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Dlhá cesta k cieľu bola dovŕšená

S

poločnosť Chemkostav IS, s.r.o., ktorého matka je renomovaná stavebná spoločnosť Chemkostav, a.s., je členom združenia, ktoré sa uchádzalo o účasť v tendroch, v
oblasti výstavby rýchlostných ciest. Združenie pod názvom
rovnakým ako názov projektu, „Rýchlostná cesta R2 Zvolen

Podpis zmluvy o dielo
Výstavbu 7,8 km úseku Rýchlostnej cesty R2
Zvolen východ - Pstruša odštartoval podpis
zmluvy, dňa 3. júla 2014, medzi združením
firiem Corsán - Corviam Construcción, S.A. a
Chemkostav IS, s.r.o a Národnou diaľničnou
spoločnosťou, a.s.. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 12. júla 2014.
„Podpisom zmluvy nás delí už len pár týždňov
od zahájenia výstavby úseku rýchlostnej cesty
R2 Zvolen východ – Pstruša. Na trase v celkovej dĺžke 7,850 km ktorá je predmetom našej
zmluvy sa nachádza spolu sedem trvalých
mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad
rýchlostnou cestou a 3500 metrov protihlu-

východ – Pstruša, splnilo všetky tvrdé požiadavky tendra.
Lídrom združenia je španielska spoločnosť Corsán – Corviam
Construcción, S.A.. Po niekoľko mesačnom vyhodnocovaní
ponúk, združenie obdržalo od klienta dňa 27.5.2014 akceptačný list a následne výzvu na podpis zmluvy o dielo.

kových stien. Z toho najnáročnejšie sú most
nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8
metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra.“ informovala Ing. Jana
Gejdošová, výkonná riaditeľka spoločnosti
Chemkostav IS.
„Dnešným dňom sme o krok bližšie k dosiahnutiu cieľa, úspešne zrealizovať zákazku v
oblasti inžinierskych stavieb, v čo najlepšej
kvalite, odborne a technicky správne a k spokojnosti nielen objednávateľa, ale najmä verejnosti. Výstavbou tohto úseku prispejeme
rozvoju dopravnej infraštruktúry na Slovensku a ku komfortnejšiemu prepojeniu jednotlivých regiónov.“ informoval Ing. Stanislav
Janič, konateľ spoločnosti Chemkostav IS.
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Podpis zmluvy o dielo. Z ľava Ing. Rafael Esteban Narro, riaditeľ stavby; Ing. Stanislav
Janič, konateľ spoločnosti Chemkostav IS; Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ NDS

Ocenenie v Grécku
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Projekt a náš partner v združení
Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša

D

ňa 31.júla 2014 sa konalo odovzdanie staveniska objednávateľom a prevzatie staveniska zhotoviteľom, pre stavbu Rýchlostná cesta R2
Zvolen východ – Pstruša. Úsek, ktorý
bude združenie spoločností Corsán –
Corviam Construcción a Chemkostav
IS realizovať, začína v mimo úrovňovej
križovatke Zvolenská Slatina, kde sa
napája na predchádzajúci úsek Zvolen
západ - Zvolen východ. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou a končí pred
mimo úrovňovou križovatkou Pstruša,
za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek
Pstruša – Kriváň, ktorý je už vo výstavbe. Predmetný úsek je súčasťou rýchlostnej cesty R2 Trenčín križovatka D1
– Prievidza - Žiar nad Hronom – Zvolen
– Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice. Realizácia úseku Zvolen
východ - Pstruša bude trvať 730 dní a
jeho dokončenie je plánované na rok
2016. Tento úsek bude postavený za

Z ľava Ing. Rafael Esteban Narro, riaditeľ stavby, Ing. Milan Gajdoš,
generálny riaditeľ NDS, Ing. Stanislav Janič, konateľ Chemkostavu
IS, Ing. Jana Gejdošová, výkoná riaditeľka Chemkostavu IS

necelých 83 mil. EUR bez DPH a financovaný z prostriedkov Európskej únie v
rámci Operačného programu Doprava
na roky 2007 až 2013.

