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Zdravie je prvoradé
Úvod roku 2015, priniesol ďalšie povinnosi súvisiace so
zdravím zamestnancov. Môže za to prísnejšia legislaíva
v oblasi pracovnej zdravotnej služby. Túto agendu má
vo irme na starosi ekonomický úsek, Ing. Patrik Sabov
nám preto vysvetlil bližšie detaily.

Čo to vlastne znamená pracovná zdravotná služba?
Jej zmyslom je v podstate predchádzať
chorobám z povolania. U nás vo irme,
nejde o absolútnu novinku, pretože doteraz sme ju museli zabezpečovať pre
určité rizikové profesie ako sú napríklad
viazači bremien, tesári či vodiči. Po novom sa však pracovná zdravotná služba

týka každého zamestnanca, teda aj technicko-hospodárskych pracovníkov a administraívy.
Ako to vyzerá v praxi?
Povinnosťou irmy je mať pripravený zdravotný plán ušitý na mieru, ktorý pre nás
vypracovala externá spoločnosť. Sú tam
jasne uvedené úlohy pre toho ktorého
zamestnanca, podľa pracovnej pozície.
Základom sú prevenívne prehliadky a
podľa potreby aj odborné vyšetrenia. My
na oddelení o tom vedieme podrobnú
evidenciu, konkrétne pani Vaľová, keďže
ju musíme kedykoľvek na požiadanie
predložiť Úradu verejného zdravotníctva
alebo Inšpektorátu práce. Všetky náklady
súvisiace s pracovnou zdravotnou službou
znáša Chemkostav, zamestnanci sa jej
však musia podrobiť, ináč hrozí pokuta.
Je pracovná zdravotná služba pre irmu
prínosom?
V našej situácii iba minimálne, berieme

ju ako nutné zlo, ktoré zvyšuje náklady.
Už od založenia irmy v roku 1996 sa tejto
problemaike venujeme nadštandardným
spôsobom. Výsledkom je, že počas takmer
19 ročnej histórie, Chemkostav neeviduje ani jeden smrteľný pracovný úraz či
vážne zranenie. To potvrdzuje, že zdravie
zamestnancov je pre nás alfou a omegou
bez toho, aby nám to prikazoval zákon.
Aké postupy to riešia?
Ide o prienik rôznych oblasí v systéme
irmy. Začína to školením o bezpečnosi
a ochrane zdravia pri práci. Táto oblasť sa
neskôr monitoruje v teréne, či už plánovane alebo aj náhodnými kontrolami.
Akousi nadstavbou, je sociálny fond pre
zamestnancov, do ktorého významnou
mierou prispieva Chemkostav. Z neho
sa potom čerpajú inančné prostriedky,
ktoré slúžia aj na regeneráciu po pracovnej dobe. S veľkým ohlasom sa stretli
poznávacie zájazdy, dovolenky či wellness
pobyty.
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Minulosť a budúcnosť
Keď sa končí starý rok a začína nový, je zvykom bilancovať a zároveň
dávať si predsavzaia do najbližšieho obdobia. Nerobia to len ľudia,
ale aj irmy a preto sme sa na túto tému porozprávali s Ing. Milanom
Dunajom, podpredsedom predstavenstva spoločnosi Chemkostav,
a.s. Michalovce.
Ako vyzeral rok 2014 z pohľadu irmy?
Najväčšia zmena nastala po 1.6.2014,
keď sme sa ako akcionári a štatutári
spoločnosi vráili do výkonných
funkcií. Išlo o významnú zmenu po 5
rokoch, pretože sme nadobudli pocit
a presvedčenie, že to bude pre irmu
najlepšie riešenie. Dôvodom boli jednak výhrady ku spôsobom riadenia niektorých procesov vo irme, ale aj signál
smerom von pre okolie, že za Chemkostavom stále stoja reálni ľudia, ktorí sú jeho
akcionármi. Najmä pre subdodávateľov
na Slovensku ide o podstatnú informáciu,
keďže sú vystresovaní zo situácie, kedy
veľa veľkých stavebných spoločnosí
riešilo svoju ekonomickú situáciu formou reštrukturalizácie a oni prišli o svoje
peniaze. Z pohľadu akcionárov irmy
sme teda zamenili štádium dohliadania
„z boku“, za náročnejšie plnohodnotné
manažérske fungovanie.
Zmena sa prejavila okamžite?
Zmenili sme iremnú organizačnú
štruktúru, tým že sme výrobný úsek
rozdelili na 3 samostatné divízie. Boli
sme nútení pristúpiť k redukcii niektorých profesií, nakoľko sa ukázalo,
že vlastní zamestnanci sú častokrát
drahší ako živnostníci a preto sme začali
využívať viac externých pracovníkov
a služby. Všetko z dôvodu opimalizácie.
Na obchodnom úseku, ktorý mám na starosi, sme znížili počet spracovávaných
ponúk, pretože nás to vyčerpávalo
personálne, časovo a vysoké boli aj
vedľajšie administraívne náklady. O to
dôkladnejšie a detailnejšie sa novo spracovaným ponukám snažíme venovať a
počet úspešných ponúk vzrástol. Takiež
sme upusili od obstarávania subdodávok formou elektronických aukcií a tak už
dnes oveľa viac vieme nie iba „za koľko“,
ale aj „čo a v akej kvalite“ nakupujeme.
Toto je len základný výpočet zmien, ďalšie
ešte stále prebiehajú.
Sú už k dispozícii čísla za rok 2014?
Finálne
hodnoty
ekonomických
ukazovateľov irmy, budú známe až v
najbližšom období. Na ekonomickom
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oddelení stále prebieha konsolidácia
jednotlivých oblasí. Okrem iného musíme počkať aj na výsledky, z našich
organizačných zložiek v Macedónsku a v
Českej republike. So všetkým budú samozrejme oboznámení naši zamestnanci na
našich tradičných rozboroch. Už teraz ale

