na stavbe alebo systému práce. Netvrdím, že nemajú pravdu,
no jej podanie a dokazovanie je neobvyklé, niekedy až zdramatizované.
Poďme ku Vašej pracovnej pozícii. Čo je Vašou hlavnou pracovnou náplňou?
V spoločnosti Chemkostav som začal v marci 2016 na pozícii
stavbyvedúceho pre objekt A2. Od 1. októbra 2016 zastávam
pozíciu projektového manažéra pre Južné mesto – zóna B1.
Keď som v 10. mesiaci nabehol do novej pozície, medzi mojími
hlavnými úlohami bolo skonsolidovať vzťahy
Chemkostav - dozor, naštartovať jednotlivé tímy na stavbách,
dať dokopy systém prác a ich postupnosť. Dá sa povedať
napraviť, čo bolo zameškané. Snažím sa s dozormi komunikovať tak, aby konflikty, ktoré vznikli, sa riešili priamo na stavbe.
Ideálne by bolo, aby žiadne nevznikali.

Pohľad z bunkoviska na objekty A2 a A1

A naučiť mladých ľudí to, čo viem ja.

Kruhový objazd spustený
Veľká okružná križovatka (VOK) pri Slnečniciach bola v stredu 22.2.2017 spustená do riadnej prevádzky. Na stavbe ešte
stále prebiehajú kolaudačné konania, no už získala povolenie
na využívanie a bola sprístupnená motoristom. Pôvodný
termín odovzdania stavby bol plánovaný už koncom roku
2016, no aj z dôvodu zmien v projekte bol termín posunutý
na február tohto roku.
Kruhový objazd vznikol na križovatke Panónskej cesty, Dolnozemskej cesty a Azúrovej ulice, cesty I/2 v smere na Rusovce. Jeho umiestnenie bolo zadefinované už v územnom pláne
hlavného mesta, ktorý sa komplexne zaoberá mestskou
dopravnou sieťou. Stavba ako taká je vyvolanou investíciou
v rámci výstavby Južného mesta vzhľadom na zhusťujúcu
sa zástavbu a narastajúci počet obyvateľstva na juhu mesta
v častiach Jarovce, Rusovce a Čunovo. Developer odhaduje,
že len po Azúrovej ulici prejde denne 20-tisíc vozidiel.

Výstavba VOK bola realizovaná ako prestavba existujúcej
križovatky ciest Panónska – Dolnozemská a preložky s ňou
súvisiacich komunikačných a inžinierskych sietí. Konkrétne
boli zrealizované preložky optických a signalizačných káblov,
preložky silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov.
Pre vodovodné potrubia bola zrealizovaná dodatočná ochrana zrealizovaním ochranných roznášacích vrstiev. Ochrana
existujúcich plynovodov bola zabezpečená predĺžením existujúcich chráničiek. Ďalej bolo na stavbe zrealizované vonkajšie
osvetlenie a inštalácia dopravného značenia.
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Dokončovacie práce okolo hál

