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Konanie pred Protimonopolným úradom SR o uložení
pokuty spoločnosti Chemkostav, a.s.
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vydala dňa 30. júna 2016 rozhodnutie, ktorým
potvrdila a doplnila rozhodnutie prvostupňového
orgánu o uzatvorenej kartelovej dohode. Podnikatelia Chemkostav, a.s. a PKB invest, s.r.o. podali cenovo zosúladené ponuky a podnikateľ PRO
– TENDER s.r.o., zabezpečujúci služby súvisiace s
predmetným verejným obstarávaním, k tejto koordinácií aktívne prispel. Rada úradu za spáchané
porušenie zákona potvrdila pre Chemkostav, a.s.
výšku uloženej pokuty 2 206 706 eur. Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 21.
júla 2016. Voči tomuto rozhodnutiu, sa účastníci
konania môžu domáhať preskúmania rozhodnutia
súdom.
Krajský súd v Bratislave toho času preskúmava zákonnosť
rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu SR, ktorým Rada
ako druhostupňový orgán potvrdila rozhodnutie Protimonopolného úradu SR o udelení pokuty spoločnosti Chemkostav, a.s.,
za údajné obmedzovane hospodárskej súťaže, formou účasti
na kartelovej dohode medzi podnikateľmi v procese verejného
obstarávania verejného obstarávateľa Univerzitná nemocnica L.
Pasteura Košice.
Spoločnosť Chemkostav, a.s. namietla v konaní o uložení pokuty
niekoľkonásobné porušenie základných právnych princípov a
právnych predpisov, tak Protimonopolným úradom ako aj Radou
Protimonopolného úradu SR. Tým spoločnosť Chemkostav, a.s.
poukazuje, jednak na výraznú právnu nečistotu tohto rozhodnutia a konania Protimonopolného úradu SR a Rady PMÚ SR, no
zároveň sú tieto námietky cestou k preukázaniu a potvrdeniu,
riadneho a zákonného správania sa spoločnosti Chemkostav,
a.s. v inkriminovanej verejnej súťaži.
Námietky sú odborného právneho charakteru, no aj laik/neprávnik nepochybne zapochybuje o rešpektovaní právnych
princípov Protimonopolným úradom SR, ak tie isté skutkové
okolnosti a tie isté dôkazné prostriedky vyhodnotí v trestnom
konaní špeciálny prokurátor tak, že vydá rozhodnutie (teda nie
iba vysloví právny názor, ale vydá riadne právoplatné rozhodnutie – uznesenie o zastavení trestného stíhania), v ktorom
rozhodne o tom, že nič nenasvedčuje tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu a že nie je dôvod na postúpenie veci iným
správnym orgánom.
Napriek tomu si Protimonopolný úrad SR a Rada Protimonopolného úradu SR dovolí posúdiť, tie isté skutočnosti a vyhodnotiť
tie isté dôkazné prostriedky, ako porušenie zásad hospodárskej
súťaže a to bez akejkoľvek právne relevantnej argumentácie,
prečo považuje rozhodnutie špeciálneho prokurátora za mylné
alebo vyvrátiteľné, nerozhodné, nesprávne, či inými riadne vykonanými dôkazmi vyvrátené a pod.
Jednou z námietok, ktoré spoločnosť Chemkostav, a.s. predostrela súdu je aj pre laika/neprávnika absolútne závažná vec
a tou je neexistencia súdneho príkazu, ktorým by sudca ako
zákonom oprávnený a poverený štátny orgán vydal súhlas na vy-
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konanie a použitie záznamov, telekomunikačnej prevádzky voči
tým konkrétnym subjektom, podnikateľom a osobám, o ktoré
Protimonopolný úrad oprel svoje rozhodnutie. Nehovoriac
o tom, že Protimonopolný úrad SR aj orgány činné v trestnom
konaní, použili iba kópie záznamov bez dodržania zákonných
náležitostí ich spracovania a uchovávania.
Spoločnosť Chemkostav, a.s. podala medzičasom aj sťažnosť
na Ústavný súd SR, predmetom ktorej je z právneho hľadiska
potrebné vyjadrenie Ústavného súdu SR, o tom či došlo alebo
nedošlo k niektorým porušeniam vo vzťahu k vyššie uvedenému.
Je zarážajúce s akou ignoranciou Protimonopolný úrad SR nemal
za potrebné prerušiť konanie voči spoločnosti Chemkostav, a.s.
a vyčkať na rozhodnutie Ústavného súdu a tým sa nevystaviť
možnému protizákonnému postupu zo strany PMÚ SR.
Krátkym príkladom jednej z námietok, ktorá poukazuje na
„monopolné“ rozhodovanie Protimonopolného úradu SR ako na
rozhodovanie bez ohľadu na deklaratívy dané medzinárodnými a
európskymi inštitúciami je napríklad aj skutočnosť, že dokument
OECD ku kartelovým dohodám „Policy Roundtable - Construction Industry“ výslovne uvádza, že súťažné autority pri ukladaní
pokút (t.z. správne orgány dohliadajúce na riadnu hospodársku
súťaž, teda aj Protimonopolný úrad SR) nemajú pri výpočte
pokuty vychádzať z obratu podnikateľa za „všetky stavby a
infraštruktúry“, ale majú vypočítavať pokutu iba z obratu na
stavbách rovnakého charakteru ako inkriminovaná stavba, v tomto prípade „stavba zdravotníckeho zariadenia“. Protimonopolný
úrad ničím nezdôvodnil, prečo použil pri výpočte pokuty obrat
za všetky stavby a nepostupoval v súlade s európskymi deklaratívami.
Toto sú naozaj iba niektoré, laicky zrozumiteľné námietky, ktoré
spoločnosť Chemkostav, a.s. prostredníctvom svojho právneho zástupcu advokáta JUDr. Ondreja Urbana, MBA uviedla v
žalobe, napádajúc zákonnosť rozhodnutia Protimonopolného
úradu SR na Krajskom súde v Bratislave. Námietok a poukazov
na nesprávnosť, svojvoľnosť a nezákonnosť postupu Protimonopolného úradu v tomto konaní je omnoho viac. Vrátane poukazov na obdobné prípady posudzované európskymi inštitúciami
diametrálne odlišne, ako ich posudzuje Protimonopolný úrad SR.
Záverom si dovolím konštatovať, že za nie malý úspech pre
obhajobu spoločnosti Chemkostav, a.s. v tejto veci, je možné
považovať prvé rozhodnutie
Krajského súdu v Bratislave,
ktoré odložilo vykonateľnosť
napadnutého rozhodnutia Protimonopolného úradu SR a to až
do právoplatného rozhodnutia
súdu v tejto veci.

