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Firemný štvrťročník spoločnosti Chemkostav, a.s.
PREKROČIŤ HRANICE

Žiadna firma nemôže existovať bez toho, aby sledovala a využívala nové možnosti
pre svoj rozvoj. Dá sa povedať, že Chemkostav, a.s. Michalovce situáciu na
domácom trhu pozná dokonale a tak je logické, že ako perspektívne teritórium
sa javia blízke krajiny v zahraničí.
„Naša spoločnosť už má dlhodobé a úspešné aktivity v Českej republike a na Ukrajine.
Keďže sme sa na týchto trhoch dokázali presadiť, máme záujem preraziť aj napríklad
do Bieloruska či do krajín, ktoré sa nachádzajú na Balkáne. Pre tento účel sme zriadili
oddelenie exportu a rovnako aj pobočku firmy v Macedónsku,“ povedal Ing. Patrik
Sabov, generálny riaditeľ spoločnosti. Aj na týchto trhoch je však stavebná konkurencia
obrovská. Získať zákazku môže iba ten, čo ponúka niečo mimoriadne. Naša firma sa do
novej výzvy púšťa s veľkým odhodlaním a vierou v konečný úspech. „My presne vieme
čo predovšetkým na Balkáne budú potrebovať, pretože pôjde o podobné procesy ako pri
začiatkoch realizácií projektov financovaných z eurofondov na Slovensku. Tak ako my aj oni
budú potrebovať partnera, ktorý má dostatočné skúsenosti a referencie a navyše im vie
poskytnúť aj produkty obchodného financovania. Samozrejme miestnym firmám vieme aj
fundovane poradiť so všetkým čo ich pri čerpaní eurofondov čaká.“ ďalej doplnil Ing. Patrik
Ing.Patrik Sabov, Generálny riaditeľ
Sabov. Spoločnosť momentálne hľadá najefektívnejšiu cestu zviditeľnenia sa v zahraničí.
Vzhľadom na región a mentalitu bude prístup ku každej krajine odlišný, no niektoré znaky budú spoločné. Firma chce v tomto procese
využiť predovšetkým možnosti našich zastupiteľských úradov v danom štáte. Ako vysvetlil Ing. Patrik Sabov „Chceme požiadať našich
diplomatov a obchodných radcov, aby nám pomohli pri hľadaní partnerov. Oni sa v danej krajine nachádzajú a tak presne vedia, pre
koho by sme boli vhodným partnerom. Našou silnou stránkou sú predovšetkým inžinierske stavby, bytové domy a priemyselné stavby. Ak
zahraničná firma prejaví o spoluprácu seriózny záujem, až následne dôjde ku vzájomnému kontaktu. Doteraz sme totiž vystupovali oveľa
aktívnejšie a vyhľadávali sme partnerov a zákazky sami, no takýto model sa nám neosvedčil.“

September v znamení dvoch špecifických projektov
„Rýchlostná cesta R1 Lehota – protihlukové opatrenia“
Ide o nevyhnutnú výstavbu protihlukovej steny, z dôvodu
zaťažovania obyvateľov priľahlých nehnuteľností hlukom 63,1 dB.
Pretože intenzita dopravy na sieti rýchlostných ciest bude v ďalších
rokoch narastať, prikročila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. na
základe žiadosti obce Lehota k projektu protihlukovej steny, ktorá
bude fungovať ako rozhodujúce, primárne opatrenie pre zníženie
hluku. Stena je navrhnutá na pravej krajnici R1. Celková dĺžka
navrhnutej protihlukovej steny je 1050,60 m, z toho 547 m bude
realizovaných na rímse mosta.

NAVŠTÍVILI SME STAVBU „DYJE II“
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„Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky“
alebo ako ho my voláme „Mlynky“. Jedná sa o rekonštrukciu
cesty II/535, ktorá je v katastrálnom území Mlynky na viacerých
miestach poškodená zosuvom krajnice a svahu cestného telesa.
Ide o úsek dlhý 550 metrov. Cesta vedie pozdĺž železničnej trate.
Neustále ju podmývajú dažde, otrasy ťažkých nákladných áut
spôsobujú drobenie asfaltu a zosypávanie pri šikmom svahu.
Vzhľadom na jej havarijný stav je nevyhnutné urýchlene realizovať
zabezpečenie zosuvu a rekonštrukciu cestného telesa. Celková
rekonštrukcia daného úseku je nevyhnutná z dôvodu ohrozenia
prejazdnosti tejto cesty.

