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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové, přátelé,

v pořadí 4. vydání zpravodaje přináší ohlédnutí za 14. rokem života naší akciové společnosti. Byl úspěšnější než loňský rok, ačkoli zname-

nal začátek celoevropské krize automobilového průmyslu, který tvoří 30% našeho odbytu a 100% odbytu naší partnerské společnosti 

Oetinger Aluminium. Důvodem této krize jsou zpřísněné emisní normy EU, které vstoupí v platnost 1.1.2021, v jejichž důsledku poklesla 

spotřeba hliníku a výroba dieselových motorů, automobilky začaly nabízet auta převážně s benzínovým a elektrickým pohonem, případ-

ně hybridní vozy, na něž si zákazník zvyká jen velmi pomalu z důvodu nedostatečné infrastruktury a vysoké pořizovací ceny. Automobi-

lový trh je tím dočasně paralyzován, nicméně tato krize nám zároveň přináší nové šance do budoucna. Díky našim špičkovým investicím 

do tavírenských technologií v minulých letech jsme si vytvořili výborné podmínky pro výrobu 

a prodej kvalitních slévárenských a tvářených slitin i u nejprestižnějších zákazníků v Evropě.

V čase, kdy vychází náš zpravodaj, můžu jen odhadovat pokles našich obchodních aktivit 

v příštím roce v sektoru automobilového průmyslu o cca 15%. Krize bude mít dopad na ceny jak 

u oceli, tak u hliníku, ale jelikož podstatnou část našeho trhu představuje stavebnictví 

a pro příští rok i díky dotacím nepředpokládám jeho výraznější pokles, dívám se do budoucna 

s optimismem podloženým diverzifikací našeho výrobního portfolia (stavební profily, lakované 

plechy, sendvičové panely, střešní krytiny).

První a druhé číslo našeho zpravodaje měly po 12 stranách, třetí číslo 16 stran a toto aktuální, 

abychom se podělili o vše, co nám rok 2019 přinesl, jich má rovných 20. Děkuji Lence

Balousové za vytrvalou redakční práci a přeji vám příjemné čtení.

CO SE NEVEŠLO DO VYDÁNÍ 2018?

COMAX PŘIVÍTAL OETINGER VE VELVARECH

V listopadu 2018 jsme v Comaxu přivítali 110 německých kolegů ze společnosti Oetinger Aluminium a připravili pro ně pestrý jednoden-

ní program; a jelikož přijeli především na prohlídku „továrny“, zahájili jsme den příznačně také v „továrně“ - obědem ve slánské restauraci 

Továrna. 

Uvítání a dvouhodinové prohlídky výrobních provozů se ujali naši obchodníci a německé hosty potěšili zdatnou němčinou. A protože 

šlo u většiny hostů o první návštěvu Čech, pokračovali jsme z Velvar na krátkou prohlídku Prahy - zvolili jsme Královskou cestu, po níž 

v minulosti projížděli budoucí čeští králové ke korunovaci. A jelikož mrzlo, „královskou jízdu“ jsme zahájili zahřátím ve Lvím Dvoře Pražské-

ho Hradu. Jedenapůlhodinovou trasu z Hradu k Prašné bráně jsme zakončili v útulné Plzeňské restauraci Obecního domu, odkud naši 

hosté pokračovali zpět do Německa.

      Marián Manda     
   předseda představenstva
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CO SE NEVEŠLO DO VYDÁNÍ 2018?

VÁNOCE 2018 V OETINGERU 

Naši pohostinnost nám OETINGER oplatil o měsíc pozdě-

ji, pozváním na vánoční setkání se zaměstnanci svých 

závodů Weissenhorn a Neu-Ulm. Vedení společnosti 

seznámilo hosty večera s ekonomickými výsledky končí-

cího roku, poděkovalo firemním jubilantům za věrnost 

a převzalo od zástupců COMAXU dort se symbolickou 

jedničkou k prvnímu výročí přeshraniční spolupráce 

v oblasti výroby hliníkových slitin. Večer doplnil sváteční

catering a živá hudba skupiny W.O.X.

VÁNOCE 2018 V COMAXU 

Závěr roku 2018 jsme oslavili v tradičním duchu 

- při společenském večeru se zaměstnanci, které bylo 

v historii akciové společnosti v pořadí třinácté. Vedení 

společnosti poděkovalo jubilantům, kteří v COMAXU 

odpracovali 20 až 42 let, a k poděkování se připojila

i Leona Machálková. 

