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Príspevok na rekreáciu
Odporúčajte prácu u nás
Stavbársky deň

umožňuje ušetriť čas a zamerať sa

Novovytvorená oblasť zaznamená-

na nové krajiny, s ktorými mám tak

va celkový finančný obrat približne

možnosť lepšie sa oboznámiť.“

Zóna pozostáva z 12 krajín.

vými a bývalými krajinami zóny?

Ako toto rozšírenie ovplyvnilo

Hlavným rozdielom je fakt, že

vaše povinnosti?

nové krajiny nemajú veľké verejné

Mám viac práce, preto som sa

projekty, na ktorých môžeme

usíme sa starať o to, čo

rozhodol vytvoriť dve podoblasti

pracovať v bývalej stredoeurópskej

v prvom rade tvorí COLAS

- Poľsko, Česko a Slovensko pod

M

výzvach a stratégii na tento rok.

Island

Po zmenách v skupine COLAS

Česko

v apríli 2018 bola pozícia značky
Športové podujatia s firemnou konkurenciou doma aj v Európe (strana 19).

Na titulnej strane

na našom kontinente definovaná

Poľsko

nanovo. K Česku, Chorvátsku,
Dánsko

Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Ru-

Slovensko

munsku, Slovinsku a Slovensku sa
pridali ďalšie štyri krajiny a vznikla
nová oblasť - COLAS Europe.
Všetky aktivity tejto spoločnosti

spoločný čas

sa spájajú s verejnými zákazkami.
Od lomov, cez výrobu asfaltu

Galavečer CESTY NITRA
Inžinierske stavby oceňovali

a výstavbu ciest, v niektorých

Belgicko

krajinách aj v oblasti inžinierskych

19
Lyžovanie na Táľoch
Futbalisti v Budapešti
Jubileum obchodnej komory

Island, Belgicko a Švajčiarsko.

Thierry LeRoch o novinkách,

18

partnerstvá

Istvánom Sokoraiom. To mi

výkonný riaditeľ COLAS Europe

Príklad je najlepší učiteľ

servis

Slovinska a Maďarska riadenú

zahŕňa štyri nové krajiny – Dánsko,

– naše stavby, hovorí

bezpečnosť

17

z terénu

VIA COLAS

Construction Day nás priblížil o ďalší
krok k zlúčeniu spoločností (strana 17).

16

stavby vo faktoch

2

technológie

a oblasť Rumunska, Chorvátska,

Naša oblasť COLAS Europe teraz

Existujú nejaké rozdiely medzi no-

Erik Surgent: od projekcie k realizácii

15

vedením Renauda Roussela;

v spoločnosti COLAS v Európe?

1,4 miliardy eur.
Foto: COLAS CZ

3-7

Aké zmeny sa odohrali

Rumunsko

sietí, mostov, čistiarní odpadových
DUETT Business Center na Jantárovej
ulici v Košiciach, stavba v réžii závodu
Špeciálne projekty (spoločnosť ISK).
Prvá budova, kde budú kancelárie
na predaj, je už dokončená, druhú
dokončia v priebehu roka 2019.

vôd a zemných prác – až po poMaďarsko

zemné staviteľstvo, ktoré pribudlo
do portfólia pred dvoma rokmi
s cieľom výstavby objektov pre
súkromných klientov.

Švajčiarsko

Rakúsko

Chorvátsko
Slovinsko
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skej únie. Máme tu však projekty
verejno-súkromného partnerstva
(PPP), medzi nimi nedávno získanú
veľkú zákazku na električkovú trať
v belgickom meste Liège.
Aké sú výzvy a ohrozenia zóny
pre tento rok?
Na tento rok nepredpokladám
závažné problémy s výnimkou
možných veľkých strát, ak nedoká-

Spolu
budeme silnejší

troch krajín, s výrobnými prevádz-

témam a synergii regiónu, druhá

konkurenčnému trhu, ktorému

kami a sídlami.

– väčšia – vám prinesie informácie

sa musíme prispôsobiť.

o COLASe vo vašej krajine.

Preto je nevyhnutné, aby sme

nového časopisu. Dúfame, že sa

Celkom prirodzene sme dospeli

ťahali za jeden povraz. Na strane

vám bude páčiť. Vďaka tímom

k názvu VIA COLAS. Cieľom je byť

6 nájdete prehľad niektorých

ážení kolegovia,

z našich krajín sme sa rozhodli

bližšie k vám a podeliť sa o dianie

možností synergie, ktoré sme

veľmi ma teší, že sa rok

zmeniť formát, aby bol prístupnejší

v našej spoločnosti.

už rozbehli. Počas celého roka

2019 začína prvým vydaním

pre každého. Nový časopis bude

budeme ďalej rozvíjať stanovené

vychádzať vo všetkých troch

záujmy a ciele.

nášho časopisu.
Úspešný rok 2018 priniesol
ponímaní i na našom kontinente.

sme boli blízko k svojim ľuďom,

Najprv stojí za zmienku Sebastien

podporovali ich a vyhli sa problé-

Picaut ako generálny riaditeľ

mom z hľadiska kvality či financo-

COLAS Poľsko od polovice roka

vania stavieb.

2018. Naša spoločnosť tu dosiahla

Gdansk

Olsztyn
Štetín
Białystok

veľmi dobré výsledky s ročnou

Mnoho ľudí odchádza z východu

výrobou 600 000 ton asfaltu z troch

na západ, takže chceme byť atrak-

obaľovacích súprav, 2 miliónmi ton

tívnym zamestnávateľom a kaž-

kameniva z troch lomov a 15 000

dému zamestnancovi poskytnúť

tonami emulzie z dvoch výrobní.

perspektívu vývoja.

Boli sme aktívni najmä vo verej-

a rovnako sa darilo aj betóno-

ných tendroch, malých aj veľkých.

vým vozovkám.

Zásoba práce na tento rok predsti-

je financovaná z fondov EÚ. Preto

huje ukazovatele z minulosti.

ujal funkcie generálneho riaditeľa

je dôležité poznať, aké sumy budú

Na konci roka 2018 sme otvorili

v polovici roka. Aj tu sme dokončili

pridelené týmto krajinám v budú-

tretiu výrobňu emulzií vo Varšave.

rok 2018 v súlade s prognózami –

Od júna 2018 som prebral

mi. Niektoré oddelenia presiahli

Čo môžete prezradiť o stratégii

Českú a Slovenskú republiku.

stanovené ciele, iným sa to úplne

COLAS Europe?

