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ÚVODNÍK

Nastupujete  do  svojho  prvého
zamestnania  s  vedomím,  že  tam
odpracujete celý svoj produktívny život.
Vynakladáte  úsilie  a  námahu,  pretože
vaša  práca  je  súčasťou  vášho  života.
Angažujete  sa,  pretože  vám záleží  na
vašom živote.

V jednej z najvyspelejších krajín
sveta,  v  Japonsku,  je  celoživotné
zamestnanie  bežné.  Ako  prirodzená
súčasť  kultúry,  ako  charakteristický
znak spoločnosti.

Ale  dnešní  mladí  ľudia  na
Slovensku  nechcú  celoživotnú  istotu.
Chcú zmenu, chcú nové výzvy. Lojalita
a  vernosť  strácajú  v  tomto  dnešnom
svete pointu. 

Lenže, na čom budeme budovať
vzťahy, ak zavrhneme dôveru? 

Každý  z  nás  niekam patrí.  Ako
občania patríme k štátu.  Ako členovia
rodín patríme k našim rodinám.

A  ako  zamestnanci,  pracovníci,
sme  jednoducho  súčasťou  firmy.  Čo
urobíme v  jej  prospech,  urobíme aj  v
prospech  seba  samých.  A platí  to  aj
naopak.

Firma totiž nie sú budovy, stroje,
autá či počítače. Firma – to sú ľudia. 

Chápete? 

šéfredaktorka
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ROZHOVOR S KONATE ĽOM
SPOLOČNOSTI

Myslíme  si,  koľko  toho  o  tých
druhých  vieme.  Sme  predsa  svedkami
ich životov. Ale naozaj človeka spoznáš,
len keď sa správne pýtaš. 

Ako  sa  dostal  k  stavebníctvu?
Prečo  zakladal  firmu?  Čo  si  myslí  o
uplynulých 15 rokoch? 

Prečítajte  si  v  rozhovore  s
konateľom  spoločnosti  EKO  SVIP,
s.r.o., Ing. Antonom Bujňákom. 

Ako malé deti všetci snívame o svojich
budúcich povolaniach a zamestnaniach.
Túžba budovať a stavať sa ti spája už s
detstvom? Kedy si sa rozhodol venovať

sa profesijne stavebníctvu? A prečo si si
vybral stavebníctvo?

Bolo to vlastne v deviatke na ZŠ.
Keď  som  sa  rozhodoval,  kam  ísť  na
strednú školu. 

Prečo stavebníctvo? Asi preto, že
môj  otec  sa  popri  súkromnému
poľnohospodárstvu venoval v tom čase
aj  sezónnym  prácam  v Pozemných
stavbách Košice.

Spomenieš  si  ešte  na  rozhodnutie
založiť  EKO  SVIP?  Aký  bol  dôvod,
príčina, prečo ste sa tak rozhodli? Aký
bol  motív,  alebo  s  akým  cieľom  ste
firmu zakladali?

Keďže v tom čase sa firme SVIP
mimoriadne  darilo,  a my  sme  začali
získavať  zákazky  aj  v oblasti
Prešovského  kraja,  rozhodli  sme  sa
založiť  firmu  EKO  SVIP,  so  sídlom
v Sabinove. Jednak sa nám to pozdávalo
ako stred tohto kraja, a jednak to bolo
moje okresné mesto. 

Cieľ  bol  vybudovať  sesterskú
spoločnosť  a zamestnávať  ľudí  z tohto
regiónu. 

Pätnásť  rokov sa nezdá byť  veľa.  Ale
keď sa na to obdobie pozrieš napríklad
cez osobný a rodinný život, javí sa tých
15 rokov ako obdobie, za ktoré sa toho
veľa  zmenilo.  Čo  sa  zmenilo  v  našej
spoločnosti,  v  podnikaní,  v
stavebníctve? V čom je dnešná doba iná
ako bol rok 1997?

Ako  v živote  človeka,  tak  aj
v živote spoločnosti je 15 rokov dosť na
to,  aby  sme  zažili  mnoho  pekných
chvíľ, ale aj mnoho prekvapení.

Myslím si, že za toto obdobie sa
v našej  spoločnosti  zmenilo  veľa.
V oblasti  rozvoja  spoločnosti  čo  do
objemu  výroby,  kvality  práce,
technológie,  strojno-technického
zabezpečenia,  pracovných  miest,  ale
hlavne  v  spokojnosti  našich
obchodných partnerov. 

V dnešnej  dobe sa  kladie  dôraz
viac  na  kvalitu  práce.  Hľadajú  sa
rezervy  v nákladoch.  Ale  hlavne  je  tu
veľký  konkurenčný  boj.  V niektorých
prípadoch  je  to  v naceňovaní
stavebných  prác  až  na  hranici
nereálnosti,  čím  potom  trpí  hlavne
kvalita prác jednotlivých firiem. 