Pri podpise zmluvy

Cieľ stavby
Základným cieľom je vybudovanie modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie - rýchlostnej cesty, pre bezpečné
a plynulé vedenie prevažne tranzitnej
a automobilovej dopravy v riešenom
území. Cesty II. triedy v smere na Čerín a Hriňovú prestupujú pohoria Slovenské Rudohorie, Poľana a Javorím a
umožňujú prístup na novú komunikáciu, čím sa úmerne zvyšuje atraktívnosť. Jednotlivé sídla na trase majú
tendenciu ďalšieho rozvoja najmä v
okolí priemyselných centier ako je
Detva a Vígľaš. Veľký význam pre ďalší
rozvoj ekonomickej aktivity tejto oblasti bude mať hlavne znovu oživenie
alebo ďalší rozvoj ťažkého priemyslu v Detvianskom okrese. Z rekreačných oblastí dotknutých navrhovanou
rýchlostnou cestou je potrebné uviesť
najmä rekreačnú oblasť okolo vodnej
nádrže Ružiná.
Líder združenia

Vizualizácia časti projektu

Lídrom združenia je spoločnosť Corsán
– Corviam Construcción, S.A. s 80%
podielom. Corsán – Corviam Construcción, je španielska globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti stavebníctva,
energetiky a priemyselných služieb.
Pôsobí vo viac ako 40 krajinách na
štyroch kontinentoch. V oblasti infraštruktúri zrealizovala 1643km spolplatnených komunikácií, v piatich krajinách (Španielsko, India, Brazília, USA a
Mexiko).
Viac informácií o spoločnosti:
www.isoluxcorsan.com
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Ako sme začínali
Z histórie firmy – pokračovanie: rok 2008, 2009

C

estovaním históriou spoločnosti Chemkostav, a.s. sme
sa dostali do obdobia rokov 2008 a 2009. V tomto období je Chemkostav na stavebnom trhu vnímaný ako stabilná a silná stavebná spoločnosť, ktorá svojou odbornosťou,
profesionalitou a prístupom zrealizovala množstvo vizuálne atraktívnych, zaujímavo riešených a moderných stavieb.
Spomienky na toto obdobie nám oživí jeden z akcionárov
spoločnosti a obchodno - technický riaditeľ, Ing. Milan Dunaj.

kultúru, stravovanie, ubytovanie a oddych a v neposlednom rade moderné priestory pre administratívnu základňu
pre našu spoločnosť. Výstavbou haly sme vytvorili špičkové podmienky pre rozvoj športu, najmä pre nami sponzorovaný hádzanársky klub Iuventa, pre rozvoj miestneho
podnikania, a vhodnejšie podmienky pre zamestnancov,
vybudovaním nových moderných kancelárskych priestorov.
Chemkostav Aréna v tom čase bola myslím najväčšia investičná akcia v meste Michalovce.

Firma sa rokmi rozrastá a s rastom prichádzajú aj zmeny.
Spomínate si na významné zmeny, ktoré sa udiali v týchto
rokoch?

V tomto období Chemkostav pokračuje v realizácii sietí obchodného reťazca Tesco a začína sa orientovať na výstavbu
projektov financovaných z Euro Fondov. Je realizácia euro
projektov odlišná od tých, financovaných súkromným investorom?

Keď sa vrátim späť do tohto obdobia, spomínam si, že sme
sa v tom čase sťahovali do nových priestorov. Neskôr sme
my, akcionári, urobili veľké rozhodnutie a odovzdali sme
firmu výkonným manažérom. Stiahli sme sa z riadiacich pozícii a dali sme šancu nádejným mladým kolegom z našich
radov. Táto myšlienka bola medzi nami akcionármi viackrát
diskutovaná. Vznikla vývojom a potrebou mňa a mojich kolegov trochu sa odbremeniť od každodenných povinností.
Moja práca sa týmto rozhodnutím veľmi nezmenila, nepociťoval som ani náhly nával voľného času. Naďalej som pokračoval v práci vyplývajúcej z mojej predošlej pozície Riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Aj keď tá pozícia po novom už
nebola takto pomenovaná, pokračoval som približne v tom,
čo som robil. Naďalej som sa snažil o zabezpečovanie kontinuity zákazkovej náplne, hľadal nové príležitosti v oblasti
marketingu, oslovoval vhodných partnerov pre konzorciá,
vyhľadával nové trhy pre našu prácu v zahraničí a možnosti
vstupu našej spoločnosti do štruktúr investorov.
Ak sa obzriete tých 6 rokov dozadu, ktorá stavba sa Vám z
tohto obdobia vybaví ako prvá? Čím bola špecifická?
Za vyzdvihnutie stojí s určitosťou stavba Chemkostav Aréna
v Michalovciach. Pri realizácii tejto zákazky sme si vyskúšali
viac rolu všetkých pozícii v rámci stavebníctva. Aj keď sa to
zdá na prvý pohľad jednoduché, vystupovať v roli investora,
koordinátora projektanta a realizátora súčasne, nie je ľahké. Pri dosahovaní nášho cieľa sme museli robiť kompromisy, ktorých výsledkom je však moderná multifunkčná hala,
sústreďujúca v sebe zázemie pre šport na najvyššej úrovni,