Pokiaľ ide o Česko, rok bol dobrý

nepodarilo. Na 9 obaľovačkách

Pokračovanie rozvoja v krajinách,

a bol v súlade so stanovenými

sme vyrobili 460 000 ton asfaltu,

kde sme prítomní. Radi by sme roz-

cieľmi. Výroba 770 000 ton

zrealizovali sme 550 cestných

víjali aktivity v ďalších oblastiach

asfaltu na 12 obaľovačkách,

stavieb, dokončili 6 budov

prostredníctvom akvizícií malých

3,1 miliónov ton kameniva

a 15 mostov. V lomoch sme

spoločností. To nám umožní byť

z 12 lomov a 35 000 ton polymérom

vyprodukovali 800 000 ton

prítomní v rôznych regiónoch.

modifikovaného bitúmenu (PMB)

kameniva. Rovnako sme úspešne

Dôležité je uvedomiť si, že stavba

zaručili uspokojivé výsledky.

dokončili stavbu Jaguar Land

potrebuje riadenie, technické

COLAS úspešne dokončil úseky

Rover, naštartovali činnosti

vybavenie a pomoc. Predovšetkým

D1/10 a D1/20, pokračuje na D48

na závode Mosty s dobrou

sa musíme sa postarať o to, čo

a boli sme ocenení za tender „D3“.

v prvom rade tvorí COLAS – veľké
množstvo našich stavieb.

MAREC 2019
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Varšava

Lodž

Lublin
Vroclav

s malými rozdielmi medzi závod-

zodpovednosť za dve ďalšie krajiny,

VIA COLAS

Poznaň

Na Slovensku sa Cyril Pinault

točnosti, že väčšina našich krajín

4

Rok 2019 je tiež v znamení

V

Hlavná výzva spočíva v tom, aby

com úniovom rozpočte.

Ešte na chvíľu späť k dôležitému
bodu – synergii. Čelíme veľmi

mnohé zmeny v globálnom

Hlavná hrozba vyplýva zo sku-

krajinách. Skladá sa z dvoch častí,
prvá bude venovaná spoločným

žeme stavbu správne riadiť.

Druhou výzvou je pracovná sila.

Na tejto dvojstrane nájdete
mapu regiónu zloženého z našich

Foto: COLAS CZ

oblasti kvôli financovaniu z Európ-

ÚVODNÉ SLOVO

Katovice

Rzeszów

Krakov

Prevádzky skupiny COLAS
v Poľsku, Česku a na Slovensku
Riaditeľstvo

Lomy

zásobou práce a pokračovali

Sídla oblastí / závodov

Emulgačné stanice

Betonárka

V roku 2018 sme zrealizovali

v lepšej organizácii na závode

Obaľovacie súpravy

Výrobne modifikovaného asfaltu

Prefa Kysak

1 100 stavieb rôznych veľkostí

Špeciálne projekty.

MAREC 2019
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Zlučovanie
chceme tento
rok dokončiť

Stratégia pre nákup
asfaltu v rámci Oblasti:

○ Stretnutia zástupcov troch krajín
○ Spoločná decembrová schôdzka
manažéra pre nákup asfaltu
z Medzinárodnej divízie, manažérom
z európskej divízie a dodávateľmi
○ Medzinárodné zdieľanie informácií
o osvedčených postupoch
○ Zdieľanie detailov zmlúv
s rovnakým dodávateľom

Cezhraničná
výroba:

○ Výroba betónových
nosníkov pre
COLAS Hungaria
○ Pokládka betónu
v Poľsku čatou
z COLASu CZ

Workshop
„Syne
centrálne rgia
ho nákupu
“:
○ Schô

dza zástup
štátov v O cov troch
strave
○ Prvé sp
oločné výbe
rové
na marketi
ngovú spol konanie
očnosť
○ Zdieľani
e pri získav
aní
zdrojov…

○ Spoločný
informačný
vestník
○ Spoločné témy
na zdieľanie
○ Stretnutia
s generálnymi
riaditeľmi

sení do tendrov na veľké diaľničné
projekty od NDS, pričom sa zvlášť
zaujímame o geograficky blízku
rýchlostnú cestu R2 Košice- Košické Oľšany. Na výstavbu tohto
úseku sme veľmi dobre vybavení,

V

keďže v tomto regióne máme vyho-

Stavbársky deň, sa mi veľmi páčil –

takpovediac aj na papieri – pripra-

príjemná atmosféra, zaujímavé

viť vynikajúcu, konkurencieschop-

prezentácie. Ďalší dôvod byť hrdý

nú a reálnu cenovú ponuku.

ážené kolegyne,

vujúce zdroje a silné ľudské kapaci-

vážení kolegovia,

ty. No v prvom rade potrebujeme

nedávny „Construction Day“,

túto konkurenčnú výhodu prejaviť

Pred koncom minulého roka

na našu firmu. Videl som u vás

sme pri smrteľnej dopravnej

aj odhodlanie pomenovať chyby
z minulosti a poučiť sa z nich.
Stavbársky deň už druhý rok po
sebe naznačuje našu budúcnosť,

Foto: COLAS SK

Komunikácia:

Zásadný bude rok 2019 aj pre
každodenné činnosti. Sme prihlá-

nehode tragicky stratili jedného
kolegu. Tento smutný prípad nás
znova upozornil na bezpečnosť
ako prioritu číslo jeden. Znamená

keďže sa rozprávame o prebiehajúcom zlučovaní našich spoločností

eur ako dvoma, z ktorých každá

to, že na svoju ochranu musíme

z oboch strán Slovenska. Je to

má 50-60 miliónov. Zjednodušíme

urobiť čokoľvek, čo je reálne mož-

pre nás jeden z hlavných cieľov

procesy, zredukujeme papierova-

né. Nemali by sme automaticky

roka, samozrejme, popri každoden-

nie a budeme lepšie pripravení na

očakávať, že iní ľudia si budú stále

nej práci. Veľa sme už urobili.

akúkoľvek vonkajšiu krízu, ktorá by

vedomí nebezpečenstva, hlavne na

Teraz je náš cieľ ukončiť celý zjed-

mohla prísť.

cestách. Preto sme posilnili uplat-

nocovací proces v októbri alebo

Vidím aj vaše pochybnosti a oba-

nenie akčných plánov zameraných

novembri tohto roka. Zostavili sme

vy, ktoré vyplývajú z toho, že ešte

na bezpečnosť na staveniskách.

kvôli tomu špeciálny tím, ktorý

nepoznáte detailné podmienky, za

Do tímu BOZP sme prijali nových

nás prevedie cez toto zložité

akých budete pracovať po zlúčení.

