2020

Časopis spoločností skupiny COLAS v Česku, Slovensku a Poľsku

číslo 1

marec 2020

Cyklotrasy po Slovensku

Zaostrené na:
obaľovačky

Diela pre
developerov

ÚVODNÉ SLOVO

OBSAH

Rekapitulujeme a dívame
sa vpred

téma
čísla

8-9,
14-15
Cyklochodníky
po Slovensku

Divízia Výroby asfaltových zmesí sa
stará aj o štrkového hospodárstvo, tak
ako v Mníchovej Lehote (strana 10).
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milí čitatelia, pravdepodobne ešte máte v pamäti
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Na cyklotrasu vedúcej cez archeopark
Kopčany sme položili materiál Bituclair
s použitím priehľadného spojiva
a prírodného kameniva (strana 15).

Zvládnutá akvizícia
v Poľsku
Colas Polska sa po získaní časti
spoločnosti Skanska stal dôležitým

uspokojivá so zazmluvnenými

hráčom na národnej úrovni

40 % vrátane predaja tretím

Česko v pozitívnych
číslach

s 12 výrobňami po celej krajine.

stranám. Najhoršou správou je,

COLAS CZ má za sebou tiež

Napriek počiatočným ťažkostiam

že v lome Wilcza nám v dôsledku

úspešný rok v zmysle dosiahnu-

s povoleniami pre výrobu na

zosuvov pôdy banský úrad potvrdil

tia stanovených cieľov. Výroba

obaľovačkách a v podstate s nulo-

rozhodnutie úplne zastaviť ťažbu

v číslach – 701 000 ton asfaltových

vými objednávkami sme dosiahli

v roku 2020.

zmesí na 11 obaľovacích súpravách,

výsledky v súlade s obchodným

Integračný proces po získaní

ďalej 3,35 miliónov ton drveného

Redakčný tím: Michaela Lopušniaková,
Zuzana Orság

Výsledky BOZP 2019

plánom. Vyrobili sme 920 000 ton

spoločnosti Skanska pokračuje

kameniva v 12 lomoch a 35 000 ton

asfaltových zmesí (v roku 2018 to

dobre a podľa stanovených

modifikovaného asfaltu PMB – to

Zodpovedný redaktor: Anton Oberhauser,
Communication House

Firemný deň spoločne
COLAS SKI CUP 2020

bolo s troma OS 600 000 t), ďalej

akčných plánov. Preto som rád,

iba potvrdzuje, pričom pre lomy bol

1,8 milióna ton drveného kameniva

že po našej prezentácii vedeniu

rok 2019 rekordný. V minulom roku

v 3 lomoch a 13 000 ton asfaltovej

spoločnosti Colas SA v novembri

sme vysúťažili vyše 1 000 rôznych

emulzie v 3 výrobniach.

sa bude náš model integrácie

projektov – vrátane 915 stavieb

používať pri všetkých ďalších

pod 300 000 eur – a pokračujeme

Zrealizovali sme 240 menších aj

akvizíciách v skupine Colas ako

v realizácii väčších diel ako D48,

väčších stavieb. Zásoba práce

príklad dobrej praxe.

D3, Velký Baranov a iné. V oblasti

Grafické spracovanie: Hi-Reklama,
Tlač a distribúcia: ŠEVT
www.colas-sk.sk, www.islom.sk

Na titulnej strane

Kontaktný e-mail: media@colas-sk.sk

Vyše dva kilometre cyklotrasy Vrbovce
– Tri Kamene – Veterný mlyn Kuželov
v okrese Myjava, blízko hraníc
s Českom, odovzdali trenčianski
COLASáci do užívania v októbri 2019.
Viac na strane 8.

Časopis VIA COLAS je pokračovateľom
časopisov Náš Colas, Stavby Colasu,
Mosty východu a Spravodaja CESTY NITRA.
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notlivých krajín – mi dovoľte začať

Foto: COLAS CZ
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Po rušnom a pestrom minulom
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Toto sú naozaj dobré čísla.
Dopravných nehôd s firemnými autami
je stále veľa (strana 18).

na začiatku roka 2020 je celkom

Karlových Varov staviame novú

MAREC 2020
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ÚVODNÉ SLOVO

EDITORIÁL
bri sme mali ďalšie stretnutia.
Aby ste mali predstavu o našej
spolupráci, tu je pár oblastí:
v rámci obstarávania sme dokončili
spoločnú súťaž na nákup nafty,
v oblasti BOZP a kvality dochádza
k vzájomnej výmene osvedčených

COLAS Európa. Oblasť združujúca

Európa považovaný za referenciu

ste už všetci boli informo-

12 krajín, približne 6 500 zamest-

z hľadiska priemyselnej výroby,

vaní o novej organizačnej

nancov, s 12 rôznymi jazykmi,

realizácie projektov, organizácie

štruktúre COLASu, viete, že môj

kultúrami, zvykmi, pravidlami,

a ziskovosti. A to vďaka vašej

a v oblasti obchodnej činnosti

čas na pozícii riaditeľa COLAS

činnosťami a projektmi… a záro-

profesionalite, oddanosti a serióz-

plánujeme stretnutie obchodných

Európa sa skončil v decembri 2019.

veň veľká výzva integrovať všetky

nemu prístupu.

manažérov, aby mohli medzi sebou

Svoju cestu naprieč kontinentom

tiež zdieľať osvedčené postupy.

som zavŕšil po 7 rokoch, aby som

A ešte spomeniem niekoľko

mohol začať novú – na pozícii ge-

CZ a COLAS Slovakia sme v Poľsku
zorganizovali prezentáciu nového
softvéru pre „sledovanie výroby”

nový softvér pre monitoring výroby.

M

ilí spolupracovníci, keďže

postupov, pre zástupcov COLAS

Počas stretnutia v Poľsku v novembri 2019 bol odprezentovaný

Európsky COLAS môže byť
na seba hrdý

hlavných výziev pre rok 2020:
• v Poľsku bude potrebné

nerálneho riaditeľa COLAS USA.
Keď som v septembri 2012

obaľovačku a modernizujeme všet-

zmesí a k tomu 6 000 m3 betóno-

ky výrobné prevádzky. Rok 2020

vých prefabrikátov. Odhad 50 %

dokončiť integračný proces

začínal v COLASe Stredná Európa,

sme začali s dobrou zásobou prá-

zásoby práce pre nasledujúci rok je

a zabezpečiť zásobu práce, aby

tento región vyzeral úplne inak než

ce – čo sa týka našich tradičných

korektný, pričom oproti vlaňajšku

sa Colas Polska stal hlavným

dnes. Boli sme prítomní v 8 kraji-

obchodných aktivít, je to 40 %

sa predpokladá celkový pokles ak-

hráčom vo výrobe a pokládke

nách – Poľsku, Česku, Slovensku,

– a získali sme tiež zákazku výstav-

tivity na trhu. Zlúčenie spoločností

asfaltových zmesí a vo výrobe

Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku,

by prvej fázy pre automobilku BMW

máme právne za sebou, takže od

asfaltovej emulzie;

Chorvátsku a Slovinsku. Boli to vte-

za vyše 100 miliónov eur.