Ing. Milan Dunaj

môžem povedať, že plánované hodnoty
obratu, ani hospodárskeho výsledku sme
nedosiahli.
Skúste predpovedať ako bude vyzerať
rok 2015?
Chceme ešte viac zlepšiť komunikáciu

Administraívna budova spoločnosi Chemkostav, a.s.

s obchodnými partnermi. Cestu vidíme
v osobných obchodno – technických
rokovaniach, ktoré sú overené časom. Je
dôležité, aby sme sa správali slušne, korektne a otvorene na všetkých úrovniach
irmy. Medzi prioritami bude jasná deinícia každého vzťahu, teda čo najpresnejšie
stanovenie kvality, rozsahu, ceny a termínov. Čo sa týka iremných cieľov, tak
určite najväčšou výzvou je obstáť v segmente stavby diaľníc a rýchlostných ciest.
Aké riziká momentálne irmu ohrozujú?
Sú to viac menej externé vplyvy. Konkrétne ide o komplikovaný zákon o verejnom
obstarávaní, či zdĺhavé procesy kontroly
pri projektoch inancovaných z eurofondov. Pri našich akivitách v zahraničí
nesmiem zabudnúť ani na kurzové
rozdiely. Napríklad, v prípade vývoja kurzu českej koruny voči euru za posledné
obdobie, to malo pre irmu negaívne
dôsledky. Pevne verím, že pre nás nebude
rizikom ani aktuálny konlikt na Ukrajine,
ktorý sa podarí čo najskôr urovnať. Aj tam
toiž máme podnikateľské akivity, ktoré
na to doplácajú.
A čo osobné predsavzaia do roku 2015?
Ja osobne mám jednoznačne jasné svoje
ciele, či plány, ktoré chcem dosiahnuť,
ale cesta k ich dosiahnuiu už taká jasná
nie je, ha ha (smiech). Prioritne by som
sa chcel venovať štúdiu cudzích jazykov,
pretože tam vidím nielen svoj, ale aj
iremný potenciál do budúcna. Bol by
som rád, ak by sme do nášho kolekívu
takiež dokázali priiahnuť aj jazykovo
zdatných kolegov, za účelom vytvorenia
ešte silnejšieho ímu. Verím, že sa potom
jednotlivci vďaka zdravej konkurencii chyia šance a postupne po nás manažéroch,
budú preberať stále väčšiu časť agendy.