ľudí, aby mohli stavby navštevovať

Stretnutie generálnych riaditeľov.

obdobie, v ktorom si vo viacerých

Som presvedčený, že všetko sa dá

častejšie a prakticky vám poradiť,

Zľava: Sebastien Picaut, Renaud Roussel,

ohľadoch tvoríme budúcnosť.

vyriešiť dobrou komunikáciou.

na čo a kde si dávať obzvlášť pozor.

Cyril Pinault, Tomáš Krones.

Vaši nadriadení vám odpovedia

Už sme spolu prekonali množstvo

Veď na každého z nás doma niekto

na akékoľvek otázky v súvislosti so

prekážok a dosiahli veľké veci.

čaká. Prosím, vráťte sa bezpečne
domov každý deň!

zlučovaním; neváhajte a opýtajte

Aj teraz platí, aby sme hľadali

oblastí tiež patrí k stratégii,

veľkých projektov, inžinierskych

sa na čokoľvek, čo vás v tomto

spôsoby, ako robiť veci, nie dôvody,

roka 2019. V Poľsku bude potrebné

napríklad v Karlových Varoch.

a pozemných stavieb.

smere zaujíma. „Mapa“ tejto cesty

prečo ich nerobiť. Myslím, že

litný, že dokáže dosiahnuť pláno-

pokračovať v rozvoji, aby sme sa

Na Slovensku bude potrebné

je takmer hotová.

90-95 percent z vás nebude musieť

vané výsledky, dokonca prekročiť

stali silným hráčom vo výrobe

stabilizovať spoločnosť na zložitom

a pokládke asfaltu a vo výrobe

trhu, ako aj úspešne zlúčiť dve

emulzií. V Česku napreduje rozvoj

spoločnosti a premiestniť centrálu

prostredníctvom modernizácie

Na záver ešte pár slov k témam

Viem, že náš tím je natoľko kva-

po presune centrály do Trnavy

očakávania. Pevne dúfam, že vďaka

spojenie firiem nebol nikdy lepší

pracovať inde než doteraz.

nám všetkým sa bude na rok 2019

Renaud Roussel,

čas, ako je dnes. Zjednotenie pod

Pozitívny pohľad nám aj teraz

ešte dlho spomínať!

na západ Slovenska. V tejto súvis-

riaditeľ oblasti Poľsko,

dáždnikom COLASu nás posilní.

pomôže uvidieť nové možnosti

obaľovačiek a pokládky betónu.

losti budeme naďalej pokračovať

Česko a Slovensko

Je lepšie byť jednou firmou

a príležitosti, či už svoje miesto

Cyril Pinault, generálny riaditeľ

Vytvorenie nových výrobných

v každodennej práci, realizácii

s ročným obratom 130 miliónov

výkonu práce zmeníme alebo nie.

COLASu v Slovenskej republike
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Prajem vám príjemné čítanie.

Chcel by som zdôrazniť, že na

MAREC 2019
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TÉMA

TÉMA

Nová éra, nové stroje

Spoločnosti COLASu stoja pred
historickým míľnikom – zjednotením. Čo to bude znamenať pre tím
Dopravy a mechanizácie?
Veľmi nám to zjednoduší život.

R

iaditeľ pre dopravu, mecha-

Máme stavby po celom Slovensku,

Gréder CAT.

naše stroje budú mať možnosť pra-

nizáciu, investície a správu
majetku v slovenskom

COLASe musí byť pripravený meniť

plánovanom využití ich vieme ešte

Kto teda môže využívať služobné

covať bez obmedzení. Napríklad:

bez ďalších nákladov predať.

auto a za akých podmienok?

Inžinierske stavby a CESTY NITRA

Ide prakticky o firemný benefit

majú v súčasnosti odlišné IČO, sú

svoj denný program – často rieši
neočakávané veci. V niečom má

Veľa sa hovorí o novom

poskytovaný zamestnancom na vy-

rôzne podnikateľské subjekty.

však Ján Bednár dlhodobo jasno.

využívaní služobných áut.

braných pozíciách. Ak kolega či ko-

To nás niekedy obmedzuje; trebárs

Je spokojný s tým, ako firma nasta-

Prečo sa k nemu pristúpilo?

legyňa chce tento benefit využívať,

pri tankovaní našich strojov a vozi-

vila využívanie služobných vozidiel,

V prvom rade treba povedať, že

podpíše zmluvu, na základe ktorej

diel. V praxi to znamená, že ak rý-

má v rukách pokračujúcu obnovu

z pohľadu zákonov štátu podlieha

sa mu bude z výplaty zrážať určitá

padlo ISK pracuje pri Nitre, z dôvodu

vozového parku a na blížiace sa

prevádzka služobných motorových

suma. Tá sa skladá z 2 častí. Jedna

zmeny zákona o palivách ho nemô-

zlúčenie našich firiem sa teší.

vozidiel prísnej kontrole. Je potreb-

časť je vypočítaná z nadobúdacej

že natankovať cisterna zo spoloč-

né, aby sa ku každému autu viedla

ceny vozidla. Ide v podstate o daň

nosti CESTY NITRA, ale tankovanie

kniha jázd, čo bolo značne zložité,

a odvody pre štát. Následne môže

musí byť riešené buď externe, ale-

Do čoho COLAS na Slovensku
aktuálne najviac investuje?

Na zlúčenie firiem sme už takmer pripravení, hovorí za Dopravu a mechanizáciu

pretože jedno vozidlo niekedy vyu-

využívať vozidlo aj na súkromné

bo za strojom musí vyraziť cisterna

Pokračuje obnova strojov využíva-

jej šéf Ján Bednár.

žívali aj viacerí zamestnanci.

účely prakticky bez obmedzenia.