3. februára 2020 pôsobí na Sloven-

Nový riaditeľ európskeho COLASu
Jean Vidal navštívi aj naše tri krajiny
Slovensko vstáva
z problémov

sku firma COLAS Slovakia. V blízkej

Pre slovenský COLAS bol minulý

do Trnavy.

budúcnosti sa jej sídlo presunie

• pre ČR je to pokračovanie

dy pre COLAS krušné časy: kríza,

rozvoja a modernizácie OS,

interné problémy, málo perspektív,

pokládky betónu a hľadanie

mnoho otázok a pochybností.

príležitostí pre externý rast.

Mal som víziu, že sa COLAS sa

Výzvou je realizácia hlavných

stane stabilnou a vyhľadávanou

verejných zákaziek a úspešný

značkou, nositeľkou kvality a pro-

štart vlajkovej lode skupiny

fesionality. Snažil som sa vytvoriť

COLAS – projektu BMW;

si dobré vzťahy s členmi svojho

• na Slovensku sa COLAS musí

Striedanie stráží v COLASe Európa – vľavo Thierry LeRoch, vpravo Jean Vidal.

tímu, manžérmi jednotlivých krajín
Som presvedčený, že tento re-

stabilizovať na momentálne

a s ďalšími kolegami, aby sme

krajiny a vytvoriť skutočnú synergiu

náročnom stavebnom trhu

efektívne spolupracovali a dosiahli

medzi tímami a kolegami.

Od tohto roka prebral vedenie

a úspešne dokončiť proces

uspokojivé výsledky. Odvtedy sa

COLAS Europe Jean Vidal.

zlúčenia dvoch spoločností

COLAS Európa prebudoval, posilnil

že ľudia spojení pod logom COLAS

rozhodnutiam, aby sme celú

Postupne začne častejšie navšte-

do jednej.

siete prevádzok, reorganizoval

stelesňujú spoluprácu, odbornosť,

situáciu zvládli. Napriek týmto

vovať jednotlivé krajiny, aby po-

spoločnosti, aby boli efektívnejšie,

odhodlanie, motiváciu, zodpoved-

príležitosti poďakovať za spoluprá-

problémom sme dokopy zrealizo-

rozumel regionálnym špecifikám,

profesionálnejšie, bližšie ku klien-

nosť, profesionalitu a precíznosť.

cu a zaželať vám všetko dobré do

vali vyše 500 stavieb a výsledky vo

rôznym oblastiam výroby a spoznal

tom a požiadavkám trhu.

Vykonalo sa mnoho práce, veľa

budúcnosti. Zároveň vítam svojho

výrobe stavebných materiálov boli

sa s pracovnými tímami.

Minulý rok sa región rozrástol

problémov sa podarilo úspešne vy-

nástupcu Jeana Vidala a prajem

riaditeľ pre oblasť Poľsko,

a privítal ďalšie štyri krajiny – Bel-

riešiť. Dnes, milí kolegovia, môžete

mu na novej pozícii vela úspechov.

ČR, Slovensko

gicko, Švajčiarsko, Dánsko a Island,

byť na seba hrdí. Pretože v rámci

z COLASu Stredná Európa sa stal

skupiny COLAS je región COLAS

rok veľmi náročný a výsledky
neboli dobré. Straty sa vyšplhali

Posilňujeme synergie

do naozaj vysokých čísel. Muselo
sa pristúpiť k ťažkým, ale dôležitým

pozitívne: 380 000 ton asfaltových

Medzitým neustále pracujeme

zmesí, 700 000 ton drveného

na prehlbovaní synergie našich

kameniva, 48 000 m3 betónových

troch krajín. V novembri a decem-
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Prajem vám príjemné čítanie.
Renaud Roussel,

Dnes môžem s istotou povedať,

gión má budúcnosť. Viem, že sme
na správnej ceste a som si istý, že
budete naďalej takto napredovať.
Chcel by som vám pri tejto

Thierry LeRoch

MAREC 2020
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ORGANIZÁCIA

ROZHOVOR

Máme tu nový začiatok

Aj v zime niektorí naši zamestnanci
stále pracovali na stavbách.
Čo by ste rád vyzdvihli?

Generálny riaditeľ COLAS Slovakia kladie po zlúčení firiem dôraz

Samozrejme je vždy náročné pracovať na

na budovanie spolupráce vnútri spoločnosti. Za problém označuje

stavbách v zimnom a extrémnom počasí.

prekračovanie povolenej rýchlosti pri šoférovaní služobných vozidiel.

Máme viacero výborných pracovníkov,
stále pripravených odviesť kvalitný výkon.

Aktuálna štruktúra spoločnosti

O

d 3. februára 2020,

do jednej bolo zároveň príležitos-

divízie. Správa spoločnosti sa

zápisom do Obchodného

ťou prehodnotiť organizáciu

premenovala na Generálne

registra SR, existuje

a navrhnúť jej úpravy.

riaditeľstvo, vytvorili sa nové

Pán Pinault, zlúčenie dvoch firiem máme

A to je pre firmu dôležité, keďže niekedy

na Slovensku už len jeden člen

Spolu s novou firmou došlo ku

divízie – Divízia Doprava

už takmer za sebou. Aké je vaše momen-

sú pracovné podmienky proti nám,

skupiny COLAS a to COLAS

zmene v štruktúre organizačných

a mechanizácia a Divízia Výroba

tálne hodnotenie celého procesu?

no práca nás koniec koncov živí a môže

Slovakia. Zlúčenie firiem

jednotiek a zo závodov sa stali

asfaltových zmesí.

Hoci celé zlúčenie trvalo rok a v istých

priniesť zisk. Touto cestou im ďakujem

aspektoch ešte pokračuje, myslím, že ho

za ich snahu a dobrú prácu.