JUDr. Valéria Sopková
právnik spoločnosti
Chemkostav, a.s.

Osobne nepochybujem, že
všetky obvinenia a podozrenia spoločnosti Chemkostav,
a.s. z činnosti proti pravidlám
hospodárskej súťaže, budú v
tomto súdnom konaní vyvrátené
a bude poukázané, kto sa v skutočnosti správa „monopolne“ či
podnikateľ alebo úradník.

Stavby v obrazoch

Nové projekty

Južné mesto – zóna B1 – bytový
dom AIII
Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu o dielo so
spoločnosťou Delta Construction Plus, s.r.o. na realizáciu diela „Južné mesto – zóna B1: SO03 – Bytový dom A III vrátane
prislúchajúcich vonkajších objektov a infraštruktúry”. Práce
na predmetnej stavbe, začínajú začiatkom novembra 2016
a ich ukončenie sa plánuje v júli 2018. Plocha výstavby sa
nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, južne
od Panónskej cesty a severne od novovybudovanej zóny C1.
Predmetom stavebného povolenia sú objekty umiestnené
územným rozhodnutím. Tvorí ich šesť bytových domov (SO01 až SO-06). Objekty sú komponované tak, aby vytvorili
polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Urbanistické
riešenia zabezpečí odblokovanie obytného prostredia od
negatívnych vplyvov z budúcej výstavby v okolí a frekventovanej Panónskej cesty na severe.
november 2016 - júl 2018

SKK Ružomberok a ČOV
Liptovská Teplá, Liptovské,
Sliače

Ukončené stavby

Dňa 07.07.2016 sa pred obecným úradom v Liptovských
Sliačoch o 11:00 hod. konalo slávnostné odovzdanie projektu
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače.
Objednávateľom tohto diela bola Vodárenská spoločnosť
Ružomberok. Práce boli financované z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok v rámci operačného
programu Životné prostredie.
Hlavným cieľom projektu, bolo zabezpečiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v regióne Dolného Liptova a dosiahnutie minimálne 99,2 % napojenia obyvateľov. na
verejnú kanalizáciu. Projekt pomohol napojiť na kanalizáciu až
5 730 obyvateľov, rozšíriť a zrekonštruovať 40 116 metrov kanalizačnej siete, vybudovať 1 698 prípojok v obciach Liptovské
Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová, Likavka a Ružomberok.

Slávnostné prestrihnutie pásky, za účasti vážených hostí.
Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva spoločnosti
Chemkostav, a.s. - tretí z prava.

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 je strechou nad
terajším parkoviskom. Komunikačne je nové parkovisko
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 vybudované exteriérové komunikačné schodisko. Pri rozšírení a dostavbe západnej strany objektu, sa pre
investora VSH Development, a.s., zrealizovalo na 2. podlaží
27 nových parkovacích miest a na 1. podlaží vzniklo úpravou
29 parkovacích miest.

apríl 2016 - júl 2016
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Stavba mostu

Termín realizácie: august 2014 - november 2016

R2 Zvolen - Pstruša
Projektom výstavby rýchlostnej cesty R2 na úseku
Zvolen - Pstruša vstúpila spoločnosť Chemkostav
IS, s.r.o., do zatiaľ neprebádanej sféry. Aj vzhľadom
na túto skutočnosť, sú práce realizované v združení
so španielskym partnerom Corsán - Corviam Construcción, S.A. Priamo z miesta výstavby tohto 7850
metrov dlhého úseku cesty nám o aktuálnom stave,
poskytol bližšie informácie Ing. Vladimír Paľo,
výkonný riaditeľ Chemkostav IS, s.r.o.