Termín realizácie: február 2016 - december 2016

Úpravňa mastenca
Gemerská Poloma
Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizovala stavbu
úpravne mastenca v priemyselnej zóne obce
Gemerská Poloma v okrese Rožňava, ktorá bola
v polovici januára 2017 odovzdaná do rúk investora. O stavbe a jej špecifikách sme sa porozprávali
s jej stavbyvedúcim Bc. Vladimírom Kačmárom.
O aký projekt išlo zo stavbárskeho hľadiska?
Účelom priemyselnej stavby bolo vybudovanie priestorov a hál
pre technicko-technologické zariadenia, ktoré budú zabezpečovať úpravu, zušľachťovanie a zhodnocovanie mastencovej suroviny v mieste jej dobývania. Táto novo vybudovaná prevádzka
je situovaná priamo v nadväznosti na už existujúcu prevádzku
na ťažbu mastenca.Technologické procesy prebiehajú v 4 objektoch – flotačná hala, hala sušenia, skladovanie a expedícia,
a flotačná hala 2. Flotácia je proces, ktorým sa očistí mastenec
od nežiadúceho materiálu. Aj vyflotovaný, nežiadúci (jalový)
materiál je ďalej plnohodnotne využívaný, napríklad
v stavebných materiáloch.
Na technológiu a opláštenie hál mal investor svojich dodávateľov, no aj tak bolo pre nás veľmi dôležité danej technológii
rozumieť. Nakoľko sme projektovou dokumentáciou technológie
nedisponovali, investor bol ústretový a odpovedal nám na všetky naše otázky spojené s technologickou časťou projektu.
Ďalej sa v rámci projektu realizovala nová školiaca budova,
odvalové hospodárstvo, administratíva a premiestnenie existujúcej prevádzkovej budovy. Okrem výstavby hál bolo potrebné
vybudovať novú infraštruktúru. Zrealizovali sme prekládku VN,
nové vonkajšie rozvody vody, splaškovú a dažďovú kanalizáciu,
plynové prípojky, VN prípojky, vonkajšie silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, vonkajšie technologické rozvody, vonkajšie
osvetlenia, komunikácie a spevnené plochy.
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Aká bola spolupráca s investorom? Dodržali ste časový plán?
Spolupráca s investorom bola na veľmi dobrej úrovni. Rovnako
bola prejavená spokojnosť investora s našou realizáciou prác
ako aj s celkovou spoluprácou. Práce z našej strany boli ukončené v požadovaných termínoch, aj napriek častým investorom
požadovaným zmenám a naviac prácam (cca 50 zmenových
konaní). Stavba momentálne prechádza náročným procesom
viacerých kolaudácií (stavba spadá pod Banské úrady), ktoré
zabezpečuje investor.
Čakajú nás ešte naviac práce v dvoch najväčších halách. Konkrétne špeciálna úprava podlahy „ucrete“, ktorá zabezpečuje
ochranu proti chemickým a ropným produktom. Termín zrealizovania podlahy bol posunutý, pretože nebola odovzdaná stavebná pripravenosť na realizáciu tejto podlahy včas. A v momente
uvoľnenia haly neboli vhodné poveternostné podmienky na jej
realizáciu. Teplota ovzdušia ako aj podkladnej konštrukcie musí
byť minimálne plus 15 stupňov.
Čo bolo na stavbe najkomplikovanejšie?
Náročná bola koordinácia medzi realizáciou našich
zazmluvnených prác a prác iných dodávateľov investora, ktoré
prebiehali väčšinou na spoločnom pracovisku, pod dohľadom
koordinátora bezpečnosti pri práci, čo spomaľovalo jednotlivé
procesy výstavby.
Výzvou bola aj realizácia dažďovej a splaškovej kanalizácie.
Terén v trasách kanalizácie bol premenlivý, kopcovitý
a s veľkými prevýšeniami. Výkopy boli realizované
až v 9,5 m hĺbkach a niekde aj v zlých geologických podmienkach (4 - 5.tr. zeminy).
Aj napriek uvedeným skutočnostiam konštatujem, že predmetná stavba bola veľmi zaujímavá, rôznorodá a minimálne
pre mňa prínosom ďalších významných skúseností.

S ocenením

PO FAJRONTE

Zberateľ
motoriek
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 zamestnanec firmy Lukáš Dzvoník.
Od kedy sa venujete motorkám? Ktorá bola Vaša prvá motorka?
Motorkám sa venujem asi od pätnástich rokov.

Moja prvá motorka bola po strýkovi a
bola to nepojazdná JAWA 20, ľudovo
povedané „Pionier“.

riek značky JAWA a Čezeta vyrobených od roku 1946
až po rok 1976. Sú to rôzne typy od malých kubatúr - čo je
obsah 50 kubických až po 350. Mám aj jednu novšiu Kawasaki
500, ktorú využívam na rýchle presuny.
Sám si ich opravujete? Zúčastňujete sa motozrazov?
Čo sa týka renovácie, opráv, údržby a hlavne jazdenia, pomáhajú mi s tým aj kamaráti, lebo na všetko bohužiaľ nemám vždy
čas. Keďže motoriek mám trochu viac a môžem jazdiť iba
na jednej, tak ich požičiavam kamarátom na spoločné výlety,
veterán zrazy, motozrazy a aj nejaké tie spoločné stretnutia.
Za svoju záľubu som bol už párkrát ocenený pohármi a medailami, a aj to ma motivuje pokračovať v tom ďalej.