AKTUÁLNY STAV PROJEKTOV V REALIZÁCII
str. 4-5
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NAVŠTÍVILI SME STAVBU „ DYJE II “
„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“ Podprojekt E – region Žďársko
Rozhovor s Ing. Vladimírom Černigom, hlavným stavbyvedúcim a Jozefom Spišákom, stavbyvedúcim.
Väčšina z nás má informáciu o tom, že naša spoločnosť realizuje stavbu „Dyje II“. Nie každý, kvôli pracovnej vyťaženosti či svojej pozícii
ktorú zastáva, ale má možnosť túto stavbu vidieť na vlastné oči a sledovať priebeh jej realizácie. Aj preto sme sa dňa 11.10.2012 vybrali
priamo na stavenisko, kde sme sa porozprávali s Jožkom Spišákom a na diaľku aj s doliečujúcim sa maródom Vladom Černigom. Tu sú
otázky a odpovede:

Ako dlho ste už na tejto stavbe a akú ma históriu do
dnešného dňa?

Ing. Černiga: Tento projekt získala naša spoločnosť v októbri 2011,
podpisom zmluvy o dielo. Následne na to začali prvé spoločné
rokovania s našim partnerom, spoločnosťou Unistav, a.s Brno a naša
firma sa pustila do práce. Takto sme oživili naše motto „Staviame na
pevných základoch“ aj v Českej republike cez pobočku, Chemkostav,
a.s., organizační složka Jihlava. Projekt má termín ukončenia jún 2013.

stavbyvedúci p. Jozef Spišák

Skúste nám ju predstaviť, o čo sa vlastne jedná?

p. Spišák: Naša časť, podprojekt E – region Žďársko, pozostáva z ôsmych stavieb - 4 v oblasti Nového Města na Moravě a 4 v oblasti mesta
Velké Meziříčí. Sú to stavby č.6 NMNM – kanalizace, č.7A Maršovice – kanalizace, 7B Pohledec – kanalizace, č.8 Nová Ves – kanalizace,
č.9A Velké Meziříči – ČOV, č.9B Velké Meziříči – kanalizace, č.10 Mostište – kanalizace, č.11 Oslavice – kanalizace. Len pre zaujímavosť, ak
chceme tieto stavby v jeden deň skontrolovať, tak len cesta na tieto stavby má cez 50 km a tie isté km naspäť. V rámci našej časti projektu
bude zrealizovaných cez 20 km kanalizačného potrubia, zrekonštruovaná ČOV, 10 ks čerpacích staníc, vrátane výtlačného potrubia.

Čo Vás pri realizácii najviac prekvapilo resp. dalo poriadne zabrať?

Ing. Černiga: Ako každá stavba aj táto má svoje špecifiká. My sme na túto stavbu prišli so skúsenosťami z veľkého projektu v Prešove,
čo nám niektoré veci uľahčilo. Viete, výstavba líniových stavieb je diametrálne odlišná oproti klasickej výstavbe obchodných centier
alebo bytovej výstavbe. Pri pozemnej výstavbe prvé čo stavbyvedúci urobí po prevzatí staveniska je, že stavenisko oplotí postaví k bráne
strážnika a začne plniť svoj nastavený harmonogram. Pri našej výstavbe to tak nie je. Každá pracovná čata sa zväčša každé ráno musí s
celým vybavením postaviť na svoju trasu, oplotiť si svoj pracovný priestor a snažiť sa urobiť čo najväčší výkon za jednosmernej premávky
a usmerňovania občanov žijúcich v danej lokalite.

Ide všetko zatiaľ podľa plánu alebo sa museli robiť aj nejaké korektúry?