ISK z Košíc, čo predstavuje zbytoč-

Naša spoločnosť umožnila

Ďalšiu časť tvorí daň a odvody za

né navýšenie nákladov. Takisto bu-

ných pri asfaltérskych prácach –
finišéry, valce, tiež ďalšia mecha-

dy sa tu nerátali do investícií, ale

statne horšom stave, čo pre nás

zamestnancom využívanie slu-

spotrebované palivo na súkromné

de jednoduchšie vzájomné interné

nizácia, napríklad čelné nakladače

splátky išli do priamych nákladov,

znamená zvýšené náklady na opra-

žobných áut aj na súkromné účely

účely. Tu zamestnanec zaplatí cca

využívanie strojov, ktoré momentál-

pre obaľovacie súpravy a betonárky

preto to bolo výhodné. Má to však

vu poškodení a tým aj celkových

a vyhodnocovanie týchto jázd

1/3 z nákladov za spotrebované

ne musíme riešiť ako externý pre-

plánujeme meniť za nové. Niektoré

aj negatíva. Na stavbách sú naše

nákladov na lízing. Pri úžitkových

musí byť transparentné. A práve

palivo. Myslím, že ide o veľmi sluš-

nájom. Spojenie firiem nám výrazne

typy mechanizácie sa snažíme

autá výrazne zaťažované, napríklad

autách, dodávkach, sme prešli

to tento systém GPS, ktorý bol

nú ponuku. Ešte dodám, že pohyb

uľahčí administratívnu záťaž.

opraviť, pretože je to racionálnejšie

prevážaním malých mechanizmov,

na iný spôsob zaobstarania, a to

nainštalovaný do našich vozidiel,

áut bude monitorovaný cez systém

než výmena za nové. Treba však

preto po troch rokoch sú v pod-

priamy nákup do majetku, takže po

spĺňa. Takýmto spôsobom vieme

GPS, do ktorého sa zamestnanci

trvať, kým sa definitívne zladíme.

pripustiť, že časť našich strojov je

odbúrať zbytočnú administratívu

budú prihlasovať pomocou svojej

Firmy tu dlhodobo pôsobili samo-

už morálne zastaralá a nevyhovuje

s papierovými knihami jázd.

vlastnej zamestnaneckej karty.

statne, sú zaužívané rôzne procesy

dnešným emisným normám či

Ak je auto určené výlučne na

V každom aute je čítačka, ktorá pri

a postupy, dokumentácia niekedy

požiadavkám na spotrebu paliva.

služobné cesty, je jasné, že musí,

prihlásení zamestnanca do systé-

vyzerá ináč, odlišný je spôsob, ako

napríklad, byť zaparkované v noci

mu vydá zvukový signál, pípnutie.

pracujú dispečeri. Náš celoslo-

Keď sme už pri palive, prejdime

a počas víkendov a sviatkov len

Moderné riešenie odbúra množ-

venský pracovný tím sa už stretol

k služobným motorovým

na určených miestach.

stvo papierovania.

a spoločne nastavujeme budúce

Bude to, samozrejme, chvíľu

procesy, aby sme si z oboch firiem

vozidlám. Čo je nové v operatívnom lízingu motorových vozidiel,

Sklápač s pohonom 6x6.

zobrali tie najlepšie a najfunkčnej-

ktorý si za posledné roky obľúbilo

šie postupy – napríklad z kontroly

veľa firiem?

nákladov, účtovania výkonov atď.

Materská spoločnosť vo Francúz-

Budúcu formu denných výkazov

sku razí cestu priebežnej obmeny

strojov už máme zjednotenú.

prenajatého vozového parku

Osobne by som sa potešil, ak by
zjednotenie COLASu Slovensko

služobných osobných áut približne
raz za tri roky. Vynaložené nákla-
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Kolesový finišér, čerstvý prírastok do strojového parku.

nastalo hoci aj zajtra.
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STAVBY VO FAKTOCH

STAVBY VO FAKTOCH

Stavby
vo faktoch

10 Komunikácia I/66, Veľká Lomnica – Kežmarok

2 Lesná cesta Tanečník,
Oravská Lesná

ISK, závod Cestné staviteľstvo
Investor: Slovenská správa ciest

CN, stredisko Banská Bystrica

Dokončenie: máj 2019

Investor: Viakorp, s.r.o.

Cena 1,225 milióna eur bez DPH

Dokončenie: 2018
Suma: 196 tisíc eur bez DPH

9 Spojovací chodník z obce
do Vranova nad Topľou

1 Rekonštrukcia a modernizácia
cesty III/2018 Čadca-Milošová

1

CN, stredisko Trenčín

ISK, závod Cestné staviteľstvo
Investor: obec Vechec

2

Dokončenie: október 2018

Investor: Žilinský samosprávny kraj
Dokončenie: december 2018

Cena: 490 tisíc eur bez DPH

10

Suma: 294 tisíc eur bez DPH

9
6

3 Výstavba športovej infraštruktúry,

7
8

5

Národný futbalový štadión
Tehelné pole

3

CN, stredisko Trnava

4

Investor: Strabag Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Dokončenie: november 2018
8 Rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie

Suma: 1,612 milióna eur bez DPH

a intenzifikácia ČOV Kráľovský Chlmec
4 Ponitrianska cyklomagistrála

ISK, závod Cestné staviteľstvo

– I. etapa - 1. časť

Investor: Chemkostav, a.s.

(D. Krškany – Čechynce)

Dokončenie: júl 2019
Cena: 1,5 milióna eur bez DPH

CN, stredisko Nitra
6 Malopodlažný terasový

Investor: Nitriansky samosprávny kraj
Dokončenie: november 2018

bytový dom CALLAS,

Suma: 428 tisíc eur bez DPH

Suchodolinská ulica, Košice

7 Obytný dom, Lomená ulica, Košice

ISK, závod Špeciálne projekty

ISK, závod Špeciálne projekty

Investor: Sinatra, s.r.o. Košice

Investor: Jumbo Residence, Košice

Dokončenie: jún 2019

Dokončenie: 2019

Cena: 1,6 milióna eur bez DPH

Cena: 4 milióny eur bez DPH

5 Wilsonovo nábrežie – most Nitra
CN, stredisko Nitra
Investor: Slovenská správa ciest
Začiatok výstavby: 22:00, dňa 7. 9. 2018
Koniec výstavby: 10:00, dňa 8. 9. 2018
(Nosné položky: 387 ton asfaltov, vodorovné
dopravné značky a signalizačné slučky)
Suma: 20 tisíc eur bez DPH
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Z TERÉNU

Z TERÉNU

Plán B namiesto sklzu

N

ecelých 10 km severne od

ciest v obci. Mala to byť rutinná

zmietli nečakané situácie. Problé-

Košíc leží Družstevná pri

zákazka. Základný projekt pozo-

mom bol nedostatok betónových

Hornáde. Po osamostat-

Zveľaďujeme
hraničné mesto Štúrovo

M

stával z realizácie viac ako 1,2 km

výrobkov na trhu vďaka „vybooko-

není Kostolian nad Hornádom

miestnych komunikácií, renovácie

vanej“ vrcholnej stavebnej sezóne.

ju dnes tvoria časti Malá Vieska

1 km chodníkov a 850 m dažďovej

Hľadanie kompromisov u dodáva-

a Tepličany.

kanalizácie a úpravy odvodňovacej

teľov a investora bola zaťažkávacia

priekopy miestneho potoka.

skúška manažovania celého pro-

v roku 2001. Vtedy tu bol otvorený

jektu. Po úspešných rokovaniach

Most Márie Valérie spájajúci slo-

dohodli kolegovia zmeny a stavba

venskú stranu Dunaja a maďarské

mohla pokračovať.

mesto Esztergom (Ostrihom).