Okrem motoriek sa venujem
vojenskej histórii, a to tak, že som
členom klubu vojenskej histórie
a realizujeme rekonštrukcie
bojov z druhej svetovej vojny.
Som na strane Červenej armády, a práve týmto pripomíname
starším, čo sa udialo, a mladým čomu sa treba vyhnúť,
lebo vojna bola zlá.

Túto motorku som začal opravovať a natoľko ma to zanietilo,
že som tomu ostal verný až dodnes.
Koľko motoriek aktuálne máte?
Momentálne vlastním 20 kusov prevažne starších typov moto-

Lukáš Dzvoník
Zamestnaný od: 2009
Pracovná pozícia: tesár

Máte plány alebo sny do budúcna,
ktoré by ste si pri motorkách ešte
chceli splniť?
Mám v pláne dokúpiť ešte nejaké
motorky, ktoré mi chýbajú. Všetky
v rámci možností zrenovovať
a jazdiť na nich nielen po Slovensku, ale aj po okolitých štátoch.
Na cestovaní ma baví spoznávanie
iných štátov, kultúr a prírodných
úkazov. Jazdím s partiou kamarátov, ktorá vlastní podobne ako ja
aj staré aj nové motorky. A aj preto som rád, že môžem pracovať
v takej firme, ktorá mi dáva
na moje realizácie - záľuby čas
a možnosť cestovať aspoň
po Slovensku.
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Zamestnanci a firma
Zahájanie roka
Vstúpili sme do Nového roka
Reštaurácia Idea v Michalovciach v rámci zahájenia pracovného
roka 2017 tradične hostila zamestnancov Chemkostavu.
V stredu, 4. januára sa takto v reštaurácii stretla väčšina
zamestnancov spoločnosti na jednom mieste. Čakala ich tu
úvodná povinnosť v novom roku, absolvovať povinné školenie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pred
spoločným obedom malo vedenie spoločnosti úvodný príhovor,
v ktorom priblížili viac plány a očakávania v roku 2017.
Neoddeliteľnou súčasťou zahájenia roka boli gratulácie
ku životným jubileám dosiahnutým v predošlom roku
a poďakovania zamestnancom za dlhoročnú prácu. Na znak
vďaky a úcty im boli odovzdané pamätné predmety a ocenenia.

Všetci zamestnanci na jednom mieste

Životné jubileá 50-tka
Dunaj Milan Ing.
Ďurečko Miloš
Jurčo Jozef
Polášková Darina Ing.
Šandrik Peter

Životné jubileá 60-tka
Hotovčin Jozef
Králik Štefan
Szczygieľ Ján

50

60

Deň kariéry na TuKe
Späť medzi študentami
Prvý marcový deň sa v knižnici Technickej Univerzity v Košiciach
konal 11. ročník Dňa kariéry pre všetkých jej študentov.

Stánok Chemkostavu

Chemkostav so svojím stánkom
ako jediný zastupoval rady stavbárov spomedzi všetkých
18 vystavovateľov.
Mgr. Martina Mihočová
a Ing. Tibor Mačuga, ml.
v mene Chemkostavu odprezentovali našu spoločnosť, naše
zrealizované stavby a stavby
vo výstavbe. Zároveň poskytovali informácie o aktuálne voľných pozíciach a možnostiach
uplatnenia pre študentov, stáže
a programy, ktoré pre nich
v spoločnosti máme.
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Pani Hudáková pri preberaní ocenenia

10 odpracovaných rokov
Bedaj Michal Ing.
Čopik Jozef
Imrich Matúš
Michalko Michal
Prokopovičová Elenonóra JUDr.
Sedlák Slavomír Ing.
Šimonič Teodor
Žigmund Tomáš

10

15 odpracovaných rokov
Durkajová Paulína
Hajduk Anton
Horňák Michal
Hvizd Slavomír
Chovančák Peter Ing.
Marcinko Marek
Maťaš Jozef
Miščík Viliam