Vybrané stavby v obrazoch
Nové projekty

Perla Ružinova

Obchodné centrum Galéria Lučenec

Projekt je dispozične členený na 5 rezidenčných veží. Spoločnosť
Chemkostav, a.s. sa podieľa na realizácií monoliických skeletov troch
bytových domov - Smaragd, Rubín, Zaír. Budovy sú funkčne a prevádzkovo oddelené, no prepojené sú podzemnými garážami a dvojposchodovým parterom s obchodnou galériou.

Galéria Lučenec je koncipovaná ako nižšia pozdĺžna budova, členená
na 3 hlavné časi s výraznými vstupmi do objektu. Spoločnosť
Chemkostav, a.s. realizuje monoliickú betónovú konštrukciu, kde
zaujímavosťou je prepätá výstuž. Ďalej sa podieľa na uzemnení a
bentonitovej izolácií.

Termín realizácie do 11/2015

Termín realizácie do 04/2015

Stavby v realizácii

Apartmánový dom, Majakovského ulica,
Braislava

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša

Technologický objekt pre letecké navigačné
služby, Mošník, Slanské vrchy

Snina – ČOV – zvýšenie kapacity

Šafranová záhrada - Rekonštrukcia veliteľskej
budovy

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské
Sliače

Ukončené projekty

Panorama City

Oprava a modernizácia manželských internátov

Projekt je výnimočný tým, že jeho súčasťou sú dve najvyššie obytné
budovy na Slovensku. Obe veže sú rovnaké a ich charakterisickým
nezameniteľným znakom je trojuholníkový tvar a výška až 108 metrov.
Veže sú založené na takmer 500 pilótach, ktoré miestami siahajú až
do hĺbky 24 metrov.

Objekty sú súčasťou komplexu študentských internátov
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK, Staré Grunty v Braislave.
Účelom rekonštrukcie bolo zlepšenie poskytovaných ubytovacích
služieb, skvalitnenie ubytovacieho prostredia, modernizácia technológií a inžinierskych sieí v súvislosi s prevádzkou daných objektov.
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Podrobná analýza
O rokoch 2012 a 2013 v histórii irmy, je možné povedať, že išlo
naozaj o mimoriadne zaujímavé obdobie. Dokonca ide o éru, ktorá
v spoločnosi odštartovala výrazné zmeny, ktoré sa navonok prejavili až neskôr. Z bezprostrednej blízkosi ich sledovala prípravárka
Štefánia Olšakovská.
Aký prehľad o jednotlivých projektoch
máte zo svojej pozície?
Dá sa povedať, že z pozície prípravárky
naozaj veľmi detailný. Či už ja alebo moji
kolegovia, toiž sprevádzame stavbu od
samého začiatku až po úplný koniec. Najprv pripravujeme výber subdodávateľov,
neskôr kalkuláciu. V priebehu výstavby
spolupracujeme so stavbyvedúcim,
zúčastňujeme sa kontrolných dní stavby
a spracovávame zmenové konania. No
a na záver po ukončení projektu vyhod-

nocujeme dosiahnuté parametre, ako
sú náklady a zisk, a porovnávame ich s
plánovanými hodnotami.
Ide o ruinnú činnosť, keďže irma už má
na trhu vysoký kredit?
Je pravdou, že máme dlhoročné skúsenosi a aj preto sme práve v rokoch 2012 a
2013 odštartovali mnohé významné projekty nielen z pohľadu irmy, ale aj stavebníctva v Slovenskej republike. V zásade
plaí, že na to aby irma našla ten správny
systém fungovania od A do Z na všetkých
svojich úrovniach, potrebuje zrealizovať
aspoň 3-4 stavby z jednotlivých segmentov stavebníctva. Možno sa to pri pohľade
zvonku zdá rovnaké, no sú tam odlišnosi.

Plaí v Chemkostave tvrdenie malá stavba – malé problémy a naopak?
Podcenenie zdanlivo malej stavby sa
rozhodne nevypláca. Bohužiaľ sme sa
o tom museli presvedčiť na vlastnej koži,
pri zdanlivo jednoduchom projekte Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh.
Manažment celej stavby nebol opimálny, čo viedlo až k nedodržaniu termínu
odovzdania. Vo irme to nezostalo bez
reakcie a zo strany akcionárov spoločnosi,
to spusilo vlnu detailnej analýzy vnútorných procesov. Po ich vyhodnotení to
malo aj personálne následky.

Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh

Južné Mesto Zóna C1- 2.etapa

Narážate aj na stavby Odstránenie
havarijného stavu na ceste II/535
Mlynky a Rýchlostná cesta R1 Lehota proihlukové opatrenia?
Jednoznačne áno. V histórii irmy, sme
toiž typovo s takými stavbami nikdy
neprišli do kontaktu. Vstúpili sme teda
do neprebádanej oblasi a učili sme sa
za pochodu na nich všetci. Bolo to nesmierne náročné na čas, trpezlivosť či vzájomnú komunikáciu. Chápali sme však,
že ak si chce Chemkostav udržať svoju
pozíciu, musí prijať nové výzvy a prekonať
prekážky.

Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky

Zoznam stavieb zahájených v rokoch 2012 a 2013:
1.

Južné Mesto Zóna C1- 2.etapa - SO 02 Mestské vily Sever, Braislava Petržalka
2. Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia Technickej univerzity v Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu
3. Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica
4. Stavebné práce na Bioplynovej stanici Sačurov
5. Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice
6. Supermarket TESCO 0,8k, Ivanka pri Dunaji
7. Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky
8. Dobudovanie stokovej siete v aglomerácií obce Čachice
9. Rezidencia Šafránová záhrada, Košice
10. Tesco expres v Michalovciach
11. Rýchlostná cesta R1 Lehota - proihlukové opatrenia
12. Čaklov – zvýšenie kapacity
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh- I. etapa
Obchodné centrum v Bardejove
Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov
Tesco Reit Podunajské Biskupice
Južné mesto – Primárna infraštruktúra – Vodohospodárske siete
Rekonštrukcia DSS Kalinov
Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave
Južné mesto – Primárna infraštruktúra – Vodohospodárske siete
– Zvyšné siete
Panorama City, Braislava
Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznice – IDRIZOVO
Čistá řeka Bečva II - A
Rekonštrukcia budov materských škôl na území mesta Michalovce
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Koniec roka
Bodkou za náročným rokom 2014 bolo stretnuie zamestnancov irmy
v prostredí Hotela Kamei na Sninských rybníkoch.
Dňa 19.12. tu Chemkostav zorganizoval
už tradičný večierok, ktorého cieľom
bola nielen práca, ale predovšetkým
utužovanie kolekívu. Niet sa preto čo
diviť, že medzi prítomnými nechýbali ani

chemkostaváci zo zahraničia. Zábava trvala až do skorých ranných hodín, keďže v
speve a tanci hosí výdatne podporovala
skupina Folklórneho súboru Zemplín.
Vianočný večierok

Plesová sezóna
Už druhý krát po sebe sa Chemkostav aréna stala hlavným miestom
pompézneho začiatku plesovej sezóny na Zemplíne.

Ples v Chemkostav aréne

Zahájenie roka
V tradičnom čase, teda na
začiatku roka a na tradičnom
mieste, teda v reštaurácii
Idea v Michalovciach, sa konalo stretnuie zamestnancov
spoločnosi Chemkostav.
7. január bude zrejme jediným dátumom
počas najbližších 12 mesiacov, keď sa na
jednom mieste nachádzali naozaj všetci
pokope. Môže za to aj povinné školenie,
týkajúce sa bezpečnosi a ochrany zdravia
pri práci, ktoré musia všetci čo sa pohybujú po stavbách pravidelne každoročne
absolvovať. Takúto výhodu početného
publika samozrejme využilo aj vedenie
spoločnosi, ktoré prítomným počas
príhovorov z prvej ruky poskytlo dôležité
informácie týkajúce sa najbližšieho obdobia v živote irmy. Nezabudlo sa ani na