Samozrejme, že je v týchto projektoch rozdiel. Ak to porovnávame s výstavbou Tesca, v tom čase sme ich už realizovali ako sa hovorí „takmer po pamäti“. Do tohto obdobia sme
mali za sebou realizáciu desiatok hypermarketov, dokonale
sme ovládali technológiu výstavby, poznali pravidlá a prístup investora. Pri projektoch financovaných z Euro Fondov
sme vystupovali v roli nováčika. Medzi prvé projekty v tejto
kategórii patrila rekonštrukcia základnej školy v Strážskom
a rekonštrukcia zdravotníckych zariadení, ako napríklad Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie Vyšné Hágy. Pri týchto zákazkách sme pochopili
náročnosť administratívnych procesov euro projektov. Vo
firme sme vytvorili pozíciu koordinátora euro projektov,
ktorý bol pomocnou rukou realizačného tímu a spojkou
medzi realizátorom, prijímateľom a ministerstvom.
Aká bola vtedy vízia spoločnosti? Naplnila sa?
Vízia bola rovnaká, ako roky predtým. Našim prianím bolo
pokračovať v stabilizácii toho čo sme robili dobre a naďalej
rozvíjať spoločnosť, ktorá bola, je a bude serióznym partnerom pre investorov a subdodávateľov a ktorá by bola stále stabilným zamestnávateľom, s vytváraním pocitu istoty
pre zamestnancov. Zároveň sme vždy chceli, aby pre akcionárov plnila úlohu spoľahlivej a dôveryhodnej investície,
s vytváraním hodnôt a pocitu bezpečia. Tým smerom sme
sa uberali a našu víziu sa nám darilo v tom čase napĺňať.

Zoznam stavieb zahájených v rokoch 2008 a 2009:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hypermarket Tesco, Medzilaborce			
Hypermarket Tesco, Dunajská Streda					
Športová hala Chemkostav Aréna, Michalovce				
Hypermarket Tesco, Zvolen					
Hypermarket Tesco, Detva					
EÚ Bratislava, PHF Košice rozšírenie - prístavba objektu
na Tajovského ulici č. 11, 13 v Košiciach
7. Hypermarket Tesco, Gelnica					
8. Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ, Strážske		
9. Stavebno-technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH Vyšné
Hágy za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti
10. Výstavba Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

03/08 - 05/08
03/08 - 08/08
04/08 - 08/09
08/08 - 11/10
09/08 - 06/09
06/09 - 02/11
08/09 - 11/09
08/09 - 03/10
09/09 - 12/10
10/09 - 02/11

Otvorenie AB Chemkostav, a.s., 9.3.2009
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Ako rastie stavba v Idrizove