15

20 odpracovaných rokov
Andrášová Mária
Borko Marián
Bončík Ján
Dzuriš Radoslav
Fečo Ľudovít
Ferenc Ján
Hudáková Marcela
Králik Štefan
Rajňak Andrej
Sijarto Ján
Szczygieľ Ján
Šandrik Peter, st.
Šimko Rudolf Ing.
Vaľová Mária

20

Vianočný večierok
Neoddeliteľná súčasť ukončenia roka, tentokrát
na novom mieste
Tradičný vianočný večierok na záver roka sa konal
21. decembra. Pri tejto príležitosti sa stretli zamestnanci
Chemkostavu v Hoteli Zelená Lagúna na Domaši. Večer otvorili
príhovory, v ktorých členovia vedenia spoločnosti bilancovali
starý rok a popriali všetkým príjemné nadchádzajúce sviatky.
Spoločný prípitok a slávnostná večera plynulo prešli do večernej
zábavy, na ktorej nesmela chýbať Ľudová hudba Folklórneho
súboru Zemplín.

Zábava na večierku

Slávnostné stretnutie v Macedónsku
Pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia stavby “Výstavba
a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica - nápravné
zariadenie IDRIZOVO” v Macedónsku sa v piatok 10. marca
v reštaurácii Four hotela Park v Skopje uskutočnilo slávnostné
stretnutie pre všetkých, ktorí sa podieľali na jeho výstavbe.
Zo Slovenska sa stretnutia zúčastnili výrobný riaditeľ
Ing. Stanislav Janič, obchodno-technický riaditeľ
Ing. Milan Dunaj a Ing. Tomáš Pavlov. Spolu aj s riaditeľom
macedónskej organizačnej zložky, Ing. Mite Stojkovskim, vítali
hostí a predstaviteľom firiem, ktoré sa podieľali na realizácii
jednotlivých dodávok a odovzdali im ďakovné plakety
za spoluprácu.

pôsobenie Chemkostavu v Macedónsku a záujem na realizácii aj
iných projektov financovaných z Európskych zdrojov pretrváva.
Veľvyslanec SR v Macedónsku Mgr. Martin Bezák spomenul projekt ako najväčšiu formu pôsobenia SR na územní Macedónska.
Vyjadril potešenie zo skutočnosti, že slovenské firmy môžu
prinášať európske know-how a byť kompetentnými a spoľahlivými dodávateľmi.
Zvyšok večera sa niesol v príjemnej atmosfére, v rozhovoroch
pri dobrom jedle a víne. Zamestnancom macedónskej pobočky
boli odovzdané upomienkové predmety ako poďakovanie
za ich prácu.

Večer bol otvorený slávnostnými príhovormi a poďakovaniami
za spoluprácu počas realizácie stavby. Ing. Mite Stojkovski
spomenul skutočnosť, že v termíne konania sa slávnosti uplynulo práve 5 rokov od prvého stretnutia sa s predstaviteľmi
Chemkostavu pri ich prvej návšteve v Macedónsku.
Ing. Milan Dunaj vyzdvihol priateľskú atmosféru v krajine a svoj
obdiv ku množstvu šikovných ľudí a dobrú spoluprácu. Vyjadril
vďaku veľvyslancovi za podporu a ochrannú ruku. Zároveň
prezentoval skutočnosť, že ukončením tejto stavby nekončí

zľava Ing. Tomáš Pavlov, Ing. Mite Stojkovski,
Ing. Stanislav Janič a Ing. Milan Dunaj

Oddych a zábava
Ples Zemplínčanov v Bratislave
Naša spoločnosť bola rovnako partnerom aj 43. večara
na valale Ďuriho Králika, známeho plesu Zemplínčanov, ktorý
sa konal 21. januára v Hoteli Holiday Inn. Chýbať nesmeli v roli
moderátorky Janka Hospodárová a Ľudová hudba Folklórneho
súboru Zemplín. O vynikajúcu zábavu sa postaral aj Lukáš
Adamec so skupinou.