Ing. Černiga: Plánovanie takéhoto typu výstavby je veľmi náročné nakoľko nikto nevie čo sa
pod zemou ukrýva, klimatické podmienky sa zväčša tiež nedajú predpokladať na celý rok,
preto tieto stavby majú dlhú dobu výstavby. Prakticky každý týždeň sa plány menia podľa
možnosti postupu realizácie prác a výskytu prekážok výstavby, kde je potrebné mať stále
pripravené flexibilné riešenie možnosti presunu pracovnej čaty na iný úsek, do vyriešenia
problému na trase. Líniové stavby majú tú nevýhodu, že po ich ukončení v podstate nie je
čo ukázať. Jediné čo vidno a čo predáva danú stavbu, je ukážkovo vrátiť do pôvodného stavu
komunikácie a zelené priestranstvá po našom prejdení “bojovou líniou“. Preto sa snažíme
stavby ukončovať do zimy tak, aby v tom jarnom období, kedy vznikne priestor na úpravy sme
mohli dosypať poklesnuté miesta a odstrániť maximálny počet pripomienok investora pred
celkovým odovzdaním prác.

Čo všetko Vás ešte čaká? Stihne sa všetko dokončiť načas?

Ing. Černiga: Krok za krokom sa ten náš podprojekt predsa len dostáva do poslednej fázy, kedy
sme stavbu č.8 Nová Ves – kanalizace úspešne skolaudovali a uviedli do prevádzky. Tiež stavba
uloženie potrubia z kameniny DN 400
č.9A Veľké Meziříči – ČOV je skolaudovaná a odovzdaná. Na stavbe č.6 NMNM – kanalizace
bolo požiadané o kolaudáciu. Stavba č.7A Marovice – kanalizace je komplet ukončená. Pokračoval p. Spišák: Ostáva nám práca na stavbe
7b Pohledec, ako spätná úprava komunikácií a vo Veľkom Meziřičí realizácia 150m kanalizácie a úpravy obecnej komunikácie. Keďže
projekt je financovaný z európskych peňazí čaká nás na konci stavby podrobné skontrolovanie všetkých fakturovaných položiek, ich
podloženie výpočtami a schvaľovací proces konečnej faktúry k odovzdaniu diela.
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Myslíte, že investor je s Vašou prácou spokojný? Ako vnímate
spoluprácu s ním?

Ing. Černiga: Prvú časť otázky neprináleží hodnotiť mne, ale ak poviem, že
k splneniu postupových míľnikov na tomto projekte prispieva hlavne svojou
činnosťou na stavbách firma Chemkostav, investor to vníma a správa sa
veľmi korektne. Navzájom vieme komunikovať a riešiť problémy výstavby,
preto hodnotím spoluprácu pozitívne smerom k ukončeniu celého projektu.

Na našich objektoch pracujú len zamestnanci Chemkostavu?

p. Spišák: Sme tu len my dvaja a asistent, ostatní patria k jednotlivým
subdodávateľom, ktorí práce realizujú.
Pokračoval Ing. Černiga: Rád by som podotkol, že výstavba kanalizácie sa
dotýka všetkých občanov v obci a všetci sa o práce zaujímajú, či už v dobrom
alebo v zlom. Takže prácu s ľuďmi máme na dennom poriadku. V rámci
výstavby poskytujeme aj poradenstvo ľuďom, ktorí sa potrebujú ubezpečiť,
že pri výstavbe nebude poškodený ich majetok, že uloženie kanalizácie
neporuší ich nehnuteľnosť, aj napriek jej slabým základom a pod.

stretnutie s investorom projektu

Ako sa Vám spolupracuje so subdodávateľmi?

p. Spišák: V podstate ako na všetkých stavbách. Sú ľudia hodní pochvál, ale na druhej strane aj takí, ktorí vytvárajú problémy, alebo
ktorých musíme učiť ako pracovať. Spolupracujeme s troma firmami, z toho jedna je domáca.

Pracujete v zahraničí, ako hodnotíte spoluprácu s Čechmi, v porovnaní so spoluprácou s investormi, partnermi
a subdodávateľmi u nás doma?