S

poločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje svoju
prvú zákazku v Macedónsku „Výstavba a rekonštrukcia
objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO (oblasť Gazi Baba, Skopje)“. Hlavným cieľom celého
projektu je modernizácia väznice IDRIZOVO, ktorá zahŕňa
výstavbu a rekonštrukciu objektov komplexu väzenia. Na
vývoj stavby, podmienky a spoluprácu s miestnymi, sme sa
opýtali projektového manažéra, Františka Seligu.
S realizáciou ste začali v októbri minulého roka. Môžete
nám stručne priblížiť priebeh realizácie?
Termín zahájenia prác bol síce 16. október 2013, ale po
necelých dvoch mesiacoch realizácie bola stavba zo strany investora pozastavená a opätovne sme začínali 4. apríla
2014. Od tohto dátumu nám nanovo začal plynúť termín výstavby, t.j. 24 mesiacov. Stavba je rozdelená na 6 hlavných
objektov. Popri rekonštrukcii je predmetom prác aj výstavba nových objektov a čističky odpadových vôd. Práce vykonávame na všetkých objektoch súčasne. Stavbu realizujeme
v Macedónsku ako zahraničná firma, preto zamestnávame
a ponúkame prácu aj miestnym stavebno - montážnym
firmám a jednotlivcom, ktorí však musia spĺňať požiadavky, ktoré my berieme už ako samozrejmosť. Jedná sa hlavne o dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci na
stavbe, kvalitu realizovaných prác a v konečnom dôsledku
dodržiavanie stanovených termínov a harmonogramov jednotlivých etáp a prác na realizácii diela. Stavbu realizujeme
reálne 4 mesiace a preto je pred mami ešte veľa náročných
stavebných etáp. Aby sme nesklamali najmä Investora a na-

Idrizovo, Macedónsko

Počiatočné problémy s riešením vstupov do priestorov väznice a prístup k predmetným objektom sme prekonali aj
vďaka riaditeľovi väznice, spoločne s policajným veliteľom
ochrany väznice, ktorí nám aj napriek veľmi prísnym bezpečnostným opatreniam, vychádzajú v plnej miere v ústrety, v rámci urýchľovania procesov vstupov a výstupov z
priestorov väznice, ktoré v súvislosti s realizáciou môžeme
pomenovať ako územie nášho staveniska. Nie je to vôbec
jednoduché realizovať stavbu pod stálym dohľadom ozbrojených zástupcov bezpečnostných zložiek väzenskej stráže
a väzňami, nakoľko úplné vyhnutie sa kontaktu s jedným, či
druhým, počas realizácie prác nie možné.
Objednávateľom diela je Ministerstvo spravodlivosti Správa väzníc, ako sa vám s touto štátnou inštitúciou spolupracuje?

Vpravo projektový manažér, František Seliga

šich akcionárov a udržali si vysoký štandard slovenského
stavebníctva, našou snahou je realizovať práce v čo najvyššej kvalite, s dodržiavaním stanovených termínov a k tomu
vedieme aj našich lokálnych zamestnancov a obchodných
partnerov.
Keďže sa jedná o väznicu, ktorá je počas realizácie prác
v prevádzke, nemáte problémy so vstupmi do areálu?
Samozrejme výstavba najväčšej väznice v Macedónsku má
svoje špecifiká, ktoré sa vlastne nedajú prirovnať ku žiadnej inej stavbe. Je to väznica postavená v 50tych rokoch.

Začiatky spolupráce s objednávateľom a zároveň investorom diela neboli jednoduché a nedá mi nepovedať, že ani
dnes, po štyroch mesiacoch to nie je úplne ideálne. Aby sme
tu vedeli efektívne fungovať, museli sme si uvedomiť nutnosť prispôsobovať sa miestnym podmienkam, jazyku či návykom Balkánu a systému realizovania stavieb. Stretávame
sa tu s istými rozdielmi v ponímaní niektorých stavebných
postupov, ale podstatné pre nás je dodržiavať pri výstavbe
stavebné normy a realizovať zákazku v čo v najvyššej kvalite, pretože to je jedna z vecí, ktorá nám pomáha nachádzať
spoločnú reč s investorom. Pravidelné týždenné kontrolné
dni na stavbe, kontroly realizovaných prác zo strany stavebného dozoru investora, sú len dôkazom toho, že stavebníctvo je široké spektrum činností, ktoré musia byť na 100%
dodržiavané.
V súvislosti so stavbou stojí za zmienku aj pobočka spoločnosti Chemkostav, a.s.. Zamestnanci pobočky sú miestni,
zvykli si už na systém práce, zaužívanej v Chemkostave?
Novootvorená pobočka spoločnosti Chemkostav, a.s. je situovaná v Skopje, v hlavnom meste Macedónska. Je samozrejmosťou, že v nej zamestnávame aj miestnych macedónskych zamestnancov, pod vedením riaditeľa pobočky pána
Mite Stojkovského. Vybraní pracovníci absolvovali pracov-
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Ako rastie stavba Idrizove - pokračovanie
né školenia pred zaradením sa na svoje pozície na pobočke,
či už v našej centrále v Michalovciach, alebo na jednej z našich významných stavieb v Bratislave, priamo v teréne. Bolo
zložité nájsť spoločný systém práce, nakoľko ten macedónsky zaužívaný systém sa značne odlišuje od toho, ktorý funguje v Chemkostave a.s., Michalovce. Konečný rezultát však
musí byť pre všetkých spoločný a tým je úspešné zvládnutie nášho spoločného projektu v Macedónsku.
Podelíte sa s čitateľmi o Vaše zážitky z doterajšieho pobytu
v Macedónsku? Čo je pre ich kultúru výnimočné?
Čo sa týka môjho pracovného pobytu v Macedónsku a spolupráce s miestnymi, je to aj pre mňa dosť veľká zmena, pretože sa sám musím prispôsobovať ich lokálnym podmienkam. Z poznania, ktoré som tu za tých pár mesiacov získal,
si dovolím tvrdiť, že si Macedónci veľmi chránia a obhajujú
svoju históriu a kultúru. Pre mňa sú až príliš pohodoví a
dosť silno ovplyvňovaní rôznymi etnikami, čo tu na ich území žijú.