Generálny riaditeľ/Predseda predstavenstva

môžeme označiť za úspešné. 3. februára
V minulom roku sa v Prefe Kysak stalo

zlúčila s COLAS Slovakia. Dnes sme

niekoľko pracovných úrazov s prácene-

oficiálne jednou spoločnosťou. Naďalej

schopnosťou. Na čo by si naši zamest-

treba pracovať na určitých rozdieloch

nanci mali dávať najviac pozor?

medzi divíziami či západom a východom,

Sústrediť sa na prácu je základ. Z celkovo

malo by sa to čoskoro vyriešiť. Očakáva-

šiestich pracovných úrazov sa štyri stali
Foto: COLAS SK

sa spoločnosť CESTY NITRA právne

me, že všetko sa uzavrie v priebehu júna,
vrátane sťahovania do nového sídla firmy
v Trnave.
Chcem zablahoželať celému tímu,
ktorý tvrdo pracoval, aby sme urobili tento

v Prefe. A taktiež sme mali 53 dopravných
nehôd, čo je stále priveľa. Požiadal som
kolegov z oddelenia bezpečnosti, aby

Cyril Pinault, generálny riaditeľ

v Prefe urobili kampaň a pozreli sa bližšie

COLASu v Slovenskej republike

na príčiny úrazov. V súvislosti s doprav-

významný krok do budúcnosti. Vysvet-

nými nehodami je potrebné identifikovať

ľovanie stratégie našim zamestnancom

Poučili sme sa z minulosti a sme priprave-

vodičov, ktorí jazdia príliš rýchlo. Mali by

a partnerom chcelo čas, no bolo užitočné

ní na budúcnosť. Pri zlúčení spoločnosti

si uvedomiť nebezpečenstvo spojené

a teraz sme pripravení ísť ďalej.

sme jednotlivé činnosti zoskupili do divízií

s riskantnou rýchlou jazdou a správať

kvôli lepšej produktivite. Rok 2020 sme

sa uvedomelo. Začiatkom roka 2020 sa

Na rade je zdieľanie najlepších postupov

začali s 50 % zásobou práce, čo nie je zlé.

uskutočnila kampaň pre ľudí, ktorí boli

a dobrej praxe…

Vo verejnom aj súkromnom sektore sa

účastníkmi nehôd. Vysvetlili sme im riziká

Áno, každá z divízií má niečo, s čím sa vie

rysuje niekoľko dobrých príležitostí. Získali

a zdôraznili, že dodržiavanie pravidiel je

podeliť s ostatnými. Do konca tohto roka

sme rámcovú 4-ročnú zmluvu s NDS na

najlepšie pre všetkých.

chceme zosúladiť procesy. Venovať sa

údržbu diaľnice pri Poprade.

Našťastie sa na pracovisku neprihodili
žiadne vážne zranenia. Ak sa počas práce

tomu bude Kristína Brezanská. Čakajú

Cyril PINAULT
Prevádzkový riaditeľ/Člen predstavenstva

Finančný riaditeľ/Člen predstavenstva

Juraj SERVA

Milan BALÁŽIK
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Oddelenie
Ľudských
zdrojov
Jaroslav
Mikuš
Divízia
Pozemné
staviteľstvo
Martin Menšík

Nákupné
oddelenie

Právne
oddelenie

Ľuboš
Mariňák

Andrea
Jezerská

Divízia
Východ

Martin Papala

Juraj Serva

Stredisko
Trnava

Stredisko
Košice

Ľubomír Rác

M. Adamčík

Stredisko
Nitra

Marián
Popovec

Stredisko
Banská
Bystrica

Stredisko
Poprad/
Rožňava

Gabriel Varga

Peter Jurčo

Za sebou už máme aj Firemné dni

sústredíme na opatrenia a manažéri budú

COLAS Slovakia.

nástojiť na tom, aby ich tímy pracovali

lizovať činnosť každej z divízií, zameriavať

Po prvýkrát si zamestnanci oboch firiem

bezpečne, výsledky a štatistiky sa určite

sa na náš kľúčový biznis a zlepšiť zisk.

mohli spolu posedieť, vysvetliť problémy

zlepšia. Je dobré si neustále pripomínať,

z minulého roka a predstaviť stratégiu

že sa z práce chceme vrátiť domov

Čo by ste chceli odkázať zamestnancom

do budúcnosti. Bolo príjemné zažiť tú

k našim rodinám.

teraz už jednej zlúčenej firmy?

atmosféru, vidieť ľudí zdieľať skúsenosti.

Stredisko
Trenčín

TOTO JE NOVÝ ZAČIATOK. O to viac, že

Pozitívny signál vyslali svojou návštevou

Cyril Pinault,

v minulom roku sme čelili viacerým prob-

medzi nami šéf oblasti Renaud Roussel

Generálny riaditeľ COLASu v SR

Roman
Vlachynský

lémom. Teraz sme začali s čistým štítom.

a nový európsky riaditeľ Jean Vidal.

Cyril Pinault

MAREC 2020

Stredisko
Prešov

Juraj Varga

najlepšie. Naším hlavným cieľom je stabi-

VIA COLAS

Michaela
Lopušniaková

Divízia
Západ

nás workshopy, aby výsledky boli čo

6

Oddelenie
kvality,
BOZP a OŽP

Oddelenie
tendrov
Gabriel
Vjeszt

Divízia
Doprava
a mechanizácia
Ján Bednár

Finančné
oddelenie/
Kontrola
nákladov

Oddelenie
rozvoja
obchodu

Milan Balážik

S. Viskupič/
M. Kozlay

Divízia
Mosty
a betónové
konštrukcie

Divízia
Výroba
asfaltových
zmesí

Kevin Olivier

Juraj Serva

Prefa Kysak

Stredisko
Západ

M. Dzugas

B. Valuch

Betonárne
KE/PO

Stredisko
Východ

I. Smutný

B. Pažák

Technické
oddelenie/
Lab
Peter Briatka

Divízia Lomy
(IS-LOM)
Josef Lapšo
Maglovec/
Čierne Kľačany
Róbert
Kredatus

stavebná výroba
priemyselná výroba

Schéma novej organizačnej štruktúry spolu s menami zodpovedných osôb.

MAREC 2020
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CYKLOTRASY

Hor sa na bicykel

Európa vedie aj cez nás

V

Cyklisti sa už nemôžu dočkať, až opäť osedlajú svoje stroje na vlastný
pohon. V minulom roku pribudli aj vďaka COLASákom čerstvé kilometre

lené rýchlo, na podpis dodatku sa

chádza európska cyklotrasa

však čakalo vyše mesiaca.

EuroVelo 11, ktorá napokon

nových cyklotrás. Určite prinesú nadšencom mnoho zážitkov.