Zub času, nároky obyvateľov
bývať na úrovni a komunálne voľby
na jeseň 2018 dopomohli k reštartu

Prevzatie staveniska prebehlo
koncom júla 2018. Rutinu však

estečko v juhovýchodnom cípe Nitrianskeho
kraja vošlo do dejín slo-

venského stavebníctva naposledy

Aj počas výstavby vznikali via-

Po výstavbe mosta sa v Štúrove

ceré technické problémy. Jedným

zásadne zmenila organizácia do-

z nich bolo vedenie 100 metrov

pravy, tranzit sa presunul z centra

dažďovej kanalizácie v trase

na cesty I. triedy, vrátane Nánan-

existujúceho telekomunikačného

skej cesty I/76. Stredisko Nitra tu

Juraj Serva za COLAS (prvý sprava) sa zúčastnil úvodnej slávnosti. Vedľa neho

kábla. Vyžadovalo si to ručný výkop

vlani získalo jednu zo zákaziek

poklepávajú základný kameň ministri László Solymos a Arpád Érsek.

a komplikovanú pokládku kana-

v súťaži vypísanej Slovenskou

lizačných rúr. „Vďaka šikovnému

správou ciest.

tímu mojich majstrov Adriána

Týka sa výstavby novej kruhovej

Tím pod vedením skúseného

(rekonštrukcia) Rekonštrukcia

Kapca a Radka Prokopiča sme

križovatky ulíc Hlavná, Zrínskeho,

a majstra Jána Lajdu začal s prí-

Nánanskej ulice si vyžiadala aj

to zvládli a ukončili stavbu v plnej

Komenského, Nánanskej a cesty

pravnými prácami už pred rokom.

úplné vylúčenie dopravy.

spokojnosti stavebného dozora

smerujúcej k známemu kúpalisku

Následne sa 6. apríla uskutočnila

a investora“, hovorí stavbyvedúci

Vadaš. Samotná Nánanská

slávnosť poklepania základného

Jozef Čech-Špirek. Finálna cena za

prechádza v rámci zákazky celko-

kameňa za účasti ministra dopravy

V Družstevnej: zľava majster Adrián Kapec, stavbyvedúci Jozef Čech-Špirek

dielo ukončené 25. novembra 2018

vou rekonštrukciou v dĺžke vyše

a výstavby Arpáda Érseka.

a majster Radko Prokopič.

je 641 020 eur bez DPH.

900 metrov, vrátane cyklistických

Naše nosníky do Maďarska

D

iaľničné prepojenie Košíc

ského COLASu. Navyše, slovenské

metrov,“ hovorí vedúci strediska

s Budapešťou by malo byť

stredisko Prefa Kysak, patriace pod

Prefa Marek Dzugas. „Realizá-

„Prvá prišla na rad kruhová

pruhov. K vysúťaženým prácam

križovatka, päť etáp výstavby sme

patria tiež prekládky podzemných

stihli do septembra, keď mohla byť

inžinierskych sietí – vodovodného

spustená premávka v plnom rozsa-

potrubia DN 200, STL plynovodov,

hu. Nasledovala Nánanská cesta

silnoprúdových vedení, telekomu-

I/76. Prvé dve etapy prebiehali za

nikačných káblov a rekonštrukcia

čiastočnej a od októbra za úplnej

verejného osvetlenia.

uzávierky tejto komunikácie. Na jar

Vyše dve tretiny z celkovej sumy

hotové do niekoľkých rokov.

košický mostný závod, vyrobí na

cia zákazky by sa mala začať už

diela, ktorá predstavuje takmer

tretej etapy, ukončenie a odovzda-

stavbu vopred predpäté nosníky

v marci a ukončenie predpokla-

1,382 milióna eur, sa podarilo

nie zákazky,“ dodáva Ján Bédi.

z oboch strán hranice. Jedným zo

pre mostné konštrukcie.

dáme približne po 18 mesiacoch.“

prestavať už v priebehu vlaňajška,

„Objednávka znie na 383 kusov

Stredisko by tak malo postupne

v tomto roku zostáva zrealizovať

pokládku asfaltových zmesí v ob-

M30 Miškovec – štátna hranica je

nosníkov, ktoré majú byť 90 centi-

napĺňať nádeje, ktoré doň závod

práce za necelých 436 tisíc eur

jeme 4 081 ton, položenie dlažby

totiž spoločnosť z portfólia maďar-

metrov vysoké a dlhé od 12 do 24

i celý slovenský COLAS vkladá.

(ceny uvádzame bez DPH).

s plochou 4 467 m2 a obrubníky

zhotoviteľov pripravovaného úseku

VIA COLAS
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Kruhová križovatka slúži od októbra.

2019 nám zostala ešte realizácia

Ruku k dielu priloží aj COLAS – a to

12

celkovej dĺžky 4 570 metrov.

stavbyvedúceho Jána Bédiho

Dielo obsiahne okrem iného
Rekonštrukcia Nánanskej ulice si
vyžiadala aj úplné vylúčenie dopravy.
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TECHNOLÓGIE

ĽUDIA

Erik Surgent: od projekcie
k realizácii
Keď stretnete Erika Surgenta z košického závodu
Špeciálne projekty, máte pocit, že svet je krajší a stavbárčina
má budúcnosť. Na veci sa díva pozitívne a neexistuje úloha,
pred ktorou by mal prílišný rešpekt. Nie je to ešte ani
päť rokov, čo pre COLAS pracuje, a predsa ho domovský
závod už vyhlásil za zamestnanca roka. Minulý december.

B

Katalóg produktov 2018 aj v slovenčine

Zelená pre obchodné názvy

E

urópsky COLAS má po rokoch

so zákazníkmi, a kľúčoví rozpočtári

technického vývoja celej

zo všetkých našich stredísk.

plejády výrobkov konečne

Prezentoval technický riaditeľ

svoj vlastný katalóg s obchodnými

COLAS Europe Philippe Chiflet

názvami jednotlivých produktov.

aj riaditeľ oddelenia pre rozvoj

Brožúru v angličtine s názvom

spolupráce s privátnym sektorom

COLAS – váš partner pre infraš-

Guillaume Bastien. Venoval sa

ez práce si svoj život jedno-

lom roku kompresorová stanica pre

truktúru pripravili v minulom roku

možnostiam obchodnej stratégie,

ducho nevie predstaviť.

