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Chemkostav
Firemný štvrťročník spoločnosti Chemkostav, a.s.

Vstúpili sme do ďalšieho roka
7

. januára 2014 spoločnosť Chemkostav, a.s. slávnostne
zahájila nový rok, v tradičných priestoroch reštaurácie
IDEA v Michalovciach. Oddýchnutí, plní novej energie sme
spoločne vstúpili do ďalšieho pracovného roka. Aj napriek
nie príliš priaznivej situácii, ktorá bola na stavebnom trhu

posledné obdobie, sme odhodlaní tvrdou prácou zachovať spoločnosti Chemkostav, a.s. popredné miesta v rebríčku top stavebných firiem na Slovensku. Byť neustále
lepší, úspešní a schopní trvalo spoločnosť rozvíjať, to boli
aj želania vedenia spoločnosti, počas svojich príhovorov

str. 2

Vážna diagnóza
Počas slávnostných príhovorov

na slávnostnom otvorení roka. Podujatie
sa nenieslo len v tradičnom vzdelávacom
duchu, ale okrem pravidelného školenia
zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdravia, sa rozdávali gratulácie a

Zamestnanci spoločnosti

poďakovania zamestnancom za dlhoročnú
prácu a životné jubileá dosiahnuté v predošlom roku. Odmenení zamestnanci si
okrem symbolu vďaky, vo forme pamätnej
medaily, odnášali aj finančnú odmenu.
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ODMENENÍ ZAMESTNANCI
Za 10 odpracovaných rokov
Radko Balog, Ľubomír Bochmač, Ing. Vladimír
Černiga, Jana Čiráková, Štefan Durkoš, František
Fedorišin, Marián Hazuga, Vladimír Ivan, Jaroslav
Ketsem, Ing. Marcel Kindl, Ing. Jana Kolesárová,
Ing. Miroslav Leškovský, Pavol Mydlo, Štefan
Ocenenia

Nemčík, Vladimír Ostovrchy, Ing. Patrik Sabov,
František Seliga, Anton Sijarto, Štefan Štefaňák,
Milan Tkáč, Pavol Vaško.

Za 15 odpracovaných rokov
Ing. Jozef Baláž, Jozef Danko, Václav Havrila, st.,
Jozef Jurčo, Ľudmila Knežová, Ing. Viliam Paľo,
Milan Sabovčík, Jozef Spišák, Ladislav Tkáč,
Miroslav Valigurský.

European Business Awards
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Životné jubileá 2013
Peter Behun (50), Ladislav Kincel (50), Ing. Miroslav Murín (50), Ladislav Švec (50), Milan Tkáč
(50), Tomáš Žigmund (50), Michal Bendžuch (60),
Štefan Nemčík (60), Andrej Ruják (60).

BLAHOŽELÁME a prajeme veľa
úspechov do ďalších rokov...

Ohýbareň a doprava
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Vážna diagnóza

J

e čas na rekapituláciu všetkého
dobrého aj zlého, čo priniesol rok
2013. Práve skončené obdobie sme
pri rozhovore analyzovali spolu s Ing.
Tiborom Mačugom - predsedom predstavenstva spoločnosti Chemkostav,
a.s. Ponúkame Vám priame odpovede,
ktoré nastavujú zrkadlo aktuálnemu
dianiu vo firme.

Ako hodnotíte rok z pohľadu vedenia spoločnosti?
Hodnotí sa mi to naozaj ťažko, keďže
uplynulý rok sa pre nás bohužiaľ niesol v znamení nešťastného čísla 13. Za
všetko hovoria štatistiky, ktoré jasne
ukazujú, že sme nesplnili plánované
ciele. Oproti predchádzajúcemu obdobiu evidujeme obrovský prepad v
objeme výroby, čo sa logicky odzrkadlilo aj na hospodárskom výsledku. Rok
2013 je pre mňa veľkým sklamaním.

Ako veľmi sa pod tieto nelichotivé
štatistiky podpísala kríza?
Iba malou mierou. Musím otvorene
povedať, že si za to môžeme sami.
V prvom rade nám chýbala zákazková
náplň, veď rok 2013 sme začínali na
mizivej hodnote 18 percent a aj napriek úsiliu v závere sme to už nedokázali dobehnúť. Pokračovalo to neutešenou situáciou na ekonomickom úseku.
Ten fungoval pasívne ako štatistický
úrad, vôbec nesignalizoval problémy a
hrozby, nedostávali sme spätnú väzbu
o realite. To malo za následok chyby
v rozhodovaní, predovšetkým na poli
optimalizácie. Keďže sa neprijali adekvátne racionalizačné opatrenia, ťahalo nás to ku dnu.

Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva

Našli sa v roku 2013 aj pozitíva?
Pozitívom bolo, že sme práve vďaka
problémom, dokázali firme stanoviť
diagnózu a tak ju môžeme vyliečiť.
Chybné procesy tu boli aj v minulosti,
no keďže sme sa niesli na vlne úspechu, komplikácie sa prejavovali len
okrajovo. Teraz sa chyby ukázali v plnej
nahote a už sa v budúcnosti nemôžu
nikdy zopakovať. Chceme to garantovať aj z pozície majiteľov a preto sme
sa začali osobne opäť venovať kontrole kľúčových každodenných činností.
Musíme sa jednoducho vrátiť na svoje
ťažko vybojované pozície, keďže inej
cesty niet. Ináč to negatívne pocítia
naozaj všetci vo firme.

Ako sa pozeráte na rok 2014?
Poučili sme sa a to je mimoriadne dôle-

žité! Už teraz máme zazmluvnených
cca 60 percent z plánovaného objemu
výroby na tento rok, vďaka zvýšenému
úsiliu na poli marketingu. Neopakovala sa tak chyba ako naposledy, keď
sme zaspali na vavrínoch. Súčasne
sme naštartovali optimalizáciu, ktorá
sa dotkne všetkých zamestnancov, kde
časť z nich prejde na výhodnejšiu formu spolupráce pre obe strany. Zároveň
dúfame, že všetkých poteší plánované
zvýšenie platov, keďže si uvedomujeme, že v tejto sfére nedošlo za posledné 3 roky ku žiadnym korekciám.
Chceme tak vyslať jasný signál, že
Chemkostav je stále stabilnou a konkurencieschopnou stavebnou firmou.
Dúfame, že aj tento krok bude našich
ľudí motivovať k tomu, aby aj v neľahkých časoch naplno ukázali aký potenciál sa v nich ukrýva.

Stavby v obrazoch - aktuálne z realizácie

Boli z toho vyvodené aj dôsledky?
Samozrejme bez toho to nejde. Urobili
sme určité personálne zmeny a museli sme sa rozlúčiť s približne 30 zamestnancami na všetkých úrovniach.
Momentálne prebieha vo firme akýsi
reštart. Všetci ľudia, vrátane vedenia
spoločnosti, majú k dispozícii akési 6
mesačné skúšobné obdobie, aby presvedčili majiteľov, že sa im znova môže
dôverovať. V polovici roka 2014, teda
budeme bilancovať a prijímať ďalšie
strategické rozhodnutia.
1. Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov; 2. Čistá řeka Bečva II-A; 3. Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO; 4. Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava - I. Etapa; 5. Južné mesto - primárna infraštruktúra - vodohospodárske siete
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Ako sme začínali
Z histórie firmy v rokoch 2004 - 2005

N

eexistuje aby sa akákoľvek stavba začala bez toho, aby
o tom vedela. Hovoríme o Jane Čirákovej, ktorá vo firme
pôsobí od roku 2003. Na otázky týkajúce sa obdobia spred
10 rokov odpovedá okamžite a bez zaváhania.

Môžete nám prosím vysvetliť ako to je možné?
Pôsobím na pozícii asistentky vedúceho výroby. Som teda
akýsi styčný dôstojník medzi stavbou a firmou. Musím mať
prehľad o všetkých robotníkoch, ktorí sa na stavbách nachádzajú. Niekedy fungujem ako dispečing. Neraz sa stane,
že sa mi ozve stavbyvedúci s požiadavkou a ja už viem premiestniť ľudí tak aby sa práca stihla. Som síce žena ale chlapi ma rešpektujú, pretože som pracovala aj v teréne, takže
ich viem aj pochopiť.

Jana Čiráková

Pamätáte si naozaj všetko z minulosti?

Ktoré stavby boli v danom období zaujímavé?