Jubileum slavil i předseda představenstva pan Marián 

Manda - 25 let od chvíle, kdy ukončil akademickou 

kariéru na strojní fakultě ČVÚT a pustil se do úspěšného

podnikání.

Program večera doplnilo vystoupení dívek ze sportovní-

ho klubu Diamonds Gym v Kralupech nad Vltavou 

pod vedením trenérky Michaely Fialové, která pracuje

jako asistentka obchodu naší hutní výroby.
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JAK ŠEL ČAS

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

COMAX VYSTOUPIL NA KONFERENCI O POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH

MTC PATRONEM KOMISE PRO TLAKOVÉ LITÍ

V březnu 2019 se METAL TRADE COMAX účastnil odbor-

né konference o povrchových úpravách konané pod 

záštitou Hospodářské komory ČR v Praze. S příspěvkem 

o kontinuálním lakování na konferenci vystoupil 

Marek Bradáč, vedoucí výroby nátěrových hmot 

na lakovací lince. 

Ve druhý konferenční den se delegáti zúčastnili exkurze 

do provozů lakovací linky - seznámili se s laboratořemi, 

chemickou předúpravou, lakovací komorou, vlastní 

lakovací linkou i dělicím centrem pro zpracování lakova-

ného materiálu. Jako bonus navštívili provoz hutní 

výroby, kde vznikají slitiny a předslitiny hliníku pro 

automobilový a stavební průmysl. A jelikož šlo u většiny 

hostů o první setkání s kontinuálním lakováním i hutní 

výrobou, zhodnotili exkurzi, která se oproti plánu 

přirozeně protáhla, jako nebývale atraktivní.

Česká slévárenská společnost spolu s odbornou komisí pro lití pod tlakem uspořádaly v květnu 2019 pod záštitou 

METAL TRADE COMAX zasedání pro odbornou veřejnost. Přednášky za naši společnost, věnované výrobě tekutého hliníku, se ujal 

Miloslav Škabrada, ředitel provozu hutní výroby. A i zde měli delegáti možnost zúčastnit se exkurze do prostředí živé hutní výroby. 

Na 70 účastníků konference příležitosti využilo a v doprovodu našich kolegů si prohlédlo náš moderní hutní provoz ve Velvarech 

- na snímcích v roli průvodce Ing. Jaroslav Doležal, technolog hutní výroby.

SEMINÁŘ „STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY“ S AKREDITACÍ ČKAIT

STŘECHY COMAX® v letošním roce připravily odborný seminář „Střešní a fasádní systémy COMAX“, který byl akreditován v rámci 

projektu Celoživotního vzdělání České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). V říjnu 2019 se u nás uskutečnil jeho první 

běh, jehož se zúčastnilo 30 autorizovaných inženýrů-projektantů pozemních staveb a který byl svým pojetím ojedinělý - konal se v živém 

výrobním prostředí a byl doplněn ukázkou lakování plechů na kontinuální lakovací lince a ukázkou výroby střešních krytin.

4.
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INVESTICE & DEVELOPMENT

Náš shora zmíněný kolínský areál Komerční park MTC 

Kolín, který poskytuje služby v oblasti pronájmu 

výrobních a skladových hal, kanceláří a střežených parko-

vacích ploch, doznal v posledních 5 letech významné 

proměny a stal se atraktivní adresou pro podnikání řady 

významných firem. Jednou z nich je např. společnost 

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o., která si zvolila 

MTC Kolín pro skladování svého hutního materiálu. Jako 

bezpečnou deponii několika stovek nových vozů 

si kolínský areál vybrala i společnost GEFCO

zabezpečující logistické toky pro automobilku TPCA. 

KOLÍN V NOVÉM KABÁTĚ

MTC KOLÍN, S.R.O. ZÍSKAL RENOMOVANÉ PARTNERY

V červnu 2019 jsme v areálu naší dceřiné společnosti MTC Kolín, s.r.o., dokončili rozsáhlou rekonstrukci objektu bývalé strojírny ČKD 

Dukla. Přestavba zahrnula výstavbu nového výrobního prostoru pro příčnou a podélnou dělicí linku FIMI, výstavbu nových klimatizova-

ných kanceláří, přemístění dílen a laboratoře, výstavbu nové kotelny a otevření nové expediční haly. Výše investice dosáhla 40 mil Kč.

