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Rastieme a zlepšujeme sa!
Podoby bilancovania predchádzajúceho roku 2015
môžu byť rôzne - objektívne aj subjektívne. Keď
však hovoria čísla, len málokto ich spochybňuje. Finančné ukazovatele má na starosti kolektív
ekonomického oddelenia firmy, pod vedením riaditeľa Ing. Patrika Sabova, ktorý nám pri rozhovore odkryl bližšie detaily.
Ako hospodárila firma v roku 2015?
S konečným výsledkom môžeme vyjadriť spokojnosť, rok 2015
teda hodnotíme ako úspešný. Dosiahli sme obrat zo stavebnej
činnosti v hodnote 58,7 miliónov EUR a zisk spoločnosti bol po
zdanení 2,344 milióna EUR.

Obrat zo stavebnej činnosti
Ide o najúspešnejší rok vo firme, z pohľadu ekonomických
ukazovateľov za posledné obdobie, konkrétne od roku 2010.
Samozrejme to pocítili aj zamestnanci spoločnosti, keď priemerný zárobok prekročil hranicu 1000 EUR a zastavil sa na
hodnote 1061 EUR.

Priemerný mesačný zárobok v spoločnosti
Majú zamestnanci priebežné informácie o ekonomike firmy?
Vo firme sa stotožňujeme s myšlienkou, že každý jeden zamestnanec bez
rozdielu, ovplyvňuje hospodárenie
spoločnosti. Preto im poskytujeme
pravidelný informačný servis, kde sa
každé 3 mesiace dozvedia aktuálne
hodnoty vývoja ekonomických parametrov. Ide o porovnanie plánu a
Ing. Patrik Sabov
reálneho vývoja fungovania firmy. Na
ekonomický
základe týchto rozborov, sú následne
riaditeľ
stanovené aj benefity alebo zrážky z
platu. K nepopulárnym opatreniam
sa pristupuje iba pri vážnych situáciách. V histórii firmy, došlo
ku kráteniu v dvoch obdobiach po sebe, iba dva krát. V roku
2015, ani raz nenastala situácia plošného krátenia prémií. Ďalšou
odmenou pre zamestnancov bol trinásty plat.
Aké podporné aktivity využívate, aby došlo k naplneniu
plánu?
Našou prioritou je komunikácia so zamestnancami. Osvedčila sa
nám raz ročne, hromadná akcia pod názvom Rozbory. Stretnú sa
tu všetci zamestnanci z administratívy a rovnako aj ľudia priamo z
terénu. Vždy si prejdeme každú stavbu za predchádzajúci rok do
detailov, upozorníme na dobré aj zlé veci, aby sme sa vyvarovali
podobných chýb do budúcna. V poslednom roku boli príkladom
stavby ČOV Snina, ČOV Trebišov, Šafranová záhrada (bývanie
s polyfunkciou) - veliteľská budova a Rekonštrukcia hate Vyšné
Opátske. Tieto projekty obstáli najlepšie z pohľadu obratu aj
ziskovosti.
vyjadrené v tisícoch €

Splnili ste ciele, ktoré ste si stanovili?
Dosiahnuté výsledky neprekročili naplánované hodnoty, no
veľmi blízko sa im priblížili. Stanovovanie plánu prebieha vždy
na začiatku roka. Vtedy je už známa približne na 40 percent naša
zazmluvnená zákazková naplnenosť pre daný rok. Zvyšok, teda
60 percent, stanovujú a odhadujú riaditelia jednotlivých divízií.
Ak to má reálne parametre, vedenie spoločnosti takýto plán
schváli a považuje ho za záväzný, ak nie dôjde ku korekcii. Vždy
sa berú do úvahy všetky faktory, existujú však určité mantinely, v ktorých sa musíme pohybovať. Odrazovým mostíkom, je
napríklad správna réžia, keď na jej pokrytie potrebujeme výkon
4,5 milióna EUR mesačne.
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Stavby v obrazoch

Obec Višňov - kanalizácia
Stavba rieši výstavbu gravitačnej splaškovej kanalizácie s
prečerpaním odpadových vôd v obci do jestvujúcej kanalizácie ČOV Sečovce. Staveniskom splaškovej kanalizácie budú v
prevažnej miere zelené pásy, krajnice miestnych komunikácií a
cesty III. triedy. Z urbanistického hľadiska sú na stavbu kladené
nároky, aby bolo možné navrhovanou kanalizáciou odkanalizovať všetky objekty obce Višňov a aby boli rešpektované
požiadavky na priestorové umiestnenie kanalizácie vyplývajúce z platnej normy.

apríl 2016 - december 2017

Nové projekty

Južné mesto – zóna B1 – bytový
dom AII
Obytný súbor, sa nachádza v katastrálnom území Bratislava
– Petržalka. Cieľom realizácie projektu je výstavba bytových
domov, SO-01 až SO-06, s vlastnými obslužnými zariadeniami
vrátane doplnkových. Objekty sú komponované tak, aby
vytvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Zóna
Mesto je prispôsobená ľuďom, ktorí hľadajú mestský spôsob
bývania, ale tiež majú radi prirodu.