Začiatok úseku R2
Zvolen - Pstruša

Čo všetko sa doteraz stihlo zrealizovať?
Na hlavnej trase boli zrealizované všetky vystužené násypy,
zriadená aktívna zóna, podsypy zo štrkodrvy, cementobetónová stabilizácia a prvá asfaltová vrstva z obaľovaného
kameniva. Z mostných objektov bol uvedený do predčasného
užívania objekt 205-00, ukončený objekt 204-00, na ostatných
piatich mostných objektoch boli zrealizované nosné konštrukcie mostov a v súčasnosti sa pracuje na realizácii ríms a
príslušenstva mostov. Protihlukové steny sú zrealizované cca
na 90 %. Na zárubných múroch, práve prebiehajú práce na
kamennom obklade.
Ako funguje spolupráca so španielskym partnerom?
Práce na jednotlivých stavebných objektoch vykonávame
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spolu so španielskym partnerom, kde máme určené činnosti za
ktoré kto zodpovedá. Z tohto hľadiska je potrebná každodenná
spolupráca, medzi našimi a španielskymi technikmi, nakoľko
jednotlivé práce nadväzujú na seba.
Čo bolo doteraz najťažšie a neočakávané? Prečo sa posúval
termín ukončenia stavby?
Nedá sa presne špecifikovať čo bolo doteraz najťažšie, každá
činnosť si vyžaduje odbornú a technickú zdatnosť.

Technologicky najzložitejšie, sú na
tejto stavbe práce na mostných
objektoch s monolitickými predpätými doskami.
Pôvodný termín ukončenia výstavby, sa posúval z dôvodu rozsiahlého archeologického a pyrotechnického prieskumu. Z tohto dôvodu, nebolo možné kontinuálne zahájiť práce na celom
stavenisku a postupovať v zmysle predloženého harmonogramu prác.
Čím bude tento úsek charakteristický z pohľadu staviteľstva?
Tento úsek R2, je zaujímavý použitím veľkého množstva vystužených svahov a elegantnými štíhlymi konštrukciami mostných objektov.
V akej fáze je momentálne tento projekt?
Projekt R2 Zvolen východ – Pstruša, sa momentálne nachádza v
dokončovacej fáze. Na cestných objektoch, je nutné zrealizovať ložné a obrusné asfaltové vrstvy, dokončiť bezpečnostné
zariadenia a dopravné značenie. Na mostných objektoch je
potrebné zrealizovať hydroizoláciu, príslušenstvo a asfaltovú
vozovku. Na zárubných múroch, musíme ešte ukončiť kamenný
obklad a zrealizovať rímsy. Termín odovzdania diela do užívania
je november 2016.

Zamestnanci a firma
Zlatá tehla stavbárom
V Michalovciach sa 27.8.2016, už po štvrtýkrát
už po štvrtýkrát uskutočnilo podujatie My sme
Východ, s účinkujúcimi kapelami Helenine oči,
Kandráčovci a Katka Knechtová.
Festival hudby a piva, ktorý moderoval Milan ,,Junior”
Zimnýkoval a Marián Čekovský, má korene práve v srdci
Zemplína, keďže tu sa to všetko pôvodne začalo. Sprievodnou
myšlienkou tohto podujatia, je okrem zábavy aj oceňovanie
jednotlivcov či subjektov, ktoré pomáhajú na miestnej úrovni.
Zlatú tehlu si vďaka tomu na tribúne prevzala aj spoločnosť
Chemkostav, a.s. prostredníctvom Ing. Stanislava Janiča, podpredsedu predstavenstva spoločnosti.
Ocenenie bolo udelené nielen preto, že spoločnosť v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia, ale najmä za
dlhodobú podporu michalovskej ženskej hádzanej.

Ing. Stanislav Janič, podpredseda predstavenstva spoločnosti
Chemkostav, a.s. (druhý z ľava), pri preberaní ocenenia

Športový deň 2016
Chemkostaváci mali dátum 12. august dlho blokovaný vo svojich kalendároch.

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:
Prečo momentálne firma hľadá nových zamestnancov? Plánuje sa obmena zamestnancov na niektorých
postoch?
Odpoveď:
,,Po eurofondoch v minulom roku, evidujeme aj v tom
súčasnom stavebný boom predovšetkým vo výstavbe
bytov, ktorý je spôsobený poskytovaním hypoték s
nízkou úrokovou sadzbou. Vzhľadom na túto skutočnosť, hľadáme nových zamestnancov, avšak na
trhu je nedostatok voľných kapacít. Chceli sme prijať
ľudí, ktorí sú vedení v evidencii nezamestnaných na
Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ale ich snaha
pracovať bola nedostatočná. Momentálne sme za
týmto účelom oslovili pracovné agentúry. Zamestnancov chceme prijať na pozície stavbyvedúci, majster,
prípravár a taktiež aj na robotnícke profesie - žeriavnik, elektrikár, murár, tesár, železiar. Dá sa povedať,
že termín nástupu je ihneď!” odpovedal na otázku
Ing. Stanislav Janič, podpredseda predstavenstva
spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce.