Športová hala sa tak počas niekoľkých
namáhavých hodín príprav, menila na
nepoznanie. Výsledkom bolo exkluzívne
prostredie, ktoré hosilo už v poradí
8. reprezentačný ples mesta Michalovce.
Pre dámy v honosných róbach a pánov v
smokingoch, bolo pripravené menu, ktoré
zodpovedalo statusu najvýznamnejšej
spoločenskej udalosi v regióne. Žalúdky
pohladili gurmánske špeciality a uši či oči
známe hudobné hviezdy ako FS Zemplín,
Nika Karch, Beáta Dubasová a skupina NO
NAME. Čerešničkou na torte bol bravúrny
výkon moderátorskej dvojice v zložení

Milan „Junior“ Zimnýkoval a Michal „Miki
Hric“ Hudák, ktorí celým plesom hosí
sprevádzali. Spoločnosť Chemkostav, a.s.
Michalovce ako jedného z hlavných sponzorov plesu, zastupovali na tomto podujaí akcionári irmy. Spoločnosť im robili
nielen ich manželky, ale spolu s nimi sedeli pri stole aj pozvaní hosia. V plesovej
sezóne 2015 nešlo zo strany irmy iba
o ojedinelý akt podpory. Chemkostav,
a.s. Michalovce, toiž vystupoval ako
generálny partner Večara na valale v Braislave a takiež aj Hasičského plesu na
Moteli Kamenec.

tých, ktorí sú už dlhé roky verní Chemkostavu. Na znak vďaky a úcty im boli počas
slávnostného ceremoniálu odovzdané
pamätné medaily za všetky odpracované
roky v prospech irmy.
Pracovné jubileá zamestnancov od
01.01. 2014 do 31.12.2014
10 odpracovaných rokov
Čižmárová Eva
Ďurečko Miloš
Ferenčik Vladimír
Hajaš Marcel
Macko Miroslav
Malejčík Tibor
Pavliško Peter
Pecha Vincent
Vašičkanin Miroslav
15 odpracovaných rokov
Čarný Marin
Skirka Jozef

Srdečné blahoželanie
INFORMAČNÝ BULLETIN 5

Panorama City
Hotovo! Toto si po mesiacoch namáhavej roboty mohli povedať všetci,
čo sa podieľali na stavbe Panorama City. Najvyššie obytné dvojičky
na Slovensku, sa už hrdo týčia k nebu a dosahujú výšku 108 metrov.
Stavbu mal pod palcom Ing. Milan Bedaj, riaditeľ divízie Braislava.

Panorama City

Čo všetko bolo nutné vykonať v oblasi
prípravy ešte pred príchodom na stavenisko?
Pred príchodom na stavenisko sme si
museli obhliadnuť samotné stavenisko
a museli sme navrhnúť spôsob výstavby,
naštudovať projektovú dokumentáciu
a osloviť možných dodávateľov spodnej
stavby.
Do akej miery bola dôležitá skutočnosť,
že irma už mala skúsenosi so stavbou
podobného typu?
Do značnej miery. Vzhľadom na to, že už
na stavbe III Veže sme si vyskúšali organizáciu stavby s vysokou opakovateľnosťou
podlaží. Dokázali sme tu skracovať dobu
realizácie – horné podlažia boli realizované v omnoho kratších časoch ako
spodné podlažia, kde sme celý systém
nastavovali.
Ako vyzeral bežný pracovný deň na
stavbe? Bol rozdiel medzi obdobím na
začiatku a v závere stavby?
Bežný pracovný deň začínal cca o 6:00
začiatkom prác na stavbe, o 8:30 sa konala pravidelná ranná porada so zástupcami investora a TDI, kde sa prechádzali
denné plány a vyhodnoili sa práce za
predchádzajúci deň. Následne po asi
pol hodinovej porade, sme išli riešiť
problémy na stavbu, kde sme sa snažili
zefekívňovať procesy výstavby. Pracovný
deň končil mnohokrát až o 24:00, kedy
končili prevažne všetky betonárske práce.
Vzhľadom na to, že cez pracovný deň
sme sa snažili využiť žeriavy prevažne na
tesárske a železiarske práce, tak betonárske práce začinali okolo 18:00. Rozdiel
medzi začiatkom stavby a záverom bol