Ing. Černiga: Pôsobil som na Slovensku, na Ukrajine, teraz už druhý rok v Čechách. Všade je to niečím iné. V Čechách som ostal prekvapený,
keď som prišiel prvý krát do centrály nášho partnera, firmy Unistav, a.s. v Brne, ako som bol u nás zvyknutý na siedmu a hodinku som si
posedel, kým začali chodiť prví zamestnanci, nakoľko u nich sa začína až o 8.00hod. a poobede sa ostáva dlhšie. Firmy sú tu zvyknuté na
dodržiavanie termínov, hlavne čo sa týka platieb, nakoľko v Čechách funguje zákon o „insolvenci“, čo veľmi rýchlo spôsobí úpadok firmy
pri nezaplatení faktúry viac ako 3 mesiace.

Zvykli ste si na odlúčenie od kolegov a rodiny? Nevadí Vám
to dochádzanie?

Ing. Černiga: Toto je veľmi ťažká otázka. Navyknúť si na odlúčenie od
rodiny sa nedá, zvlášť ak máte malé deti. No povolanie „stavbár“ je o
tom, že sa musí ísť tam, kde sa stavia a kde firma dokáže úspešne vyhrať
v dnešnej konkurencii zákazku. Ak by som chcel byť stále doma, tak
musím zmeniť pozíciu a robiť poväčšine jednotvárnu činnosť. Ja mám to
šťastie, že dostávam stále iné stavby. Ak sa pozriem dozadu, každá moja
stavba bola iný typ výstavby. A to ma na tom baví, že tie stavby sa menia,
sú iné a človek na každej využije to, čo už vie a zároveň sa naučí robiť veci
celkom inak ako bol zvyknutý.
odovzdaná stavba 9A Veľké Mezříči – ČOV

p. Spišák: Ja už dlhé roky pracujem mimo domova. Dochádzam na
týždňové turnusy, takže to odlúčenie sa dá zniesť, ubíjajúce je však to
cestovanie.
Pikoška z realizácie projektu: Pri výkopoch na jednej zo stavieb stavbári
narazili na drevené potrubie a preto museli byť na miesto privolaní
pamiatkari. Tí odhadli, že potrubie ktoré viedlo k fontáne, pravdepodobne
postavili ešte v roku 1820.

odovzdaná Stavba 8 Nová Ves
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AKTUÁLNY STAV PROJEKTOV
„Tesco Ivanka pri Dunaji“

Termín výstavby: VI/2012 - IX/2012
Stavbyvedúci: Ing. Peter Pavlík
Práce na výstavbe Tesca značne
pokročili. Prebiehajú posledné dva
týždne finalizácie výstavby. Zameranie
je na ukončovaní spevnených plôch a
sadových úpravách, ale aj finálnych
prácach v interiéri. Koncom tohto
mesiaca sa stavba Tesco Ivanka pri
Dunaji bude kolaudovať.

„Hipoaréna ŠAMORÍN- „Oplotenie“
„Dobudovanie stokovej siete
v aglomerácií obce Čachtice“

Termín výstavby: IX/2012 - IX/2013
Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Leškovský

Termín výstavby: IX/2012 - XI/2012
Stavbyvedúci: Ing. Peter Pavlík
Tento menší projekt v Šamoríne pozostáva z
výstavby oplotenia areálu a jazdeckej dráhy.

„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa“ – Podprojekt E
region Žďársko (str. 2 - 3)
„Južné mesto Zóna C1 – I. etapa“

Termín výstavby: III/2011 – VI/2013
Stavbyvedúci: Ing. Vladimír Černiga

Termín výstavby: VI/2011 - X/2012
Stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
V mesiaci júl boli vykonané prvé obhliadky bytov. V auguste sa ukončili práce na
prevažnej časti spevnených plôch. V septembri sa začalo s prácami na stomatologickej
ambulancii, ktorá bude súčasťou bytového domu. V tomto mesiaci boli zrealizované
sadové úpravy okolia bytových domov a pripravená bola jedna sekcia bytového domu,
ktorá bola prezentovaná na Dňoch otvorených dverí. V súčasnosti sa pripravujú všetky
priestory na odovzdanie stavby, ktoré sa uskutoční do 17.11.2012.