2



Veľkým problémom dnes je dlhá
doba  splatnosti  faktúr  za  prevedené
práce, a to hlavne zo strany štátu.

V čom je podľa teba základ pre úspech
akejkoľvek  firmy  na  trhu?  Dobré
rozhodnutia,  správni  ľudia  na
správnych miestach, alebo stačí len mať
šťastie a využiť príležitosť?

Myslím si, že zo všetkého troška.

Spravila  firma  za  15  rokov  výrazný
progres?  V  čom  sa  to  prejavilo?
Odrazilo  sa  tých  15  rokov  činnosti  a
skúseností  aj  v  profesionálnom  raste
ľudí a firmy ako takej?

Firma patrí v oblasti stavebníctva
v tomto  regióne  medzi  spoločnosti,
ktoré  zamestnávajú  najviac  ľudí.  A
zamestnávanie  ľudí  samo  o  sebe  si
vyžaduje  aj  zvyšovanie  ich  kvality
a profesionality. 

My sme sa v poslednom období
zamerali na vzdelávanie pracovníkov na
každom  poste.  Investovalo  sa  dosť

finančných prostriedkov do vzdelávania
a do informačných technológií. V tomto
trende chceme pokračovať aj naďalej.

Čo  považuješ  za  silnú  stránku  firmy
EKO SVIP dnes po 15 rokoch na trhu?
V  čom  sa  ešte  potrebujeme  všetci
zlepšiť?

Schopnosť  presadiť  sa  na  trhu.
Kvalita  práce.  Dobrá  komunikácia
a spolupráca s odberateľmi. 

V  ďalšom  období  potrebujeme
doplniť niektoré nové technológie, ktoré
by zabezpečili vyššiu pridanú hodnotu.
A tiež  vzdelávaním zabezpečiť  vyššiu
úroveň riadiacich pracovníkov.

Aby  bol  celok  úspešný,  musí  každý
jednotlivec v celku plniť svoju úlohu v
prospech celku. Dobrý tím sa spolu teší
z úspechu, a spolu vstáva po páde. Je
tímový duch v práci dôležitý? Darí sa
ho  v  EKOSVIP-e  budovať  a
podporovať?  

Kvalita tímu to je základ úspechu.
Bez  dobrých  ľudí,  dobrého  tímu  to
jednoducho  nejde.  Aj  my  sa  snažíme
takýto kolektív budovať a skvalitňovať,
čo si myslím, že sa nám aj darí.

Čo  ťa  v  podnikaní  najviac  teší?  Sú
chvíle, keď  si povieš – stálo to za to?
Aké sú to chvíle?

Najviac  ma  teší  spokojnosť
zákazníka.  Poďakovanie  za  kvalitne
vykonanú prácu. 

Iste  sú  aj  chvíle,  že  sa  človek
pýta: „prečo“. No na druhej strane sú tu
aj  osobné  záväzky  voči  mojim
spolupracovníkom, s ktorými  to ťahám
10-15 rokov.

Viesť  firmu to je zodpovednosť  a veľa
stresových  situácií.  Ako  najradšej
relaxuješ? A ako dobíjaš baterky?

Stresu  sa  človek  v tejto  práci
nevyhne. Platí to aj o mne. 
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Učím  sa  relaxovať.  A to  je
s pribúdajúcim  vekom  čím  ďalej  tým
dôležitejšie.  Pre mňa sú relaxom hory
a pohyb v prírode,  beh, rýchla chôdza.

Oslava 15. výročia založenia firmy je za
nami. Čo ďalšie plány do budúcnosti?

Chcem  sa  poďakovať  všetkým
zamestnancom,  ktorí  sa  akýmkoľvek
spôsobom  podieľali  na  oslavách  15.
výročia firmy. 

Chcem  poďakovať  všetkým
zamestnancom  spoločnosti  za  to,  že
svojou prácou robia dobré meno firmy.

Chcem  ich  všetkých  uistiť,  že
urobím  všetko  pre  ďalší  rozvoj  našej
spoločnosti.

Prajem Vám všetkým hlavne veľa
zdravia, veľa trpezlivosti a hlavne veľa
chute do ďalšej spoločnej práce.

Ďakujem  za  rozhovor,  ktorý  prebehol
typicky pre dnešnú uponáhľanú dobu –
mailovou komunikáciou. 

OCENENIE DLHORO ČNÝCH
ZAMESTNANCOV FIRMY

Dňa 4.10.2012 sme v zasadačke
firmy  ocenili  a  odmenili  jedenástich
dlhoročných zamestnancov firmy. 