apríl 2016 - december 2017

Dostavba západnej garáže
Business Centre Košice II
K navýšeniu parkovacích miest sa navrhla nadstavba stropnej dosky, nad existujúce parkovisko na úrovni 1. podlažia
západnej strany objektu. Nové parkovisko bude strechou
nad terajším parkoviskom. Komunikačne nové parkovisko
bude napojené cez novozrealizovanú rampu. Nosný systém
nadstavby využíva existujúci nosný systém v suteréne, kde
boli mikropilótami posilnené základy pod oceľovými stĺpmi a
železobetónovými stenami. Medzi parkovacími úrovňami 1. a
2. podlažia, je navrhnuté exteriérové komunikačné schodisko.
Pri rozšírení a dostavbe západnej strany objektu, sa zrealizuje
na 2. podlaží 27 nových parkovacích miest a na 1. podlaží
úpravou vznikne 29 parkovacích miest.
apríl 2016 - júl 2016

Ukončené stavby

Nemocnica novej generácie
Michalovce
Predmetom prác je realizácia železobetónového bezprievlakového skeletu, s čiastočným suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami, vrátane realizácie spodnej stavby.
Obsahom statiky - skeletu stavby je kompletná konštrukcia
stavby od hlavíc pilót stavby vrátane, po strechu. Súčasťou,
je aj realizácia podzemných častí kanalizácie a prípojky vody
pitnej a požiarnej. Práce zahŕňajú aj realizáciu kompletných
stavebných konštrukcií suterénu, mimo vnútorných deliacich
priečok.

september 2015 - marec 2016
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Michalovce

Skelet Nemocnice novej generácie

Termín realizácie: september 2015 - marec 2016

Nemocnica novej generácie
V meste Michalovce, len niekoľko krokov od sídla
firmy Chemkostav, sa na slovenské pomery realizuje projekt, ktorý v domácom zdravotníctve nemá
obdobu. Postupne sa v srdci Zemplína napĺňa vízia
o nemocnici novej generácie, ktorá bude spĺňať najprísnejšie európske kritéria. Hrubá stavba rástla pod
dohľadom stavbyvedúceho Ing. Ladislava Moravca,
ktorý nám o nej poskytol ďalšie informácie.

Aké bolo Vaše pracovné zadanie?
My sme realizovali len skelet stavby Nemocnica novej generácie. Časť staveniska sme prevzali v septembri a nastúpili
sme vo fáze, keď boli zrealizované výkopy a pilóty a začali sme
skelet pätkami. So skeletom sme realizovali aj úzko súvisiace
práce, ako napríklad uzemnenie a hydroizoláciu základov.
Budova sa skladá z 1 podzemného podlažia, ktoré je situované
v strede a 4 nadzemných podlaží, o ploche asi 7x7 metrov.
V strede budovy sa nachádzajú 4 kusy átrií, z toho jedno vo
vstupnom vestibule prestrešené.
Aký stavebný postup ste zvolili?
Z dôvodu krátkosti doby výstavby sme sa rozhodli postaviť dva
vežové žeriavy, ku každému sme postavili po dve čaty tesárov
a dostatočné množstvo železiarov, spolu asi 32 pracovníkov.
Kvôli zmrašťovaniu betónu, riešil statik betónovanie stropnej
dosky “šachovnicovo” v plochách asi 7x7m, čo nebolo pre nás
výhodné z časových, ani z ekonomických dôvodov prenajímania debniaceho materiálu. Preto sme zvolili postup prác
rozdelenia stavby na dve polovice a s jednou polovicou sme
boli stále v predstihu s debnením aj s betonážou. Samotná
betonáž stropnej dosky sa realizovala zo šiestich záberov (po tri
na každej polovici), medzi ktorými sa robili zmrašťovacie pásy,
čím sme vylúčili možnosť zmrašťovania betónu a tým aj zamedzili trhlinám v betóne a takto nahradili riešenie statika.
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Nemalo to vplyv na dĺžku výstavby?
Nie. Jedna stropná doska sa realizovala - debnenie, armovanie,
betónovanie - asi 30 dní. Prebiehalo to tak, že na jednej
polovici sa robil strop v troch častiach a na druhej zvislé konštrukcie. Pokiaľ sa zrealizovali zvislé konštrukcie na prvej časti,
dokončievala sa posledná tretina stropu a začínala sa debniť
prvá tretina stropu v “meškajúcej” polovici stavby, čiže v druhej
polovici stavby, kde sa ukončili zvislé konštrukcie. Na prvej
polovici stavby, ktorá bola v “predstihu” sa začalo využívať
debnenie pre zvislé konštrukcie ďalšieho podlažia, ktoré sa
uvoľnilo z “meškajúcej” polovice a oddebňovala sa prvá tretina
stropu, aby sa pripravilo debnenie pre nové podlažie. Takto sa
debnenie točilo do konca stavby.
Čo bolo na tejto stavbe iné ako býva zvykom?
Stavba nebola náročná, aj sme ju mali dobré nastavenú. Každé
podlažie, sme končili v predstihu asi o 15 dní. Skôr by som
povedal, že náročná bola spolupráca s investorom. Nemali
sme včas k dispozícii potrebné projekty, takže často sme robili
len na základe zápisov v denníku, na čo sme zvyknutí aj z iných
stavieb a v dobrej vôli vychádzame v ústrety objednávateľovi.