Ďalšia spojnica krajín

ýchodným Slovenskom pre-

spojí najsevernejší bod Európy,

„Následne Slovenský vodohos-

Nordkapp v Nórsku, s gréckymi

podársky podnik zistil, že projek-

Terénne úpravy patria štandardne

Aténami. Na Slovensku vedie

tová dokumentácia v úseku pri

k objednaným prácam.

trasa cez Košický a Prešovský kraj,

hrádzi rieky Torysa nesúhlasí s ich

kde COLAS Slovakia za sedem

vyjadrením v čase stavebného

dva kilometre odovzdané v druhej

mesiacov vybudoval spojnicu

povolenia. Aj tu sme museli čakať

polovici októbra 2019. Patrí k nemu

medzi mestom Sabinov a obcou

na rozhodnutie SVP a zamerali sa

Práce v blízkosti rieky Torysa,

i výsadba novej verejnej zelene

Orkucany. Cena diela s dodatkom

na výstavbu ďalších úsekov,“ hovorí

august 2019 – popri realizácii bolo

a inštalácia mobiliáru.

presiahla 860 tisíc eur bez DPH.

stavbyvedúci František Mikolaj.

nutné intenzívne komunikovať

V rámci logistiky sa museli kolego-

aj s vodohospodármi.

„Odsúhlasený technologický
postup sme postupne aktualizovali

Výstavba prebiehala od júna

v týždenných reportoch a odsúhla-

a zmluvne mala skončiť v prvých

s prístupovými cestami, ako aj

odvedenú prácu a trpezlivosť,“

sovali na kontrolných dňoch,“ hovo-

mesiacoch tohto roka.

šírkou chodníka a veľmi úzkym

dodáva F. Mikolaj.

rí stavbyvedúci Martin Pilarčík na

Počas realizácie sa COLASáci

margo realizácie. Za výdatnej asis-

museli vyrovnávať s rôznymi neča-

tencie majstra Vladimíra Fabiána

kanými situáciami.

riadil projekt z technologického,

Statické záťažové skúšky najprv

via z Divízie Východ vysporiadať

manipulačným priestorom na
celej trase.

Novovybudovaný cyklochodník
meria takmer 4617 metrov

„Chcem poďakovať tímu, keďže

personálneho a v neposlednom

ukázali, že zhruba na polovici

sa aktivity museli realizovať aj

rade bezpečnostného hľadiska.

úseku bolo neúnosné podložie.

vo večerných, dokonca nočných

Cyklotrasa pokračuje po hranicu,

Navrhnuté riešenie s objednávate-

hodinách, aby sme splnili denné

kde na českej strane nadväzuje

ľom a projektantom bolo schvá-

výkony. Ešte raz ďakujem za dobre

a ďalších 1525 metrov tvorí
cyklokoridor.

trasa až po mlyn Kuželov. Na
slovenskej strane sú zaujímavé
Tri kamene – medzné kamene so
starodávnymi nápismi.

Dielo bolo hotové na jeseň.

V

rázovitom prostredí
Kopaníc v okrese Myjava
hraničí Slovensko s čes-

kým regiónom Horňácka. Rozvoj
siete cyklistických ciest k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu na
oboch stranách hranice priniesol
trenčianskemu stredisku zákazku
za takmer 480 tisíc eur bez DPH.
Počasie si trochu zašpásovalo

8

Aplikácia kameniva do podložia.

s harmonogramom prác, a tak sa

Na zákazke financovanej

Trasa bola ďalej stabilizovaná

realizácia predĺžila približne o 30

obcou Vrbovce sa pracovalo

hydraulickým pojivom.

dní. No i tak bolo dielo dlhé vyše

od júla do októbra.
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Úprava trasy cyklochodníka medzi Sabinovom a Orkucanmi, jún 2019.

Hotové dielo v októbri 2019.
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VÝROBA ASFALTOVÝCH ZMESÍ

VÝROBA ASFALTOVÝCH ZMESÍ

Prechádzka obaľovačkami
Pre COLAS na celom svete sú obaľovacie súpravy na výrobu asfaltových zmesí tým najcennejším majetkom.

ho (RAP) materiálu či farebné AZ.

kolónia bobrov. Začiatkom tisícro-

„Zároveň neustále skúšame novinky,

čia utrpela pri búrke priamy zásah

aby sme boli v popredí trhových

bleskom a bola odstavená na 10 dní

inovácií,“ hovorí Branislav Valuch,

pred asfaltovaním v tuneli Branisko.

manažér strediska.

Inak to nie je ani na Slovensku. Vlani vyrobilo našich 9 obaľovačiek (OS) 403 900 ton zmesí, pričom necelá

Mníchova Lehota, okres Trenčín

polovica z tohto množstva (182 902 t) pripadlo na štvoricu OS vo východnej časti krajiny. Tu je aktuálny

(od 70. rokov) – Ammann Global 120

prehľad prevádzok, po novom pod správou Divízie Výroby asfaltových zmesí (DVAZ) COLAS Slovakia,

vystriedala „teltomatku“ v roku 2006.

kam spadá aj stredisko emulzií.

Prebehla kompletná rekonštrukcia

Východ

štrkového hospodárstva a postupne
aj administratívnej budovy. V roku
2015 sme pri stavbe obchvatu

Trebejov, okres Košice – okolie

Bánoviec (R2) obaľovačku zmoder-

(od 70. rokov) – OS Teltomat vyrába
od roku 1998. Je nepísanou testo-

nizovali a výkon zdvihli na 156 t/hod.
Čoltovo, okres Rožňava (od 70.

vacou prevádzkou pre centrálnu

rokov) – OS Ammann Uniglobe

stavebnú skúšobňu Košice. Tím má

160 vyrába od roku 2006. Produkuje

skúsenosti s RAP, výrobou AZ s pri-

aj liate asfalty, umožňuje pridáva-

daním červenej a zelenej farby, skla

nie recyklovaných zmesí (RAP).

či plastu. Pod prevádzku patrí sklad

Nachádza sa na hranici Košického

emulzií a dve postrekové autá.

a Banskobystrického kraja.
Za rok 2019 vyrobila najviac zmesí
Žilina (od 2008) – Ammann Uniglo-

zo všetkých OS COLASu v SR,

be 160 vyrába okrem iného liaty

takmer 70 tisíc ton.

asfalt a skladovateľnú AZ Tatracol.
Od začiatku bola vo vlastníctve
IS Košice, od roku 2012 ju mali
v prenájme CESTY NITRA.

Západ
Presmerovanie
na časozberné
video o obnove
OS Cabaj

Cabaj, okres Nitra (od 50. rokov)

Štandardný personál OS
v COLASe tvoria:
1. vedúci,
2. pracovník pre evidenciu,
váženie, kontrolný laborant
príp. dispečer v jednej osobe,
3. strojník,
4. elektrikár-strojník,
5. strojník nakladača,
6. obsluha pásov (zvárač, vodič
vysokozdvižného vozíka atď.)