Traja  z  ocenených  sú
„pätnásťroční“  zamestnanci  –  sú  vo
firme od jej úplných začiatkov. Ostatní
ocenení  pracujú  v  spoločnosti  EKO
SVIP, s.r.o., viac ako 10 rokov.

Mgr. Beáta Hovančíková 01.10.1997 15 r.

Pavol Maruša 06.10.1997 15 r.

Dušan Havrilík st. 20.10.1997 15 r.

Štefan Kontroš 12.05.1998 14 r.

Rastislav Varholík 02.08.2000 12 r.

Pavol Huňady 27.09.2000 12 r.

Miroslav Štieber 01.05.2001 11 r.

Štefan Masliš 10.05.2001 11 r.

Jozef Mati 01.06.2001 11 r.

Stanislav Molčan 03.09.2001 11 r.

Ján Olejník 16.10.2001 11 r.
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zľava: P. Maruša, S. Molčan, P. Huňady, R. Varholík,
M. Štieber, A. Bujňák, B. Hovančíková, Š. Kontroš, J,
Olejník, J. Mati, D. Havrilík, Š. Masliš

 Za  lojalitu,  pracovitosť  a
vykonanú prácu oceneným dlhoročným
zamestnancom  ďakujeme.  Veríme,  že
zostanú  firme  verní,  a  budú  naďalej
vykonávať svoju prácu a vyvíjať svoje
úsilie v spoločný prospech firmy a jej
zamestnancov.

POSVÄTENIE PRIESTOROV
FIRMY

Súčasťou  pripomenutia  si  15.
výročia od založenia spoločnosti  EKO
SVIP, s.r.o., bolo posvätenie priestorov
administratívnej  budovy firmy rímsko-
katolíckym  kňazom  Mgr.  Milanom
Kurincom. 

Celého obradu svätenia s krátkou
pobožnosťou sa 4.10.2012 zúčastnili aj
viacerí zamestnanci firmy.

Duchovnému  otcovi  Kurincovi
ďakujeme za ochotu a čas, ktorý si na
nás našiel a za slová povzbudenia. 

SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA

Hlavná  časť  osláv  sa  konala  v
priestoroch Hotela Mladosť v Lipanoch
vo  štvrtok  4.10.2012  so  začiatkom  o
16:00 hod. Slávnostná recepcia.

„Men in Black“

Zrazu  začali  prichádzať
nebezpečne elegantní páni v oblekoch a
kravatách. Muži v čiernom.

Nie, to nie je začiatok amerického
filmu.  To  bola  štvrtková  poobedňajšia
realita u nás na firme.

Človeka  napadne,  že  šaty  ozaj
robia  človeka.  Obleky našim kolegom
jednoducho pristali. 
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„Držím ti miesto“

Každý  mal  svoje  menovkou
označené miesto pri stole. 

A predsa  mal  každý  miesto  pri
ktoromkoľvek stole. 

Aj  ten  najstarostlivejšie
zostavený zasadací poriadok sa totiž v
spoločnosti ľudí, ktorí sa spolu vedia a
chcú baviť, za pochodu mení.

„Mnoga leta“

„Som veľmi rád, že firma funguje
už 15 rokov. A som rád, že som mohol k
tomu prispieť svojou troškou. A verím,
že sa jej  bude dariť  aj  naďalej.  Viem,
koľko je za tým úsilia, preto nezávidím,
ale prajem úspech.“

Takto by som interpretovala slová
dlhoročného  výrobného  riaditeľa
spoločnosti EKO SVIP, s.r.o., Ing. Petra
Tuleju. Ďakujeme. 

„Adéla ještě nevečeřela“

A veru by si bola pochutila.

Máčanka  s  hubami,  guláš  z
diviny. Rezne, špízy, rebierka, steaky a
mäsové rolády.  Prílohy,  zelenina, syry.
Halušky s kapustou a sladké lipianske
pirohy.  Lahodné víno, výborná káva a
chutná  jablkovo-hruškovo-tvarohová
štrúdľa. 

Mňam.

„Primáš, primáš, primáš hraj...“

Ľudová hudba Ondreja Kandráča
-  to  najlepšie,  čo  doma  máme.  Uhm,
alebo to bola reklama na niečo iné?
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Vo  folklóre  však  Kandráčovci
jednoznačne patria k slovenskej špičke.
Kto  ich  už  počul  hrať  a  spievať,  to
potvrdí.  A kto  ich  ešte  nezažil,  môže
ľutovať.

„Spievanie mám zo všetkého
najradšej...“ 

Kandráčovci  hrali  na  želanie.  A
naši  kolegovia  a  hostia  na  želanie
spievali. 

