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obnovila činnosť v segmente výro-

som veľmi rád, že môžem

by betónových prefabrikátov a be-

mať úvodné slovo nového

tónových konštrukcií, napr. výstav-

vydania časopisu VIA COLAS.

bou obchodného centra v Nitre

Dúfam, že ste si jeho nový formát

(13 mil. €), či futbalového štadióna

obľúbili. V troch krajinách nášho

v Košiciach (2,5 mil. €). Získali sme

regiónu sa sezóna začala s dobrou

mnoho zákaziek v oblasti cestných

zásobou práce. Na začiatku roka

stavieb, najmä rekonštrukcie ciest

bola na úrovni 39 % v Poľsku,

(7 mil. €) a výstavby inžinierskych

Renaud Roussel, generálny riaditeľ

47 % v Českej republike a 41 %

sietí (9 mil. €).

Colasu pre oblasť Poľsko, ČR a SR.

na Slovensku.
Najprv by som sa chcel vyjadriť
k hlavnému dianiu v spoločnos-

14-15

tiach za posledné tri mesiace

ľudia

a potom by som predstavil formy

Otec a syn pri finišéri

jednotlivými krajinami v skupine.

Stavebníctvo je aj pre ženy!

Nová bezpečnostná kampaň s fotografickou súťažou pre vás (strana 18).
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aj červený asfalt

Nová spojnica pre Novares

17-18
bezpečnosť

spoločností, Inžinierske stavby,

Proces zlúčenia spoločností je

Na titulnej strane

hať celý rok 2019 tak, aby v roku
2020 bolo všetko pripravené.
Zlúčením vznikne silná jedinečná
podľa modelu COLAS v podmien-
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michaela.lopusniakova@iske.sk
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kach domáceho trhu a to všetko

„Tu pracuje môj ocko!“

v nových firemných priestoroch.
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Spomeniem ešte niekoľko ďalších
významných udalostí z diania na

partnerstvá
Mierové námestie v Trenčíne koncom
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časovo náročný a bude prebie-
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na MS (strana 19).
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Na obytnej zóne Lorinčík – Háje
spolupracujú dva závody

Pokládka farebnej asfaltovej zmesi
finišérom na cyklochodníku v Nitre
(strana 11).

ážení kolegovia,

Foto: COLAS CZ

téma
čísla

KB Wilcza Góra
KB Winna Góra
KB Rogoźnica

Vroclav
Kielce

Zabrze

Poľské prevádzky
skupiny COLAS

Trzebinia
Krakov

Rzeszów

Sídlo
Obaľovacia súprava

najkrajšiu stavbu roka na Sloven-

Lom

sku „Rekonštrukcia Mierového

Výrobňa emulzií

námestia v Trenčíne“. Výrazne sa

JÚN 2019
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ÚVODNÉ SLOVO
V Českej republike sa realizujú
viaceré významné projekty,

ÚVODNÉ SLOVO
Spoločne sme vždy lepší a silnejší!!!
Práve v zahraničných spoločnos-

ľovacie súpravy, z ktorých jedna

nosti (fúzie a akvizície) a výrobné

Začiatkom roka 2020 sa bude

investície podľa obchodného

v Paríži konať finále futbalového

spokojnosti „COLAS and You“

je určená pre Českú republiku.

modelu „asset light“ s cieľom

turnaja COLAS Cup a celosvetová

pripravujeme jednotné akčné

Spoločnosť COLAS CZ sa zároveň

efektívneho riadenia nákladov

súťaž v behu Running for COLAS.

plány, aby sme splnili vaše očaká-

snaží preraziť aj na poľskom trhu

Predkvalifikácia dvoch futbalových

vania. Pokiaľ ide o prípravu spoloč-

v segmente betónových konštruk-

Na základe výsledkov prieskumu

napr. výstavba úseku diaľnice

tiach, ktoré sú zastrešené divíziou

D3 (203 mil. €) na juhu krajiny

COLAS International, už viac ako

medzi Úsilným a Hodějovicami,

rok prebieha projekt ONE COLAS.

obchvat Veľkého Beranova

Cieľom projektu je dosiahnuť

pomocou IT nástrojov Systems

tímov sa bude konať koncom

ného nákupu, naďalej mapujeme

cií. Prebieha mnoho spoločných

(24 mil. €) a modernizácia železnič-

synergický efekt širokej tímovej

a Data v internej komunikácii

roka 2019 v poľskom Krakove.

oblasti produktov, ktoré sa pou-

projektov.

nej stanice Pacejov (34 mil. €).

spolupráce.

a Innovation a Mobility v exter-

Aj toto bude príležitosť na vzájom-

žívajú vo všetkých krajinách, ako

nej komunikácii

né stretnutia a komunikáciu

je bitúmen, benzín a iné výrobky.

sa zúčastňujeme spoločne,

medzi zamestnancami z rôznych

Rovnako sa snažíme o vzájomnú

sa ďalej rozvíjajú, aby boli na

krajín divízie Európa.

výmenu informácií o osvedčených

úžitok všetkých.

Zároveň prebiehajú dva veľké

3. Zber informácií a ich využitie

4. Ľudské zdroje, základné hodnoty,

investičné projekty. Prvým je

Ak si ONE COLAS predstavíme

výstavba novej výrobnej prevádzky

ako dom, od strechy nadol

bezpečnosť a ochrana, etika

v Sedlniciach a vo Vrbiciach ne-

v ňom nájdeme:

a internacionalizácia

ďaleko Karlových Varov na západe

• poslanie

krajiny sa plánuje montáž novej

• víziu

obaľovacej súpravy z Poľska.

• 7 strategických pilierov rozvoja

V Poľsku je najväčšou novinkou
nadobudnutie časti podniku Skanska, ktorá súvisí s výrobou a klade-

skupiny
• 7 projektov:
• 4 obchodné projekty, keďže

je práve časopis Via COLAS.