Naša dobrá vôľa tu však nenašla
odozvu. Obchodný partner pravdepodobne od začiatku stavby
vedel čo chce.
Napriek tomu, že poslednú betonáž sme urobili o 12 dní skôr
ako bol zmluvný termín, takticky nám nedovolil odstrániť vadu,
ktorá nám vznikla ešte v januári. Od februára robil prieťahy tak,
aby sme vadu odstránili po zmluvnom termíne. Bol rozhodnutý
zhotoviteľa prinútiť k omeškaniu termínu a takto si uplatniť
zmluvnú pokutu. Prirovnám to k vojakovi, ktorý mieri na vás
puškou, ale pri tom tvrdí nemierim, len sa na vás cez hľadáčik
pozerám. Takto sa na nás pozeral investor.

Zamestnanci a firma
BAUMA Mníchov 2016

Kritickým okom

Spoločnosť DOKA Slovenko, s ktroru naša firma
už dlho spolupracuje na tých najlepších projektoch, nás tento rok pozvala na svetový stavebný
veľtrh Bauma. Zájazd sa konal 13. a 14. apríla 2016.

Pri kontrole staveniska projektu Pri Čermáni bytový dom FG, došlo k porušeniu interných
smerníc firmy, v oblasti poriadku na stavbe.

Cestovanie autobusom sme prvý deň zavŕšili v peknom
rakúskom meste Salzburg, kde sme si mali možnosť so
sprievodcami pozrieť historickú časť mesta, napr. rodný dom
skladateľa Mozarta. Večer sa konalo priateľské posedenie v
reštaurácii hotela, kde sme boli ubytovaní.

Neporiadok na stavenisku

Dôrazne upozorňujeme, že takýto stav nie je prípustný nielen
na tejto, ale ani na ostatných stavbách. Ak dôjde k jeho opakovanému výskytu, vedenie spoločnosti bude nútené prijať
príslušné opatrenia.

Trend Regata 2016
Výstava BAUMA 2016

Ráno sme vyrazili za naším cieľom do Mníchova. Obrovské
výstavisko plné stavebných strojov, bolo vidieť už z diaľky.
Zástupcovia Doky nás hneď po príchode zaviedli do svojho stánku, kde nám osobne predstavili novinky debniacej
techniky. Jednou z nich, bolo napríklad beznosníkové stropné
debnenie Dokadek 30, ktoré umožňuje zadebniť 3m2 plochy
jedným panelom. Takýto systém nájde uplatnenie pri konštrukciách veľkých pôdorysných rozmerov bez trámov, prievlakov a hlavíc. Ďalšou z prezentovaných zaujímavých noviniek, bola napríklad elektronická sonda Concremote, ktorá pri
zabudovaní do betónovaných konštrukcií, spoľahlivo určí čas
oddebnenia. Tým zvyšuje obrátkovosť debnenia a rýchlejšiu
výstavbu. O cene sa však radšej nezmienili.

Podujatie Trend Regata ponúklo aj v tomto roku
príležitosť na džentlmenské zápolenie a relax v
krásnom prostredí Stredného Jadranu.
Flotilovú plavbu organizoval týždenník Trend v spolupráci so
spoločnosťou SailingParadise. Medzi zúčastnenými posádkami nechýbala ani posádka Chemkostavu, ktorá súťažila v
kategórií BRAVO.
Plánovaný program zahŕňal príchod do maríny Hramina
Murter, registráciu a preberanie lodí, slávnostné otvorenie
pretekov, predstavenie jednotlivých posádok a organizačného
tímu, štarty a dojazdy jednotlivých etáp, vyhlásenie celkových
víťazov a slávnostné ukončenie pretekov.
Kapitánom posádky Chemkostav bol tento rok Miroslav
Baran. Aj jeho zásluhou sa naša spoločnosť umiestnila na 4
mieste, z celkových 19 miest v rámci kategórie BRAVO.

Prezentácia debniacej
techniky

Výstava, okrem debniacej techniky a stavebných materiálov,
ponúkala možnosť pozrieť si stroje a zariadenia zo všetkých
odvetví stavebníctva. Bolo to veľmi zaujímavé a príjemné doplnenie skúseností, ktoré môžeme ďalej uplatňovať pri našej
práci.
Pavol Repka, Ing. Patrik Števaňák