Vyzdobená Chemkostav Aréna

Reprezentačný ples mesta Michalovce
Chemkostav Aréna bola opäť 14. januára zmenená
na nepoznanie. Dôvodom bol jubilejný 10. ročník plesu mesta Michalovce, ktorý zároveň znamenal zahájenie plesovej
sezóny na Zemplíne. Večerom sprevádzali Michalovčania Janka
Hospodárová a Milan Junior Zimnýkoval. Hviezdou večera bol
taliansky spevák Drupi.

Ing. Michal Bedaj s manželkou na Plese Zemplínčanov

Rozprávkoland

Hviezda večera - taliansky spevák Drupi

9 / MICHALOVSKÝ Chemkostav - Marec 2017

S kultúrnymi podujatiami
sa nezabudlo ani na malých
Chemkostavákov. Posledný marcový víkend v Michalovciach mali
možnosť vidieť svojich obľúbených
Šmolkov počas hudobno-zábavnej
show “Šmolkovia sú späť”, plnej
svetelných efektov a tanečných
vystúpení.

Stavbárska mozaika
Recept

Slovíčko

Sadrokartón
Sadrokartón alebo sadrokartónové dosky (SDK) majú
svoj pôvod v USA zo začiatku
20. storočia. Po jeho uvedení
na trh odštartovala revolúcia
v takzvanom suchom stavebníctve.

Demikát
Suroviny (4 porcie):
150 g bryndze, 2 väčšie zemiaky, 1 cibuľa, 1,5 dcl mlieka,
1,5 l vývaru (alebo bujónu), červená paprika, soľ, jarná cibuľka
alebo pažitka na dozdobenie
Postup:
Cibuľu a zemiaky si očistíme a nakrájame na malé kúsky.
Nemusí to byť veľmi na jemno, keďže polievka sa bude
na záver mixovať. V hrnci na oleji speníme do sklovita cibuľu.
Pridáme nakrájané zemiaky a pražíme ešte dve minútky.
Pridáme červenú papriku a rovnako asi minútu opražíme.
Pridáme vývar a soľ. Polievku takto varíme asi 20 minút,
do zmäknutia zemiakov.
Následne prilejeme mlieko, pridáme bryndzu a už len minútu
povaríme. Polievku necháme mierne vychladnúť a rozmixujeme
ju do hladka. Podávame dozdobené nasekanou jarnou cibuľkou
alebo pažitkou.

Vtip
Príde zamestnanec za svojim šéfom a pýta sa ho:
“Pán riaditeľ, mohli by ste mi dať voľno? Manželka chce, aby
som jej pomohol pri upratovaní.”
Riaditeľ: “Nie.”
A zamestnanec mu hovorí: “Ďakujem pán riaditeľ, ja som vedel,
že sa na vás dá spoľahnúť.”
- Ty, predstav si, včera som spadol z rebríka.
- A nestalo sa ti nič?
- Nie. Predstav si, včera som spadol z rebríka.
Dvaja robotníci sa zhovárajú na stavbe:
- Ty vidíš tú muchu na konci lešenia?
- Akú muchu?
- Chlapi, končíme, je zlá viditeľnosť.
Fero sa zamestná v stavebnej firme. Šéf mu káže natrieť okná.
Po piatich hodinách práce sa vráti s otázkou: “Šéfe, aj rámy?”

10 / MICHALOVSKÝ Chemkostav - Marec 2017

Sadrokartón sa používa ako
najvhodnejší materiál pre svoju váhu, jednoduchú manipuláciu,
rýchly postup stavby, ľahkú opraviteľnosť, ekonomickú efektivitu, neobmedzenosť rozmerov a finančnú dostupnosť. Má
široké spektrum využitia. Najčastejšie sa využíva na stavbu
sadrokartónových priečok, podhľadov, akustických podhľadov,
obkladanie a zatepľovanie stropov alebo sa dá využiť ako podklad pre plávajúce podlahy.
Sadrokartónová doska je vyrobená z papiera, ktorej vnútorné
jadro je tvorené hemi-hydrátom vo forme síranu vápenatého,
surového sadrovca. Táto zmes sa zmieša s vláknami (štandardne papierovými alebo sklenými), plastifikátorom, penidlom
a jemne namletou sadrou ako urýchľovačom, EDTA, škrobom
alebo inými látkami, ktoré majú zamedziť vyskytovaniu plesní,
zvýšiť požiarnu odolnosť a znížiť savosť vody.
Následne je vytvorený sendvič – jadro mokrej sadry je zlisované medzi dva listy papiera alebo ťažké laminátové podložky.
Sendvič je sušený vo veľkej sušiacej komore. Po vysušení sa
sendvič stane tuhý a dostatočne silný na použitie ako stavebný
materiál.