6 INFORMAČNÝ BULLETIN

značný, pretože pri pilotážnych prácach
sme získali mesačný sklz oproi harmonogramu, no našťasie už do ukončenia podstavy sme tento sklz dokázali eliminovať.
Následne, keď sme si vyskúšali typické
podlažia a zisili sme, že idú v harmonograme, tak tá nervozita zo začiatku stavby
opadla a práce sa realizovali s omnoho
väčšou ľahkosťou.
Ktoré druhy profesií z iremných zdrojov
boli na stavbe využité? V akom počte
zamestnancov a ako boli stanovené jednotlivé turnusy?
Na stavbe sme využívali hlavne tesárske parie a takiež aj strojníkov od
putzmeistra. Na stavbe bolo využívaných
cca 20 iremných pracovníkov na turnuse.
Turnusy sa striedali od 1. – 15. a od 16. –
31. dňa v mesiaci.
Nastali
na
stavbe
neočakávané
situácie, ktoré si vyžiadali mimoriadnu
pozornosť? Ako ste ich vyriešili?
Najhoršia situácia na stavbe bola na
začiatku stavby keď sme zisili, že vybraný dodávateľ na hĺbkové zakladanie nedokáže zazmluvnené práce
zrealizovavať, vzhľadom na zložitú geológiu. Následne sme museli vybrať iného
dodávateľa, ktorý ieto práce dokázal
zrealizovať vo veľmi krátkom čase, cca 3
týždňe. No aj napriek tejto zmene, sme
získali na začiatku stavby sklz cca 1 mesiac.
Keďže ide o najvyššiu obytnú stavbu na
Slovensku, čo všetko s tým bolo pri prácach na posledných poschodiach spojené?
Jednalo sa hlavne o zvýšené požiadavky
na BOZP. Vzhľadom na to, že pod stavbou bola vo vzdialenosi cca 10 m
štvorprúdova komunikácia. Po obvode
stavby sme museli umiestniť ochranné
lávky a takiež aj pracovníci, ktorí robili na okraji stavby museli mať osobné
zabezpečenie. Rovnako sa musel klásť
veľký dôraz na poriadok, vzhľadom na to,
že keď prišiel silnejší vietor, tak dokázal
odfuknúť veľké kusy stavebného mate-

riálu do veľkej diaľky.
Za aký čas ste ukončili prvé obytné
poschodie a za aký posledné? Čím to je,
že ste výrazne skráili dobu realizácie?
Prvé podlažie trvalo cca 10 - 11 dní, no
už asi po štvrtom typickom podlaží,
sme sa dostali na dobu realizácie jedného podlažia za 7 dní. Doba výstavby
sa skráila hlavne vďaka tomu, že každý
z pracovníkov vedel, čo za ktorý deň musí
zrealizovať. Robili v podstate stále to isté
dookola. Stále v pondelok sa začínali
práce na novom podlaží a v nedeľu sa
končili. Vzhľadom na 7 dňový cyklus
chlapi vedeli, čo ktorý deň musia urobiť,
ak si chceli nastaviť voľnejší víkend, kedy
už prebiehali prevažne betonáže stropov.
Ako hodnoíte spoluprácu s investorom?
Bola stavba odovzdaná v termíne?
Spoluprácu s investorom hodnoím ako
veľmi korektnú. Stavba bola odovzdaná v
termíne.
Čo táto stavba dala irme a jej ľuďom?
Ako ich posunula ďalej po profesionálnej
stránke?
Táto stavba dala ľuďom na stavbe po profesionálnej stránke veľmi veľa a rovnako aj
irme, kde sme si na tejto stavbe posilnili
postavenie ako spoľahlivý dodávateľ skeletov na Slovensku.
Keďže už ide o uzavretú kapitolu, ako by
ste stavbu stručne opísali pre človeka,
ktorý ju nikdy nevidel ani o nej nepočul?
V podstate by som túto stavbu opísal
ako najvyššiu obytnú stavbu na Slovensku s dobrou polohou. Táto stavba je
moderná dominanta Braislavy, ktorú je
vidno skoro z každej časi hlavného mesta
a bude patriť k dobrým orientačným bodom v rámci Braislavy.