Tak to iste nie, ale mám takú originálnu pomôcku. Vediem
si totiž vlastnú súkromnú evidenciu o každej stavbe. Len
čo otvorím zošit mám dokonalý prehľad, kto na nej pôsobil a ako dlho. Pri pohľade na roky 2004 a 2005 napríklad
prezradím, že firma v tom čase fungovala na princípe troch
stredísk. Jedno bolo v Michalovciach, ďalšie na strednom
Slovensku a potom aj v Bratislave. Bol to dôsledok toho, že
sme mali stavby po celej krajine a takto to bolo po organizačnej stránke výhodné. Na čele stál vždy strediskár, ktorý
mal pod sebou 2-3 stavbyvedúcich a tí ďalej rozdeľovali
úlohy jednotlivým majstrom.

Stále sme stavali stavby pre obchodné reťazce. To boli
rýchle projekty a keďže sme ich už realizovali mnoho, chlapi to robili takmer naspamäť. Azda aj preto ich familiárne
volali „skladačky“. Veľmi zaujímavou stavbou z hľadiska
zručnosti bola Rekonštrukcia vodohospodárskeho uzla v
Petrovciach. Tam išlo množstvo ton železa a toľko betónu,
že tam domiešavače jazdili nonstop aj v noci. Spomenúť
musím aj naše pôsobenie na východnej hranici. Postavili sme tam všetky policajné oddelenia ako aj centrálu
v Sobranciach. Ľudia, ktorí boli pri tom na to dodnes spomínajú, pretože vytvorili veľmi silný kolektív a kamarátstva
na celý život.
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Zoznam stavieb začatých v rokoch 2004-2005:
1.
Petrovce- rekonštrukcia vodohospodárskeho uzla VD Zemplínska Šírava
2.
Hypernova Rimavská Sobota
3.
Rekonštrukcia Dukelské kasárne Prešov
4.
Michatek Priemyselný park- III. stavba, Michalovce
5.
Hypermarket Tesco, Rožňava
6.
Objekty Oddelenia hraničnej kontroly policajného zboru
7.
Elektráreň Ružbašská Miľava
8.
Hypermarket Tesco, Humenné
9.
AUDI centrum Košice
10. Výrobný areál HP Prevádzka Považany
11. Rekonštrukcia Úradu práce, sociálnych veci a rodiny, Michalovce

03/04 - 12/04
05/04 - 08/04
06/04 - 03/05
10/04 - 01/05
04/05 - 08/05
05/05 - 11/06
05/05 - 04/07
07/05 - 10/05
09/05 - 06/06
10/05 - 05/06
12/05 - 07/06
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Ako rastie stavba „PANORAMA CITY“

P

ri návšteve stavby Polyfunkčný súbor Panorama City,
Bratislava, sa to tam hemžilo ako v mravenisku. Na každom kúsku staveniska ste mali možnosť vidieť pracujúcich
robotníkov. Rovnako aj 4 žeriavy, stroje a zariadenia, rozmiestnené po stavenisku, boli v neustálom pohybe. Stavba
doslova rastie pred očami. Pri práci sme vyrušili jedného zo
stavbyvedúcich, Petra Šídelského, aby nám poskytol detailnejší pohľad na priebeh výstavby.

Ako dlho ste súčasťou realizačného tímu pre stavbu
Panorama City?
Na stavbu som bol pridelený v októbri minulého roka ako
stavbyvedúci. Bolo to presne v čase, keď sa riešili záležitosti ohľadne zakladania stavby a zámeny subdodávateľskej
firmy. Z počiatku to vyzeralo ako vážny problém, ale všetko
sme promptne vyriešili bez negatívneho dopadu na časový
harmonogram.

Istý čas ste pôsobili aj pri výstavbe projektu III Veže
v Bratislave. Čím je výstavba tohto projektu odlišná?
Každá stavba si vyžaduje špecifický prístup a rovnako aj
táto. Je náročná pre riadenie stavby, hlavne čo sa týka organizácie práce. Všetky činnosti musíte mať správne načasované. Vytvorili sme profesionálny tím ľudí, ktorý sa k svojej
práci stavia zodpovedne. Sme vďační dodávateľovi betónu
za profesionálny prístup. Sú dni, kedy v časovom horizonte
18-24hod. betónujeme až 1000m3. To vyžaduje skutočne
dobrú organizáciu a súčinnosť dodávateľov. V porovnaní s
výstavbou III Veží, máme na tomto stavenisku neporovnateľne väčší priestor pre pohyb a uskladňovanie materiálu.
Nepracujeme v konzorciu, ale za riadenie výstavby a realizáciu si zodpovedáme sami. Výstavbu oboch veží plánujeme realizovať súčasne. Nerozdeľujeme ju na etapy. Čo sa
týka ďalších odlišností, komplikovanejšia je práca s debnením. Pri výstavbe 5 podlažnej podstavy, kde je nad prízePohľad na výstavbu zo žeriava