Chemkostavácka posádka
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Podnikové médium roka
Aj v tomto roku sa naša firma prihlásila do súťaže
Podnikové médium roka. Oproti predchádzajúcemu, kde naše firemné noviny obsadili 3. miesto
sme sa tentokrát zúčastnili aj kategórie Výročná
správa.
V tomto 13. ročníku bola prekvapením úroveň, ale aj počet
prihlásených, printových médií. Z celkovo 288 prihlásených
postúpilo do rozhodovania o najvyššie ceny až 150 prác. 58
veľkých podnikov, štátnych subjektov, mimovládnych organizácií malo možnosť, v súťaži overiť si kvalitu svojej práce.
Najväčší záujem bol o kategóriu externej komunikácie.
„V tomto roku sme zaznamenali výrazné napredovanie
printových médií aj napriek tomu, že v mainstreame stále
sledujeme ich všeobecný pokles. Súťaž považujem za dôležitú
aj z pohľadu konfrontácie diel. Zástupcovia prihlásených
spoločností majú možnosť porovnávať svoje práce s ostatnými, vymieňať si skúsenosti.“ povedala členka poroty Mgr.
Monika Kozelová z Klubu podnikových médií.
Chemkostav neobišiel ani tento rok naprázdno a potvrdil
svoju nadštandardnú kvalitu pri firemnej komunikácii. Výročná
správa spoločnosti obstála v tvrdej konkurencii a v konečnom
hodnotení poroty obsadila 3. miesto!

Ocenené podnikové médiá

Rozbory 2015
Vždy ten istý dôvod, no vždy iná lokalita. Hovoríme o každoročnom stretnutí zamestnancov firmy,
za účelom prezentácie hospodárskych výsledkov
spoločnosti, za minulé obdobie s názvom Rozbory.

Priama otázka
Priama odpoveď
V tejto rubrike Vám prinášame možnosť,
anonymne položiť vedeniu firmy akúkoľvek
otázku, ktorá Vás zaujíma či trápi a nepoznáte na ňu odpoveď.
Otázka:
V akom štádiu sú prípravy na 20. výročie založenia
firmy a aký bude slávnostný program?
Odpoveď:
,,Termín osláv je už pevne stanovený na deň 30. september 2016. Oslavy sa budú konať na tribúne pešej
zóny v centre mesta Michalovce a v Chemkostav
aréne. Programom budú sprevádzať moderátori Milan
Zimnýkoval a Marcel Forgáč. Účinkujúcich si zatiaľ
nechávame ako prekvapenie, takže ich mená či názov
nebudem prezrádzať ...
Môžem ale oznámiť, že sme sa pri príležitosti výročia
založenia firmy rozhodli vypísať rôzne granty, v ktorých
sa o podporu budú môcť uchádzať rôzne inštitúcie
ako napríklad školy a kultúrne organizácie.
Mediálna prezentácia našich osláv už je a ešte bude
zabezpečená prostredníctvom bilboardov, citylightov
a rozhlasu. Celú organizáciu osláv pre nás zabezpečuje reklamná agentúra Penelopa.” odpovedal na
otázku Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce.
Otázky, nápady, podnety do tejto rubriky, ale aj mnohých
ďalších, ktoré sa v novinách nachádzajú, nám môžete
zasielať poštou na adresu spoločnosti alebo elektronicky
na mail media@chemkostav.eu. Ďakujeme.
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Prezentácia výsledkov
pred zamestnancami

Rok 2015 sa bilancoval v prostredí Bardejovských kúpeľov,
na pôde Hotela Alexander.
Prítomných bolo približne 60
účastníkov z radov administratívnych zamestnancov, ale aj priamo z prostredia stavieb.
Nechýbali ani cezpoľní, teda tí čo sa podieľajú na fungovaní
firmy v zahraničí. Všetci dostali k dispozícii nielen komplexné
údaje o hospodárení firmy, ale aj detailné hodnoty o každej
stavbe. Informácie boli prezentované priamo zodpovednou
osobou za každý projekt, takže tu bol priestor na otázky a
konzultácie. Výsledkom bola informovanosť, zdieľanie nových
skúseností ako aj návodov na správne riešenie neočakávaných
situácií. Po skončení oficiálnej časti nasledovalo spoločenské
posedenie a voľná zábava. Účastníci tu mali zabezpečené
ubytovanie, čiže sa domov neponáhľali a preto trvala zábava
až do skorého rána.

Spoločenská
zábava

Na stupňoch víťazov

Po fajronte

Uteká pred prácou
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
Ing. Anna Čorej.

Čomu sa venujete, keď máte voľno?
Behám! Myslím, že to začalo už od útleho detstva, rodičia stále
spomínajú, že som bola neposedné dieťa. Pochádzam z troch
detí, mám staršieho brata, pred ktorým bolo vždy potrebné
utekať, keď sme sa ako deti spolu na niečom naťahovali, takže
takto vyzerali moje prvé tréningy. A potom to prišlo so školou.
Som športový a súťaživý typ, vždy som bola vysoká s dlhými
nohami, takže ma učitelia stále nominovali do rôznych športových aktivít. Hrávala som volejbal, basketbal a behávala som a
ten beh mi ostal doteraz. Beh je koníček, robím ho preto, že ma
baví a prináša mi mnoho energie,
taktiež výborne formuje postavu.