“Uhol
pohľadu
investora
býva
najdôležitejší. Jeho postoj nám preto
odprezentoval Pavel Pelikán - výkonný
riaditeľ J&T REAL ESTATE.“

Pavel Pelikán - výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE

Z akých dôvodov ste si vybrali pre spoluprácu na projekte Panorama City
spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce?
Výber
zhotoviteľa
monoliickej
železobetónovej
konštrukcie
skeletu PANORAMA CITY prebiehal cestou
štandardného výberového konania.
Spoločnosť Chemkostav predložila kompetentnú ponuku, ktorú sme po viacerých
kolách rokovaní vyhodnoili ako najlepšiu.

Ako hodnoíte priebeh výstavby, ako
ste mali nastavené vzájomné pravidlá a
režim komunikácie počas nej?
Bezproblémový priebeh výstavby potvrdil správne rozhodnuie pri výbere.
Spoluprácu môžeme deinovať ako
konštrukívnu a bezproblémovú.
Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce
už ukončila všetky svoje práce. Panuje
z pohľadu investora spokojnosť s výsledkom? Je tu predpoklad spolupráce aj do
budúcnosi?
Na základe vyššie uvedeného nie je
možné spoluprácu hodnoiť inak ako
poziívne. Z pohľadu odbornosi, kvality
a spôsobu práce si spoločnosť Chemkostav vytvorila dobrú pozíciu pre prípadnú
ďalšiu spoluprácu.

Historický úspech
Slovenská ženská hádzanárska reprezentácia dosiahla historický
úspech, na ktorý čakala neuveriteľných 19 rokov.

Lucia Gubiková v akcií

Celé toto obdobie sa naše družstvá snažili
postúpiť z kvaliikácie na svetové či európske vrcholné podujaia, no úspech
neprichádzal. Podarilo sa to až súčasnej
generácii, ktorá si dokázala zabezpečiť
miestenku na majstrovstvách Európy
2014 v Maďarsku a Chorvátsku. Slovenky mali svoj hlavný stan v Osijeku, kde v

pozícii outsidera narazili na mimoriadne
silných proivníkov. V skupine najprv
prehrali s Francúzskom (18:21) a Čiernou
Horou (24:28), no potom famózne
zdolali Srbsko 23:21. To im zabezpečilo
postup do ďalšej fázy šampionátu a na
tomto úspechu mali podiel aj hráčky z
košiara Iuventy Michalovce - Dominika
Horňáková, Taiana Trehubova a Lucia
Gubiková. Predovšetkým naša brankárka

na šampionáte zažiarila keď v rozhodujúcom zápase chyila až 5 sedmičiek:
„Chyiť toľko sedmičiek sa mi ešte nepodarilo. Veľmi sa tešíme, je to veľký
úspech“ povedala Lucia Gubíková.
Slovenky sa v ďalšej elitnej fáze
šampionátu stretli ešte s Holandskom,
Švédskom a Nemeckom. Keďže ieto
zápasy prehrali, obsadili celkovú 12.
priečku.

Majsterka sveta v našich farbách
V dňoch 10. - 16. novembra 2014 sa naša slovenská
reprezentantka Dagmar Liptáková zúčastnila majstrovsiev sveta Federácie WPC na Floride.
Keďže mala štyri dni
na aklimaizáciu a
prekonanie časového
posunu, dúfala, že 15.
novembra bude potrebovať len kúsok
športového šťasia a svoj sen premení na
skutočnosť. Premenila. Ako sama povedala, deň jej vyšiel podľa predstáv, nič viac si
nemohla ani priať. Jej osobná váha 63,3
kg ju zaradila do hmotnostnej kategórie
do 67, 5 kg. Súťaž otvárala 125 - imi kg,
keďže chcela ísť na istotu. Už keď zdolala
toľko prekážok, nemohla riskovať, aby vy-

padla. Činku s prehľadom zdolala a tak v
v sebe zvádzala boj, čo ďalej. Na potvrdenie 2. miesta v absolútnom hodnotení si
teda dala naložiť 130 kg. Je pravdou, že
tesne pred pokusom chcela ešte pridať 5
kg, ale 135 -ka by aj tak nič nezmenila. A
naviac, už to nebolo možné.
Po ďalšej zdolanej činke sa musela rýchlo
rozhodnúť, čo teraz zvolí. Keďže 140,5 kg
už mala zatlačených v Nemecku, chcela si
urobiť aspoň osobný rekord. Svetový rekord v tejto kategórii je 175 kg a na to sa
Dada necíi. Rozhodla sa teda pre 142,5