Futbalisti po zápase

V tomto termíne, sa totiž opäť po roku stretli v Zámutove pri
Vranove nad Topľou. Na športovom dni sa tu zišlo približne
50 zamestnancov firmy, z rôznych pozícií. Ponuka športového
vyžitia bola pestrá a tak si každý prišiel na svoje, veď nechýbal
futbal, volejbal, bedminton či dokonca aj lukostreľba. Popri
výsledkoch, išlo aj o utužovanie kolektívu s patričným posedením a pohostením. Chemkostaváci opäť potvrdili, že sú
jeden tím!

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.
Lukostreľba

August 2016 - MICHALOVSKÝ CHEMKOSTAV /

5

Vizualizácia stavby

Termín realizácie: august 2016 - február 2018

Rezidencia
pri radnici
Nový projekt, nové prostredie, nové skúsenosti. V
stavebníctve to tak funguje od nepamäti. Niektoré
stavby sa robia už rutinne ako na bežiacom páse
a niektoré sú úplne iné. Práve do druhej kategórie
patrí projekt Rezidencia pri radnici v Košiciach. V
doterajšej bohatej histórii firmy, je unikátny z
viacerých hľadísk. Viac podrobností nám o ňom
povedal stavbyvedúci Ing. Peter Demčák.
Aká je charakteristika tohto projektu?
Obytný komplex Rezidencia pri radnici, je tvorený tromi
osem podlažnými objektmi v tvare písmena U, ktoré vytvárajú
priestranný polouzavretý priestor átria v strede celého areálu.
Projekt dohromady ponúkne približne 270 bytov v kategórii
1+kk až 4+kk, v štyroch samostatných vchodoch s výťahom a
priamym napojením na podzemné parkovisko a pivnice.
Podzemné parkovacie miesta a pivničné kobky, sa nachádzajú
v dvoch podzemných podlažiach. Ďalšie parkovacie miesta sa
nachádzajú na povrchu. Každý z bytov má vlastnú terasu, balkón
alebo lodžiu a taktiež k nemu patrí aj pivnica, ktorá je obsiahnutá v základnej cene bytu. Na prízemí projektu sú navrhnuté
komerčné priestory pre supermarket, kaviareň a reštauráciu.
Čo je na projekte zaujímavé zo stavebného hľadiska?
Ide o železobetónovú monolitickú bezprievlakovú nosnú konštrukciu, ktorá bude mať 8 nadzemných ustupujúcich podlaží,
plus dve podzemné parkovacie podlažia. Stavba je mimoriadne
zaujímavá systémom zakladania, keďže sa realizuje na nespevnenej pláni. Únosnosť podložia tu zabezpečujú razené ihlanové
pilóty v počte približne 550 ks a v dĺžke od 3 do 6 metrov.
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Na tejto stavbe, je použitý prvý krát
na Slovensku nový typ betónu s
prímesou zeolitu, ktorý v istom
pomere nahrádza časť cementu v
betóne. Aj vďaka tomu je hrúbka
základovej dosky len 30 cm!
Celá spodná stavba je konštrukcia tzv. bielej vane s kryštalickou
prísadou na hydroizoláciu. Práve kombinácia tejto prísady a
zeolitu, nebola doteraz nikdy odskúšaná a práve preto, muselo
prebehnúť dlhodobé testovanie v laboratóriách a certifikovanie
takéhoto postupu.
Nad zemou to už pôjde ľahšie?
Stále nás čakajú ďalšie výzvy. Zmenili sme totiž typ debnenia,
ktorý bol doteraz vo firme používaný. Systém je síce podobný,
ale nie totožný a práve preto, je nutné ľudí zaškoliť. Špecifikom
je aj lokalita projektu. Vyžaduje si to vysoké nároky na logistiku, keďže tu nemáme priestor na skládkovanie materiálov ako
sme zvyčajne zvyknutí na iných stavbách. Dá sa povedať, že
vzhľadom na unikátnosť stavby, získavame všetci nové skúsenosti. Denne riešime množstvo otázok a robíme všetko preto,
aby stavba nestála a plnili sa stanovené termíny. Vzhľadom na
novo vyskladaný tím ľudí, nás zaťažuje aj plnenie agendy voči
vlastnej firme, ktorú ešte nikto z nás dokonale neovláda.

Príprava základovej
dosky

V zápale boja

Po fajronte

Lopta nad sieťou
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. Michaela Kysucká.