Vechec, okres Vranov nad Topľou

Zvolen (od 2016) – Ammann Uniglo-

v prevádzke od roku 2017, keď bol

Smolenice, okres Trnava (od 60.

ná v poľskej Poznani roku 2007, pre

zrekonštruovaný celý areál.

rokov) – OS Ammann Global

výstavbu R2 pri Zvolene kompletne

Pôvodnú OS Linnhoff (v roku 1973

120 je v prevádzke od roku 2007,

zrekonštruovaná, v prvom roku 2016

prevezená do Nových Zámkov) vy-

keď vystriedala starší Teltomat.

vyrobila cca 67 tisíc ton.

striedala do roku 1986 OS Teltomat.

V Smoleniciach sme ako prví v stre-

Organizačne sem patrí sklad emulzií

doeurópskom COLASe začali vyrá-

Západoslovenské OS štandardne

a dve postrekové autá.

bať spenenú AZ (Foam Bitumen).

vyrábajú aj s použitím recyklované-
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(od 80. rokov) – OS Teltomat IV je

(od 70. rokov) – OS Teltomat 120 je

v prevádzke ešte od roku 1986, je

v prevádzke od roku 1997. Umožňuje

najstaršou v slovenskom COLASu,

pridávať do miešačky RAP, vyrába

zastane si svoje miesto, jej výkon

AZ s pridaním recyklovaného plastu.

však zostáva na 60 t/h. Má dávko-

Areál ponúka úchvatný pohľad na

vacie zariadenie celulózy, vyrába aj

Lomnický štít, hneď za plotom žije

zmesi SMA.

be 160 quick bola pôvodne postave-

– OS Ammann Unibatch 180p je

10

Veľká Lomnica, okres Kežmarok

Najpopulárnejšie zmesi?
„Ako pre koho, pre Národnú diaľničnú a Slovenskú správu ciest
sú to AZ I. triedy s bitúmenom PBM rôznych typov a zmesi SMA,
AC O 11, AC L 16(22), AC P16(22), k ním sa ale začínajú už radiť
aj samosprávne kraje, keďže už aj cesty druhých tried sú značne
vyťažené,“ hovorí manažér Strediska Východ Branislav Pažák.
„Potom to sú AZ II. triedy s najbežnejším bitúmenom 50/70
a zákazníci typu kraje, mestá, obce, firmy, súkromné osoby.“

MAREC 2020
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POZEMNÉ STAVBY

POZEMNÉ STAVBY

Divízia Pozemné staviteľstvo ide ďalej

Profesionalita a zodpovednosť
nie sú frázy

M

ajú za sebou ťažký rok.

mesiacov. Prinášame prehľad

Divízia Pozemné staviteľ-

aktívnych projektov v réžii Divízie

Bytový dom Jumbo,
Lomená ulica, Košice

stvo má dnes približne

Pozemných stavieb.

Ide o 14-poschodový bytový

o 25 percent menej zamestnancov

dom neďaleko centra mesta,

ktoré sa urobili pri riadení projektov

Polyfunkčný objekt
Euphoria, Košice

v nedávnych rokoch. Výsledkom je

Ide o 11-poschodový bytový dom

hlavne 2-izbových na prvých

výrazná ekonomická strata.

na Wuppertálskej ulici nachádza-

11 poschodiach, na zostávajúcich

júcej sa na košickom sídlisku KVP.

podlažiach to budú 3-izbové

ako pred rokom. Súvisí to s chybami,

pričlenený k existujúcej bytovke.
Ide o výstavbu nájomných bytov,
Bytový dom Floriánska, Košice

Rezidencia Lago, Košice

Súčasťou objektu je polyfunkčná

nájomné byty so základným

dokončuje rozpracované projekty,

časť, ktorú bude z väčšej časti tvoriť

zariadením. Výstavba na kľúč

Bytový dom Floriánska,
Košice

po predchádzajúcom zhotoviteľovi.

Malopodlažný terasový dom

aby značka COLAS zostala v mysli

supermarket Fresh, zvyšok zaberajú

sa realizuje pre súkromného

Stavba v realizácii od roku 2015

Momentálne realizujú 2. etapu,

Callas, v časti Čermeľ v Košiciach.

svojich klientov zárukou kvality

obchodné priestory pre lekáreň, pre-

investora, ktorý tento projekt

kvôli neustále meniacemu sa

ktorá by mala byť ukončená

Taktiež bola sfinalizovaný projekt

a spoľahlivosti. Tím pozemného

dajňu novín a pod. Bytový dom tvorí

predal poisťovni Kooperativa.

projektu. Okrem toho bolo

na prelome jari a leta tohto roku.

Residental park Zelená stráň II.,

staviteľstva si uvedomuje, že bu-

82 väčšinou dvojizbových bytov, so

potrebné spevniť priľahlý svah.

Divízia bola oslovená v rámci

po odstránení vád a nedorobkov.

dúcnosť má zmysel, len ak ju bude

stúpajúcimi poschodiami sa výmera

Nachádza sa blízko nedávno obno-

jednania o realizácii 3. etapy,

V centre mesta to boli „dvojičky“

vytvárať v znamení profesionality

a úroveň bytov zväčšuje. Čím vyššie,

venej košickej obchodno-biznisovej

ktorá by mala priebežne

Business center DUETT I. a II.

a zodpovednosti.

tým luxusnejšie. Ukončenie stavby

zóny Cassovar. Vzhľad bytovky

nadväzovať na predchádzajúcu.

- tiež úspešne odovzdané pred

vrátane parkoviska pre supermarket

umocňuje moderná fasáda

V rámci tohto projektu rozvíja

koncom roka 2019. Kompresorová

a podzemných garáží pre obytný

tvorená omietkou Ameristone.

aj vzájomnú spoluprácu

stanica č. 5 v Lakšárskej Novej Vsi

s Divíziou Východ.

je takisto pripravená na odovzdanie

Divízia však naďalej svedomito

Na všetkých stavbách divízie
sa pracuje aj počas zimných

dom je plánované na máj 2020.

Rezidencia Lago, Košice

na dokončenie a opravu prác

Pred zimou 2019 sme odovzdali

klientovi, spoločnosti Eustream.

Projekt pozostáva z dvoch identických budov na košickom sídlisku
Nad jazerom, na Galaktickej ulici.
V roku 2019 sa začala realizovať
výstavba prvej budovy, ktorá by
mala byť dokončená v auguste
2020. Zároveň momentálne
prebieha rokovanie o začatí
výstavby druhej budovy.