TECHNOLOGICKÁ INVESTICE V KOŠICÍCH

S podporou fondů EU byla v naší košické dceřince MT Comax, s.r.o., instalována nová, vysoce výkonná válcovací linka ATTL na výrobu 

přesných, indukčně svařovaných trubek a profilů kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu a jiných speciálních profilů s galvani-

zovaným svárem, s vysoce účinnou on-line diagnostikou kvality sváru, a automatická laserová pila ADIGE na výrobu přesných délek 

profilů a vyřezávání přesných otvorů. Výše investice dosáhla 100 mil Kč. Nové výrobky z portfolia košického profilovacího centra 

představíme na výstavách FENSTERBAU Norimberk a TUBE Duesseldorf 2020.

Nové vozy z automobilky TPCA parkované v areálu MTC Kolín, s.r.o.

Délka linky 70 m | válcovací rychlost 80 m/min Svařovací generátor Thermatool SFI 300
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INVESTICE & DEVELOPMENT

Ve druhé polovině roku jsme spustili developerský 

projekt, který významně rozšíří provozní a skladové 

kapacity STŘECH COMAX®. Cílem projektu je být flexibil-

nější vůči rostoucímu objemu a rostoucím potřebám 

zákazníků. První etapu jsme zahájili výstavbou nových 

parkovacích ploch o rozloze 700 m² a instalací exteriéro-

vého úložného systému. Na ní navážeme stavbou nové

skladové haly.

Nové prostory plánujeme otevřít v polovině roku 2020. 

Stávající plochy se rozrostou o celkem 6 000 m² sklado-

vých a expedičních ploch. Výše investice dosáhne 

30 mil Kč. 

VELVARSKÝ PROJEKT ZNÁSOBÍ SKLADOVOU PLOCHU 
Vytváříme krásný domov

Tomáš Pazdera | specialista stavebních systémů

zkušený stavební technik a projektant, má za sebou 23 let praxe ve stavebnictví, z toho 15 let na pozici 
projektový manažer stavebních systémů ve společnosti Lindab. Ve STŘECHÁCH COMAX® má na starosti 
rozvoj oplášťovacích systémů průmyslových objektů a nízkoenergetických staveb a technickou podporu 
prodeje sendvičových panelů. Má rád sport (zejména tenis), historii, umění a myslivost.

Ing. Tomáš Mařan | technický poradce obchodu

působil dlouhá léta v zastoupení zahraničních firem Voestalpine či Salzgitter Mannesmann Stahlhandel 
obchodujících válcovanými ocelovými výrobky, k čemuž ho předurčilo vysokoškolské studium tváření kovů. 
V Comaxu Tomáš zastává pozici technického poradce obchodu ocelovými plechy. Hovoří německy 
a anglicky. K jeho zájmům patří sport, historie a cestování.

Ing. Lubomír Pajonk, MBA | vedoucí projektu tvářených slitin

se od začátku profesní dráhy pohybuje v oboru strojírenství a hutnictví, v posledních letech na vedoucích 
pozicích. Působí v Německu jako vedoucí projektu tvářených slitin ve společnosti Oetinger Aluminium a týž 
projekt vede v Comaxu. Mluví německy, anglicky a polsky a ve volném čase rád běhá a chodí po horách. 

ROZROSTL SE I NÁŠ OBCHODNĚ-TECHNICKÝ TÝM

Letecký pohled na nové parkovací plochy

Nový venkovní úložný systémVizualizace budoucí skladové haly
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SETKÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY

BESAME MUCHO

Desátým rokem jsme letos v Praze pořádali divadelní setkání, jehož se účastní naši významní obchodní partneři a zaměstnanci. 

Pro jubilejní 10. ročník jsme cíleně zvolili hostující slovenský divadelní soubor, s nímž jsme tradici divadelních večerů před 10 lety zahájili 

- Radošinské naivné divadlo. Naše pozvání přijalo na 700 hostů a ve společnosti slovenských umělců s námi na půdě Divadla Broadway 

přivítalo nový rok.

A poprvé v historii jsme o několik týdnů později uspořádali divadelní setkání i pro obchodní partnery a zaměstnance našich slovenských 

afilací MT Comax Košice, s.r.o., která letos oslavila 10. výročí svého úspěšného fungování, a Valcovňa profilov, a.s. Pro divadelní předsta-

vení jsme zvolili prostory košické historické radnice a přivítali zde na 370 hostů. Afterparty proběhla ve stylových prostorách 

secesního Hotelu Slávie a my vám z akce přinášíme krátkou fotoreportáž. 