Kam až siahajú začiatky Vašej záľuby?
Volejbal som začala hrávať pred vyše 15 rokmi, keď som nastupovala na osemročné gymnázium. Bola som zapísaná v klube
VKP Bratislava a trénovali ma tréneri, spolu s chalanmi v mojom
veku počas 5 rokov. Potom som prestúpila do Slávie UK Bratislava a reprezentovala som tento klub v kategóriách kadetky,
juniorky a ženy. Bola to jediná záľuba v tom čase, ktorej som
zostala naplno verná a zaujala ma natoľko, že volejbal hrávam
dodnes a verím, že mi zdravie umožní ho hrávať naďalej:)
Ako často trénujete a aké úspechy ste dosiahli?
Svojho času, keď som hrávala za Sláviu, som trénovala každý
deň. Cestovali sme každú sobotu do rôznych miest po celom
Slovensku, kde sme hrali dvojzápasy. So Sláviou sme boli niekoľko násobné majsterky junioriek a získali sme 2 prvenstvá - s
možnosťou postupu do extraligy - v 1. lige žien. Keď som posledné dva roky hrávala 2. ligu žien, tak sme raz obhájili prvenstvo a raz sme obsadili 2. miesto. Časom som sa začala venovať
súčasne s halovým volejbalom, aj plážovému volejbalu. Momentálne trénujem približne 2-3 krát týždenne. Plážový volejbal
je neoddeliteľnou súčasťou leta a tak so spoluhráčkou navštevujeme toľko turnajov v plážovom volejbale, koľko nám čas
umožňuje. Cez zimu sa budeme pripravovať na ďalšiu sezónu.

Čo pre Vás znamená volejbal a čo si z neho prenášate aj do
práce?
Volejbal je moja športová láska. Myslím si, že každý má svoj
koníček, ktorým sa vie psychicky odreagovať od každodenného
zabehnutého života a pre mňa je tým koníčkom práve volejbal.
Počas hry volejbalu doslova vypnem, fyzicky sa vyšťavím a na
ďalší deň som schopná naplno fungovať v práci. Volejbal ma
viedol k vytrvalosti, cieľavedomosti a v neposlednom rade kolektívnosti a spolupráci s ľuďmi, s ktorými som v kontakte.
Riešili ste niekedy dilemu, či sa volejbalu nebudete venovať
profesionálne?
Dilemu som asi nikdy nemala. Posledné roky v Slávii som sa
výkonnostne nikam neposúvala a keďže som už vtedy študovala na vysokej škole, bolo mi viac prirodzené venovať sa
škole, ako profesionálnemu volejbalu. Potvrdilo to štúdium v
zahraničí, po ktorom som sa rozhodla ukončiť spoluprácu so
Sláviou a hrať volejbal v inej sfére. Hrala som 2 roky MIXovú
Bratislavskú ligu s mužmi, kde sme tiež obsadzovali popredné priečky a ako som spomínala 2. ligu žien. Nasledujúci rok
plánujem trénovať iba plážový volejbal a aj v ňom dosiahnuť
lepšie výsledky, nakoľko kombinovať hru volejbalu na pevnom
povrchu a na piesku je veľmi náročné.
Ako a čím by ste presvedčili
kolegov, aby si s Vami zahrali
aspoň rekreačne?
Kolegovia, ako som sa už na
niekoľkých športových dňoch
sama presvedčila, potvrdili svojimi
schopnosťami, že vedia volejbal
hrať. Zahrať si volejbal s dobrou
partiou ľudí je to najlepšie, čo
môžete zažiť. Ak aj hra nie je ideál- Ing. Michaela Kysucká
na, je tam niekto s kým sa môžete
Zamestnaná od: 2013
zasmiať a v konečnom dôsledku
Pracovná pozícia: stavbyvedúca
máte pozitívny pocit zo dňa.
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Stavbárska mozaika
Recept

Petit tians s grilovanými
kuracími prsiami
Suroviny (4 porcie)
cibuľa 300 g, olej 4 dcl, cuketa 320 g, cherry paradajky 200 g,
strúhanka, tymián, kuracie prsia 400 g, zemiaky 1200 g, mlieko,
maslo, smotana, soľ, čierne korenie.
Postup
Cibuľu nakrájame na jemno a orestujeme dosklovita. Cuketu nakrájame na jemné kolieska, zblanšírujeme a následne
schladíme. Cherry paradajky nakrájame na kolieska. Pripravíme
si formičku, do ktorej, to budeme vrstviť a v ktorej to budeme
zapekať. Vrstvíme cibuľu, cuketu, osolíme, okoreníme, jemne
posypeme tymiánom, dáme cherry paradajky a osolíme, okoreníme. Posypeme zvrchu jemne strúhankou a pokvapkáme olivovým olejom. Dáme zapiecť na 180 stupňov, cca 10-12 minút.
Servírujeme bez formičky. Podávame s grilovanými kuracími
prsiami a zemiakovým pyré, na ktoré môžeme posypať cviklu.