Ivanka pri Dunaji

Šamorín

„Rozvoj infraštruktúry a
modernizácia vybavenia
TU v Košiciach za účelom
zlepšenia podmienok
vzdelávacieho procesu“
„Južné mesto – Mestské vily SeverII. etapa“

Termín výstavby: VI/2012 – VI/2013
Stavbyvedúci: Peter Šídelský

Termín výstavby: IV/2012 - IV/2013
Stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj

„Novostavba bytového domu s polyfunkciou, Grösslingová 50
v Bratislave“
Termín výstavby: IX/2012 - X/2013
Stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
V septembri prebehlo prevzatie staveniska pre výstavbu bytového domu, ktorý má šesť
nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V časti prvého nadzemného podlažia
je projektovaný obchodný priestor. V objekte sa taktiež nachádza garáž a zelené átrium,
slúžiace obyvateľom bytového domu. V mesiaci október sme začali realizovať práce na
zariadení staveniska a zakladaní objektu.
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„Zlepšenie občianskej
infraštruktúry v obci Čičava“

„Gemerská Ves – Infraštruktúra“
Termín výstavby: III/2012 - IX/2013
Stavbyvedúci: Ing. Peter Pavlík

Termín výstavby: IX/2011 - XI/2012
Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Leškovský
Práce na stavbe sa pod dohľadom
stavbyvedúceho blížia ku koncu.
V týchto dňoch bola ukončená
realizácia
asfaltových
povrchov
ciest. Do ukončenia stavby ostáva
realizácia terénnych úprav a na moste
implementácia zábradlí a zvodidiel.
Predpokladá sa, že práce budú
kompletne ukončené koncom tohto
mesiaca.

„Intenzifikácia ČOV Bardejov“

Termín výstavby: V/2011 – XII/2012
Stavbyvedúci: Ing. Pavol Mihoč
V mesiaci jún prebehlo čiastočné odovzdanie objektov do predčasného užívania
objednávateľovi. Realizujú sa vnútro areálové komunikácie a spevnené plochy, ako
aj terénne a sadové úpravy. Momentálne prebieha rekonštrukcia budovy kalového
hospodárstva a výstavba komunikácií,
oplotenia a terénnych úprav v areáli
čističky odpadových vôd.
Bardejov

Prešov
Košice

Michalovce
Zemplínska Teplica

Gemerská Ves

„Regenerácia sídiel s rómskym
osídlením v obci Zemplínska
Teplica“
Termín výstavby: VII/2012 -VII/2013
Stavbyvedúci: Vladimír Kačmár

,,Prístavba a rekonštrukcia
Zariadenia pre seniorov
v Michalovciach“

Termín výstavby: VIII/2011 -VI/2013
Stavbyvedúci: Vladimír Kačmár

„Rezidencia Šafranová
záhrada“ v Košiciach

Termín realizácie: VI/2012- X/2013
Stavbyvedúci: Bc. Vladimír Moravec

„FNsP J.A.Reimana Prešov
- Internistický monoblok“

Termín výstavby: IV/2011 - III/2013
Stavbyvedúci: Ing. Michal Šandrik

„Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice“

Termín realizácie: VII/2012- XI/2012; Stavbyvedúci: Ing. Peter Kuliňák
V súčasnosti prebiehajú práce, pri ktorých betónujeme skelet garážového domu.
Všetky nosné stĺpy a obvodové steny sú ukončené. Momentálne realizujeme stropnú
dosku, ktorú plánujeme ukončiť v 42. týždni. Súčasne s betónovaním stropnej dosky
realizujeme skelet troch ďalších samostatných pavilónov.
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UKONČENÉ STAVBY
Bioplynová stanica Zemplínska Teplica
Investor: Alkon, Košice a.s.; stavbyvedúci: Vladimír Kačmár
Doba výstavby: november, 2011 - september, 2012
Bioplynová stanica premieňa organickú biomasu (podľa receptúry)
na metán a oxid uhličitý pomocou mikroorganizmov na energiu z
dostupných surovín v danej lokalite. Výstavba objektu bioplynovej
stanice, vrátane súvisiacej infraštruktúry, bola predčasne ukončená a
úspešne odovzdaná 28.8.2012 preberacím protokolom objednávateľovi,
bez závad.