Dagmar Liptáková vo farbách Chemkostavu

kg. Osobák jej nevyšiel, i keď chýbal len
dotlak v hornej fáze, ale bola so sebou
viac ako spokojná. V konečnom hodnotení sa stala majsterkou sveta v tlaku
na lavičke a v absolútnom hodnotení
bez rozdielu váh, skončila na druhom
mieste. Za splnenie svojho sna vďačí
hlavne Chemkostavu, ktorý ju na ceste za
víťazstvom podporil.
(autor textu: Dagmar Liptáková)
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Stavba roka 2014
V priestoroch braislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Braislave sa 20. novembra 2014, konalo slávnostné odovzdávanie
cien jubilejného 20. ročníka presížnej celoštátnej prezentačnej súťaže
realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014.
Išlo o menovitú prezentáciou autorov,
ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či
developerov, hlavných stavbyvedúcich a
stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu
príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb. Účastníkmi boli
významné a známe osobnosi verejného,
poliického a spoločenského života,

akademickej obce, ale predovšetkým í,
ktorým bol tento slávnostný večer určený
- architeki, projektani, stavebné irmy,
stavebníci, developeri. Súčasťou bola
aj vernisáž výstavy Stavba roka 2014.
Horúcimi želiezkami v ohni zo strany
Chemkostavu boli až dva projekty - Rezidencia Šafranová záhrada a Bytový dom
s polyfunkciou Grösslingova 50. Nakoniec

sa nestali víťazom v žiadnej kategórii, no
už samotná nominácia týchto projektov do inálnej fázy súťaže znamená pre
irmu ocenenie jej kvalít a potvrdenie, že
je súčasťou slovenskej stavbárskej elity.
Gala večer sa skončil recepciou. Zášitu
nad 20. ročníkom tejto súťaže prevzal
najvyšší ústavný činiteľ, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Novorodenci a oslávenci
Jubileá našich kolegov
(november 2014 – február 2015)

Petrík Kuliňák sa narodil 25.11.2014
v Braislave, váha 3490 gramov a
53 cm.

Eliška Kačmárová na Valenína
oslávila svoj prvý rôčik.

Rubenko Molnár 4-ročný.

Sebasián 13, Aurika 10 a Soia 8
Sedlákovci.

Viktória a Michaela Bedajové 7 a
3 roky.

Súťaž o USB kľúč!
Otázka: Koľko metrov dosahujú
najvyššie obytné budovy na Slovensku - Panorama City, ktoré
postavil Chemkostav?
Odpovede zasielajte na adresu
media@chemkostav.eu
alebo
ich odovzdajte na recepcii našej
spoločnosi.

Meno:
Andrašová Mária
Godočík Miroslav
Prokopovičová Eleonóra, JUDr.
Fečo Ľudovit
Bičej Jozef
Čirák Marián
Bodnár Pavol
Kindl Marcel, Ing.
Budkovský Peter
Kačmár Vladimír

Jubilantom blahoželáme!

Tajnička na voľný čas

1.

1. Hudobná jednohlasnosť
2. Obhliadnuie
3. Ozdoba, výzdoba
4. Vedenie záznamov
5. Potomkovia
6. Prvé miesto
7. Nedostatočná výživa
8. Radosť, potecha
9. Ozbrojená vzbura
10. Vymyslená príčina
11. Vysťahovanie z vlasi
12. Poisťovacia inšitúcia
13. Vymyslený príbeh
14. Vzájomný pomer rozmerov
15. Oddych
16. Samospráva, nezávislosť
17. Predsedníctvo
18. Oprava chýb v rukopise

2.
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MONOFÓNIA, KOREKTÚRA
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Riešenie z minulého čísla:
STAVBA ROKA

Jubileum
60
60
55
55
55
55
50
40
35
30

Tlač
Muliprint Košice