Zlepšovák

Stavbárska finta
Problém:
Do novostavby prichádza návšteva, ale interiér ešte
nie je plnohodnotne zariadený. Jedinou možnosťou, je
posedenie v záhrade alebo na terase. Ani v tejto časti
sa však nenachádza záhradný nábytok a preto je nutné
improvizovať a využiť rôzny stavebný materiál.

www.restauraciaarena.sk

Vtip
Šéf s ťažkým povzdychom hovorí svojmu podriadenému:
Človeče, to je strašné! Vy všetko robíte pomaly. Pomaly
pracujete, pomaly chodíte, pomaly jete... Robíte vlastne niečo
rýchlo?
ON: Ááale ánoo, rýchlo sa unavím.
Robotník padá z lešenia a spolupracovníci naňho zhora
kričia: Fero, pridaj, letí za tebou tehla!
Chlapi pracujú na stavbe. Fero sa pošmykne a zletí z tretieho
poschodia. Pád našťastie prežije, avšak príde o jedno ucho.
Na druhý deň, keď ho kolega zbadá mu hovorí:
Fero, tebe sa zlepšil zrak?!
Prečo si to myslíš?
Šak už nenosíš okuliare!

Slovíčko

Riešenie:
Postavíme si vlastnú záhradnú lavičku. Na jej poskladanie budeme potrebovať 12 tvárnic, 4 hranoly o
rozmeroch 4x4x10 cm, sedák, matrac alebo vankúše.
Tvárnice rozdelíme na polovicu a poukladáme ich
kombinovane po oboch stranách na seba. Vzniknú nám
tak pevné a stabilné bočnice. Cez ich otvory vo vrchnej
časti, nasunieme hranoly a sedacia časť je hotová. Aby
sa návšteve príjemne sedelo, na záver pridáme aj mäkkú hornú vrstvu. V prípade, že sa nám takéto riešenie
pozdáva a chceme ho využiť aj do budúcna, môžeme
kvôli estetike tvárnice a drevo ešte natrieť, aby nám
farebne ladilo s dizajnom exteriéru.

Vápno
Prvé dôkazy o používaní vápna ako stavebného materiálu
siahajú až do obdobia 4000 pred n.l. a boli to Egypťania,
ktorí použili vápenné omietky pri stavbe pyramíd. Nálezy z
východného Turecka naznačujú, že začiatky používania vápna
v maltách boli už pred 14 000 rokmi. Rozšírenie masového
používania vápenných mált, prakticky na priemyselnej úrovni,
však zaviedli až v Rímskej ríši. Vitruvius, rímsky architekt ponúka
prvý známy „recept“, na namiešanie vápennej malty.
Malty obsahujúce vápno a piesok, potrebujú oxid vápenatý z
ovzdušia, aby vytvrdli – karbonizovali - a tak sa prakticky premenili späť na vápenec.
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Preverovanie reklamácie

Pracovná pozícia vo firme

Reklamuje sa úplne
všetko
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. Petra
Chovančáka, opýtali priamo na zákulisie jeho
pracovnej pozície.

Čo je Vašou hlavnou pracovnou náplňou?
Hlavnou náplňou je posudzovanie, evidencia a odstraňovanie
všetkých reklamácií, ktoré sú uplatnené na našu spoločnosť.
Keďže na väčšine stavieb sme generálnym dodávateľom stavby,
sme pre väčšinu investorov prvý partner na koho sa obracia, ak
sa na odovzdanej stavbe vyskytnú reklamácie. Reklamačná doba
je zväčša 5 ročná, v prípade striech 10 ročná. Po celé toto obdobie má investor nárok na uplatnenie reklamácií. Ak si zoberieme,
že naša spoločnosť ročne odovzdá 8 až 10 stavieb, vieme si
vypočítať z koľkých stavieb nám prichádzajú reklamácie.
Ako vyzerá Váš štandardný pracovný deň?
Pracovný deň by sa dal rozdeliť na 2 oblasti. Administratívna
činnosť resp. výjazd na jednotlivé stavby s následným posudzovaním v prípade, že sa jedná o oprávnenú reklamáciu,
návrhom riešení a odstránením uplatnenej reklamácie subdodávateľskou spoločnosťou alebo našou firmou. Keďže procesu
výstavby sa zúčastňuje veľa subdodávateľských firiem, je
potrebné presne zistiť, špecifikovať a určiť, kto je za tú konkrétnu
reklamáciu zodpovedný. Väčšinou nie je zodpovedný nikto :)