V ZÁMKU A PODZÁMČÍ

Komornější, o to osobnější charakter mělo setkání se zákazníky na Jižní Moravě, které navázalo na podobná moravská setkání z předcho-

zích let. Ochutnávku vín na zámku Mikulov jsme doplnili posezením v Křížovém sklepě, kde jsme si za zvuku cimbálu vychutnali výtečná

vína a pod vedením trojnásobného vítěze mezinárodního mistrovství vyzkoušeli sabráž a natahování vína koštýřem.
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Z NAŠICH CEST DO ZAHRANIČÍ

V dubnu 2019 jsme realizovali dlouho plánovanou exkur-

zi do výrobních závodů OETINGER ALUMINIUM 

v Bavorsku, jímž jsme tamním kolegům oplatili jejich 

návštěvu u nás z podzimu 2018. A jelikož byl zájem mezi 

našimi zaměstnanci větší, než mohla stačit kapacita 

jednoho autobusu, uskutečnili jsme zájezdy dva. Na místě 

nás přivítali ředitelé společnosti pan Roland Keller 

a Uwe Baur.

První padesátka účastníků si prohlédla oba závody 

OETINGER ALUMINIUM - Weissenhorn a Neu-Ulm a jejím 

průvodcem byli vedle německých manažerů i naši čeští, 

v Oetingeru působící kolegové Petr Sklenář a Lubomír

Pajonk. 

Na industriální zážitek jsme navázali návštěvou gotické 

katedrály Münster v sousedním Ulmu s výstupem 

na nejvyšší chrámovou věž na světě - 770 schodů vedou-

cích do výšky 162m zdolalo 40 z 50 účastníků. Den jsme 

zakončili večeří v bavorské restauraci RATSKELLER 

v historické radniční budově na náměstí Marktplatz 

v sousedství katedrály. 

O dva týdny později se do OETINGERU vypravila druhá 

padesátka účastníků. K průvodcům skupiny výrobním 

závodem Weissenhorn se přidal i předseda představen-

stva COMAXU pan Marian Manda a zájemcům o získání 

zahraničních pracovních zkušeností představil pracoviště 

operátorů výroby slévárenských slitin, jež nabízí karierní 

příležitost i českým uchazečům o práci.

Po skončení exkurze jsme se přesunuli na fotbalový 

stadion Max-Morlock v Norimberku, kde jsme si mezi 

50 tisíci fanoušky užili vášnivou atmosféru bundesligové-

ho utkání domácího týmu 1.FC Norimberk proti hostující-

mu Bayernu Mnichov. Jestli vás zajímá, jak vyrovnané

utkání skončilo, tak 1:1.

Z VELVAR DO OETINGERU

A Z OETINGERU DO NORIMBERKU
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STŘECHY COMAX® V ROCE 2019

STŘECHY COMAX® PREZENTUJÍ ČESKÝ VÝROBEK

STŘECHY COMAX® jsou nejmladším z našich 5 výrobních divizí (mají za sebou 5. sezónu), ale jejich dlouhá historie

coby „maloobchodní prodejna“ produkce naší lakovací linky sahá 30 let zpět.

Dnešní moderní plechové krytiny značky STŘECHY COMAX® jsou od roku 2018 nositelem známky Český výrobek. 

Ochranná známka Český výrobek pomáhá zákazníkům poznat poctivý původ zboží, které kupují. Je udělována prově-

řeným firmám jakéhokoli zaměření, které jsou ve vlastnictví českých majitelů, a pomáhá jim odlišit se od zahraničních 

dodavatelů a uspět v jejich konkurenci.

VÝSTAVA STŘECHY PRAHA 2019 

STŘECHY COMAX® se letos popáté účastnily veletrhu STŘECHY PRAHA. Na 21. ročníku výstavy představily novinku v sortimentu plecho-

vých krytin COMAX, designovou maloformátovou šablonu BoCo 330, a staly se současně vítězem soutěže o nejlepší počin v reklamě 

v oboru střech - Střechařský inzerát. Odborná porota ocenila námět, kompozici, kvalitu fotografie, provedení grafiky, kvalitu 

textu a celkovou přesvědčivost inzerátu.

STŘECHA SPECIÁL 2019

Tým obchodníků plechovou střešní krytinou COMAX se letos 3. rokem angažo-

val v projektu STŘECHA SPECIÁL. V rámci 4 celorepublikových konferencí 

představil pracovníkům velkých stavebních center naše prémiové střešní 

výrobky COMAX FALC, COMAX KLIK a COMAX TAŠKA.