Zlepšovák

Stavbárska finta
Problém:
Nie vždy sa podarí zatĺcť klinec na prvý krát, prípadne
potrebujeme odstrániť klince z dosky, ktoré nám tam
prekážajú. Väčšinou používame na ich vyťahovanie
kliešte, no ak je klinec tenší alebo z mäkšieho kovu, môže
sa ľahko stať, že ho skôr preštikneme ako vytiahneme.
Riešenie:
Jednoduchou pomôckou je využiť kus pevného drôtu.
Ten upevníme do stredu klieští a vedieme až cez ich
čepele. Pri stláčaní klieští bude drôt pôsobiť ako doraz,
tým pádom sa vyťahovaný klinec nepresekne.

Iuventa

s myšlienkou regionálnych centier, čo sme privítali”, uviedol
Ing. Tibor Mačuga, generálny riaditeľ spoločnosti Chemkostav,
a.s., ktorá je generálnym partnerom Iuventy Michalovce.

Hádzanárska scéna je neustále bohatá na udalosti
a novinky. Prinášame vám stručný prehľad
posledného obdobia.

Hlavným trénerom michalovského centra je nový
tréner Dán Rasmus Rygaard
Poulsen, ktorý do konca tejto
sezóny povedie aj mladšie dorastenky michalovskej Iuventy.

Regionálne centrum hádzanej v Michalovciach
Slovenský hádzanársky zväz v roku 2017 spúšťa dlhodobý
projekt pod názvom Regionálne centrum hádzanej, ktorý bude
fungovať v ôsmych mestách v rámci Slovenska. Konkrétne
ide o mestá Michalovce, Prešov, Bratislava, Považská Bystrica,
Topoľčany, Trenčín, Šaľa a Dunajská Streda. Projekt sa najprv
zameria na kvantitu, a teda na rozšírenie členskej základne
chlapcov a dievčat, a následne na kvalitu.

Sladovňa Enjoy Handball Cup 2017
V dňoch 3. - 5. februára sa v 3 michalovských halách odohral
14. ročník medzinárodného turnaja v hádzanej starších
a mladších žiačok. Najviac sa darilo českému Zlínu a domácej
Iuvente A. Tá získala zlato v kategórii mladších hráčok (U13)
po tom, čo turnajom prešla bez prehry a striebro v kategórii
U15, kde podľahla víťaznému Zlínu.

Začiatok projektu je stanovený na začiatok júla, no v pilotnej
prevádzke bol spustený práve v Michalovciach už od februára.

„Práve tu sme videli najväčšie
pochopenie od predstaviteľov klubu.
Je tu výborné zázemie, potrebná
infraštruktúra, ale aj záujem
predstaviteľov mesta, či klubu Iuventy
Michalovce. Preto si myslíme, že práve
tu je najlepšia pôda na rozbehnutie
projektu.“
zdôvodnil voľbu Michaloviec do pilotného projektu viceprezident
SZH Erno Kelecsényi.

„Pre nás je to pocta, že sme
dostali dôveru od zväzu, a práve u nás
sa spúšťa pilotný projekt.“
“My túto možnosť veľmi vítame. V klube sme sa dopracovali
na určitú úroveň, ale v ostatných rokoch sa z hľadiska európskej scény nevieme posunúť ďalej. Zdá sa, že niekde robíme
chybu. Rozmýšľali sme, čo s tým spraviť. Zväz prišiel