Na tému synergického efektu

našej oblasti - Poľsko, Česká

pomôcť pri zlučovaní spoločností

Prajem Vám príjemné čítanie.

sa v dňoch 20. a 21. marca 2019

republika a Slovensko, treba

na Slovensku. Vďaka nadobud-

v Budapešti konala konferencia,

povedať, že i naďalej budeme

nutie časti podniku Skanska sme

na ktorej mala každá krajina

postupovať spoločne.

v Európe získali ďalšie dve oba-

Prínosom akvizície je 11 nových

roby kameniva vznikol jeden

sa navzájom informovali o svojej

lokalít na rozvoj našich obchodných

(v záujme optimalizácie aktív

činnosti, osvedčených postupoch,

a prevádzkovej excelentnosti)

o možnostiach zlepšenia komu-

Poslanie
Podpora infraštruktúrnych riešení pre zodpovednú mobilitu

nikácie v rámci Európy, ako i celej

pozemkov a budov, 132 mobilných

Uvedené projekty majú spoločné

covných stretnutí odborníkov sú

stavebných strojov, výrobné re-

tieto 4 hlavné aspekty:

konkrétne riešenia, ktoré sa môže

ceptúry, sklady materiálu a skú-

1. Zdroje: bitúmen a lomy

uplatniť vo všetkých krajinách

šobne. Na mape prevádzok (na

2. Investície: finančné investície

našich spoločností.

strane 3) uvádzame všetky pôvodné

Dom Colas

Vízia

skupiny. Výsledkom takýchto pra-

11 obaľovacích súprav, vrátane

v rôznej forme spájania spoloč-

i nové lokality. Súčasťou akvizície
je aj partnerstvo v oblasti výroby
a ukladania horúcich asfaltových

COLAS Way: kolektívna globálna odbornosť silnej značky a odborný rast

Sedem strategických pilierov rozvoja
Upevnenie
hlavných
obchodných
aktivít:
cesty/
železnice

Vertikálna
integrácia:
lomy,
asfaltérske
práce

Veľké stavby
a kľúčoví
súkromí
investori

zmesí v 7 významných poľských
na poľskom trhu by sa nám v roku
Lomy: manažovanie portfólia
aktív, optimálna prevádzka

vaných 1,7 miliónov ton asfaltom

Dáta

A teraz sa budem venovať jednej
silnej stránke skupiny COLAS, kto-

Portfólio riešení pre zodpovednú mobilitu

rou je synergia. A to v medzinárod-

Systém dátového manažmentu na celosvetovej úrovni

JÚN 2019

Strategické
rozhodnutia
založené
na kontrole
rizík a ukazovateli ROCE*

Stabilné procesy
fúzií a akvizícií

Optimalizácia
hodnoty majetku

Tri multidisciplinárne projekty

Žijeme súdržnosťou

VIA COLAS

Predaj
nestrategického majetku
na zaistenie
financovania
rastu

Hotovosť
Bitúmen:
predaj a dodanie

obaľovaných zmesí.
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Inovácia
a obohatenie
značky
COLAS

Zdroje

2020 malo podariť vyrobiť pláno-

či v priestore našich troch krajín.

Geografická
diverzifikácia
a rozvoj
príbuzných
aktivít

Štyri obchodné projekty

mestách. S takýmto zastúpením

nom meradle, na európskom trhu,

Renaud Roussel

regiónu Európa približne pätnásť
zástupcov z radov manažérov, ktorí

• 3 multidisciplinárne projekty

Dobrým príkladom synergie

použili pri akvizícii v Poľsku, môžu

z dvoch projektov ťažby a vý-

radov 330 nových zamestnancov,

postupy. Napr. postupy, ktoré sa

giou medzi tromi krajinami

ním asfaltom obaľovaných zmesí.

záujmov. COLAS prijal do svojich

Na záver, v súvislosti so syner-

Všetky tieto aktivity, ktorých

 Vedúci pracovníci COLASu sa v marci zišli na dvojdňovom podujatí v Budapešti.
Veľkou témou bolo posilňovanie synergií naprieč krajinami skupiny COLAS..

Ľudské zdroje

Potvrdenie hodnôt BOZP a etického kódexu
- internacionalizácia ľudských zdrojov

* ROCE - Return on Capital Employed, rentabilita dlhodobých zdrojov

JÚN 2019
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NOVINKY

INTERVIEW

Vďaka zmenám sa
môžeme rozvíjať

riaditeľov – s väčšou zodpovednosťou. Chceme docieliť, aby zdieľanie
vedomostí a najlepších praktík bolo

Meníme sa na COLAS

súčasťou školení.
Veľmi dôležitým nástrojom sa stáva

Pokračujeme v ceste zlučovania našich spoločností pod jednotnou

cezhraničný pohyb ľudí, ktorí tak môžu

vlajkou slovenského Colasu.

ďalej rásť. Napríklad niektorí kolegovia

úroveň. COLAS tiež ponúka šance pracovať v inej krajine a tým aj možnosť

z právneho oddelenia v Chorvátsku

Zmena obchodného mena

spoločnosť aj takto, dajte o nej vedieť

osobného rozvoja, hovorí generálny riaditeľ v SR, Cyril Pinault.

prešli do Poľska, čo je štvornásobne

Inžinierske stavby, a.s. sa menia na

známym a priateľom.

väčší trh. Určite si chceme udržať tých

COLAS Slovakia, a. s. Krok schválilo

akékoľvek pochybnosti. Okrem zmeny

ľudí, ktorých vo svojom strede už máme

valné zhromaždenie spoločnosti

Projektový tím nás sprevádza

názvu spoločnosti je pred nami ešte

a zároveň odborne rásť v celej Európe.

30. mája a v polovici júna bol tento

Aby zlučovanie našich firiem prebehlo

niekoľko právnych krokov.

Počet subdodávateľských firiem by sme

názov zaregistrovaný v Obchodnom

čo najhladšie, vznikol projektový tím.

Stále platí, že k 1. januáru 2020 by sa

mali čo najviac znižovať. Potrebujeme

registri SR. V našom záujme bolo zare-

Každý z jeho členov je zodpovedný za

malo zlučovanie ukončiť?

si udržať know-how vnútri spoločnosti,

gistrovať obchodnú značku čo najskôr.

svoje oddelenie a oblasť činnosti.

Áno, od budúceho roka by sa mali spo-

zlepšovať riadenie na stavenisku. Ide

ločnosti, doteraz známe ako Inžinierske

tiež o to, aby sme mali lepšiu kontrolu

stane súčasťou COLAS Slovakia

vaniu spoločnosti prebieha od polovice

stavby a CESTY NITRA, zlúčiť, vrátane vi-

z pohľadu znenia zmlúv a neustále

k 1. januáru 2020. Toto načasovanie je

júna séria stretnutí so zamestnancami.

zuálnych zmien názvu, loga, účtovných

kontrolovať náklady.

výhodné z účtovného hľadiska.