Škoda, že ste ich nepočuli. Tak sa
aspoň  pozrite,  ako  im  to  krásne
spievalo.

Mgr. Marián Kaperák

Štefan Olejník

Mgr. Beáta Hovančíková

Ing. Branislav Minarovič

Rastislav Varholík
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„Oj zábava, zábava až do rána...“

Veru, keby nebolo treba vstávať v
piatok ráno do práce, dalo by sa zabaviť

aj dlhšie. Tancovať,  spomínať  a smiať
sa.

Fotiť  sa  na  tretiu  stranu
firemného  časopisu  (sorry,  asi  sa  mi
nepodarí vás tam pretlačiť). 

Alebo  na  titulku  módneho
žurnálu (fotka je dobrá, ale toto sa mi
nepodarí určite).

A  nechať  si  pomaly  vo  víre
zábavy rozpadnúť účes.
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Aj  urobiť  pár  fotiek,  ktoré
zachytia atmosféru toho večera. 
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„Ďaaakujeme ...“

Ďakujeme hosťom, že prijali naše
pozvanie. Veríme, že sa cítili príjemne.

Ďakujeme  Kandráčovcom  za
skvelú  atmosféru  a  krásne  piesne.  Za
hudbu, ktorá hladí dušu.

Ďakujeme  vedeniu  a  personálu
Hotela  Mladosť  za  výborné  jedlo,
obsluhu a príjemné prostredie.

NOVINKY
október 2012

• Ukončené stavby

V mesiaci  október  boli  úspešne
ukončené stavebné práce na stavbách:

− Revitalizácia  centra  obce
Brezovica,

− Rakovnica – vodojemy,
− Kokošovce  –  miestna

komunikácia  „ŠTREKA“  -  1.
ETAPA (plynovod, vodovod).

• Medzinárodný  maratón  mieru
v  Košiciach  2013  –  Výzva  na
tréningovú prípravu

Účasť  mojich  známych  na
najstaršom  maratóne  v  Európe,
Medzinárodnom  maratóne  mieru  v
Košiciach  7.10.2012  mi  vnukla
myšlienku zúčastniť  sa budúcoročného
maratónu mieru v Košiciach.

Týmto  vyzývam  kolegov  so
športovým  duchom  k  tréningovej
príprave, aby sme sa na jubilejnom 90.
MMM  v  Košiciach  v  októbri  2013
mohli  zúčastniť  pod  hlavičkou  firmy
EKO SVIP. 

V  programe  maratónu  sú  aj
disciplíny,  v  ktorých  by  sme  mohli
pretekať  ako  tím:  „Firemný  beh“,  pri
ktorom sa  sčítavajú  časy  3  bežcov  v
tíme  na  trati  dlhej  4,2  km,  alebo
„Štafeta 4x10,5 km“.

Tých,  ktorí  budú  mať  dobre
natrénované  a  budú  si  trúfať,  radi
povzbudíme  aj  na  polmaratóne  či
maratóne.

• Sviatok  všetkých  svätých  a
Pamiatka zosnulých
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  Prajeme vám príjemné 
„prvonovembrové“  

sviatočné dni v kruhu 
rodiny. 

  Strávte ich v tichu, v 
spomienkach, v pokore.



ZÁVEROM

„Svet  sa  krúti  v  oslavách  a
pádoch,“ napísal v jednom článku herec
a spevák Marián Geišberg.

Oslávili sme, a ideme ďalej. 

Ráno  vstávame  ešte  za  tmy.
Podstatnú  časť  svojho  dňa  trávime  v
práci.  Večer  si  líhame spať.  A niekde
medzi  tým  sa  viac  či  menej  úspešne
stíhame venovať rodine a záľubám. 

Veru, život nám pretečie pomedzi
prsty príliš rýchlo. Ako tých 15 rokov. 

Preto: tešme sa z toho, čo máme.
Oslavujme a stretávajme sa s priateľmi
a s rodinou. Nech tento život nie je iba
o starostiach a trápení. 

Čochvíľa  sa  končí  rok  2012.
Spomeňme si  na  svoje  predsavzatia  a
plány z jeho začiatku. Ktoré z nich sme
splnili  a  na čo sme vo  víre  všednosti
zabudli.

Ešte stále  sa nám môže podariť

urobiť  tento  rok  krajším,  lepším,
podobnejším predstavám. 

Držím nám v tom všetkým palce.

 

EKO SVIP, s.r.o., 2012

Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor 

Za výpomoc pri fotografovaní ďakujem: 
Žanete a Peťovi K.

Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať 
na e-mail: marketing@ekosvip.sk. 
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