Juniorky v Chemkostav Aréne
Športový stánok Chemkostav Arény hosťoval v polke marca
turnaj 3. kvalifikačnej skupiny hráčok do 19 rokov o postup
na majstrovstvá Európy junioriek v Slovinsku. Súperkami
mladých Sloveniek boli hráčky Francúzska, Belgicka
a Čiernej Hory. V nominácii trénera Jána Beňadika sa objavilo
päť súčasných hráčok Iuventy.
V prvom zápase skupiny Slovenky podľa očakávania nestačili
na favorizované Francúzsky a zápas prehrali rozdielom 8 gólov
27 : 19. Vo svojom druhom zápase zdolali Belgicko presvedčivo
25 : 17. Nakoniec však na európsky šampionát nepostúpili.
Rozhodol o tom posledný nedeľný zápas, v ktorom podľahli
v priamom súboji o druhú postupovú priečku Čiernej Hore
o 4 góly 17 : 21. Víťazom kvalifikačnej skupiny sa stalo
Francúzsko.

POSLEDNÁ ROZLÚČKA
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
Dňa 19.12.2016 nás vo veku 58 rokov opustil spolupracovník Ľudovít Fečo. V spoločnosti pracoval ako majster od jej založenia a pôsobil na mnohých stavbách. Naposledy to boli zákazky
v Bratislave a posledná bola Radarová veža na Mošníku. V spomienkach spolupracovníkov ostáva
ako pracovitý, spoľahlivý a vždy pozitívne naladený parťák. Posledná rozlúčka so zosnulým
sa konala dňa 22.12.2016 v obci Svätuše, kde so svojou rodinou žil.
Manželka Alžbeta 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 žil svoj život naplnený prácou a láskou k ľuďom.
„Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte...“
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Naše ratolesti

Kristínka Marcinková, 11.1.2017 mala
4 roky.

Maksim Stojkovski, narodil sa
31.10.2016 v Skopje, s mierami 3600g
a 49 cm.
Sestrička Ivona Stojkovska, teraz
má 4,5 roka.

Marek Marcinko, narodil
09.11.2016 v Michalovciach,
s mierami 3150g a 46cm.

sa

Novomanželia Kofelovi

Tajnička na voľný čas

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kedy je termín ukončenia
stavby Južné mesto - zóna B1?
Odpovede zasielajte na adresu
media@chemkostav.eu alebo
ich odovzdajte na recepcii našej
spoločnosti.

Výherca z minulého čísla:
Ing. Mária Škodová

Mladomanželom prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Súťaž o hodnotný
darček!

Dňa 4. februára 2017
uzavrel sviatosť manželstva náš kolega
Michal Kofel, spolu
so svojou snúbenicou
Marianou. Sobáš
sa konal v dedine
Kamyanytsya,
v Zakarpatskej oblasti.
Hostina sa uskutočnila
v reštaurácii
v Užhorode.

Hanka Mandzáková, narodila sa
18.11.2016 v Snine, s mierami 3050g a
48 cm.

Jubileá našich kolegov
(December 2016 - Marec 2017)
Meno		

Jubileum

Janič Tomáš		

25

Svobodová Zuzana Ing.

30

Bíly Ondřej		

30

Macijevič Peter Ing.

30

Topor Tomáš		

30

Škodová Mária Ing.

35

Chovančák Peter Ing.

40

Miglec Jozef		

40

Vašičkanin Miroslav

45

Koroľ Andrej		

45

Čiráková Jana		

55

Hajduk Anton		

70

Z 20. ročnej histórie Chemkostav, a.s.
Názov stavby z rokov 09/1998 – 03/2001

Rýchlo, uponáhľane (nar.)
Cicavec zo skupiny vačkovcov (zool.)
Tavený syr
Pôvodcovia
Francúzsky herec (Jean, 1913)
Pevná tkanina so svorvéznym krepom
Druh jedla, gule zo sekaného mäsa, vajec a
žemle
Verejná budova na osvetovú činnosť
Remeň
Obradové predpisy, ritus
Patriaca sobovi
Zrušenie zmluvy, odstúpenie od dohody
Tropická víchrica, cyklón
Chemická značka: Yterbium, Síra, Nikel,
Vanád,
Istota a určitosť tanečných pohybov
Chyba, závada (čes.odbor.)
Armáda
Stavebné panely

pomoc: TRILICH, APLOMB, RENONC

Autor: Ján Bončík

Riešenie tajničky z minulého čísla:
Dvadsať rokov
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