STŘECHY COMAX® PODRUHÉ VÍTĚZEM ZÁKAZNICKÉHO TURNAJE

Fotbalového turnaje, který každoročně pořádá náš partner První Chodská 

s.r.o., se STŘECHY COMAX® zúčastnily podruhé. Letošní 14. ročník se opět 

konal v Plzni a utkalo se v něm 10 týmů. Jako vítěz minulého ročníku měly 

STŘECHY COMAX® vysoké ambice a tým poskládaly z nejlepších hráčů

ze všech našich výrobních středisek.

Ve vyrovnaném finále, kde většina fanoušků pochopitelně fandila domácí-

mu týmu, naši hráči v dresech FC Doksy obhájili loňské vítezství. A protože 

je pohár putovní, STŘECHY COMAX® se zúčastní i dalšího ročníku, 

kdy budou útočit na zlatý hattrick. Mimo prvenství v turnaji získal náš tým 

i individuální cenu za nejlepšího gólmana turnaje. 
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STŘECHY COMAX®  VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

nHOUSE V PETERBOROUGH (UK)

STŘECHY COMAX® byly v letech 2018 a 2019 výhradním dodavatelem hliníkového zastřešení a opláštění rodinných domů v projektu 

nHouse v anglickém Peterborough. Soubor 10 moderních rodinných domů 4 velikostních typů je tvořen atraktivními nízkoenergetckými 

dřevostavbami, kde podíl plechového opláštění činí až 80 % vnější plochy domu (průměrně 310 m² krytiny na jeden dům). K přírodnímu 

dřevěnému základu domu byla citlivě zvolena naše hliníková krytina COMAX KLIK 25 o tl. 0,7 mm, s povrchovou úpravou PUR-PA 

v moderním odstínu antracit (7016), který se světlým tónem dřeva vytváří atraktivní kontrast. Tuto povedenou realizaci jsme zvolili 

i jako leitmotiv naší expozice na výstavě STŘECHY PRAHA 2020.

NAŠE DALŠÍ REALIZACE V ANGLII

Po 3 roky provozujeme v Anglii úspěšné obchodní zastoupení pod značkou 

COMAX ROOFS®. Z celkem čtyř desitek realizaci vybíráme dvě z posledních 

- a jak můžete sami vidět, nejpopulárnější z našich krytin pro střechu i fasádu 

napříč Anglií je COMAX KLIK v elegantní antracitově šedé barvě, v hliníkovém

provedení.

Now your home

STŘECHA V SUFFOLKU

Klientem z hrabství Suffolk jsme byli osloveni pro vysokou 

kvalitu a atraktivní cenu našeho systému COMAX KLIK. 

Klient zvolil hliníkovou krytinu v módním odstínu 7016 

Anthracite Grey a povrchové úpravě PVDF, jež nabízí 

60letou záruku. Realizační tým byl překvapen snadnou 

montáží a dokončená střecha vypadá skvěle - bude 

nadčasovou ozdobou objektu po několik desítek let

MODULÁRNÍ DOMY ASHINGTON GARDENS 
Toto byla naše první zakázka pro anglickou developerskou 

společnost, jež se specializuje na výstavbu modulárních 

domů. Z našeho portfolia si developer vybral COMAX KLIK 

v populární úpravě Al 0,70 mm PVDF 7016 pro jednoduchý 

a rychlý systém montáže. Celkem 6 modulárních domů 

bylo spokojenými obyvateli zabydleno již týden po předání 

stavby!
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COMAX ŽIJE SPORTEM

MTC CUP VELVARY 2019 - 9. ROČNÍK

9. ročník firemního fotbalového turnaje MTC CUP VELVARY se i v roce 2019 těšil vysoké účasti - utkalo se v něm 14 týmů z řad našich 

zákazníků z Čech, Rakouska a Německa a exkluzivně i tým českých fotbalových legend. Systém hry 4+1 a celkem 45 zápasů na 2 hřištích 

v průběhu 5,5 hodiny přinesly za krásného počasí napínavou podívanou pro 200 diváků. Firemní fotbalový svátek si užili i nehrající 

zaměstnanci, kteří přišli podpořit hráče COMAXU v doprovodu svých rodin.   

Místo vítězů poosmé získal tým Lakovací linky, tým Hutního provozu skončil na 4. místě. Němečtí kolegové z huti Oetinger Alumimium 

obsadili 5. příčku, čímž své loňské umístění vylepšili o 2 pozice, a získali zároveň ocenění za nejlepšího gólmana. Závěr turnaje patřil 

exhibičnímu zápasu fotbalových legend v čele s Ivanem Haškem a Horstem Sieglem.   