Obytný súbor
Lorinčík-Háje, etapa II.,
Košice
Polyfunkčný objekt Euphoria, Košice

12
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Bytový dom Jumbo,

V rámci realizácie I. etapy bol

Lomená ulica, Košice

COLAS oslovený developerom

Obytný súbor Lorinčík-Háje, etapa II., Košice

MAREC 2020
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NOMINÁCIA NA STAVBU ROKA

Opäť medzi najlepšími

priehľadného spojiva a prírodného
kameniva farby „horského medu”.
Laureátov cien Stavba roka 2019

Stavba na Archeoparku Kopčany bola zrealizovaná vzorovo - a v súhre,

jesene 2019, si na stavbu spomí-

aká má zdobiť dielo nominované na Stavbu roka.

najú len v dobrom. „Bola to prvá

spoznáme v závere marca.

spolupráca s aktuálnym osaden-

Župa chce investovať

stvom Správy ciest Trnavského

Trnavský samosprávny kraj (TTSK)

emohli sme si želať viac,

mimoriadne tvrdá. No znova sme

samosprávneho kraja – a to nanaj-

sa v tomto roku chystá investovať

ani keby padali všetky

na Stavbe roka v hre s unikátnym

výš korektná,” komentuje šéf

do opravy ciest 2. a 3. triedy okolo

hviezdy z oblohy. V minu-

projektom „Rekonštrukcia a dobu-

strediska Ľubomír Rác.

7 miliónov eur. Tamojší COLAS

N

lom ročníku súťaže Stavba roka

dovanie prístupových komunikácií

2018 si naša práca na rekonštrukcii

v archeoparku Mikulčice – Kopča-

Stavba sa vyznačovala pozitív-

Mierového námestia v Trenčíne od-

ny na slovenskej strane – Rekon-

nym duchom spolupráce s českou

od vlaňajších výkonov pre tohto

niesla hlavnú cenu, cenu verejnosti

štrukcia komunikácií.“ (Viac o ňom

stranou. Na rozdiel od mnohých

klienta, keď prestavali okolo

inžinierskymi sieťami - a po druhé

v 1 kg vreckách, na 1 zámes bolo

hlasujúcej cez internet a ďalšiu od

v čísle 3/2019.)

iných diel, toto malo bezchyb-

880 tisíc eur, z nich podstatnú

si nás viac ako v minulosti najímajú

potrebné vhodiť do miešačky 56 kg

nú projektovú dokumentáciu

časť na vyše päťkilometrovej ceste

priamo investori,” doplňuje Ľ. Rác.

spojiva. Kvôli manuálnemu dávko-

(pripravovala sa približne 7 rokov).

v smere na Suchú nad Parnou,

združenia miest a obcí.
Naši kolegovia z trnavského stre-

si chce z tohto balíka vysúťažiť
nemalú časť. Môžu sa odraziť

Pokládka zmesi Bituclair.

vaniu spojiva, navyše „studeného“,

V tomto roku sú naše cie-

diska, ktorí dielo ešte pod značkou

Vôbec neboli potrebné dodatky za

ktorá vedie aj popri novovybudova-

Bituclair sa osvedčuje

le skromnejšie a konkurencia

CESTY NITRA dokončili začiatkom

práce navyše. Nie všetko šlo podľa

nej centrále COLASu Slovakia.

Projektant zahrnul do projektu

1 tonu, zároveň bolo potrebné

1 km cyklotrasy z tohto typu

predĺžiť čas miešania, aby bolo

asfaltovej zmesi, ktorú už viac ráz

zabezpečené dokonalé zhomo-

očakávania - napríklad prístup

sa musel znížiť objem zámesi na

na stavbu mosta cez Moravu zo

Silnejšia pozícia

slovenskej strany nás trochu zdržal

Trnavské stredisko sa v tomto

úspešne použil slovenský aj český

genizovanie zmesi,“ hovorí

v budovaní priľahlých komunikácií.

roku opäť chystá na spoluprácu

COLAS. Výroba zmesi v obaľovacej

Zora Abaffyová, hlavná technolo-

Práce sme však v profesionálnej

s dôležitými privátnymi klientmi na

súprave Smolenice si vyžadovala

gička pre asfaltové zmesi.

réžii tímu stavbyvedúceho Pavla

území Bratislavy. V ostatnom čase

dôkladné čistenie výrobného

Velického bez ťažkostí stihli ukon-

sa im podarilo posunúť spoluprácu

zariadenia, nákladných vozidiel,

čiť v termíne.

na vyššiu úroveň. „Jednak stále

finišéra a valca. „Nevyhnutné bolo

zmesi na báze spojiva Bituclair,

častejšie robíme na komplexnej

navýšiť pracovných síl – spojivo sa

predmetný úsek cyklochodníka má

infraštruktúre s kompletnými

dávkovalo manuálne do miešačky

dĺžku 1001 m.

Samostatnou témou, s ktorou si

Celkovo sme vyrobili 222 ton

trnavskí COLASáci spoja práce na
archeologickom parku s pamiatkami už z 9. storočia, je aplikácia
Pokojnú krajinu dýchajúcu históriou približuje moderný cyklochodník.

Lokalita s kostolíkom z 9. storočia

14

VIA COLAS

MAREC 2020

materiálu Bituclair – s využitím

Bituclair zblízka.
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ĽUDIA

ĽUDIA

Je dôležité hľadať
veci, čo nás spájajú

J

Univerzál z lomu

K

eď úrad práce v roku 1998
navrhol vtedy 38-ročnému Františkovi Dzúrikovi

čo najužitočnejší“, hovorí.
Do svojich 55 rokov sa venoval

je do práce z 30 kilometrov vzdialených Hermanoviec pri Sabinove.
Doma ho vždy čaká rodina s troma
vnučkami. „Babka im väčšinou

rozkazuje, ja to trošku zjemňujem.

cezpoľnému behu, 65-krát daroval

Som im hlavne na mojkanie“, hovo-

miesto v Maglovci, ponuku prijal.

krv. V poslednom čase sa František

rí spokojne. Obľúbený kolega má

len – možno by sa to dalo aj trochu inak.

Dnes patrí k najskúsenejším a naj-

musí vyrovnávať so zhoršeným

do dôchodku ešte necelé štyri roky.

Nevenoval som tomu pozornosť. Ale pri ďalšej

spoľahlivejším zamestnancom

zdravím. Upravil stravovanie, snaží

Prajeme mu, aby ich v COLASe

ností už vyše 25 rokov. Za ten čas sa mu

návšteve som bol prekvapený, že veci nebežia

spoločnosti IS-Lom.

sa nepripúšťať si pracovný stres…

zdarne dovŕšil.

zas a znova potvrdila dôležitá vec – že treba

tak, ako som si myslel. Pochopil som, že to

Za vyše 20 rokov zažil z prvej

hľadať veci, čo nás spájajú. Zlúčenie našich

urobili „trochu inak“. Uvedomil som si, že sa

ruky, ako sa časy zmenili. V an-

spoločností do jednotného COLASu Slovakia

musíme počúvať a doťahovať komunikáciu

dezitovom lome na okraji Vyšnej

považuje za zaujímavú skúsenosť aj z hľadiska

do konca.