Eustream v Lakšárskej Novej Vsi.

kolegovia z Viedne. Na každej stra-

ktoré môžeme využiť vo všetkých

Vzorky pre skúšky odolnosti

Najskôr ho však zlákal iný

proti únave.

Dnes reprezentuje stredisko pod

ne publikácie sa nachádza stručný

fázach realizácie zákazky – od zada-

odbor. „Už Tomáš Baťa hovoril, že

vedením Petra Ščerbáka na stavbe

popis jedného výrobku vrátane jeho

nia tendra až po jej ukončenie.

ak sa u architektov, projektantov,

obytnej štvrte Lorinčík-Háje

spôsobu použitia. Všetky produkty

svieti dlho do noci, znamená to,

na okraji Košíc.

sú nositeľmi ochrannej známky

Lepšie (sa) predávať

COLASu. Delia sa do troch kategórií:

COLAS sa tak vydáva cestou propa-

najmenšieho odporu. Časopis VIA

1. Cesty – konštrukčné vrstvy,

gácie špeciálnych produktov,

COLAS vám bude postupne pred-

ich údržba, rekonštrukcia

ktorými sa chceme odlíšiť od

stavovať tie najdôležitejšie produkty,

a bezpečnosť;

konkurencie. „Doteraz len málo ľudí

ktoré sú zároveň modifikované špe-

tuší, čo sa skrýva za názvami ako

ciálne na slovenské podmienky.

že bude práca,“ vraví s uznaním
o slávnom podnikateľovi, ktorý

Pamätaj, odkiaľ si vyšiel

„Úspech v našej práci je často o tom,

stále inšpiruje množstvo ľudí po

Projekčné základy prichádzajú

ako si zorganizujeme čas.“

celom svete. V roku 2013 Erik

Erikovi vhod najmä na začiatku

úspešne ukončil štúdium projekcie

realizácie. „Viem dobre čítať

ský a nie veľmi striktný. Občas tre-

na Stavebnej fakulte košickej Tech-

výkresy, projektovú dokumentáciu.

ba pritlačiť, pretože zodpovednosť

nickej univerzity, no už o necelý rok

Čo som sa musel naozaj učiť, bola

nesieme všetci a čím sme vyššie,

sa z projektanta stal realizátor vo

organizácia, manažment stavby.

tým je tá zodpovednosť väčšia…

veľkej zhotoviteľskej firme. „Bola to

Zorientovať sa nebolo na začiatku

Pomáha mi, keď si pri pracovných

a ekologické riešenia vhodné

aby nám ušiel vlak, preto nezostá-

aj otázka životných istôt,“ naznaču-

vôbec ľahké, ale postupne si člo-

vzťahoch s ľuďmi pripomínam,

pre centrá miest;

vame len pri typickom názvosloví

je Erik, ktorý žije v dedine Budimír

vek aj s priemernou inteligenciou,

odkiaľ som vyšiel ja.“

a nadväzuje na svojho otca – tiež

myslím, dokáže zorganizovať čas.

pracovníka v stavebnej firme.

Verím, že dnes som na tom už

On sa vždy usiloval, aby boli pri

a terminológiu vzhľadom na

lepšie ako pred dvoma rokmi,“

obchode spokojné všetky strany.

výrobky a ich aplikáciu.

kde si klient požaduje určitú

hovorí s úsmevom.

Svoje profesijné smerovanie

Vráťme sa k Tomášovi Baťovi.

2. Infraštruktúra – pre letiská,
prístavy a priemysel s vysokou

Optibase alebo Betoflex,“ konkreti-

dopravnou záťažou;

zuje technický riaditeľ slovenského

3. Mesto – s dôrazom na estetické

niečo nové, nevzdali a nešli cestou

COLASu Peter Briatka. Nechceme,

známom z technických noriem
Brožúra používa jednotný jazyk

(napríklad AC 22 P; I).
„Pomôže nám to pri zákazkách,

Erik s tým na sto percent súhlasí.

Hlavným cieľom katalógu je zlepše-

špeciálnu vlastnosť, ktorú dokáže

dokumentov. V týchto dňoch ho

Rovnako ako manažér rastie

A chce, aby to tak vždy bolo aj

nie interného povedomia o našich

poskytnúť niektorý náš výrobok.

totiž čakajú skúšky na stavbyve-

po odbornej stránke, nemal by

v prípade jeho samého i firmy,

riešeniach; zároveň sa publikácia dá

Napríklad nízkohlučný asfalt

dúceho. Fakt je, že s prácou tohto

zaostávať po ľudskej. Erik dobre

pre ktorú pracuje.

efektívne využiť pri predstavovaní

Rugosoft, asfaltová zmes s vyšším

druhu sa už v podstate zžil a má za

vie, že niekedy môže byť mladý vek

produktov zákazníkom.

modulom tuhosti Optibase alebo

sebou pestrú prax. „Mojou prvou

nevýhodou, hlavne keď „šéfuje“

Kamarát obranca

stavbou v ISK bola kanalizácia

služobne starším kolegom. „Aj ja

Erik hrá za svoju obec Budimír aj vo

lógu. 29. januára tohto roka sa

s vyšším zaťažením,“ konkretizuje

v obci Poproč.“ Neskôr sa dostal

musím počúvať usmernenia a prí-

futbalovom tíme. Práve prečkali zimu

v Terchovej uskutočnila prezentácia

Peter Briatka.

do Kechneca k prefabrikované-

kazy a na druhej strane nemôžem

v bezpečnom strede tabuľky okresnej

týchto produktov. Okrem vedúcich

mu skeletu a montáži žeriavovej

dovoliť kompromisy v kvalite alebo

5. ligy. V družstve hrá na poste zadného

zamestnancov sa na podujatí zú-

zákazníkoch aktívni, aby sme hneď

dráhy. Nasledoval najnovší model

bezpečnosti. Ale učím sa to robiť

stopéra, kde sa jeho vysoká postava

častnili zástupcovia oddelení, ktoré

neuzavreli debatu s tým, že sa niečo

predajne Lidl v Prešove a v minu-

tak, aby som bol ku každému ľud-

uplatní. Rád si pozrie film či diskusiu,

prichádzajú do priameho kontaktu

nedá, aby sme ani pri klientoch,

čoskoro zapíše do oficiálnych

ktorí nemajú záujem hneď vyskúšať

Neostalo „len” pri brožúre/kata-

odolný Betoflex pre povrchy

Ide o to, aby sme boli pri našich

Titulná strana katalógu.