Ing. Anna Čorej
Zamestnaná od: 2015
Pracovná pozícia: účtovníčka

Ako často trénujete, ktoré sú
Vaše obľúbene trasy?
Čo sa týka tréningov, záleží to dosť
od ročného obdobia a počasia.
Počas zimy je to menej intenzívne
hlavne, čo sa týka behu v exteriéri,
ale občas si idem zabehať aj po
snehu. Vlastním bežiaci pás, takže
v zime sa svojmu koníčku venujem
na ňom. Ale určite ma baví viac
behanie po čerstvom vzduchu,

preto sa neviem dočkať jari a toho ako vybehnem von. Čiže
momentálne behávam veľmi často, takmer každý deň. Behávam skoro ráno pred odchodom do práce. Zabehnem takým
stredným tempom aspoň 9 km, cez víkend aj viac. Bez toho si
už ani neviem predstaviť svoje rána, pretože ma to nakopne do
celého dňa. Za máj som odbehla cez 310 kilometrov, čo vidno
aj na spotrebe tenisiek.

Vždy sa teším, ak si kúpim nové
tenisky. Sú to vlastne topánky a tie
urobia radosť každej žene.
Teraz existuje obrovské množstvo kvalitných, no zároveň veľmi
štýlových modelov.
Aké úspechy ste dosiahli?
Čo sa týka úspechov, tak taký najvýznamnejší bol tento rok na
prvomájovom Podvihorlatskom polmaratóne, kde som v rámci
žien dobehla druhá a v rámci svojej vekovej kategórie prvá.
Môj čas bol 1:43:10. Časovo ale je vždy čo zlepšovať, možno
v októbri na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach si
zlepším svoj polmaratónsky čas, zatiaľ sa ho plánujem zúčastniť.
Čo pre Vás znamená behanie a čo z neho si dokážete
preniesť aj do práce?
Beh je pre mňa forma relaxu. Pri behu mám priestor utriediť si
myšlienky, rozplánovať úlohy, veľakrát je to aj dobrá forma na
ukľudnenie, keď sa napríklad na niečom nezhodnem s manželom a som rozčúlená, no po behu sa vrátim už s chladnou
hlavou. Beh nabíja pozitívnou energiou. Beh ma naučil vytrvalosti a určitej forme cieľavedomosti. Keď sa niečomu vytrvalo
a intenzívne venujete, prinesie Vám to výsledky. A to je niečo,
čo môžem využiť aj pri práci. Je to o neustálom zlepšovaní
a zdokonaľovaní, človek si stanovuje ciele a chce sa posúvať
ďalej.
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Stavbárska mozaika
Recept

Bravčová panenka wellington
so sicílskym šalátom
Suroviny (4 porcie)
lístkové cesto 360 g, šampiňóny 250 g, mrkva 100 g, bravčová
panenka 400 g, maslo, vajíčko, soľ, korenie čierne mleté
Na šalát
ľadový šalát, lolo bianco, čakanka, fenikel, cherry paradajky,
olivový olej, citrónová šťava, soľ, korenie

Vtip
Rozprávajú sa dvaja manažéri.
Personálny manažér: - Najväčšou hodnotou našej firmy sú
zamestnanci!
Finančný manažér: - Tak ich predajme!

Zlepšovák

Stavbárska finta
Problém:
Pri práci s drevom na sústruhu, potrebujeme nájsť stred
hranolčeka alebo valca, ktorý chceme opracovávať. Na
nájdenie ich stredu sa dá použiť drevený meter (je pomerne nepresný), pravítko a pri menších priemeroch i
posuvné meradlo a ceruzka. Nájdený stred však nemusí
byť vždy presný.

Postup
Cibuľu a šampiňóny pokrájame na drobné kúsky. Maslo roztopíme, opražíme cibuľu, osolíme, okreníme a udusíme to.
Necháme vychladnúť a potom rozmixujeme. Bravčovú panenku nakrájame na porcie, osolíme, okoreníme a na panvici
rozohrejeme olej, na ktorom následne panenku opražíme zo
všetkých strán. Lístkové cesto vyvaľkáme, rozrežeme na 4
časti, nanesieme tam šampiňónovú zmes (DUXELLES). Na to
položíme panenku a pekne zabalíme. Potrieme žĺtkom a vo
vyhriatej rúre pečieme na 160 stupňov cca 25 minút.
Dopekáme do zlata na 180 stupňov.
Servírujeme so šalátom
Natrháme ľadový šalát a lolo bianco šalát, fenikel a čakanku
nakrájame, cherry paradajky prekrojíme napolovicu.
Takto pripravený šalát pokropíme olivovým olejom, citrónovou
šťavou a dochutíme soľou a korením.
www.restauraciaarena.sk