bioplynová stanica Zemplínska Teplica

Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov
Investor: Obec Brestov; stavbyvedúci: Ing. Pavol Mihoč
Doba výstavby: október, 2011 - október, 2012
Účelom navrhovanej stavby je spoľahlivé, hospodárne a bezpečné
odvádzanie povrchových vôd z povodia Hlbokého potoka. Stavba sa
skladá z troch objektov, zo samotnej úpravy potoka, prestavby lávky a
mosta cez Hlboký potok. V rámci objektu bola vykonaná aj rekonštrukcia
priľahlých úsekov komunikácií. Stavba je v súčasnosti kompletne
ukončená a prebehlo už aj kolaudačné konanie. Stavba bola odovzdaná
protokolom dňa 24.8.2012. V súčasnosti čakáme len na nadobudnutie
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a konečné odúčtovanie
stavby.

úprava Hlbokého potoka v obci Brestov

NOVOU CESTOU

Rozhovor s Ing. Janou Gejdošovou, splnomocnenkyňou pre inžinierske stavby

Ako dlho pôsobíte vo firme a čo je Vašou pracovnou náplňou?

V spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce pracujem od marca tohto roku. Mojím osobným
cieľom a úlohou je pomôcť firme presadiť sa v novej oblasti na trhu, kde doteraz ešte nemala
žiadne aktivity. Ide o sféru inžinierskych stavieb, kam hlavne patrí výstavba a rekonštrukcia
dopravnej infraštruktúry. Hovoríme teda najmä o cestách a mostoch.

Prečo je také ťažké presadiť sa v tejto oblasti?

Je nutné si uvedomiť, že aj keď má naša firma niekoľkoročnú históriu a bohatú tradíciu, v oblasti
inžinierskych stavieb je nováčik. Tak ju vnímajú investori aj konkurencia. Myslím si však, že sa
časom dokáže.me výrazne presadiť a budeme úspešní. K tomu nám pomôžu referencie, ktoré
získame ako aj čoraz väčšie skúsenosti našich ľudí.

Kedy teda očakávate prvé plody práce?

cestná komunikácia Mlynky

Už ich máme! Celkovo sme sa doteraz zúčastnili už 28 súťaží a z toho
dva projekty sme vyhrali. Ide o rekonštrukciu cesty v obci Mlynky a
realizáciu protihlukových opatrení na R1 pri obci Lehota. Možno sa to
niekomu ako výrazný úspech nezdá, ale priznám sa, že ja sama som
výhru vo výberovom konaní tak skoro nečakala. Teší ma aj fakt, že
sme sa vo väčšine tendrov umiestnili v blízkosti víťaza, čo znamená že
vieme pripraviť kvalitné podklady a ponúkame porovnateľnú cenu s
našimi najväčšími rivalmi. K ďalším realizáciám v oblasti inžinierskych
stavieb sme teda veľmi blízko.

Ing. Jana Gejdošová
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CHEMKOSTAVÁCI V BULHARSKU
Skupinka v počte členov 34 vrátane rodinných príslušníkov, sa dňa
17.8.2012 stretla na adrese sídla firmy, aby plná dobrej nálady
vyrazila do Košíc, odkiaľ sa letecky presunula do Bulharska, na krásne
Slnečné pobrežie. Toto letovisko je spojením moderna, kultúry,
športu a pestrého nočného života, čím naplnilo našim dovolenkárom
predstavy o príjemne strávených chvíľach, plné komfortu a zážitkov.
Partiu privítalo pravé letné počasie, pláž z jemného piesku, vôňa mora
a dovolenková nálada, ktorá vládla všade navôkol. S nadšením sa za
pomoci ochotných delegátov ubytovali v novozrekonštruovanom hoteli
CONDOR, ktorý so svojimi tri a pol hviezdičkami ohúril návštevníkov
príjemným personálom a prostredím. Komfortné, štandardne
vybavené izby ponúkali zo svojich balkónov výhľad na panorámu
mora a pláže, vzdialených len 50m. Dovolenkári si pravidelne každé
ráno pochutnávali na pestrých švédskych stoloch, kde nechýbala
partia pred hotelom CONDOR
rozmanitosť ponuky zeleniny. Tradičné špeciality bulharskej kuchyne
vyhľadávali v okolitých reštauráciách, ktoré boli plné bohatých ponúk zdravých pokrmov, vrátane známeho slaného Balkánskeho syra
či šopského šalátu. Dni trávené na čistej pláži, ktorá obdarila našich kolegov dobrým pocitom a relaxom, si skupinka spestrila výletom
do blízkeho historického mestečka Nesebar, ktoré je svojou pestrou ponukou historických kultúrnych pamiatok zapísané aj v zozname
UNESCO. Chemkostaváci si takto užívali dni plné turistického ruchu priamo v centre diania 7 dní, kde im po celý čas boli nápomocní
ochotní delegáti. Na ich potulkách im spríjemňovali chvíle domáci Bulhari, ktorí ich obdarovávali úsmevom a milým prístupom v
obchodných centrách. Oddýchnutá skupinka sa 24.8.2012 vracala domov, plná zážitkov a dobrých dojmov.