Vaši manažéri vám priamo vysvetlia,

zmien atď. Spojený COLAS Slovakia si

V marci sme vyhrali súťaž o Stavbu

Spoločnosť IS-Lom s.r.o., Maglovec

prečo dochádza k zlúčeniu firiem a ako

Vizualizácia budúcej centrály

zažije reálny štart novej firmy.

roka za rekonštrukciu Mierového

zostáva dcérskou spoločnosťou sloven-

zmeny ovplyvnia váš každodenný život.

spoločnosti v Trnave.

Stavebný trh beží naplno, avšak nie je

námestia v Trenčíne. Kde v tom vidíte

ského Colasu a jej názov sa nemení.

O čom v týchto dňoch najviac

na ňom dostatok kvalitných spoloč-

pridanú hodnotu pre COLAS?

uvažujete?

ností pre spoluprácu. Ako si v tomto

Dostali sme možnosť prezentovať sa

Novinky vidia i naše oči

O dvoch veciach – aké máme možnosti

smere počíname?

ako špičková slovenská stavebná firma.

V e-mailovej komunikácii sme začali

vyhrať súťaž o vybudovanie rýchlost-

CESTY NITRA aj Inžinierske stavby Ko-

Máme medzi sebou niektorých vynika-

nej cesty R2, obchvatu Košíc za 135

šice majú dobrú povesť, svoje záväzky

miliónov eur a aj obchvatu Šale, kde Slovenská správa ciest vypísala tender za

Foto: COLAS SK

Chceli by sme dostať spoluprácu so spoľahlivými dodávateľmi na vyššiu

Spoločnosť CESTY NITRA, a. s. sa

V rámci internej kampane k zjednoco-

Svoje otázky v tomto smere môžete
kedykoľvek adresovať svojim

Nadväzujeme na silnú tradíciu našich

nadriadeným, alebo napísať na

značiek na východnom i západnom

e-mailovú adresu merger@colas-sk.sk

Slovensku. Táto história trvá vyše

používať nový grafický prvok – obrázok

a merger@cestynitra.sk – časté otázky

60 rokov a pokračuje do budúcnosti.

júcich ľudí; táto cena potvrdzuje, akú

avizujúci zmenu mena. CESTY NITRA

a odpovede na ne uverejníme aj

Vy všetci ste tí, čo dodajú spoločnosti

splácame načas. Potrebujeme si túto

skvelú prácu odvádzajú. Aj touto cestou

budú podpis v tejto podobe používať

v časopise Via Colas.

COLAS Slovakia nový náboj.

dobrú povesť udržať. Je to dôležitý

im chcem opätovne zablahoželať.

až do zlúčenia. Následne bude v celej

60 miliónov. Chceli by sme byť v oboch

faktor aj pri výbere zhotoviteľov – musí-

A aký odkaz máte pre kolegov

firme súčasťou podpisu nové logo.

súťažiach úspešní a myslím, že naše

me si byť istí, že máme tých najlepších

na začiatok leta?

Použitie loga, farebnej škály, označo-

šance sú dobré.

partnerov a „hrať s nimi fér“ – v zmysle

V prvom rade ide o bezpečnosť. V lete

vanie vozidiel a mechanizmov či

Medzitým prebehol dôležitý míľnik pri

zmluvných podmienok, vzájomnej

sa to všade hemží aktivitou. Prosím,

vzory dokumentov bude riadiť nový

zlučovaní našich dvoch spoločnosti;

lojality a podobne. To by malo priniesť

vždy si na pracovisku kontrolujte situ-

dizajnový manuál. Napomôže, aby

Inžinierske stavby sa premenovali

ešte vyššiu úroveň kvality, bezpečnosti,

áciu a reagujte vhodne. Keď nastane

bola naša spoločnosť a jej značka

na COLAS Slovakia. Čo všetko

ekonomickej bilancie stavieb.

nebezpečná udalosť, nahláste ju

ľahko identifikovateľná.

to znamená?

Ako si interne poradiť so stále

a rozanalyzujte. Predstavujte si, čo by sa

Stratégiu spojenia sme vysvetlili v eu-

širšou škálou aktivít, kompetencií

mohlo stať za rôznych okolností.

V digitálnom svete

rópskom COLASe vo Viedni a získali

a zručností?

A tiež pamätajme na to, že deň čo deň

Naša spoločnosť bude mať atraktívnu

sme patričný súhlas. Teraz sa sústredí-

Chceme byť ako spoločnosť čo

zvyšujeme svoje skúsenosti a zlep-

webovú stránku, na ktorej si nájde

me na pokračovanie zjednocovania –

najviac nezávislí. Kvalitne pripravovať

šujeme referencie. Naše vedomosti

dôležité informácie o nás aj široká ve-

vrátane komunikácie. Naše kroky jasne

projekty a zároveň odvádzať kvalitu

a schopnosti tým rastú. Vyťažme z toho

rejnosť. Značka COLAS Slovakia začala

vysvetlíme zamestnancom, dodáva-

aj pri realizácii. Ľudia majú príležitosti

čo najviac v prospech tímovej práce,

žiť i na sociálnych sieťach. Ťažiskovými

teľom aj zákazníkom, jednoznačne popí-

kariérne postúpiť na vyššie pozície –

vytvárajme zohraté kolektívy aj pre

sú Facebook a LinkedIn, aktualizuje

šeme, čo sa deje, aby sme eliminovali

hlavných stavbyvedúcich, námestníkov,

veľké projekty.

sa kanál na YouTube. Sledujte svoju
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TÉMA

TÉMA

Naša stavba roka
Určite patrila medzi vlajkové lode slovenského COLASu posledných dvoch

a obcí Slovenska a – za čo sme tiež

rokov. Veď preto sme rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne

veľmi vďační – aj Cenu verejnosti

prihlásili do prestížnej a už tradičnej celoslovenskej súťaže Stavba roka,

v internetovom hlasovaní.

organizovanej združením ABF Slovakia.