prečíta knihu. Ale zo všetkého najviac
14
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– s kamarátmi pri pive.
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SERVIS

BEZPEČNOSŤ

Život s nebezpečenstvom

Príspevok na rekreáciu na Slovensku

N

ovinkou, ktorou sa štát snaží

Ubytovať sa musíte na Slovensku mini-

podporiť domáci cestovný

málne na dve noci. Spoločnosť vám

ruch, je príspevok na rekreáciu.

môže robiť manželský partner, vlastné

výdavkov za organizované viacden-

Od 1. januára 2019 preto spoločnosti

či zverené dieťa alebo iná osoba žijúca

né aktivity či zotavovacie podujatia

nesnívalo. Tento moderný svet

ISK, CN aj IS-LOM budú zamestnan-

s vami v spoločnej domácnosti.

počas školských prázdnin – napríklad

nás však aj tak neustále ohrozuje.

com preplácať 55 percent nákladov

Každé motorové vozidlo či pracovný

na rekreačné pobyty do sumy 500 eur.

tali od ubytovacieho zariadenia doklad

spĺňať všetky podmienky na prepláca-

stroj – vytvorené, aby pomáhali – sa

Maximálna suma príspevku je 275 eur

na svoje meno, s uvedením balíka

nie príspevku.

v okamihu môžu stať smrtiacim

za rok na jedného zamestnanca. Prí-

zaplatených služieb, vrátane dátumu

nástrojom. Na riziko sme si zvykli,

spevok nie je zdaňovaný, nepodlieha

začatia a ukončenia pobytu. Balík

čerpať postupne do konca roka – aj

naučili sme sa s ním žiť.

sociálnym ani zdravotným odvodom.

môže obsahovať aj výdavky na stravu

viac rekreácií, kým nedosiahnete cel-

(napr. pobyt s polpenziou), prípadne

kový limit 275 eur. Oddelenie Ľudských

P

riemyselné zariadenia a stroje
nám uľahčili život tak, ako
sa to našim predkom ani

Aj v roku 2018 rezonovala

Nárok naň majú zamestnanci, ktorí

Legislatíva vyžaduje, aby ste si vypý-

v najbližšom výplatnom termíne.
Preplatiť si môžete nechať aj časť

obľúbené detské tábory – no musia

Príspevok 275 eur si teda môžete

bezpečnosť a ochrana zdravia pri

sú k začiatku pobytu aspoň dva roky

iné služby (napr. wellness). Tento do-

zdrojov upozorňuje, aby ste si pred

práci v COLASe vo veľkom. Robili

v trvalom pracovnom pomere. Týka sa

klad spolu so žiadosťou o príspevok je

každým pobytom vopred overili, či

sme maximum, aby sme sa v tomto

Ak stavbyvedúci so svojím tímom neustále komunikuje o bezpečnosti

to aj kolegov a kolegýň na materskej či

potrebné doručiť najneskôr do 30 dní

ubytovacie zariadenie vystaví faktúru

ohľade o zamestnancov postarali.

a poskytuje dobrý príklad pri dodržiavaní predpisov, je to tá najlepšia cesta.

rodičovskej dovolenke.

od ukončenia pobytu na podateľňu

či iný doklad na vaše meno. Predídete

spoločnosti. Príspevok bude uhradený

tak prípadným nezrovnalostiam.

Napriek tomu sa nám nepodarilo

Aké ďalšie podmienky treba splniť?

predísť najhoršiemu, strate ľudské-

systematicky plánujú postup prác,

do auta. Bezpečnosť na cestách

ho života. Dňa 16. novembra otriasla

je veľká pravdepodobnosť, že väčši-

zostáva v celom COLASe vyso-

spoločnosťou informácia o do-

nu rizík zvládnu.

kou prioritou.

pravnej nehode na jednej z našich

Meníme, zlepšujeme,
udržiavame

Štatistika hovorí jasne proti nám!

a otec sa už nevrátil domov.
Až v takejto chvíli si uvedomíme,

Teraz zopár čísel, na ktoré chceme

zavinili 54, čo sú celé tri štvrtiny!

koľko priestoru na prijímanie bez-

v roku 2019 nadviazať:

Téma nás nemôže nechať ľahostaj-

pečnostných opatrení stále máme.

1. Udržať a zvýšiť percento

nými ani v roku 2019. Osobitným

stavieb… Jeden z nás – syn, manžel

Zo 72 dopravných nehôd sme my

Stále odporúčajte prácu v našej spoločnosti

N

aďalej platí, že môžete odpo-

obsadzujú, bez ohľadu na kategóriu.

prvom roku trvania jeho pracovného

rúčať prácu v našich spo-

Ak odporučený zamestnanec uspeje

pomeru. Pripomíname, že odporúča-

ločnostiach svojim známym

vo výberovom konaní, môžete získať

júci aj odporúčaný kolega musia byť

– a po novom nielen na robotnícke,

odmenu až do výšky 450 eur.

pri vyplácaní odmeny v pracovnom

ale aj na pozície technicko-hospo-

Prvá časť odmeny – 200 eur – bude

pomere a nemôže im plynúť
výpovedná lehota.

Preto musí byť všetko naše budúce

vyškolených zamestnancov

novodobým fenoménom je mobilný

dárskych pracovníkov, teda na všetky

vaša po uplynutí skúšobnej lehoty

úsilie venované maximálnej ochra-

na poskytnutie prvej pomoci.

telefón – neoddeliteľná súčasť

obsadzované miesta, ktoré sa u nás

nového kolegu, ďalších 250 eur po

ne našich zamestnancov a kolegov.

Zo súčasných 780 pracovníkov

nášho povolania, no aj riziko,

je nás zatiaľ takých 338 (čo pred-

ktoré s jeho používaním prichádza.

stavuje 43,3 %). Na každej stavbe

Nikdy netelefonujme počas jazdy

Školenia a stretnutia začiatkom

treba dosť kolegov, ktorí budú

a už vôbec nepíšme textové správy

roka sme využili na pripomienky, že

vedieť v naliehavej situácii po-

či maily!

bezpečnosť je minimálne taká dôle-

môcť a zvýšia možnosť záchrany

žitá ako ekonomická bilancia stavby

života niekoho z nás.