Slovíčko

Riešenie:
Na riešenie tohto problému nám poslúži jednoduchá
pomôcka. Nahradí všetky uvedené pomôcky a nájdenie
stredu súčiastky, ktorú chceme sústružiť, bude úplne
jednoduché. Súčiastku – hranol alebo valec - vložíme
do výrobku a osi vyznačíme ceruzkou.
Na výrobu pomôcky potrebujeme:
- hranol z tvrdého dreva 30 x 30 mm
- organické sklo (plexisklo) hrúbky 5 mm
- skrutky do dreva
Výroba pomôcky je veľmi jednoduchá. Aby sme s
pomôckou boli spokojní, pri jej vyhotovení musíme
dávať pozor na dodržanie presnej kolmosti jednotlivých
strán.
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Lešenie
Lešenie je dočasná oceľová alebo drevená konštrukcia, využívaná na pohyb osôb. Slúži na zaistenie bezpečného pracovného miesta, pri výstavbe, údržbe, oprave alebo demolácii
budov, prípadne iných konštrukcií a na zaistenie bezpečného
prístupu vhodného pre vykonávanú prácu. Lešenie je možné inštalovať okolo stavieb, tak aj v ich vnútri. Predstavuje obyčajne
unifikovaný skladací systém zo železných rúrok, aj keď môže
byť postavené aj z iných materiálov, napr. dreva. V Ázii je bežný
pri stavbách lešení bambus. Všeobecne platí, že lešenie by
malo byť čo najjednoduchšie, bezpečné a malo by mať dostatočnú nosnosť.

Hľadanie dokumentov v archíve

Pracovná pozícia vo firme

Firemná registratúra
a zásobovanie
Firma je živý mechanizmus, ktorý tvoria ľudia.
Každý jednotlivec má na starosti niečo iné, no vo
výsledku to dáva zmysel. Názov pracovnej pozície je
síce iba slovo, no za ním treba hľadať vykonávateľa
– teda človeka. Niekedy o tom, čo všetko tá ktorá
práca obnáša ani netušíme a keď sa to dozvieme zostaneme prekvapení. Aj preto sme sa Ing. Slavomíra
Sedláka opýtali priamo na zákulisie jeho pozície.

Čo je hlavnou pracovnou náplňou Vašej pozície?
V spoločnosti Chemkostav a.s. pracujem od novembra 2006,
keď som tu nastúpil ako asistent zásobovania a od roku 2009
mám na starosti aj archív - registratúru spoločnosti. Z pozície zásobovania, zabezpečujem ceny stavebných materiálov
pre našich prípravárov k cenovým ponukám do súťaže. Na
stavby, ktoré sú v realizácii, je to už finálne tendrovanie a nákup
materiálu podľa požiadaviek stavby. Všetko predkladám na
výber a odsúhlasenie vedeniu spoločnosti, kde je potrebné mať
čo najlepšiu cenu. Medzi moje úlohy patrí aj komunikácia so
stavebninami, príprava podkladov k uzatváraniu zmlúv, výber
stavebnín a dodávateľov v mieste stavby, vzorkovanie materiálu
k odsúhlaseniu u investora, vedenie databázy našich dodávateľov, komunikácia s obchodnými zástupcami a aktualizovanie
cien materiálov.
Ako vyzerá Váš štandardný pracovný deň?
Ak myslite pracovnú dobu je to od 7:00 - 15:30. No a moje
pracovisko je podľa potreby v hlavnej administratívnej budove
na Kuzmányho alebo Priemyselnej ulici, kde je sklad a archív.
Štandardne podľa čoho sa riadim a držím je to, že v pondelok

do 13:00 musím mať skompletizované cenové ponuky materiálov a pripravené na výbery pre vedenie spoločnosti. Preto
od príchodu do práce si všetko pripravujem k tomu, aby som
to stihol. V piatok je to zase naša výrobná porada, ktorá začína
o 8:00, kde pre každého člena výrobného úseku sú rozoberané jeho úlohy, ktoré dostal. Na ich splnenie, mám potom
stanovený termín. Toto sú pravidelné pracovné termíny. Požiadavky kolegov z prípravy na cenové ponuky a stavbyvedúcich,
sa riešia dennodenne počas celého týždňa. No a ešte jeden
bonus na záver týždňa, je v piatok od 13:00. Je to hodinka
venovaná aktívnemu športu - futbalu spolu s mojimi kolegami z
práce.
Prečo je táto pozícia vo firemnej štruktúre potrebná?
Podľa mňa je táto pozícia potrebná preto, lebo je to pomoc
pri práci pre stavbyvedúceho a prípravára. Ak potrebujú niečo
preveriť a zabezpečiť, som tu aby som im v tom pomohol.
Ušetrím im čas. No a pre stavbu, je to aj pomoc s dopravou materiálu a vecí, ktoré máme na sklade v Michalovciach
alebo v stavebninách. Pri práci v archíve, je to zase prehľad
o registrácii všetkých odovzdaných dokumentov. Nielen zo
stavieb, ale zhromažďujem dokumentáciu zo všetkých oddelení spoločnosti. Musím vedieť čo je kde uložené a v prípade
potreby to aj rýchlo vyhľadať. Zoznam povinne odovzdaných
dokumentov a dĺžka ich archivácie sa riadi podľa našej organizačnej smernice.
Čo Vás na tejto robote najviac baví?
Táto práca je zaujímavá z toho pohľadu, že to nie je klasická
kancelárska práca iba od stola, ale je to aj práca v ,,teréne”.
Okrem kolegov na centrále v Michalovciach, spoznávam aj
kolegov na našich stavbách, s ktorými sa nestretávam tak často.
Potom sú to aj stretnutia s našimi obchodnými partnermi a
dodávateľmi zo stavbárskeho prostredia.
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Majster Slovenska