A stejně jako loni, i letos byl turnaj charitativní - výtěžek jsme věnovali rodině handicapované jedenáctileté Barborky z Budihostic 

u Velvar, jejíž příběh nám zprostředkovala nadace Dobrý anděl. 

TENIS CUP MTC 2019

Představujeme vám vítěze letošní trojice turnajů 

- držitele putovního poháru MTC 2019:

8. březen 2019

Ing. Miroslav Horák

14. červen 2019

 Štěpán Šiška

4. říjen 2019

 Ing. Daniel Cvrček

V roce 2017 jsme zahájili sérii zákaznicko-za-

městnaneckých tenisových turnajů. Na celkem 

3 turnajích ročně se utkává proměnlivá šestnáctka 

zkušených hráčů, což slibuje dynamickou hru 

i atraktivní podívanou. Po kurtech legendárního 

Vyšehradu střídaných za nepřízně počasí 

tenisovou halou HEAD ve Vestci u Prahy jsme 

pro letošní 3. ročník turnaje zvolili neméně atraktiv-

ní resort VISTA Praha, který je špičkově vybaven 

na všechny rozmary počasí.

Lakovací linka Oetinger Aluminium Hutní provoz
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I „MALÝ COMAX“ SPORTUJE

Naše dceřiná společnost MT COMAX, s.r.o., se sídlem 

v Košicích, kterou jsme zmínili v úvodu v souvislosti 

s historií našich divadelních setkání se zákazníky, letos 

oslavila 10 úspěšných let od svého vzniku. Věnuje 

se profilování tenkostěnné oceli a zaměstnává 

70 pracovníků. Důvěrně jí říkáme „malý Comax“, ačkoli 

dosahuje velkých výsledků a má ve svých řadách

i velké sportovce - seznamte se. 

KOŠICKÝ TŘÍKRÁLOVÝ BĚH

Lednový tříkrálový běh na 5.100 m a 1.100 m přivítal 

na startu celkem 680 běžců. V příslušné kategorii žen 

s časem 0:34:17 obsadila naše Adriana Maceášiková 

11. místo (na snímku v čele skupiny běžců).  

KOŠICE RUNWAY RUN 

MT COMAX, s.r.o. KOŠICE 

4. ročník nočního běhu na 5 km košickým letištěm 

letos na startu přivítal téměř 1600 běžců, které 

od nočního zážitku na netradiční trati neodradil 

ani déšť. Jen o jednu resp. dvě příčky unikla místa 

vítězů našim košickým kolegům Jožkovi (4. místo 

v příslušné kategorii mužů) a Adrianě (5. místo 

v příslušné kategorii žen) Maceášikovým, srdečně

blahopřejeme.

THE TRIP

Celkem 42 stacionárních kol před unikátní 16m širokou 

projekcí, jedinou svého druhu ve střední Evropě, obsadili 

v košickém fitness klubu Neonka při vytrvalostní 

tréninkové jízdě na 45 minut společně zaměstnanci 

malého COMAXU a Valcovňe profilov, a.s..
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I „MALÝ COMAX“ SPORTUJE

GULÁŠ PÁRTY PODESÁTÉ 

V kategorii „slovenský sport“ přinášíme ohlédnutí i za oblíbenou červnovou guláš párty, která se konala podesáté a ač jde na první

pohled o akci gurmánskou, má i svou sportovní část - koná se v moderním košickém lanovém centru, kde nalézají vyžití děti i jejich rodiče. 

I letos se zde sešla bezmála padesátka kolegů z malého COMAXU a Válcovně profilov, a.s., spolu s nejbližšími.

NESS CITY TRIATHLON 

Také 3. ročník košického triatlonu měl mezi účastníky repre-

zentanta Comaxu - kombinaci plavání na 750 m, jízdy na kole 

na 20 km a běhu na 5 km v extrémních podmínkách červnového 

horka v kategorii Masters úspěšně zdolal Jožko Maceášik, 

ředitel slovenské pobočky MT COMAX Košice, s.r.o.

KOŠICE NIGHT RUN MEZINÁRODNÍ MARATON MÍRU 

Legendární košický Mezinárodní maraton míru se letos konal 

pošestadevadesáté. Úspěšně ho absolvovala i naše slovenská 

štafeta s pořadovým číslem 237 - v celkovém počtu 274 štafet 

se umístila v první třetině (75. místo). Na snímku manželé 

Maceášikovi s kolegyní Kristinou Feňovčíkovou.