CHEMKOSTAV NA VÝLETE V TERCHOVEJ
V dňoch 29.6.2012 – 1.7.2012 sa po roku opäť uskutočnilo stretnutie
zamestnancov firmy Chemkostav na Chate OROL pri Terchovej, v krásnom
prostredí Vrátnej doliny. Firemnej akcie sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých
úsekov a rôznych vekových kategórií. Stretnutie sa nieslo v duchu oddychu,
relaxu a utužovania vzťahov medzi kolegami, na čo nezostáva čas počas roka,
pri plnení pracovných povinností. Chata Orol je výborne vybavené zariadenie,
určené práve na takéto účely. Nachádza sa v tichom lesnom prostredí
s výhľadom na okolité svahy a skaly, ktoré sú typické pre tento
kraj. Spoločné chvíle si vypĺňali opekaním, varením guľášu, hraním
stolného tenisu, spievaním, tancom a rozprávaním veselých zážitkov,
či už z pracovného alebo súkromného života. Toto stretnutie pomohlo
i novým zamestnancom včleniť sa do kolektívu a spoznať svojich
nových kolegov a kolegyne i z inej ako len pracovnej stránky. Podľa
slov zúčastnených možno akciu hodnotiť ako úspešnú, s množstvom
zážitkov a ako posilnenie medziľudských vzťahov zamestnancov firmy.

chata OROL

ŠPORTOVÝ DEŇ

(Ing. Jana Koščáková)

opekačka

Tradičné firemné podujatie sa po roku opäť uskutočnilo v areáli penziónu Opál, ktorý sa nachádza v dedine Zamutov. „ Príprava sa
začína dva mesiace vopred, keď sa dohaduje konkrétny termín. Následne sa obvoláva a zisťuje presný počet ľudí. Pozvaní sú všetci THP
pracovníci, teda stavbyvedúci a tí čo pracujú v administratívnej budove. Približne 2 týždne pred akciou sa definitívne schvaľuje menu“
povedala nám Ing. Katarína Homoľová zo sekretariátu firmy. Tento rok pripadol športový deň na piatok 27.7. Tak ako inokedy aj teraz
sa to prejavilo tým, že v sídle firmy od obeda nezostala ani noha a vyzeralo to tam ako po evakuácii. „Bolo nás približne 50 a vyšlo nám
aj počasie. Venovali sme sa hlavne volejbalu, tenisu, golfu, bedmintonu a chlapi predovšetkým futbalu. Oni brali to športovanie s plnou
vážnosťou, ženy skôr rekreačne. Keď sme oddychovali pri guľáši tak sme si aj zaspievali, keďže jeden z kolegov priniesol gitaru. Myslím,
že aj tento rok boli so športovým dňom všetci spokojní.“ vysvetlila ďalej Ing. Katarína Homoľová.

zápas vo futbale
guľáš
zápas vo volejbale
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NAŠE SVADBY
S kolegyňou Ing. Jankou Tolinovou si
radi zaspomíname na jej svadobný deň,
keď si so Slavomírom Gurským oficiálne
spečatili svoju lásku dňa 16.6.2012
o 16.15 hod., v Rímskokatolíckom
farskom kostole v Michalovciach.
Ako milovníci motoriek prekvapili
všetkých dojímavým sprievodom 20tich
motoriek, ktorý ich viedol ku kostolu
a na svadobnú hostinu. Zábava plná
emócii a zážitkov prebiehala v Hoteli
Felícia v Kaluži.