Riaditeľ pobočky, Mite Stojkovski

Aktuálne v realizácii. Vybrané stavby v obrazoch

1. BRATISLAVA - Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava - I. Etapa
2. BRATISLAVA - Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A, B, C, D, spojovacej chodby a vonkajších plôch
3. SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves
4. KOŠICE - Šafranová záhrada (bývanie s polyfunkciou). Rekonštrukcia veliteľskej budovy
5. KOŠICE – Stavebné úpravy predajne vozidiel ŠKODA ul. Osloboditeľov, Košice
6. KOŠICE – Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto, Prešovská cesta, Košice
7. RUŽOMBEROK - SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
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Prečo sú ďalšie zmeny nutné

Z

mena je element nachádzajúci sa vôkol nás, patriaci bezprostredne k našim životom. Aby sme dokázali prežiť, neustále sa prispôsobujeme okolnostiam a udalostiam, ktoré v
okolitom prostredí vznikajú. Proces prispôsobovania sa nevzťahuje len na jednotlivcov, ale i na samotné organizácie.
Aby bolo zabezpečené nielen samotné prežitie, ale aj ďalší rozvoj každého článku spoločnosti, je nevyhnutné robiť
úpravy a prekonávať pritom problémy, so zmenou spojené.
Pojem „zmena“ je za posledné obdobie často skloňované aj
v spoločnosti Chemkostav. Je súčasťou optimalizácie spoločnosti, ktorá má vplyv na jej ďalší rozvoj a na formovanie
jej budúcnosti. Nie je to tak dávno, kedy vo firme prebiehal
akýsi reštart, pri ktorom sa udiali aj určité personálne zmeny a Chemkostav sa rozlúčil s približne 30 zamestnancami.
Po uplynutí stanoveného skúšobného obdobia nastal vo firme veľký zlom. Akcionári spoločnosti sa rozhodli vrátiť na
riadiace pozície a komplexne prepracovať štruktúru riadenia, s platnosťou od 1. júna 2014.

Ako to vnímajú akcionári spoločnosti
„Budúcnosť sa tvorí dnes, a preto sme viac nečakali a pristúpili sme k týmto zmenám. Nedokázali sme sa viac prizerať na
fakt, že v našom Chemkostave dlhodobo pretrvávalo obdobie
stagnácie, dokonca sa začali prejavovať príznaky poklesu.
Rozdelili sme si preto medzi sebou pozície v top manažmente
a zobrali tým vedenie našej spoločnosti späť do svojich rúk“,
vyjadril sa ako prvý predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ, Ing. Tibor Mačuga.