O niektorých aspektoch stavby
sme písali v čísle 1/2018 časopisu

V

ýsledok však prekonal naše

stredisko spoločnosti CESTY

Náš COLAS. Teraz sa v spolupráci

očakávania. Dielo, ktoré

NITRA, vyhralo Hlavnú cenu Stavba

s hlavným stavbyvedúcim Micha-

realizovalo trenčianske

roka 2018, ďalej Cenu Únie miest

lom Zbýňovcom vraciame k trochu
skrytým, ale o to dôležitejším detailom. Totiž práve bez obetavej práce
našich robotníkov, ktorá prebehla
bokom od záujmu verejnosti,

Pohľad na Mierové námestie z vtáčej perspektívy – kedysi a dnes. Už niekoľko storočí je rušným centrom života v Trenčíne.

by sme dielo neboli zrealizovali
v plánovanom termíne – a nevedno,

tvar, ako ich naši chlapi odvážali

Čadičové, čo sa už nedali použiť,

sme čo najmenej obmedzili ostat-

či by získalo tieto významné ceny.

späť a ďalší ich manuálne, jednu

sme nahradili andezitovými.

né aktivity na stavenisku.“

za druhou, spätne ukladali na

Návoz čistých kociek späť na

námestí. Spolu 600 tisíc kusov.

námestie sme organizovali tak, aby

Medziskládka na stredisku
„Celé Mierové námestie zaberá
plochu približne 10 000 štvorcových
metrov. Približne polovicu tvoria
spevnené plochy a komunikácie,
prístupné aj autám. Z jej asi 5 000

Večerný pohľad na fontánu s ramenom v tvare vlny a zložitou spodnou stavbou.

Z hodnotenia poroty:
• Lemovanie stromoradím vytvára poriadok a rytmus,
ktorý bol rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné zámery
ako rozmiestnenie kvalitného mobiliáru.
• Po obvode námestia je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky.
V strede námestia dominuje centrálna plocha s líniovými
schodmi. Dlažba je zo štiepaných žulových kociek.
• Osvetlenie je zabezpečované prostredníctvom integrovaného
zariadenia, ktoré obsahuje wifi pripojenie, ozvučenie
a kamerový systém námestia.
• Ďalším z atraktívnych prvkov námestia je bronzový plastický
model mesta.
• Novovybudované stavebné prvky veľmi citlivo doplnili
historický ráz celého námestia.
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Najskôr siete
„V prípade Mierového námestia

Celkové investičné náklady diela
(bez DPH): 2,9 milióna eur
Doba výstavby: apríl 2017 – máj 2018

bola koordinácia prác veľmi náViac
fotografií
tu

ročná. Jednak už pred samotnou
stavebnou rekonštrukciou bolo
potrebné urobiť kompletný „repas“

„štvorákov“ sme vybrali čadičové

inžinierskych sietí. A po druhé, po-

kocky a previezli sme ich do areálu

čas takmer dvoch rokov realizácie

nášho trenčianskeho strediska, kde

sa na diele vystriedalo aj množstvo

ich bolo potrebné očistiť.

dodávateľov, ktorí vykonávali veľmi

Dodávatelia navrhovali, aby sme

pestré aktivity. Dôležité totiž bolo,

na čistenie kociek použili starú lyži-

aby počas celej obnovy námestia

cu z bagra, do ktorej by sme navŕtali

zostali fungovať všetky prevádz-

diery. Keďže však „lyžica navyše“ sa

ky – museli zostať dostupné aspoň

nenašla, s lepším riešením prišiel

pešo a samozrejme sme museli

jeden náš kolega. Z oceľových prú-

umožniť ich zásobovanie.“

tov – roxorov – vyzváral mrežovanú
lyžicu, do ktorej sme postupne na-

Fontána a to ostatné

berali tieto čadičové kocky rozmeru

„Približne tri štvrtiny prác boli ukon-

približne 8x10 centimetrov.

čené v roku 2017, vlani sme to ešte

Po očistení kociek od štrku

celé vyšperkovali, keď prišli na rad

a piesku sme zistili, že približne

tie najzaujímavejšie objekty – zeleň,

70 percent sa hodí na opätovné

pódium a asi najzaujímavejšia nová

použitie. Medziskládka z čadičo-

Počas realizácie sme museli rešpektovať fungovanie všetkých prevádzok

dominanta – Zlatá fontána Marca

vých kociek postupne menila svoj

na námestí.

Aurelia. Jej podstatnou je jedno-

JÚN 2019
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TÉMA

TECHNOLÓGIE

Z hodnotenia Únie miest a obcí Slovenska:
• veľmi citlivý, vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin v exponovanom a dominantnom
historickom prostredí pamiatkovej rezervácie mesta Trenčín, ktorým bolo jeho obyvateľom
vytvorené veľmi atraktívne multifunkčné mestské prostredie
• veľmi kreatívny autorský prístup pri organickom skĺbení pôvodných historických elementov
Mierového námestia s novými implantovanými artefaktami, ktoré veľmi kultivovaným spôsobom
obohatili priestor námestia. Medzi nimi dominuje vodný element „Zlatá fontána Marca Aurelia“,
ktorá svojim originálnym dizajnom, technickým riešením i svojou funkciou priniesla veľmi príjemne
osvieženie priestoru námestia
• veľmi citlivý výber použitých materiálov pri všetkých artefaktoch námestia a povrchových
úpravách plôch námestia. Je chvályhodné, že boli použité aj obnovené autentické historické
dlažby v kombinácii s novými dlažobnými prvkami z prírodného kameňa v podobnej farebnosti
• použitie vhodného mobiliáru námestia, doplnkov a prvkov osvetlenia s integrovaným
technickým vybavením
• ochrana a citlivé zapojenie charakteristickej existujúcej vysokej zelene do kompozície
priestoru námestia
• komplexné riešenie obnovy technickej infraštruktúry formou rekonštrukcie všetkých podzemných
rozvodov inžinierskych sietí, ktorá bola sťažená archeologickými nálezmi počas realizácie
(nápadité je riešenie podzemnej trafostanice v ťažiskovom priestore námestia)
• ochrana priestoru námestia pred rušivými a nevhodnými zásahmi do jeho historického rázu
aj v štádiu užívania existujúcich okolitých objektov.

Intenzívny mesiac
na cyklotrase

O

cyklistickom chodníku spá-

Cyklotrasa je navrhnutá ako

jajúcom nitrianske sídlisko

spoločná komunikácia pre cyklistov

Klokočina s autobusovou

a peších. Na väčšine trasy má šírku

stanicou cez lesopark Borina

3 metre. Tam, kde to nie je možné,

a Hollého ulicu sa v meste hovorilo

je šírka pruhu 2 – 2,5 metra. Pozdĺž

niekoľko rokov. Spoločnosť CESTY

celej trasy bolo zrekonštruované

NITRA definitívne prevzala stave-

osvetlenie, vrátane 16 úplne nových

nisko na tejto zákazke 1. októbra

sodíkových svietidiel na Borine.