Do 8. ročníku podzimního nočního běhu Košicemi na 10 km 

se přihlásilo rekordních 1 700 běžců a na start se i tentokrát 

postavili slovenští kolegové Adriana a Jožko Maceášikovi - pod 

hlavičkou týmu MT COMAX zaběhli noční desetikilometrovou

trať s časem 1:04:03.



14.

NAŠI INDIVIDUÁLNÍ SPORTOVCI

ING. MAROŠ URBAN

Maroš Urban pracuje 6. rokem jako obchodní zástupce výroby profilů pro sekční vrata a je úspěšným vedoucím prodeje ve středisku 

Litovel. Neméně úspěšný je ve sportu - 8 let se věnuje technickému potápění ve studených vodách, oblíbil si potápění v jeskyních, 

ve vracích a pod ledem. Jeho osobní rekord v ponoru činí 66m. Kromě toho je instruktorem sjezdového lyžování a aktivně se věnuje judu.

FILIP SAIDL

Filip Saidl je 4. rokem členem našeho IT týmu. Specializuje se na technickou podporu a údržbu firemního hardware. Dva roky se věnoval 

silovému trojboji, od kterého v roce 2018 přešel k naturální kulturistice. Hned v prvním roce této sportovní disciplíny získal 2. místo 

v juniorské kategorii do 23 let na mezinárodním mistrovství ČR a letos - již v kategorii mužů - 4. místo na témže mistrovství.

ING. ZDENĚK TUHÁČEK

O „strongmanu“ Zdeňku Tuháčkovi, specialistovi na naši 

firemní počítačovou síť, jsme psali už ve vydání 2017, 

kdy získal 3. místo v benčpresu na mistrovství Evropy 

ve Španělsku a mezi nejlepší desítku se v témže roce 

probojoval i na mistrovství světa v Litevském Kaunasu. 

Letos v říjnu reprezentoval Českou republiku v benčpresu 

na mistrovství Evropy ve finském Tampere, kde získal 

5. místo. (Závodu se zúčastnila i jeho přítelkyně, a to jak 

v roli závodnice, tak v roli mezinárodní rozhodčí.) 

Blahopřejeme.
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KDO LETOS OSLAVOVAL?

ŽIVOTNÍ JUBILEA

PRACOVNÍ VÝROČÍ

LET

LET

Renata Bartáková Milan Peterka  Luboš Plicka Jaroslav Novák Ing. Jaromír  Hron

Tomáš Bojda Jaroslav Masopust Jiří Jindřich Jan Lamač Petr Křeček

Stanislav Slabyhoudek  Jiří Cholinský

 Jiří Cholinský  David Hájek  Vladimí Košťál Jaroslav Žoha 

Ing. Jitka Piskáčková  Petr Blažek Zdeněk Pekař  JUDr. Blanka Vaigeltová

Dušan Černý 

Adriana Maceášiková Jozef Maceášik Milan Pangrác 

Josef Honig

Josef Honig

Ing. Tomáš Mařan  Jiří Novák Ing. Pavel Rojdl Eva Betková 

Milan Roučka Vladimír Kylich Tomáš Svoboda Ludmila Štorková

Dana Sochorová Pavel Zavřel Jozef Jánošík Zdeňka Jandová

Vratislav Křtěn

LET

Ivana Hasalová

Václava Kramperová 
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SVATBY A PŘÍRŮSTKY

Novomanželé Doležalovi Novomanželé Rigovi

Vojtíšek Pilař Terezka Průchová Filípek Rosenberg

Péťa Hlaváč Barunka Pašková Vojtíšek Řehák Elenka BartošováAnežka Fišerová

Novomanželé Feňovčíkovi Novomanželé Lolkovi

Novomanželé Samkovi Novomanželé Vošmerovi Novomanželé Chmielovi Novomanželé Klierovi

Karolínka Procházková
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ČLOVĚČE, RECYKLUJ!

SBĚRU HLINÍKOVÝCH OBALŮ SE DAŘÍ...

V září 2019 jsme zahájili 3. ročník projektu sběru hliníkových obalů z domácností

- děkujeme všem školám, které se do projektu zapojily, aktuálně jich sbírá 18.

Celkem 80 dětí ze 4 nejaktivnějších škol 2. ročníku jsme v červnu přivítali na půdě

COMAXU na interaktivní exkurzi - vítězné školy zde představujeme:

Máte zájem se do projektu zapojit?
Koordinátorka projektu paní Silvie Maurerová Vám sdělí podrobnosti na tel. 739 381 664 

nebo na emailu maurerova@mtcomax.cz. Informace najdete také na našem webu www.mtcomax.cz.