dobný systém riadenia výroby sme už pred pár rokmi mali a
ten sa nám osvedčil ako funkčný“, informoval podpredseda
predstavenstva a súčasný výrobný riaditeľ, Ing. Stanislav Janič.
„Spomínam si na obdobie, kedy som bol vo funkcii obchodno – technického riaditeľa. Spolu s mojou pravou rukou, Ing.
Balážom, sme nedopustili, aby na našom oddelení ostávali nedotiahnuté veci pre výrobu. Nemali sme v tom čase tak
rozvinuté oddelenie. Dnes, keď sa po rokoch vraciam späť do
funkcie, mám k dispozícii plne funkčné oddelenie, s väčším
počtom kvalifikovaných prípravárov, referentom pre verejné
obstarávanie a profesionálne zdatnou právničkou. Pred nami
je dlhá cesta prispôsobenia sa podmienkam trhu“, informoval podpredseda predstavenstva a súčasný obchodno –
technický riaditeľ, Ing. Milan Dunaj.
Manažment zmeny spája spolu dve protichodné strany. Na
jednej strane stojí realizátor a na jej druhom konci je objekt zmeny. Keď u realizátora zmena vyvoláva pocit pre
príležitosti, u protichodnej strany zmena vyvoláva hrozbu,
spájanú so strachom z nového. Aby každá zmena vyvolaná
v spoločnosti bola účinná a efektívna, potrebujeme ju prijať
pozitívne, ako príležitosť na rozvoj a rast spoločnosti a tým
aj rozvoj a rast samotných nás zamestnancov.

„Pri tejto príležitosti sme vykonali zmeny aj na výrobnom
úseku. Riadenie výroby sme rozdelili na štyri základné celky
- divízia pozemných stavieb, divízia inžinierskych stavieb, divízia Bratislava a divízia cestnej infraštruktúry, s menovaním
riaditeľov pre jednotlivú divíziu, z radov našich kolegov. Po-

Nové vedenie spoločnosti Chemkostav, a.s.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na: www.chemkostav.eu

Nájdete nás aj na facebooku
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Exkluzívne odovzdávanie cien v Grécku

P

rezencia spoločnosti Chemkostav, a.s. v medzinárodnej súťaži European Business Awards, pokračovala účasťou na slávnostnej ceremónii v Aténach, ktorá
sa konala dňa 27.mája 2014. Na slávnostnom podujatí
boli účastní podnikatelia, politici a akademici z celej
Európy. Prestížnej súťaže podnikateľov sa zúčastnilo
viac ako 17 000 firiem z 31 krajín. Do finále postúpilo
30 národných šampiónov, ktorí o víťazstvo súperili vo
verejnom hlasovaní a 100 Ruban d´Honneurs nominantov pre jednotlivé kategórie. Na slávnostnej ceremónii odovzdávania cien bolo vyhlásených 13 víťazov.
Spoločnosť Chemkostav, a.s., ako víťaz podnikateľov
Slovenskej republiky, získala titul Národný verejný
šampión už v januári tohto roku. Ocenenie vo forme
medaily si prevzal predseda predstavenstva spoločnosti, Ing. Tibor Mačuga z rúk generálneho riaditeľa
EBA, Adriana Trippa, na odovzdávaní cien.

Ing. T. Mačuga, predseda predstavenstva a A.Tripp, generálny riaditeľ EBA

„Účasť na slávnostnom vyhodnotení European Business
Awards v Grécku bola pre našu spoločnosť veľkou poctou. Tešíme sa z toho, že na tak významnom európskom
podujatí sme mohli reprezentovať Slovensko. Ocenenie „National Public Champion“ je čerešničkou na pomyselnej torte a zároveň odmenou za dlhoročnú prácu
všetkých zamestnancov Chemkostavu a.s.. Medaila EBA
bude pre nás povzbudením a hlavne záväzkom do práce v ďalších rokoch. Za tento úspech ďakujeme nielen
zamestnancom firmy, ale aj obchodným partnerom, investorom a širokej verejnosti za podporu vo verejnom
hlasovaní“, uviedol predseda predstavenstva, Ing. Tibor Mačuga.

Poďakovanie
obchodným partnerom

S

Na slávnostnej ceremónii v Aténach, Grécko

poločnosť Chemkostav, a.s. zorganizovala priateľské posedenie s obchodnými partnermi, za účelom poďakovania za spoluprácu pri realizácii projektov minulých období.