Peter Šídelský, stavbyvedúci

mím navrhnutý 4. poschodový garážový dom, realizujeme
debnenie do spádu, čo má špecifický dopad na čas a materiál. Pracujeme na predĺžené pracovné zmeny, čo znamená,
že sa počas dňa vystriedajú dve pracovné partie. Najmä vo
večerných hodinách je najväčšia záťaž na betonáž.

Aká je spolupráca s investorom?
Spolupráca s J&T je pre nás nová skúsenosť. Doposiaľ sme
s týmto investorom nerealizovali žiaden projekt. Ako som
spomínal, pri takýchto objemových projektoch je prvoradá súhra a spolupatričnosť všetkých zúčastnených strán. A
to nám tu zatiaľ nechýba. Stretávame sa všetci pravidelne
každý týždeň na kontrolných dňoch. Čo sa týka samotnej
realizácie, vynakladáme všetko svoje úsilie na to, aby sme
investora nesklamali a odovzdali mu dielo v kvalite a načas.
Projekt Panorama City je výnimočný nielen svojim tvarom, ale i výškou. Dominantou sú dve 33 poschodové veže
v atypickom tvare trojuholníka. Ponúkne 606 bytov rozmanitých interiérových riešení, zelený park, obchody, kancelárie, reštaurácie, bary a služby. Ukončenie I. etapy výstavby
- skelet, je zmluvne plánovaný na 21. január 2015. Realizačný tím však vynakladá všetko svoje úsilie, aby výstavba
bola ukončená do tohtoročných Vianoc.

Počasie hrá v prospech stavbárov

A

j keď táto zima zatiaľ neuspokojila lyžiarov, stavbári z
nej doslova ťažia. Decembrové a januárové priaznivé
počasie prispievalo k nepretržitej stavebnej práci. Stavebné
objekty, ktoré realizuje Chemkostav, mohli tak pokojne rásť.
Aby to neznelo tak dokonalo, spomenieme krátku odstávku všetkých 4 vežových žeriavov na významnom projekte
Panorama City, ktorých prácu bolo nutné z bezpečnostných dôvodov prerušiť na cca 3 dni, pre nepriaznivý vplyv
vetra, ktorý dosiahol rýchlosť viac ako 17m/s. Očakáva sa
však prudká zmena počasia a skutočná zima klope na dvere.
Stavbári veria, že bude prívetivá a vo veľkej miere nenaruší
ich plánovaný harmonogram výstavby projektov.
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Plnou parou vpred

M

edzi ľuďmi z oblasti informačných technológií sa zvykne vravieť, že to čo ste si kúpili včera, môže byť už
dnes zastaralé. Vývoj skrátka napreduje míľovými krokmi
a tomu, komu ujde pomyselný vlak, môže hroziť odchod do
zabudnutia. Ani stavebná oblasť nie je v tomto smere žiadnou výnimkou. Aj preto sa vo firme na prelome rokov udiali
zásadné zmeny. Patronát nad nimi mala dvojica Bc. Tibor
Mačuga ml. a Ing. Tibor Kendereš.

M

Čo všetko sa konkrétne zmenilo?

Je vidieť rozdiel aj v externom prostredí firmy?

M

: Máme modifikovaný riadiaci a informačný systém
RSV, teda „Riadenie Stavebnej Výroby“. Na ten nadväzuje úplne nový ekonomický a účtovný softvér. Zároveň
sme do praxe uviedli aj zbrusu nový modul elektronického
schvaľovania dokumentov. Toto sú aktuálne trendy v našom odvetví a vo firme sme cítili potrebu, že práve toto je
pre nás správna cesta.