2018. Termín dokončenia bol tvrdý –

Nasvietené budú okrem iného aj

29. marec 2019. Zima práce na diele

priechody pre chodcov na autobu-

Vybratá bola tehlovočervená farba.

prerušila na niekoľko týždňov, a tak

sovej stanici.

Práce boli realizované cez víkend

podstatná časť bola zrealizovaná až
v samotnom marci.

30. a 31. marca.
„S investorom, spoločnosťou Eurovia, sme sa dohodli na rozpočte

• použili sme novú generáciu

„Ten mesiac bol veľmi náročný. Na

378,5 tisíc eur bez DPH, vrátane

stavbe nás z Colasu pracovalo do-

dvoch dodatkov, ešte čakáme na

hromady okolo 20. Jednotlivé úseky

odsúhlasenie prác navyše za približne 40 tisíc,“ dodáva Patrik.

• granuly nie sú citlivé na vlhkosť
• pigment má vyššiu farbiacu

pigmentov PEP z Francúzska;
• granulovaný pigment je čistejší,
ľahšie sa s ním manipuluje;

duchý model, v ktorom je voda

následne stekajú drobné pramien-

kameň nezanášal mechanizmus

mali podelené majstri

do fontány privádzaná ramenom

ky po jej obvode v tvare kruhu. Celý

fontány a aby nebola poruchová.

– Richard Krcho, Marek Dubrovay

v tvare vlny. Z plochy tela fontány

model je navrhnutý tak, aby vodný

Správne vybudovanie spodnej stav-

a Marek Pajer. Spolu s ostatnými

Červená asfaltová zmes

by, prstencov-odtokových mreží

kolegami majú aj oni veľkú zásluhu

Investor v súlade s projektom po-

okolo fontány však patrilo medzi

na tom, že sme práce dokončili

žadoval, aby sme na kľúčové úseky

je však potrebné dlhšie miešanie;

najzložitejšie aktivity celého diela.“

k spokojnosti investora,“ hovorí

cyklotrasy použili farebnú asfaltovú

• pred aplikáciou je dôležité opako-

manažér projektu Patrik Hunák.

zmes, produkt z portfólia COLASu.

vané čistenie strojno-technických

schopnosť, pre správnu aktiváciu

Ďalšie zaujímavosti

zariadení zohriatym kamenivom

• Lipa slobody, zasadená v roku

– to sa týka miešačky, zásobníka
na vyrobenú zmes, vozidiel,

1968, stále zostáva na námestí,
25-ročná lipa ústavy bola

finišéra, valcov aj drobnej hutnia-

v rámci projektu presadená

cej techniky;
• obuv a náradie pracovníkov čaty

do blízkeho parku.

musia byť nové;

• Valúnová dlažba zo 17. storočia

• niektoré úseky sme kládli ručne,

bola vyzdvihnutá na niveletu ná-

iné chodníkovým finišérom;

mestia a jej trvácnosť umožnila,

• výsledná farebnosť zmesi závisí

aby bola súčasťou komunikácie

od doby jej miešania a výrobnej

pre motorové vozidlá.
• Na chodníky bola použitá nová

teploty, z tohto dôvodu sa môže

Vzadu sprava Juraj Serva, Martin Papala a Michal Zbýňovec za CESTY NITRA.

rezaná žulová dlažba 6x6 cm

stať, že pri pracovných spojoch

V popredí vpravo Cyril Pinault, riaditeľ COLASu v SR, vedľa neho primátor

v počte 1,3 mil. kusov.

S troma cenami za realizáciu rekonštrukcie Mierového námestia.

Trenčína Richard Rybníček.
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Obytná zóna Lorinčík–Háje:
súhra dvoch závodov

výrobný námestník závodu Špeciálne
projekty Tomáš Kuchár.
V súčasnosti sú už v pokročilej fáze
tendre na subdodávky. Zodpovedný
výber dodávateľov v dnešnej dobe
nie je jednoduchý – práce na trhu je
stále pomerne dosť, ale kvalitných

P

revziať koordináciu novej fázy

prakticky dokončená – chýbali úpravy

firiem nie. A tie, ktoré vedia odviesť

projektu po zhotoviteľovi, ktorý

vonkajších priestorov. Okrem tohto

dobrú prácu, chcú aj zodpovedajúcu

zastrešoval predošlú fázu, je

dokončenia sa v zmysle projektu

finančnú protihodnotu.

niečo, s čím COLAS už má – hlavne

Aj v druhej fáze sa domy nachá-

očakávalo dobudovanie oporných

na východe Slovenska – pomerne bo-

múrov a niektoré ďalšie práce. Kole-

dzajú v teréne s určitým stupňom

haté skúsenosti. Spomeňme Ecopo-

gom zo závodu Cestné staviteľstvo

sklonu, stavba tak bude mať sčasti

int či Zelenú stráň. Nadväzovať na

zverili Špeciálne projekty vybudova-

terasovitý charakter. Jeden z opor-

niečo si však vždy vyžaduje špeciálne

nie komunikácií a spevnených plôch

ných múrov bude mať dĺžku až 150

úsilie a zvláštne nasadenie. Platí to aj

v areáli, prvky drobnej architektúry

Časť zmiešaného tímu z oboch závodov. Zľava stavbyvedúci Jozef Skonc,

metrov. Dnes sa už buduje kanali-

pre developerský projekt firmy Cere

a sadové úpravy.

stavbyvedúci Juraj Kelíšek, hlavný stavbyvedúci Erik Surgent,

zácia a pripravujú ďalšie inžinierske

majster Branislav Bachleda, robotníci Imrich Zápach, Vincent Juhás,

siete, dokončujú rozostavané domy.

Jozef Kočan, Anton Konečný, strojník Jozef Salamon a robotník Peter Boháč.

Celá realizácia by mohla byť dokon-

Na snímke chýba stavbyvedúci závodu Cestné staviteľstvo Viliam Vilček.

čená na jar 2020.

Invest – obytná zóna Lorinčík-Háje na
západnom okraji Košíc.

Čo je v zemi?