Šebastovej dnes pracuje podstat-

aroslav Mikuš, od novembra 2019 náš

proces. Zdalo sa, že môj návrh prijal, povedal

personálny riaditeľ, sa pohybuje
v prostredí medzinárodných spoloč-

Aj po vyše 21 rokoch denne šoféru-

ne menej pracovníkov ako vtedy.

riadenia ľudských zdrojov.
Čo by ste chceli rozbehnúť v COLASe?

Koncom tisícročia začínal ešte

Aké cesty vás priviedli až k nám?

Myslím, že pre nás všetkých bude dobré,

v závode Východoslovenských ka-

Pochádzam od Prievidze, kde pôsobí spoloč-

ak sa budeme viac rozprávať o tom, ako

meňolomov, až neskôr sa lom stal

nosť Nestlé. Strávil som v tejto švajčiarskej

COLAS podniká, aké sú firemné hodnoty.

súčasťou skupiny COLAS.

firme 17 rokov, potom som prešiel k dánske-

Ak budeme otvorene hovoriť o tom, aké

mu výrobcovi stavebných izolácií Rockwool

správanie je s týmito hodnotami v súlade

Ochota spolupracovať a prekonávať

ne vyrástol. Okrem hlavnej zámoč-

a posledné roky bola mojím zamestnávateľom

a ako by sme mali reagovať, keď správanie

prekážky sa nám aj v pracovnom

níckej profesie je dnes prevádzko-

švédska nábytkárska firma Ikea. Odtiaľ som

hodnotám nezodpovedá.

živote vráti, hovorí Jaroslav Mikuš.

vým údržbárom a vodičom vyvážky.

František popritom profesionál-

Dokonale pozná výrobnú linku

odišiel, keďže si rodičia vyžadovali dočasnú
intenzívnu opateru. Následne som sa dozve-

Čo zatiaľ hovoríte na kolegov?

A tiež sa deliť o vedomosti a skúsenosti

Dokonca sa naučil obsluhovať

del o príležitosti v COLASe.

Sú skvelí. Napríklad náš mzdový tím v Koši-

s inými, najmä mladšími kolegami.

miešacie centrum linky na výrobu
nestmelených zmesí, ktoré je ria-

ciach na čele s pani Popovičovou. V každej
Vždy ste boli personalistom?

chvíli, aj na začiatku mesiaca, keď majú plné

Čo by ste zaželali zamestnancom pri príleži-

dené počítačom. Je z neho univer-

Práveže nie. V Nestlé sme svojho času

ruky práce so spracovaním miezd, si vedia

tosti vzniku celoslovenskej firmy?

zálny kolega, pripravený so všetkým

František Dzúrik (tretí zľava) s kolegami pri novom nakladači.

zavádzali nové technológie a ako inžinier

nájsť miesto pre humor. Dobré vzťahy vedia

Aby verili v náš spoločný úspech. Pre nie-

a každému pomôcť. Nebojí sa ani

Na snímke sú s ním (zľava) Ján Onder, Ivan Gladič, Jozef Anderko,

som sa okrem iného stal školiteľom obsluhy.

stmeliť každý tím. V práci všetci vynakladáme

ktorých sú zmeny rušivé, vyvádzajú nás zo

lopaty. „Chcel by som byť i naďalej

Dušan Tomaško, Dušan Hasara a celkom vpravo Martin Vavrenec.

Postupne ma pozývali školiť aj do iných závo-

množstvo energie a keď dobre vychádzame

zabehnutého stereotypu. Na druhej strane

dov v rámci Nestlé a nakoniec si náš riaditeľ

s kolegami, získame veľa z tej energie naspäť.

prinášajú nové pohľady, riešenia, posúvajú
vpred a obohacujú. V niečom sa východ môže

uvedomil, že v práci s ľuďmi dosahujem
dobré výsledky. Tá zmena bola nečakaná

O práci s ľuďmi sa hovorí, že je najťažšia. Čo vy

učiť od západu a naopak. Treba byť otvorení

– so zmenami to tak býva – ale nakoniec

na to? Existuje poslanie personalistu?

a mať jeden k druhému rešpekt.

som prijal nové povolanie.

Nedávno som čítal úžasný výrok: „Poslanie

COLASácka
kvapka krvi

si budujeme celý život, vkladáme doň silu,

Čomu sa venujete vo voľnom čase? Ako si

Čo vám doterajšia kariéra dala?

energiu a vášeň. Je to cesta, po ktorej vedome

dobíjate baterky a udržujete rovnováhu?

Bol som pri tom, keď Rockwool expandoval

všetci kráčame.“ Každý z nás robí svoju robotu,

Mam rád históriu, hory a cyklistiku. Všetky tri

do strednej a juhovýchodnej Európy. Pomáhal

ako najlepšie vie. Firemná kultúra je vecou nás

oblasti sa výborne dajú spojiť v horskej cyklisti-

V

bolo aj v minulosti nemálo darcov

cov a našli sa aj takí, čo prišli už na

som organizovať tím predajcov v Rumun-

všetkých, aj keď veľká zodpovednosť je na ma-

ke. Slovensko je krásne. Máme veľa miest, kde

krvi. No až 20. februára 2020 sa

svoj 28. odber. Akcia sa uskutočnila

sku a Bulharsku. Z iného súdka je príhoda

nažéroch. Musíme denne žiť hodnotami našej

sa dá vybrať, užiť si pokoj hôr, čerstvý vzduch

po prvý raz konalo dobrovoľné

v spolupráci s košickou pobočkou

z Ikea. Pri rozhovore so švédskym kolegom

firmy. K firemnej kultúre patrí etika, správanie,

a pri dobrom plánovaní aj zájsť na miesta,

darovanie zorganizované na pôde

Národnej transfúznej služby. O pol

Larsom-Göranom sme nastavovali nový

ochota spolupracovať a prekonávať prekážky.

s ktorými sa viažu zaujímavé príbehy.

spoločnosti. V priestoroch budovy

roka by sa mala zopakovať.
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radoch zamestnancov

na Priemyselnej 6 v Košiciach

firiem Inžinierske stavby

využilo túto možnosť 17 kolegov.

Košice a CESTY NITRA

Bolo medzi nimi viacero prvodar-

Marek a Ľubica počas darovania.