Prečo je táto pozícia vo firemnej štruktúre potrebná?
Vzhľadom na množstvo realizovaných stavieb je potrebné, aby
boli evidované centrálne. Riešenie a odstraňovanie, vyplýva
aj z našich zmluvných záväzkov voči investorom. Myslím si, že
je to v súčasnosti jedna z pomerne dôležitých vecí, s ktorými
investor pri výbere a hľadaní realizátora stavby počíta. V ideálnom prípade by každý projektant a stavbyvedúci mal určitý čas
pracovať na stredisku reklamácií, aby mohol porovnať a získať
spätnú väzbu o tom, ako sa správajú stavby po určitom čase.
Čo Vás na tejto robote najviac baví?
Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale stavebníctvo je neuveriteľne zložitý a obsiahly proces a je doslova umením, realizovať
kvalitnú a dlhodobo funkčnú a spoľahlivú stavbu. Každá stavba
je originál a je veľmi ťažké zrealizovať ju bez chýb. Množstvo
stavieb, ktoré zrealizovala naša spoločnosť a ktoré som mal
možnosť spoznať, mi umožňuje získať veľký prehľad vo veľmi
veľa veciach. Množstvo nových materiálov, konštrukcií a technológií mi umožňuje porovnávať. Aj keď sa to na prvý pohľad
nezdá, nie všetky materiály, technológie a konštrukcie sú
zaručene dobré. Vždy musí prejsť určitá doba, aby sa systém či
materiál v praxi osvedčil.
Na akú najzaujímavejšiu situáciu si spomínate?
Máme mnoho reklamácií, ktoré sa týkajú zvieratiek napr. netopiere, myši, psy, vtáky, slimáky a pod. O každej z nich by sa dal
napísať román. Napríklad nám jedna klientka v zúfalstve telefonovala, že pod odvetranou fasádou sa nachádzajú včely, na
ktoré je alergická. Na našu reakciu, že sa nejedná o reklamačnú
vadu nám bolo oznámené, že fasádu sme realizovali my, teda
z toho vyplýva, že včely sú naše a musíme to riešiť. Pri dnešnej
vybavenosti a technike na stavbách, sú už ľudia veľmi pohodlní.
Naposledy jeden klient reklamoval nefunkčné senzorové svietidlo na chodbe, pričom pri preverovaní reklamácie sme zistili,
že svetlo je na vypínač.
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Káder pre sezónu 2016/2017

Športová rubrika

Iuventa do toho!!!
Po dosiahnutí tretieho triple v sezóne 2015/2016,
nemohli zaspať v Iuvente Michalovce na vavrínoch. Víťazné trofeje vo WHIL, Majstrovstvách
Slovenska a v Slovenskom pohári, zaväzujú k
poctivej práci aj naďalej. Príprava na sezónu
2016/2017, sa tak prakticky začala ihneď po
skončení tej predchádzajúcej.
Pohyb v kádri
Hoci sa zvykne vravieť, že víťazná zostava sa nemení, v kádri
hádzanáriek došlo k podstatným zmenám. Niektoré boli dobrovoľné, ďalšie priniesol nielen hádzanársky život. Iuvenťáčky sa
tak budú musieť zaobísť bez svojej kapitánky Tatiany Fiľkovej
- Trehubovej, na ktorú čakajú materské povinnosti. Klub opúšťa
aj ďalšia dlhoročná opora Julia Kucherová, ktorá túži po novej
motivácii, no a aby toho nebolo málo z bránky odchádza Lucia
Gubiková, kvôli pretrvávajúcim zdravotným problémom. Ich
miesta v zostave má nahradiť nová krv, ktorá by mala mať porovnateľnú kvalitu. Do Michaloviec preto prichádza chorvátska
stredná spojka Slavica Schusterová, ktorá prišla zo slovinského
ŽRK Minotest Ajdovščina a ľaváčka Katsiaryna Dubovcová, ktorá
zase do metropoly Zemplína prišla z tímu HC Gomeľ.

Memoriál Tomáša Jakubču
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Slavica Schusterová nová posila v akcii

Príprava
Príprava hádzanáriek na novú sezónu trvala osem týždňov, z
toho si ukrojilo dva týždne kondičné sústredie v Liptovskom
Jáne. Ide o osvedčený model, ktorý v Iuvente nemajú dôvod
meniť. Po hrubej príprave nasledovali tri turnaje, na ktorých
sa hra dievčat nielen postupne zlepšovala, ale čo je taktiež
dôležité, s ťažkými súpermi prišli aj dobré výsledky. Iuventa
Michalovce obsadila na turnaji v Kisvárde druhé miesto, domáci
Memoriál Tomáša Jakubču vyhrala a v rumunskom Romane
skončila strieborná. Bodkou za prípravou bol dvojzápas v
Székesfehérvári, ktorý bol generálkou na Ligu majstrov, najmä z
pohľadu zaťaženia a regenerácie.
Ciele
V slovenskom hádzanárskom veľkoklube sú niektoré ciele automatické, predovšetkým kvôli nadštandardnému finančnému,
materiálovému a odbornému zázemiu, ktoré tu vytvárajú
sponzori, funkcionári a tréneri. Do tejto kategórie určite patrí
cieľ jednoznačne dominovať na domácej scéne. K tomu sa
pomaly ale isto, už pravidelne pridáva aj víťazstvo v spoločnej
slovensko-českej súťaže v hádzanej žien WHIL. Odmenou za dlhoročné úsilie na hádzanárskej scéne by malo byť účinkovanie
v Lige majstrov. Iuventa Michalovce sa po štyroch dlhých
rokoch prihlásila do tejto kategórie, lebo všetci v klube túžia po
historickom úspechu. Tým je postup do skupinovej fázy. Aby sa
tak stalo, dievčatá musia vyhrať kvalifikačný turnaj v slovinskej
Ľubľane, ktorý je na programe začiatkom septembra a poraziť
tam v semifinále domáci celok RK Krim a vo finále víťaza z dvojice poľský Lublin a talianske Conversano. Iuventa do toho!!!