Ide o budovanie trojpodlažných

Ako sa dalo vzhľadom na prísny har-

bytových domov s troma bytmi na

monogram očakávať, počas zimy na

každom podlaží a radových zásta-

stavbe nikdy nepanoval úplný pokoj.

Oporné múry sú charakteristickým

zástavby s 13 bytmi, vybudovaní novej

vieb s počtom 13 alebo 15 bytov.

Napríklad v januári sa pracovalo

znakom terasovitej obytnej zóny.

s 15 bytovými jednotkami a čakajú

K tomu, prirodzene, treba prirátať

na gabionových oporných múroch.

dopravnú a ďalšiu infraštruktúru.

Okrem toho bolo po prevzatí diela

museli opraviť,“ hovorí majster za

domy, každý po deväť bytov. A samo-

Keď sa v novembri 2018 ujal diela

zistené, že v hotových budovách

cestný závod Jozef Skonc. „Celkovú

zrejme, opäť prídu k slovu kolegovia

závod Špeciálne projekty, ktorý sa

neboli všade dokončené a presné

cenu prvej fázy v réžii COLASu to

cestári. Celková cena druhej fázy

zameriava aj na pozemné stavby pre

zamerania. „Nesúlad sa prejavil

navýšilo na 830 tisíc eur,“ dodáva jeho

je na úrovni 6,24 milióna eur – je už

súkromných investorov, bola väčšina

hlavne v nedostatkoch na dažďovej

kolega zo závodu pozemných stavieb

podpísaná zmluva na sumu,“ hovorí

bytových domov v rámci prvej fázy

a splaškovej kanalizácii, ktoré sme

Erik Surgent.

nás aj ďalšie štyri trojposchodové

Druhá fáza sa začala
Rozhodujúce množstvo prác na prvej
fáze prebehlo v marci a apríli. Na pre-

Stíhať aj papiere

lome apríla a mája ukončili „cestári“

V čase prípravy reportáže bol v kalendári začiatok mesiaca.

asfaltovanie obslužných komuniká-

Pre manažérov stavby, stavbyvedúcich a majstrov to znamená

cií, parkoviská tvorené plastovými

nutnosť dobre si organizovať čas a pamätať aj na „papierovú“

mrežovanými doskami vyplnenými

stránku práce. Sledujú náklady v systéme Cost Control,

kamenivom a všetky ostatné časti

porovnávajú ich so štúdiou pripravenou pred realizáciou,

stavby tak, že sa mohlo pristúpiť ku

známou ako Objective. Zmeny vrátane ľudí aj strojov im pomáha

kolaudácii.

naplánovať osvedčený softvér Navision. U privátnych klientov,
najmä tam, kde im fakturujeme mesačne, musia v súpisoch

Spokojnosť developera a projek-

prác veľmi presne vykázať všetky výkony. V prípade nutnosti

tantov s našou spoluprácou sa ukáStav vo februári 2019. Pohľad z dronu.
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zala pri objednávke druhej fázy. „Tá

Chodníková dlažba oživuje vizáž

bude spočívať vo dokončení radovej

vnútroareálových komunikácií.

podrobného časového harmonogramu pomáha softvér E-prepa.
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ĽUDIA

PROFIL

Rodinný tandem

dokáže obsluhovať aj samotný
finišér.“ Pre správny výkon tejto
práce je prvoradá práve pozícia lištára.
„Najviac ovplyvňuje kvalitu poklád-

K

Nebojte sa stavbárčiny!

ým „dedenie“ povolania v rodi-

súpravu. Nastúpil ako brigádnik – se-

ky.“ A v neposlednom rade, ako na

nách – stavebníctvo nevyníma-

zónny pracovník. Takto to šlo dva roky.

každom pracovisku, dôležitý je dobrý

júc – nie je ani na Slovensku ni-

Od roku 2000 – teda práve od čias

kolektív. V takom prípade sa ľudia

čím výnimočným, nájsť dve generácie

vstupu COLASu – je zamestnaný na

vedia zastúpiť nielen z povinnosti, ale

Ž

sa však nájdu – stavbyvedúca

Rozhodla som sa dobre. A ženám

z jednej rodiny na jedinom pracovisku,

trvalý pracovný pomer. Momentálne

zároveň ochotne. „Človek v čate

Klaudia Stecinska a majsterka

by sme chceli odkázať: nebojte sa

to sa hneď tak nevidí. A nielen

na pozícii strojník–vodič finišéra.

môže zaskočiť za kolegu, hoci sa to

Stanislava Maliková patria medzi

živých stavieb, občas drsné,

nedá hneď na 100 %. Chce to prax

živé príklady. Obe rady poskytli

ale pestré!

a privyknúť si.“

rozhovor pre VIA COLAS.

v cestárčine. No v jednej z asfaltových

Čo je podľa neho dôležité pre

eny pracujúce na stavbách sú

Aj keď kanalizáciu nakoniec veľmi

v našich končinách stále skôr

nie je vidieť… J

výnimkou. Aj v COLASe

SM: Ani ja by som nemenila.

čiat na stredisku COLASu pracujú

správny výkon tejto práce? „V prvom

dvaja Pavlovia Bělunkovci – otec

rade dobré oko. Presnosť, správny

a syn. Dobrá povesť o nich už prekro-

odhad.“ A k tomu treba pripojiť pozi-

Od pece k finišéru

Čo pociťujete v práci ako výhodu

Klaudia pochádza z Poľska. Práca

čila hranice domovskej Trnavy.

tívny vzťah k práci, svedomitosť. „Táto

A ako došlo k tomu, že pracovný ko-

vyplývajúcu z toho, že ste ženy?

v stavebníctve jej učarovala v 15 ro-

práca sa nedá flákať – to by hneď

lektív rozšíril aj Pavel Bělunek mladší?