Športová rubrika

Tretie triple
Iuventa Michalovce, chcela zakončiť sezónu ziskom
titulu majstra Slovenska. Vo svojej vitríne už v tomto ročníku mala titul vo WHIL aj v Slovenskom
pohári. Zisk takzvaného triple, by znamenal potvrdenie absolútnej hadzanárskej dominancie široko
ďaleko. Nie momentálnej ale pokračujúcej, keďže
podobný úspech dosiahli hádzanárky, aj v predchádzajúcich dvoch sezónach. K naplneniu tohto
cieľa museli dievčatá poraziť svojho odvekého
rivala Duslo Šaľa.

Na domácej
palubovke

Neubránili sme domáce hradby
Prvé dva finálové zápasy hrala Iuventa na domácej palubovke v
Chemkostav aréne. Prvý sa odvíjal podľa predpokladov. Michalovčanky hrali svoju hru a súper sa ich dokázal držať iba do
45 minúty zápasu. Potom prišla séria gólov a pohodlné víťazstvo
30:25. Už na druhý deň, ale bolo všetko inak. Iuventa očividne
nebola vo svojej koži a šalianky sa dlho nenechali prosiť, aby
ponúknutú šancu využili. “Som rozčarovaný z toho, ako sa to
skončilo. Nepremenili sme veľa šancí. Mali sme katastrofálnu
streľbu zo spojok. Z dvanástich streleckých pokusov sme dali
iba gól!” bilancoval kormidelník Michaloviec František Ur-
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ban. Všetko to vyústilo do konečnej prehry 23:26, pod ktorú
sa výraznou mierou podpísalo aj prísne vylúčenie domácej
tvorkyne hry. “Bolo to rozhodnutie rozhodcov, ktoré komentovať nechcem. Co sa týka červenej karty, ani si nepamätám,
kedy som ju naposledy dostala priamo, bez predchádzajúcich
vylúčení,” poznamenala Patrícia Wollingerová.
V znamení čísla 9
Michalovčanky vedeli, že ak chcú získať svoj deviaty titul, musia
byť úspešné aj na horúcej palubovke v Šali. Domáca prehra
ich správne nabudila a hneď v prvom zápase porazili Duslo
31:22. Dostali sa tak do psychickej výhody, ktorú na druhý deň
potvrdili a dokázali ju zúžitkovať. Opäť vyhrali o 9 gólov a po
víťazstve 32:23, sa začali pomaly už tradičné oslavy u rivaliek v
Šali. “Skutočnosť, že sme v dlhodobej súťaži WHIL nazbierali
o 15 bodov viac ako Šaľa, sa ukázala aj v tomto víkendovom
dvojzápase. Majstrovský pohár je v správnych rukách. Myslím
si, že o tom nepochybuje nik, či už je to odborník alebo laik.
Zaslúžene nám patrí titul šampióna,” hodnotil tréner Iuventy
František Urban. Z titulu sa tešila aj kapitánka zemplínčaniek Tatiana Fiľková - Trehubová, ktorá vysvetlila svoj nižší čas strávený
na palubovke. “Zápasy so Šaľou boli pre mňa na nejaký čas
poslednými. Som tehotná, takže ma čaká dlhšia pauza. Som
veľmi rada, že som sa mohla nateraz rozlúčiť s majstrovským
titulom a obhajobou triple.”

Víťazný pohár v rukách
hráčok

Oddych a zábava
Zamestnanecký cestopis
- Výlet na Moravu

Pokračujeme v tradícii každoročných zamestnaneckých výletov. Tentokrát bola cieľom našej cesty
Morava. Tak ako aj v minulosti, aj teraz sa tento
typ aktivity, podporovanej zo strany firmy stretol s
veľkou obľubou o čom svedčí hojná účasť.
Vyrážali sme 21.4.2016 o 02:00 hod. rannej z parkoviska
Chemkostav Arény. Po ceste sme vyzdvihli kolegov v Prešove,
Ružomberku a Bratislave, kde sa k nám pridala aj sprievodkyňa CK Turancar. Tá nám počas cesty autobusom pre lepšiu
orientáciu a informovanosť, podávala výklad k významným
historickým pamiatkam.
Prvý deň sme absolvovali prehliadku sídla Lichtensteinovcov –
zámok Lednice (zapísaný v zozname Svetového dedičstva UNESCO), obklopený francúzskou záhradou a rozľahlým
parkom. V poobedňajších hodinách sme navštívili barokový
zámok vo Valticiach a ochutnali miestne vína v priestoroch
zámockej pivnice s odborným a pútavým výkladom sprievodcu. Večer približne o 20:00 sme sa ubytovali a navečerali.