M

K

K

: Aj keď to nie je na prvý pohľad vidieť, kompletne sme
prekopali technologické zázemie firmy, ktoré so zmenou
systémov súvisí. Investovali sme do nových a výkonnejších
serverov a sieťových dátových úložísk, zväčšili sme konektivitu, navýšili počet pripojovacích uzlov, zvýšili bezpečnosť
prístupu, zefektívnili spôsob zálohovania, zoptimalizovali
formy vyhľadávania a vysoký dôraz sme kládli aj na ochranu cloudových údajov a firemnej bezpečnostnej politiky.

Ako sa tieto zmeny prejavujú vo firme?

K

: Veľmi podstatné na týchto zmenách je to, že všetky
časti sú vzájomne prepojené. Vďaka tomu, sa teda žiadna činnosť nevykonáva duplicitne. Šetrí sa tým čas a aj
mzdové prostriedky. Úplne sme odstránili akýkoľvek fyzický pohyb firemných materiálov. Všetko sa pri prvom kontakte prevedie do elektronickej formy. V tomto stave to je
okamžite prístupné kedykoľvek, kdekoľvek a každému kto
to potrebuje, má na to oprávnenie a adekvátne technické
prostriedky.

Novinka!

: Ľudí vo firme sme na to pripravovali postupne. Majú
za sebou školenia, teda zmena neprichádza zo dňa na
deň. V podstate ide v niektorých oblastiach o prirodzenú
evolúciu toho čo používali doteraz, aj keď iné grafické prostredie môže evokovať rôzne pocity. Už sa prejavujú aj prvé
benefity, najmä z pohľadu vrcholového manažmentu a riadenia.

: To bolo jednou z našich priorít. Chceli sme totiž jednoznačne posilniť oblasť kontroly a rôznych analýz.
Dnes máme v rukách nástroj, ktorým dokážeme efektívnejšie riadiť subdodávky, napríklad súpisy vykonaných prác
požadujeme od našich partnerov v elektronickej podobe.
Tie následne automaticky spracujeme v systéme, aby sme
odstránili možné finančné nezrovnalosti už v zárodku.
: Naše nové riešenie je výrazne výhodné pre všetkých
našich obchodných partnerov. Vytvorili sme im podrobné elektronické šablóny, pomocou ktorých s nami môžu
efektívnejšie komunikovať a zároveň majú aj sami lepší prehľad o stave ich zákazky. Ak ju vyplnia správne, ich
požiadavka bude omnoho rýchlejšie spracovaná, prebehne
zrýchlený schvaľovací proces a v prípade faktúr aj k promptnejšej úhrade z našej strany. Ako každý systém, aj tento
náš má možnosti vylepšenia a preto vidíme aj ďalšiu perspektívu optimalizácie.
Celý systém beží momentálne na plné obrátky. Duo zlepšovateľov to však ešte rozhodne nepovažuje za koniec svojej
misie. Konfigurovateľnosť jednotlivých komponentov totiž
otvára nové možnosti. Už teraz títo páni hovoria, že ich lákajú vylepšenia najmä v oblasti spracovania pošty, prideľovania úloh ...
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Ocenenia v roku 2013
Národný šampión 2013/2014 v European Business Awards

D

ňa 7. novembra 2013 si zástupcovia našej spoločnosti
na slávnostnom podujatí vo Viedni, prevzali certifikát
Národného šampióna 2013/2014 v medzinárodnej súťaži
European Business Awards (EBA). Toto ocenenie sme získali
v kategórii Zamestnávateľ roka a postúpili tým do ďalšieho

kola prebiehajúcej súťaže. Za organizátorov súťaže sa podujatia zúčastnil Adrian Tripp, generálny riaditeľ EBA, Robert
Coles, regionálny riaditeľ pre Európu, RSM International a
Stefan Walter, generálny riaditeľ pre Rakúsko, RSM International.
Ing. Tibor Mačuga na slávnostnom
preberaní certifikátu vo Viedni

Národní šampióni Slovenska, Rakúska a Slovinska

Národný verejný šampión 2013/2014 v European Business Awards

Ú

spech pokračuje. Dňa 14. januára
2014 sme boli, po prvom kole hlasovania verejnosti, vyhlásení Národným verejným šampiónom Slovenska v
2013/2014 European Business Awards.