1. místo ZŠ Mšeno

2. místo MŠ Velvary

3. místo ZŠ a MŠ Úžice

4. místo ZŠ Velvary

recyklujeme 
hliníkové

obaly člověče,
RECYKLUJ!

Plechovky od piva, limonád, energy drinků, plechovky od deodorantů, 
holicích pěn, hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy), víčka zavařovacích 
sklenic, alobaly a víčka od jogurtů, ...

SBÍREJTE S NÁMI
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020?

INVESTICE a NOVÉ INSTALACE

SPUŠTĚNÍ INSPEKČNÍ LINKY PRO KONTROLU ROVINNOSTI A DETEKCI PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH VAD PLECHU

S LASEROVÝM SVAŘOVÁNÍM SVITKŮ na lakovací lince ve Velvarech

OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR STŘECH COMAX® a CENTRA PRO KLEMPÍŘE ve Velvarech

STŘECHY COMAX® zahájí sérii ŠKOLENÍ PRO REALIZAČNÍ PARTY a další odborníky ze sektoru plechových střech 

a nově nabídnou i STŘECHU „NA KLÍČ“

POŘÍZENÍ TAVICÍ PECE A LICÍHO PASU NA VÝROBU TVÁŘENÝCH SLITIN v naší partnerské huti Oetinger Aluminium Gmbh 

ROZŠÍŘENÍ DĚLICÍHO CENTRA V KOŠICÍCH O NOVOU KOTOUČOVOU PILU ADIGE T72 na řezání trubek

EUROGUSS - veletrh pro tlakové lití, leden 2020, Norimberk

STŘECHY PRAHA - veletrh střechařského řemesla, únor 2020, PVA Expo Letňany

FENSTERBAU FRONTALE - veletrh oken a dveří, březen 2020, Norimberk

TUBE - veletrh pro trubky a jiné profily, duben 2020, Düsseldorf 

ALUMINIUM - veletrh zpracovatelů hliníku, říjen 2020, Düsseldorf 

CHCETE U NÁS PRACOVAT?  ZAVOLEJTE NÁM

KARIÉRA

Nevybrali jste si žádnou z volných pracovních pozic uveřejněných na našem webu v sekci Kariéra? 

Napište nám na email prace@mtcomax.cz nebo zavolejte na tel. 739 583 958, naše personalistka

Kateřina Snopková s Vámi probere individuální možnosti Vašeho uplatnění u nás.

Vítáme zkušené odborníky i absolventy technických, ekonomických i počítačových oborů škol 

všech stupňů. Úspěšným uchazečům nabízíme možnost pronájmu firemního bytu v místě našeho

sídla ve Velvarech.

Mluvíte německy? Pojeďte s námi pracovat do Německa, nabízíme dobře zajištěnou práci 

s ubytováním.

Kateřina Snopková

personalistka

739 583 958
prace@mtcomax.cz

5 MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ | 6. - 8. 2. 2020

Srdečně zveme všechny naše zaměstnance a jejich rodiny užít si tento fotbalový svátek, který se uskuteční v pátek 5. června 2020

Turnaj bude zároveň oslavou 15. výročí úspěšného života naší akciové společnosti.

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE MTC CUP VELVARY
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METAL TRADE COMAX (UK) Ltd.
Obchodní zastoupení STŘECHY COMAX® 
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

METAL TRADE COMAX, a.s.
Sídlo společnosti a hlavní výrobní závod

STŘECHY COMAX®
Výrobní závod, prodejna a centrum pro klempíře

METAL TRADE COMAX, a.s.
Výrobní závod Kolín

MTC Kolín, s.r.o.
Správa areálu Kolín
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

METAL TRADE COMAX, a.s.
Obchodní zastoupení

MT COMAX, s.r.o.
Výrobní závod Košice
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

STŘECHY COMAX® 
Obchodní zastoupení

MT Comax DE GmbH
Obchodní zastoupení 
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

OE WH GmbH
Výrobní závod Weißenhorn

OE NU GmbH
Výrobní závod Neu-Ulm

METAL TRADE COMAX, a.s.
Výrobní závod Litovel

KVARTA LITOVEL, a.s.
Správa areálu Litovel
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

www.mtcomax.cz

Sídlo společnosti a hlavní výrobní závod