Grant ,,Na pevných základoch”
Chemkostav, a.s tento rok v septembri oslavuje 20.
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti by sa
chcela spoločnosť podeliť so svojimi úspechmi aj s
deťmi a mládežou v Michalovciach a okolí. Chemkostav preto týmto vyhlasuje Grant - ,,Na pevných
základoch”.
Grant je určený školám, školským zariadeniam, umeleckým
školám, nadáciám, rôznym štátnym, súkromným, cirkevným
a verejným subjektom, ktoré sa venujú talentovaným deťom
a mládeži a majú prácu s deťmi a mládežou priamo v popise
svojej činnosti.
Cieľom projektu je predstaviť obyvateľom Michaloviec talentované deti a mládež a podporiť ich v doterajšej činnosti.
Grant môžu získať a na verejnom podujatí na Námestí osloboditeľov, dňa 30. septembra, budú môcť vystúpiť len tí, ktorí
riadne a včas vyplnia a zašlú formulár. Ten sa nachádza na
adrese www.chemkostav.eu
Vyplnenú žiadosť pošlite do 20. septembra poštou na adresu:
Chemkostav, a.s., ul. K. Kuzmányho 22, 071 01 Michalovce;
heslo: GRANT
alebo e-mailom:
20rokov@chemkostav.eu
Chemkostav, a.s. uchádzačom o grant rozdelí celkovo 4000
EUR!

20 rokov sme tu pre vás
Akcia pre verejnosť:
dátum konania: 30. september 2016
miesto konania: Nám. Osloboditeľov, pred Mestským úradom
Michalovce,
čas konania: 16:00 - 18:00 hod.
• Moderuje populárna slovenská dvojica Junior a Marcel
(Marcel Forgáč a Milan Zimnýkoval)
• Detský folklórny súbor Zemplínik – tanečné vystúpenie
• Igor Kucer a Emotion Group – hudobný projekt ANDY
WARHOL – piesne mojej matky Júlie so sprievodom a
podporou na LED obrazovke
Vystúpenie talentov - 10. výročie založenia firmy

• Tanečný súbor Grácia – 4 tanečné páry, mix latinsko-amerických tancov
• VÍŤAZI GRANTU – cca 3 - 5 minútové verejné vystúpenie pre
jedného víťaza (domáce subjekty z regiónu, v celkovej dĺžke
trvania 30 minút)
• Peter Bič Project – hudobná produkcia jednej z najpop
ulárnejších slovenských kapiel súčasnosti

Skupina Desmod
na pódiu

• Pre deti maľovanie na tvár a modelovanie z balónov
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Nájdi 10 rozdielov

Novomanželia Števaňákovci
Dňa 13. augusta 2016 uzavrel sviatosť manželstva náš kolega
Patrik Števaňák, spolu so svojou snúbenicou Máriou. Stalo sa
tak v rímskokatolíckom farskom kostole v Oravskej Jasenici.
Svadobná hostina sa uskutočnila v miestnom kultúrnom dome.

Mladomanželom prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia!

Súťaž o hodnotný darček!
Vizualizácia akej stavby sa nachádza na titulnej strane novín?
Odpovede zasielajte na adresu media@chemkostav.eu alebo ich odovzdajte na
recepcii našej spoločnosti.
Výherca z minulého čísla:
Ing. Marián Falis

Tajnička na voľný čas

1
2

Naše ratolesti

Posledné písmeno prvého výrazu je zároveň
prvým písmenom druhého výrazu.

3
4

1. Držanie tela - Starožidovský boh, jahve
2. Pomaly, po česky - Druh zeleniny
3. Premasti - Ženské meno 1.6.
4. Presunutie - 7. deň v týždni
5. Disky so zvukovým záznamom - Ženské
meno 24.11.
6. Voňavka (hovorovo) - Zmenšený model
7. Prúty - Svetadiel
8. Podpísanie - Miestnosť na spanie
9. Pískanie - Číslo 3
10. Pevná schránka - Očistenie
11. Tropický les - Dospievajúce dievča
12. Výsledok delenia - Určený čas, termín
13. Prisúvanie - Veľké úsilie
14. Pokuta za nedodržanie - Séria kníh
rovnakého druhu
15. Slovko ospravedlnenia - Zimná pokrývka
hlavy
16. Africká opica - Neónová výbojka
17. Morskí lupiči - Vidina, sen
18. Kto vie plávať - Brnkací hudobný nástroj
19. Regály - Týkajúca sa etiky

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

pomoc: PENÁLE, ILÚZIA

Autor: Ján Bončík

Riešenie tajničky z minulého čísla:
BYTOVÝ DOM HARMÓNIA

Slávka 13 rokov a Dagmarka 2
roky Truhlíkove.

Emka Repková 2 roky.

Jubileá našich kolegov
(Jún - August 2016)

Meno
Ďurečko Miloš
Šimonič Teodor

Jubileum
50
75
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