V prvej etape verejného hlasovania bolo
pre video vstupy obdržaných cez 70,980
hlasov a Chemkostav, a.s. získal najvyšší
počet hlasov za Slovensko. Spoločnosť
bola vybraná z 375 ďalších firiem a stala sa jedným z vyhlásených 30
Národných verejných šampiónov
z krajín celej Európy. Postúpili sme tak do druhého kola verejného hlasovania, ktoré bude
prebiehať do 25. marca 2014.
Výsledkom hlasovania bude vyhlásenie Európskeho verejného
šampióna, na slávnostnom večere, dňa 27. mája 2014 v Aténach,
pre spoločnosť s najväčším počtom hlasov.

Bytový dom roka 2013

O

cenení sme boli aj na Slovensku. Stavba, ktorú realizovala
naša spoločnosť získala ocenenie
v súťaži Stavba roka. Slávnostné
odovzdávanie cien 19. ročníka
celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku
Stavba roka 2013, s prezentáciou
autorov architektonických riešení stavebných diel, projektantov,
hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných
stavbyvedúcich a stavebných

dozorov, sa konalo 21. novembra
2013 v Bratislave, v priestoroch
bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava.
Novostavba „Slnečnice, 1. etapa“
v Bratislave, získala cenu Prvej
stavebnej sporiteľne, a.s. - BYTOVÝ DOM ROKA 2013.
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Rozlúčka s rokom 2013
Vianočný večierok Chemkostavákov

U

behol ďalší rok a my Chemkostaváci sme sa opäť zišli v hoteli Kamei
na Sninských Rybníkoch, pri príležitosti predvianočného posedenia. Táto
udalosť je nepísanou tradíciou spoločnosti Chemkostav, a.s. a aj napriek
ťažkým časom v stavebnom priemysle, sme vďační za možnosť zúčastniť sa tohto slávnostného podujatia.
Je to jedna z mála príležitostí, kedy
sa môžeme všetci spoločne stretnúť,
podeliť sa o svoje zážitky a popriať si
všetko dobré do prichádzajúceho roka.
Príjemnú sviatočnú atmosféru okrem
vedenia spoločnosti a zamestnancov
Chemkostavu, vytvárali aj členovia
súboru Zemplín svojim spevom a hudbou. Zmeny v spoločnosti, ktoré sa v
priebehu roka udiali, prispeli k tomu,
že sme na večierku mohli privítať našich nových kolegov, ako aj kolegov
zo zahraničnej pobočky v Skopje, Macedónsko.
Prvé pocity a dojmy nielen z večierka,
nám poskytla naša nová kolegyňa Ing.
Zuzana Jánošová.

Práca v Chemkostave je pre Vás zahájením kariéry po ukončení štúdia
na vysokej škole. Aké sú Vaše prvé
dojmy?
Vážim si možnosť pracovať v takej veľkej stavebnej firme. Vnímam to ako príležitosť využiť svoje získané vedomosti zo štúdia priamo v praxi. Môj nástup
a zaradenie sa do pracovných činností
vnímam kladne a to najmä kvôli prístupu manažmentu a mojich kolegov.

Počas slávnostných príhovorov

Na pracovnom večierku ste boli
prvý krát. Čo Vás najviac zaujalo?
V prvom rade som bola prekvapená
z množstva mojich kolegov, ktorých
som osobne do toho času ani nepoznala. Večierok bol podľa môjho názoru
dobre organizovaný a vzniknutá atmosféra prispievala k dobrej nálade.

Ako vnímate svojich nových kolegov?
Kolektív v Chemkostave na mňa pôsobí veľmi pozitívne. Kolegovia sú ústretoví a ochotní. Na večierku sa ukázalo,
že nie sú zohratí len v práci, ale aj na

Ing. Zuzana Jánošová

spoločných podujatiach sa vedia ako
kolektív dobre zabaviť. Mala som možnosť stretnúť aj našich zahraničných
kolegov z pobočky na Ukrajine a z pobočky v Macedónsku, čo je dôkaz toho,
ako sa naša firma rozrastá. Keďže o
chvíľu vstúpime do nového roka, rada
by som svojim kolegom popriala správne naštartovanie a veľa úspechov.