MAREC 2020
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SPOLOČNE

BEZPEČNOSŤ

215 dní PN – daň za nepozornosť
Viaceré zbytočné úrazy v prevádzke Prefa Kysak – spôsobené takmer

Rečou čísel: pri počte 510 slu-

bez výnimky nepozornosťou – a mierne zlepšenie štatistík dopravnej

žobných dopravných prostriedkov

nehodovosti. To sú hlavné fenomény, ktoré určili naše výsledky za rok

(oproti 504 v roku 2018) došlo

2019 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

k 62 nehodám. Z nich 43 sme

V

zavinili my, zamestnanci COLASu.

Firemné dni COLAS
Slovakia 2020

ýrobňa betónových prefabri-

pozitívnemu trendu stále čelíme

Z celkového počtu nehôd sa

V

zamestnancov vždy začiatkom roka

častnilo sa ich približne 280 zamest-

kátov Prefa Kysak má za se-

pomerne vysokému percentu

46 týkalo aj tretích strán.

informovali o výsledkoch za ostatné

nancov COLAS Slovakia.

bou úspešný rok z hľadiska

iacero rokov si Inžinierske

dni sa uskutočnili 10. – 11. februára

stavby aj CESTY NITRA

v krásnom prostredí hotela Partizán

organizovali stretnutie, aby

na Táľoch v Nízkych Tatrách a zúzjazdovky či hotelový wellness.
Firemné dni sme ukončili galavečerom v prítomnosti Jeana Vidala,

škodových udalostí, čo má za

Počet nehôd s cudzím zavinením

obdobie a cieľoch, ktoré si firma

produkcie. Už menej sa to dá po-

následok aj navýšenie nákladov

zostal rovnaký ako v roku 2018

stanovila. Kolegovia z každého zá-

rálneho riaditeľa Cyrila Pinaulta.

nového riaditeľa COLAS Európa

vedať o bezpečnosti práce. Stali sa

na zákonné a havarijné poistenie

– bolo ich 19.

vodu a oddelenia prezentovali svoje

Premiéru mal film o histórii „inži-

a Renauda Roussela, riaditeľa pre

tu 4 zo 6 pracovných úrazov v roku

vozového parku COLAS Slovakia.

hlavné úspechy, výsledky a vízie.

nierov“ aj „cestárov“, pripravený pri

región Poľsko,

príležitosti spojenia firiem. Tradične

ČR a SR.

Tento rok tradícia nabrala ďalší

2019 v slovenskom COLASe.
Celkovo si zlomeniny, pomliaždeniny či rezné rany vlani vyžiadali
215 dní práceneschopnosti.
V medziročnom porovnaní
nehodovosti motorových vozidiel
sme oproti roku 2018 zaznamenali
mierny pokles. No napriek tomuto

Čo s tým?

P

re tento rok je naším cieľom

8 najčastejších príčin dopravných nehôd:
① Nesústredenosť
② Nedostatočná tolerancia k ostatným vodičom
③ Nedostatok času na cestu
④ Nevhodne zvolený dopravný prostriedok
⑤ Nedostatočný odstup
⑥ Nedostatočná prax
⑦ Ľahkovážnosť
⑧ Reakcia na zmenu podmienok
ak budeme pracovať na dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti.
Aktuálny cestný zákon stanovu-

Nepozornosť – či za volantom

Program otvoril príhovor gene-

aspekt, keďže po prvýkrát sa stretli

boli na programe prezentácie roz-

všetci technicko-hospodárski

delené do dvoch dní, avšak počas

pracovníci z už spoločnej zlúčenej

programu mali všetci čas vychutnať

Link na film

firmy na jednom mieste. Firemné

si aj zasnežené okolie hotela, blízke

o histórii firiem

COLAS SKI CUP 2020 Tále

C

olasáci sa na Táľoch stretli

preteky pre obchodných partnerov

skvelé. Lyžovačka je pracovným

už 29. januára. Tí služobne

a zamestnancov.

stretnutím a zároveň športovým
teambuildingom.

starší dobre vedia, že zimná

Lokalita sa presunula zo Ždiaru

súťaž v lyžovaní má svoju dlhoročnú

na Tále, s novými mladšími kole-

pečná, a teda nemá v našej práci

tradíciu. Niekoľko desiatok rokov or-

gami pribudla moderná kategória

na lyžiach zápolilo 6 žien a 35

miesto. Sústrediť sa musíme

ganizoval cestný závod 03 Inžinier-

snowboarding, ale myšlienka a ná-

mužov, na snowboarde 6 mužov

skych stavieb (dnes Divízia Východ)

lada zostávajú každý rok rovnako

a jedna dáma.

alebo na pracovisku – je nebez-

Súťažilo sa v 6 kategóriách,

vytipovanie vodičov, ktorí na

je, že by sme mali na akejkoľvek

v každej chvíli, obzvlášť pri rutin-

služobných autách jazdia

komunikácii dodržiavať odstup,

ných, mechanických činnostiach.

prirýchlo. V snahe eliminovať ne-

ktorý naše osobné vozidlo v danej

Iba tak sa nám podarí eliminovať

LYŽE

bezpečnú jazdu nám pomôže,

chvíli a pri danej rýchlosti prejde za

úrazovosť.

Dámy do 45 rokov: 1. Katka Haláčová,

dve sekundy jazdy. Pri nákladných
vozidlách sa dokonca odporúča
dodržiavať štvorsekundový odstup.
Celkovo sa na popredné miesto
v zozname príčin dopravných
nehôd dostáva v mnohých
krajinách nesústredenosť,
spôsobená hlavne manipuláciou
s mobilným zariadením.
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2. Kristína Gašparová, 3. Lucia Janščáková
Kampane pokračujú
Tím bezpečnosti v slovenskom
COLASe bude aj v tomto roku
pokračovať v celoeurópskej
kampani „Tu pracuje môj
ocko (moja mamka)!“
O najbližších aktivitách sa
viac dozviete v ďalších
vydaniach nášho časopisu.

Dámy nad 45 rokov: 1. Zorka Abaffyová,
2. Jarka Vöröšová, 3. Eva Dulebová
Páni nad 45 rokov: 1. Jozef Harvančík,
2. Jaroslav Guoth, 3. Peter Havrilla

Atmosféra
obrazom

Páni do 45 rokov: 1. Juraj Serva,
2. Michal Zbýňovec, 3. Tomáš Komárek
SNOWBOARDING
Páni: 1. Pavol Velický, 2. Rudolf Franko, 3. Mikuláš Dorin
Dámy: 1. Denisa Dorinová

MAREC 2020

VIA COLAS
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ČESKO

 Oslavanoch na južnej Morave vykonal Colas CZ prácu pre troch zákazníkov. Vďaka novej
V
ceste, chodníkom a kanalizácii je teraz doprava v obci jednoduchšia a pohodlnejšia.

2x Foto: COLAS

Rekonštrukcia cesty č. 310 v meste Śrem, ulica Solidarności.

POĽSKO