Ciele jasné, smer určený

a jej kvalitatívne výsledky. Najviac

2. Zmeniť počet registrovaných

môžu urobiť stavbyvedúci a majstri.

pracovných úrazov zo štyroch

Ich osobný príklad zmení v pra-

nadol, smerom k nule.

covnom tíme najviac. Ak pochopia

Každý úraz alebo skoronehoda

a zoberú za svoje, že bezpečnosť

sa môže skončiť tragicky

je pridanou hodnotou výroby, ak

3. Zlepšiť štatistiku nehôd a zmeniť

správne vyhodnocujú riziká a ak

prístup, s ktorým denne sadáme
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Repríza opäť na výbornú
Aj druhý ročník podujatia Stavbársky deň sa vydaril.
V hoteli Partizán na Táloch sa stretol manažment so
stavbyvedúcimi, majstrami a ďalšími zamestnancami našich

Na záver si zopakujme:

spoločností. Rozoberali sa výsledky za rok 2018, plány

Správna BOZP znamená taký
stav pracovných podmienok,
ktoré znižujú na minimum vplyv
nebezpečných a škodlivých
faktorov pracovného procesu
alebo prostredia na zamestnancov.

a stratégia na tento rok. Osobitná pozornosť sa venovala
pripravovanému zlúčeniu našich spoločností, bezpečnosti
pri práci a programu dodržiavania zákonnosti. Popoludní
prišiel čas na aktivity pod holým nebom, ktoré preverili
duchaprítomnosť kolegov, ich prípravu na nečakané situácie
aj schopnosť pracovať v tíme na spoločnom cieli.

MAREC 2019
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PARTNERSTVÁ

SPOLOČNÝ ČAS

Galavečer k výročiu

S priateľmi na snehu

Silnejší. Spolu. Ďalej.

P

R

3. Rastislav Badalík (Ecopoint)

tov a partnerských subjektov

Lyže ženy do 45 rokov:
1. Katarína Haláčová,

Podujatie sa nieslo aj v znamení nad-

v stredisku Ski Tále v rámci COLAS

2. Klaudia Scetinská,

chádzajúceho zlučovania spoločností

SKI CUP 2019. V šiestich kategóriách

3. Marta Morozová (všetky ISK)

predviedlo svoje lyžiarske a snoubor-

Lyže ženy nad 45 rokov:

dingové zručnosti 44 súťažiacich.

1. Viktória Chomová (Dopravoprojekt),

15. novembra, na ktorom sa v estrád-

v súčasnosti veľmi aktuálne,

nej hale PKO v Nitre predstavila sku-

si CESTY NITRA pripomenuli

pina Desmod, Orchester Gustava
Broma a nádejní mladí speváci.

CESTY NITRA a Inžinierske stavby.

tak prostredníctvom galavečera

2. Jaroslav Guoth (Dopravoprojekt),

Su aj prizvaní zástupcovia klien-

si zmerali sily v priateľskom zápolení

od týmto mottom, ktoré je aj

65. výročie svojej existencie. Stalo sa

eprezentanti spoločností COLA-

Výročie sa odvíja od roku 1953,
keď vznikli v jednotlivých krajoch

2. Jarmila Vöröšová (CN)

cestné národné podniky Českoslo-

Výsledky:

Snowboard ženy:

venské štátne cesty. V roku 1988

Lyže muži do 45 rokov:

1. Denisa Benková (ISK)

boli Cestné stavby, národný podnik

1. Juraj Serva (CN),

Snowboard muži:

transformované na Cestné stavby,

2. Michal Zbýňovec (CN),

1. Radoslav Valuch,

štátny podnik so sídlom v Nitre.

3. Jiří Hájek (NDS)

2. Ladislav Barák,

COLAS SKI CUP bol hlavne

Spoločnosť CESTY NITRA vznikla

Lyže muži nad 45 rokov:

3. Pavol Velický (všetci CN)

o dobrej nálade.

v roku 1995, v júni 2000 sa začle-

1. Roman Šplíchal (SSC),

Juraj Serva a Cyril Pinault predniesli

nila do koncernu francúzskej

Prítomní si užili slávnostný večer

slávnostné príhovory.

skupiny COLAS.

v oblekoch a večerných róbach.

Inžinierske stavby oceňovali

V Zlatej podkove s robotníkmi

N

aším najväčším bohatstvom

Práve zamestnancom kategórie „R“

prípadoch už aj dlhoročnú prácu

sú ľudia. Zvláštnu pozornosť

bolo venované priateľské pose-

svojich kolegov. A keďže po takých-

si zaslúžia robotníci, deň

denie v posledný januárový deň.

to odborníkoch je na pracovnom

čo deň vykonávajúci na stavbách

V košickej reštaurácii Zlatá podkova

trhu veľký dopyt, snahou COLASu

potrebné úlohy – v každom počasí,

sa pri obede stretli s manažérmi

je udržať ich v našich radoch.

v rôznych podmienkach, pričom

a vedúcimi svojich stredísk, ktorí si

nie vždy ich vieme ovplyvniť.

takto ocenili obetavú a vo viacerých

Slovensko so striebrom

S

krásnym umiestnením,

Na futbalovom pohári európskeho

druhým miestom spomedzi

COLASu, ktorý sa konal vo valentín-

11 zúčastnených tímov, sa

sky deň, postúpili až do finále, kde

z Budapešti vrátil slovenskí Colasáci.

prehrali s domácim Maďarskom.

Prispejeme
k oslavám
jubilea

F

rancúzsko-slovenská obchodná komora (FSOK) si pripomína 25. výročie svojej existencie.

Dnes patrí medzi jej členov
135 spoločností, vrátane dôležitých
zahraničných investorov. V roku
2013 vstúpili medzi členskú základňu Inžinierske stavby. Ako dlhoročný
člen Správnej rady a Riadiaceho
výboru a jeden z generálnych
partnerov sa košická firma rozhodla
podporiť FSOK ako hlavný partner

Slovensko na podujatí COLAS EUROPE FOOTBALL CUP reprezentovali

osláv tohtoročného jubilea.

(zľava vzadu) Marek Vetrík, Filip Zemko, Ján Lajda, Peter Snovák, Radovan Bereš
(zľava vpredu) Roman Čisovský, Martin Žák a Ľuboš Mariňák.
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ČESKO

 a českej diaľnici D48 sa stavia aj počas zimy.
N
Výnimkou nebol ani úsek pri Libhošti.

2x Foto: COLAS

Cesta I. triedy DK92 v úseku Tarnowo Podgórne – Swadzim
vo Veľkopoľskom vojvodstve. Stavbu vlani realizovala
spoločnosť COLAS Polska pre Generálne riaditeľstvo
štátnych ciest a diaľnic (GDDKiA ).

POĽSKO