Priateľského posedenia, ktoré sa konalo 15. mája 2014
v Moteli Kamenec na Zemplínskej šírave, sa zúčastnilo 46
firiem (75 osôb), z interných kruhov zamestnanci OTÚ, stavbyvedúci a vedenie spoločnosti Chemkostav. Otvorenie
patrilo organizátorom akcie. Obsahom úvodných príhovorov bolo poďakovanie partnerom za ich doterajšiu vykonanú prácu, ktorá prispieva k úspešnej realizácii stavieb spoločnosti Chemkostav. Nasledovalo predstavenie filozofie
spoločného postupu pre dosiahnutie cieľa (zrealizovanie
diela), diskusia, priateľské rozhovory a raut. Celá akcia sa
niesla v duchu motta „Spoločne zvládneme viac...“ Pozornosť bola venovaná aj vyzdvihnutiu nutnosti tímovej práce,
ktorá je prvým krokom pre zdarné zvládnutie zákazkových
náplní do ďalších spoločných rokov. Cieľom budúcej spolupráce je spoločne stavať na pevných základoch...

Viac informácií o stavbách nájdete na: www.chemkostav.eu
Na priateľskom posedení
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Malí Chemkostaváci (ako rastú „naše“ bábätká)

V

tomto vydaní prinášame pohľad na to, ako vyrástli detičky ďalších našich kolegov.

Dominik Demčak, nar. 19.9.2000, Bianka Demčáková, nar.
10.1.2007; Michael Demčák , nar. 22.7.2013, pôrodna váha
3440g, výška 50cm. Martin Kindl, nar. 20.9.2005 a Eva Kindlová, nar. 20.6.2007. Martin Chovančák, nar. 14.6.2011 a
Tatiana Chovančáková, nar. 3.7.2008.

Zápolenie na mori TREND Regata 2014

Dominik a Miši Demčákoví

Evička a Maťko Kindloví
posádka Chemkostavu

Miši a Bianka Demčákoví

Martinko a Tatianka Chovančákoví

Novomanželia Mihočoví

Z

ástupcovia spoločnosti Chemkostav, a.s. sa v dňoch od
3. do 7. júna zúčastnili jachtárskych pretekov TREND
Regata 2014, organizátorom ktorých je týždenník TREND.
Regata je určená ľuďom z biznisu a všetkým jachtárom,
ktorí v tomto športe nachádzajú priestor na osobný relax.
Miestom spoločného stretnutia účastníkov Regaty bol Murter, marína Hramina, ktorá bola zároveň aj cieľovým bodom
regaty. Trasy boli naplánované v nádhernom prostredí národného parku Kornati. Posádka Chemkostavu získala 4.
miesto v kategórii BRAVO (bez spinakra).

Tajnička na voľné chvíle
POSLEDNÁ ROZLÚČKA

Názov stavby spoločnosti Chemkostav IS, s.r.o.

R

1.

2.
3.
4.
5.

novomanželia Mihočoví

D

ňa 12. júla 2014 o 16.00hod. si svoje „áno“ povedali, Ing.
Pavol Mihoč s nevestou PhDr. Miroslavou Čižmárovou, v
kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, na sídlisku Stráňany
v Michalovciach. Svadobná oslava sa konala v hoteli Glamour
na Zemplínskej šírave, ktorej sa z našich kolegov zúčastnil aj
Miroslav Macko a Peter Budkovský. Novomanželom gratulujeme. Nech je vaša láska tá najkrajšia, úprimná a verná!

1. Os inak			
2. Záhradné náradie
3. Geometrické teleso
4. Design inak			
5. Najvyšší most sveta		
6. Prezývka Jozefa v Čechách
7. Vápencové pohorie
8. Najznámejší hráč Juventusu Turín
(v Turíne od 1982)
9.Tunel na dialnici D3		
10. Krstné meno ( 7. august)

6.

7.
8.
9.
10.

11. Hlavné mesto štátu Venezuela
12. Častica so záporným nábojom
13. Jeden zo slávnych mušketierov
14. Remíza v šachu
15. Slovenský maliar

11.
12.
13.
14.
15.

A

Riešenie tajničky z minulého čísla: IDRIZOVO
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JUBILEÁ našich kolegov za obdobie
(máj, jún a júl 2014)
Lucia ČÚRNA				
Ing. Katarína KARAMANOVÁ		
Ing. Jana KOLESÁROVÁ		
Ing. Pavol MIHOČ			
Miroslav MAĎAR			
Ján SIJARTO				
Ing. Igor MIŽÁK			
Václav HAVRILA			
Ing. Stanislav JANIČ			
Vincent PECHA			
Mária VAĽOVÁ				

Jubilantom blahoželáme!
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