KS: Vieme byť dôsledné, kladieme

koch, počas spolupráce s Bouygues

každý spoznal, keď sa tadiaľ prevezie.“

V tomto prípade nešlo o prvoplánové

dôraz na detail, záleží nám na dobrej

na strednej škole. Stavebníctvo

zdedenie povolania. V rodinnom prí-

príprave a organizácii.

majú v rodine, mama pôsobila

Aktívne k nám
Pavel Bělunek starší je v spoločnosti

A čo nové veci? Veď život ide

Profily

CESTY NITRA prítomný dlhšie než

ďalej… „Stále sa je čo učiť.

behu vyniká serióznosť firmy CESTY

SM: Mužskí kolegovia k nám pri-

v cestnom staviteľstve. Žila vo Fran-

samotný COLAS. Sedemnásť rokov

Momentálne pracujem na novom

NITRA ako zamestnávateľa. „Syn je

stupujú s väčšou ohľaduplnosťou,

cúzsku, kde sa pred dvoma rokmi

pracoval vo firme Slovasfalt, ktorá

finišéri, ktorý nám do Trnavy prišiel

vyučený kuchár. Po skončení školy

možno obavou, či na to máme a my

cez Bouygues dostala ku COLASu

v roku 1998 zrušila svoje dielne v Brati-

pred Vianocami. Vývoj strojov ide

sa zamestnal v pekárni, no majiteľ

im rady dokazujeme, že áno J.

slave. Rozhodol sa čeliť neľahkej situ-

dopredu,“ komentuje.

mu nevyplácal mzdu… A tak som ho

Zatiaľ sa mi stalo iba u jedného

Klaudia (vľavo) a Stanka potvrdzujú:

Jaguar Land Rover zodpovedala ako

Stavebníctvo nás baví!

stavbyvedúca za 24 kilometrov kana-

– a rovno na Slovensko. Na stavbe

v roku 2012 priviedol do našej firmy

kolegu z dodávateľskej firmy, že mi

Hrubej Borše. V tom čase tam CESTY

zastupiteľnosť. „Zaskočiť za mňa

a začal sa zaúčať pri pokládkovej

povedal, že podľa neho žena nepatrí

NITRA prevádzkovali obaľovaciu

vie kolega lištár Laco Seszták,

čate.“ Miesto cesta tak začal mladší

na stavbu, ale do kuchyne. Nebol

pracuje v kancelárii, nebola s mojím

na diele Lorinčík-Háje (viac na stra-

člen rodiny „miesiť“ asfaltovú zmes…

veľmi nadšený, že pokyny na prácu

povolaním celkom stotožnená. Teraz

nách 12 a 13), kde ako členka tímu

ácii a sám sa šiel opýtať na prácu do

V dobrej čate je nevyhnutná aj

Odvtedy uplynulo už sedem rokov

dostáva od ženy.

mám dve malé deti a je možné, že

závodu Cestné staviteľstvo Východ

a rodina Bělunkovcov naďalej patrí

KS: A mne na vianočnom večierku

ma čakajú stavby, kde budem mu-

riadi práce hlavne na infraštruktúre

k cennému vlastníctvu, ktoré si vo

kolega vtipne utrúsil, či pôjdem na

sieť tráviť čas až do večera. Budeme

a komunikáciách.

svojich radoch COLAS veľmi váži.

vysokých opätkoch aj na stavbu.

to musieť s manželom zvládať.

A čo je tiež zaujímavé, tata a syn

Odvetila som, že mám aj iné

KS: Aj mňa sa občas kolegovia

Stanislava posilnila kolektív ISK už

nielen pracujú, ale aj bývajú spolu.

topánky a aj lopatu… J

pýtajú, ako to mám, ako si organi-

v roku 2008. Vyštudovala stavebnú

A zjavne si nelezú na nervy tak,

A tiež je pravda, že v našej prítom-

zujem život. Ale necítim sa inak ako

fakultu, odbor pozemné stavby, ale

ako to v rodinách občas býva.

nosti mužskí kolegovia menej kričia.

ostatní, len preto, že som žena.

lákalo ju to do terénu, na stavby.

„Trávime spolu väčšinou aj voľný čas

Ale s prejavmi sexizmu, s ponižova-

Vo Francúzsku som videla ženy pra-

Začínala na II. etape obchodného

a ešte spolu aj chodíme na ryby,“

ním alebo posmechom od mužov

cujúce ako vodičky a na riadiacich

centra Galéria, pôsobila na kom-

smeje sa otec.

som sa v COLASe nikdy nestretla.

pozíciách sa ich zastúpenie blíži

presorovej stanici Veľké Kapušany

k úrovni 25 %. Myslím, že to postup-

a tri roky v zámočníckej dielni na

ne príde aj sem.

atómovej elektrárni Mochovce.

V čom to máte ťažšie ako muži? Čo
„Presnosť a správny odhad
sú pri našej práci dôležité.
Otec a syn Bělunkovci pri rekonštrukcii areálu Presskam
na Sliačskej ulici v Bratislave.
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lizácie. Aktuálne ju môžete stretnúť

Ale nemenej dobrý kolektív.“
Pavel Bělunek st.

hovorí na vašu prácu vaše okolie?

Po päťročnej materskej dovolenke

SM: Myslím, že žena sa musí v našej

Čo je na vašej práci to najkrajšie?

sa vrátila do závodu Špeciálne pro-

práci viac prebíjať, dokazovať, že na

KS: Keď niečo urobím, vidím výsle-

jekty, s kolegami úspešne uzatvárajú

to má. Muž to má v tejto profesii asi

dok, veci sú šťastlivo dokončené,

práce na druhej etape obytnej zóny

isté. Pravda je, že moja mama, ktorá

mám dobrý pocit, som spokojná.

Zelená stráň v Košiciach.
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BOZP

STAVBY

Cesta hodná pamiatky UNESCO

O

chtinská aragonitová jaskyňa

vozidlá, nie sme teda nijako obme-

prídu, sú ohľaduplní a dbajú na svoju

v Slovenskom krase patrí

dzovaní,“ vraví Zoltán Škvareniak

bezpečnosť.“

medzi unikáty a od roku 1995

z gemerského strediska. „Sezóna

je zapísaná na zozname svetového

sa iba rozbieha, takže jaskyňu ešte

dedičstva UNESCO. K prírodnej pa-

nenavštevuje veľa turistov. A tí, čo

Rozpočet diela je takmer 150 tisíc
eur bez DPH.