Ohýbareň a doprava

S

poločnosť Chemkostav, a.s. pristupuje v tomto období k radikálnym,
no nevyhnutným opatreniam. Cieľom
je optimalizácia na každom kroku. Aj
preto padlo dôležité rozhodnutie v prípade strediska Ohýbareň.
Pohľad do ohýbarne

„Z racionalizačných dôvodov bude toto
stredisko uzatvorené. Jeho činnosti sme
dlhodobo venovali intenzívnu pozornosť, no aj napriek úsiliu sa nám nepodarilo dostať z červených čísel. Výsledky
analýzy preukázali, že je za tým skutočnosť, že nejde o našu hlavnú činnosť a
preto vzhľadom na objem výkonov nedokážeme držať krok s konkurenciou.
Stredisko tak bude zakonzervované, aby
sme zabránili škodám a znehodnoteniu.
Týmto krokom si zabezpečíme možné
opätovné naštartovanie prevádzky,
v prípade priaznivej situácie na trhu.“
Vozový park

povedal Ing. Patrik Sabov, generálny
riaditeľ spoločnosti.
Zmeny s dôrazom na efektivitu sa nevyhnú ani stredisku Doprava. Ako uviedol Ing. Patrik Sabov „Definovali sme
nové smerovanie v oblasti nášho vozového parku. Rozhodli sme sa odpredať
približne 50 percent našich kapacít. To
čo vo firme ostane, bude presunuté na
jednotlivé stavby. Od zníženia stavu vozidiel a strojov si sľubujeme úsporu na
fixných a prevádzkových nákladoch.“
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Otvorenie plesovej sezóny
Ples v Chemkostav aréne

C

hemkostav, a.s. privítal vo svojich priestoroch 7. Reprezentačný ples mesta Michalovce, ktorý sa konal v sobotu
11. januára 2014. Ples moderoval Milan JUNIOR Zimnýkoval a o plesovú zábavu sa postarali účinkujúci: tanečná škola
Grácia, hudobná skupina Q 16, Kandráčovci a IMT SMILE.

Počas plesovej zábavy

Ples Zemplínčanov v Bratislave

V
Ing. Milan Dunaj s manželkou

Slovenský pohár pre Iuventu Michalovce

H

ádzanárky klubu Iuventa Michalovce
dňa 21. decembra 2013 získali v poradí piaty Slovenský pohár, po finálovom
víťazstve s domácou Šaľou. Iuventa v
Slovenskom pohári okrem tohto víťazstva
triumfovala aj v roku 2003, či v sezónach
2007/2008, 2010/2011 a 2012/2013.

sobotu 18. januára 2014 sa v hoteli Holiday Inn konalo
jubilejné Gala stretnutie Zemplínčanov a priateľov Zemplína, 40. Večar na valale Ďuriho Králika, zakladateľa tohto
podujatia. Podujatie moderovala Jana Hospodárová. Účinkovali: folklórny súbor Zemplín, folklórny súbor ZeBra, Peter
Bič project, Backwards, Rodokmeň a DJ VIKTOR. Generálnym
partnerom bola spoločnosť Chemkostav, a.s.

JUBILEÁ NAŠICH ZAMESTNANCOV
za obdobie (november, december 2013 a január 2014)
Ing. Gabriela KROMKOVÁ
Ing. Jana JAKUBOVÁ
Marián STAŠKO
Ján DANKO		
Michal MICHALKO

35
50
50
55
55

Prajeme veľa zdravia a úspechov.
Tajnička na voľné chvíle

POSLEDNÁ ROZLÚČKA
Po víťazstve

VYHODNOTENIE SÚŤAŹÍ ZA ROK 2013

Názov stavby v Bratislave

Správna odpoveď na súťažnú otázku z čísla 04/2013:

1.
2.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. otvorila svoju novú pobočku
v Skopje, Macedónsko.
Výsledok tajničky: PANORAMA CITY

3.
4.

Víťazom sa stala Kateřina Miklová, Michalovce

5.
6.

Víťaz súťaže z čísla 02/2013:
Ľudmila Bončíková, Michalovce

7.
8.

Víťaz súťaže z čísla 01/2013:
Michal Tobiaš, Michalovce

BLAHOŽELÁME!

6. hlavné mesto štátu Havaj
7. slávny futbalový rozhodca
8. spevák U2
9. africký štát
10. autor diela Hájnikova žena
11. rímske číslo 1505
12. najhlbšie jazero sveta

1. autor diela sochy Dávid
2. dialničný tunel na Slovensku
3. slávny francúzsky generál
4. ôsmy stupeň v Moshovej
stupnici tvrdosti minerálov
5. lyrická básnicka forma

9.
10.
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