Mgr. Adriana Drugová a Ing. Peter Kuliňák si dňa
14.9.2012 o 16.30 hod. povedali svoje „ÁNO“ v
kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach,
kde ich okrem iných kolegov prišiel podporiť aj
kolega a priateľ Ing. Peter Pavlík, ktorý sa zhostil
role prvého družbu. Po obrade ako symbol
šťastia, vypustili holubov a premiestnili sa do
Penziónu Juliana na Zemplínskej šírave, kde
sa rozprúdila zábava, ktorá ako to na správnej
východniarskej svadbe chodí trvala až do rána
bieleho.

manželia Gurskí

manželia Mackovci

A do tretice všetko dobré. Dňa
13.10.2012 uzavreli manželstvo Mgr.
Jana Novotná a kolega Miroslav
Macko. Sobáš začal o 16.15 hod.
v
Rímskokatolíckom
kostole
v
Michalovciach. Po obrade sa spolu
s hosťami presunuli do reštaurácie
Zlatý Bažant, kde prebiehala tradičná
svadobná oslava plná zábavy a
dobrej nálady. Kolega Miro si, ako
hrdý Chemkostavák, nenechal pri
fotení novomanželov újsť fotku pred
Chemkostav Arénou.

manželia Kuliňákovci

SVETOVÁ REKORDÉRKA
Naša firma je známa tým, že môže a chce podporovať ľudí, ktorí patria do kategórie
výnimočných. Tieto predpoklady do bodky spĺňa Dagmar Liptáková. Na prvý
pokus by ste len ťažko uhádli, ktorému športu sa táto sympatická žena venuje. „Ja
súťažím v benchpresse vo váhovej kategórii do 60 kilogramov, čo je vlastne tlak na
lavičke. Teda sa snažím pri špeciálnej polohe na chrbte zdvihnúť z hrude činku s
čo najťažším závažím“ vysvetlila Dagmar Liptáková. Z jej slov sa môže zdať, že ide
o ľahkú záležitosť no pravda je taká, že máme dočinenia so svetovou rekordérkou.
Ako vysvetlila Dagmar Liptáková „Tohto roku sa mi naozaj darí, keďže som sa v
dvoch rôznych športových federáciách stala majsterkou sveta a zároveň som na
týchto podujatiach utvorila aj nové svetové rekordy. V Nemecku som vytlačila 130
kilogramov a na domácej pôde v Bardejove dokonca 131,5 kilogramu. Mám z toho
obrovskú radosť, keďže patrím k tým, čo sa na výslnie dopracovali vďaka každodennej
drine v posilňovni a nie iba
vďaka talentu.“ Na všetkých
NAŠI OSLÁVENCI:
významných podujatiach sa
jubileum
spolu s Dagmar Liptákovou
prezentuje aj naša firma, ktorá ju finančne
Matej Martin
25
podporuje. Logo Chemkostavu a aj firemné
JUDr. Husárová Zuzana
30
farby na oblečení športovkyne sú tak späté
Mydlo Pavol
30
so zápismi do historických tabuliek. „Ja si
Šidelský Peter
30
všetky financie, ktorými ma firma podporuje,
Ing. Sabov Patrik
35
nesmierne vážim a chcem sa za ne úprimne
poďakovať. Všetku prípravu a výjazdy na
Čarný Martin
40
podujatia si totiž hradím sama. Dúfam, že
Madajová Katarína
45
ani v budúcnosti nesklamem ľudí a naplním
Šalacha Ján
45
všetky očakávania a nádeje, ktoré sú do mňa
Hapák Ladislav
55
vkladané,“ dodala na záver Dagmar Liptáková.

Ing. Mačuga Tibor

55

ocenená Dagmar Liptáková
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