Desaťročia s bezpečnosťou

4

5 rokov, to už je nejaká

zoval Integrovaný odborový zväz

Danielovi Štefkovi zo SOŠ technic-

tradícia. A presne toľký

– a znova s partnerskou podporou

kej v Prešove.

ročník súťaže žiakov stred-

Inžinierskych stavieb.

ných odborných škôl v oblasti

Poslanie súťaže spočíva v získa-

ISK okrem sponzorského
príspevku poskytli dva filmy

bezpečnosti a ochrany zdravia

vaní mladých ľudí, ktorí ešte nema-

s tematikou BOZP, ktoré organi-

miatke však už niekoľko rokov viedla

pri práci sa konal v apríli v Tatran-

jú praktické skúsenosti v oblasti

zátori zaradili do úvodného

asfaltová cesta nevyhovujúcej kvality.

skej Lomnici. Opäť ho zorgani-

BOZP, vo vytváraní prirodzených

i hlavného programu súťaže.

návykov na takúto ochranu a reš-

Naši zástupcovia, Maroš Mosný

pektovaní princípov BOZP.

a Anna Kurjanová, pozvali víťaznú

V tomto roku sa to konečne zmenilo. Obec Ochtiná získala na opravu

Aktérmi súťaže boli trojčlenné

cesty aj príspevok od úradu vlády.

školu na Týždeň bezpečnosti,

Realizácie diela sa ujalo gemerské

súťažné tímy zo 16 stredných

ktorý sa v celom COLASe usku-

stredisko závodu Cestné staviteľstvo

odborných škôl. Najlepšie si

toční v závere júna. Prievidzskí

Východ. Dĺžka rekonštruovaného

počínalo družstvo SOŠ stavebnej

študenti sa zúčastnia na úvodnom

úseku, 1 200 metrov, predstavuje

z Prievidze pred rovnako

programe Týždňa bezpečnosti

v plošnom vyjadrení 6 000 m2.

zameranými študentmi zo Žiliny

v Košiciach a navštívia tiež neďale-

a Liptovského Mikuláša. Medzi

kú obaľovaciu súpravu v Trebejove

jednotlivcami sa najviac darilo

a lom v Maglovci.

Práce by mali byť ukončené ešte
v júni. „Prebiehajú plynulo, za úplného
uzatvorenia dopravy pre motorové

Asfalt na pokládku úseku je vyrobený v neďalekom Čoltove.

Nová spojnica pre Novares

Z

ávod firmy Novares pri obci

Citroen a jediný prístup na pozemok

komunikáciu. Hodnota diela pred-

Zavar neďaleko Trnavy produ-

Novaresu doteraz zabezpečovala

stavuje vyše 348 tisíc eur bez DPH.

kuje súčiastky pre automo-

vnútroareálová komunikácia PSA.

Položili 1 100 ton asfaltových zmesí,

Trnavskí COLASáci vysúťažili

súčasťou zákazky bolo i oplotenie,

bilový priemysel. Výrobná hala leží
v areáli automobilky PSA Peugeot

Nová účelová komunikácia.
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zákazku a za uplynulý polrok

preložka 22-kilovoltového rozvodu

(od októbra do mája) zrealizovali nové

a areálové vonkajšie osvetlenie.

dopravné napojenie na nadradenú

Tím viedli stavbyvedúci Michal Pavlík

cestnú sieť, konkrétne novú účelovú

a majster Igor Halász.

Firma potrebovala dopravné napojenie.

JÚN 2019
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PARTNERSTVÁ

KAMPAŇ

Bezpečnejšie na cestách

Užili sme si majstrovstvá

kampaň zameranú na zvýšenie

S

v tomto športe a presne 18 lístkov

Deväť lístkov získalo majiteľa

informovanosti účastníkov

na košické zápasy bolo k dispozícii

z Inžinierskych stavieb, deväť

cestnej premávky a zníženie

aj pre našich zamestnancov.

z CIEST NITRA.

Spoločnosť COLAS Europe
rozbehla bezpečnostnú

rizík, ktorým sú naši zamestnanci
vystavení pri práci v premávke.

lovensko žilo na jar ľadovým

z firmy IS-Lom. Deviateho mája

hokejom. Naša krajina zorga-

boli vyžrebovaní majitelia vstupe-

nizovala majstrovstvá sveta

niek na tri zápasy 21. mája.

Získať ste ich mohli tak, že ste

A títo šťastlivci si jedinečné

v dňoch 1. apríla – 5. mája aktívne

zápasy patrične vychutnali.

podporili našu novú facebookovú

Hoci v ten deň bolo už jasné,

akt: 3 698 osôb zomrie denne

stránku. Dohromady sa zapojilo

že štvrťfinále turnaja bude bez

pri dopravných nehodách

93 kolegov – 67 z Inžinierskych

slovenskej účasti…

(údaj za celý svet v roku 2018).

stavieb, 25 za CESTY NITRA a jeden

F

Ako prispejeme k zmene?
• dodržiavajme zásady a pravidlá
bezpečnej cestnej premávky
• informujme seba aj ostatných
o prácach vykonávaných
v premávke
• zvažujme možné riziká a hrozby
a primerane prispôsobujme

Na jednom zo zápasov boli spoločne
COLASáci z oboch strán Slovenska.

Maglovec: nové stromy už rastú

D

vadsať nových stromov

Areál magloveckého andezitového

okolia, vrátane častí priľahlej obce

vyrástlo na okraji pozemku

lomu tieto dreviny nielen skrášlia,

Vyšná Šebastová.

spoločnosti IS-Lom.

ale prispejú aj k nižšej prašnosti

svoje konanie
• vnímajme – cíťme zodpovednosť
a záujem o ostatných účastníkov
premávky
• konajme – prijímajme lepšie
rozhodnutia a meňme
vlastné správanie
Kampaň prebieha do konca roka.
Komunikujeme ju trojuholníkom
so sloganom „Tu pracuje môj ocko“.
K aktivitám patrí aj letná fotografická súťaž o atraktívne ceny.

Športové hry spoločne
Insta
Mydadworkshere
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D

lhé roky boli športové hry

roku sa uskutočnia 24. júna vo

všetkých divízií a stredísk sloven-

doménou spoločnosti

zvolenskom Hoteli Tenis. Po prvý

ského COLASu. Prajeme veľa

CESTY NITRA. V tomto

raz v jednotnej podobe, s účasťou

úspechov všetkým účastníkom.
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ČESKO

 OLAS CZ začal v apríli 2019 s prácami na úseku diaľnice D3, ktorý bude tvoriť
C
obchvat Českých Budějovíc. Z hľadiska objemu prác i rozpočtu celého projektu
ide o najväčšiu stavbu, akú kedy COLAS v Česku realizoval.

2x Foto: COLAS

Krajská cesta Huta Szklana – Kuźnica Żelichowska č. 123
pre zákazníka WZDW na západe Poľska.
Na zákazke prebiehajú zemné a stabilizačné práce.

POĽSKO