Valtice - ochutnávka vín v zámockej pivnici

Druhý deň bol pre mňa osobne najpríjemnejší. Oddýchnutí
sme sa už ráno o 7:30 hod. presunuli do Moravského krasu, vláčikom k Punkevnej jaskyni. Nasledovala prehliadka

Osvetlená jaskyňa Macocha

komplexu jaskýň a plavba na loďkách podzemnou riečkou
Punkvou do časti jaskyne, ktorá sa spája s priepasťou Macocha. Machocha je osvetlenou jaskyňou s krásnym tyrkysovým
Dolným jazierkom. Výhľad, keď sme sa presunuli k priepasti
bol nádherný – strmé skaly, krásna zalesnená príroda. Sklamaním pre mňa bola návšteva výstavy Flóra Olomouc, ktorá
mi pripomínala jarmok. Od najväčšej a najstaršej výstavy
kvetov som očakávala „pastvu pre oči“, záplavu farieb, vôni
a kvetov od výmyslu sveta. Nestalo sa, ale mesto Olomouc
je krásne, má svoje čaro, historické námestie s renesančnou
radnicou a hrajúcim orlojom, nádherné fontány, Olomoucký,
hrad, múzeum...
V deň odchodu sme po raňajkách navštívili Znojmo, mesto s kráľovskou povesťou vypínajúce sa nad riekou Dyje a
poobede sa presunuli do vinohradmi obklopeného krásneho
mestečka Mikulov, ktorého dominantou je barokový zámok
stojaci na skalnatom útese. Do Michaloviec sme dorazili v
nedeľu o 03:00 hod. rannej.
Firemné výlety sú vždy okrem spoznávania nových krajín, ich
histórie a prírodných krás, hlavne plné zážitkov, oddychu,
odbúrania stresu bežných dní a príležitosťou na stmeľovanie
kolektívu a budovanie tímovej spolupráce. Najkrajšie
spomienky mám na môj prvý firemný výlet do Krakova, kde
som získala najlepšiu kamarátku a aj keď už nie sme kolegyne
a nestretávame sa dennodenne verím, že máme priateľstvo
na celý život.
Za sekretariát by som chcela poďakovať našej kolegyni Katke
Kucovej, ktorá nás počas našej neprítomnosti ochotne zastúpila a tým umožnila obsolvovať výlet na Moravu.
Mariana Karchová

Významné jubileum
Dňa 2.4.2016 sa dožil významného jubilea zamestnanec firmy na úseku dopravy Peter Šandrik.
Pri príležitosti svojej 50-tky pripravil v priestoroch Chemkostav Arény spoločenské posedenie. Zúčastnilo sa ho približne 50 gratulantov z radov kolegov v práci. Hojnej účasti
sa nikto nečudoval, keďže Peter Šandrik pôsobí vo firme od
jej vzniku, teda od roku 1997.
Zástup gratulantov
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Naše ratolesti

Samuel Gaľa narodený
17.03.2016 vo Svidníku, váha
3690g, výška 50cm.

Slávka Gurská narodená
14.02.2016 v Snine, váha 2900g,
výška 47 cm.

Novomanželia Talpášovci

Natália 6 rokov a Viktória 4
roky Gaľové.

Dňa 23. apríla 2016 uzavrel
sviatosť manželstva náš
kolega Marek Talpáš. Spolu
so svojou snúbenicou Soňou.
Stalo sa tak v rímskokatolíckom farskom kostole
Najsvätejšej trojice v Chrasti
nad Hornádom.

Tajnička na voľný čas

Mladomanželom prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia!
1. V cirkuse odvážne cviky
2. Fyzika skúmajúca biologické 		
funkcie
3. Obľúbené módne doplnky
4. Druh zeleniny
5. Príslušník svedkov Jehovových
6. Malá výplata
7. Veľký kresťanský chrám, dóm
8. Chránený izoláciou
9. Tisícina metra
10. Omamná látka z listov mexickej 		
konope
11. Sústava prístrojov
12. Ozdobenie, výzdoba
13. Týkajúci sa pohybu, dynamiky
14. Stavba určená na hrobku
15. Spravovaný mestom, obcou
16. Súvislá pevnina, svetadiel
17. Citlivosť, roztúženosť

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nájdi 10 rozdielov

14
15
16

Jubileá našich kolegov

17

(Marec - Máj 2016)
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Riešenie tajničky z minulého
čísla: Apartmánový dom

Súťaž o hodnotný darček!
V akom čase zabehla Michalovský polmaratón
naša kolegyňa Ing. Anna Čorej?
Odpovede zasielajte na adresu media@chemkostav.eu alebo ich odovzdajte na recepcii našej
spoločnosti.
Výherca z minulého čísla:
Marek Marcinko

Meno
Jubileum
Ing. Biroš Jozef
25
Ing. Kuriščák Erik
25
Ing. Ferková Katarína 30
Šandrik Peter
50
Jurčo Jozef
50
Ing. Polášková Darina 50
Spišák Jozef
55
Králik Štefan
60
Pazderáková Anna
65
Tirpák Ladislav
70
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