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ÚVODNÍK  
 
 
 Veľa sa teraz na Slovensku hovorí 
o rodine v súvislosti s pripravovaným 
referendom u nás, aj s biskupskou 
synodou vo Vatikáne.  
 
  Rodina je základná bunka 
spoločnosti. Ak v nej fungujú vzťahy. 
Láska aj dôslednosť v plnení 
povinností. Súrodenecká rivalita aj 
vzájomné odpúšťanie si chýb a vín.  
 
 Mladší brat sa učí pozorovaním  
toho staršieho. Obdivuje ho. Chvíľami 
ho chce tromfnúť. A stále u neho hľadá 
a nájde ochranu, pomoc, radu.  
 
 Napadá mi paralela medzi 
takýmito vzťahmi v rodine a vzťahmi 
medzi našimi tromi firmami. Aj má 
každý niečo svoje jedinečné. Aj si 
navzájom pomáhame a radíme. Lebo 
vieme, že musíme držať spolu. Lebo v 
rodine to tak jednoducho chodí. 
  
 Tohto mesačné číslo časopisu je 
venované našej druhej sesterskej firme: 
CBR s.r.o. 
 
 
 Veľa sa teraz na Slovensku hovorí 
aj o futbale v súvislosti s úspešným 
vstupom slovenských futbalistov do 
kvalifikácie o EURO 2016. Názory a 
postrehy našich kolegov prinášame v 
ankete. 
 
 
 
    šéfredaktorka 
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PREDSTAVUJEME  
 
 
 V októbri sa pozrieme bližšie na 
činnosť spoločnosti CBR s.r.o. Je na 
trhu od polovice roku 2010. Prečítajte si 
ako sa za túto dobu vyvíjala a ako sa jej 
darí v piatom roku jej fungovania. 
 
 
CBR s.r.o. 
 
Založenie, názov, účel 
 
Založenie: 1.6.2010 
 
Názov: CBR znamená: 
CestyBetónyRecyklácia.  
 
Účel: účelom založenia spoločnosti 
CBR s.r.o., bolo zefektívniť činnosť 
výroby recyklovaného asfaltu a 
pokládky asfaltu jej oddelením od 
hlavnej stavebnej činnosti spoločnosti 
EKO SVIP, s.r.o.  
 
 
Vznik a rozvoj  
 
Na začiatku bola výrobná čata, pomerne 
dobre strojovo vybavená, ktorá 
realizovala asfaltérske práce prevažne v 
rámci stavieb realizovaných EKO 
SVIP-om.  
 
Okolnosti si v roku 2010 vyžiadali 
založenie spoločnosti. Jej hlavným 
predmetom činnosti od vzniku až 
doteraz je realizácia asfaltérskych prác: 
recyklácia asfaltových zmesí, pokládka 
nových ciest, výstavba parkovísk, 
chodníkov. 
 
 

Pôvodné logo firmy (postupné 
prelínanie farieb od čiernej po svetlo 
zelenú) symbolizovalo proces 
recyklácie asfaltov. 

 
Začiatkom roku 2012 došlo k 
personálnym zmenám vo vedení 
spoločnosti. Ako sa ukazuje vo vývoji 
jednotlivých štatistík firmy, tieto zmeny 
boli značným prínosom. 
 
Od roku 2012 sa výraznejšie realizuje aj 
ďalší predmet jej činnosti: podnikanie v 
oblasti nakladania s odpadom. 
 
Povedomie o nakladaní s odpadom s 
ohľadom na životné prostredie však na 
Slovensku nie je dostatočné. Platí to 
rovnako u stavebníkov, domácností i 
obcí.   
 
Spoločnosť CBR sa preto snaží 
informačnými kampaňami viesť 
jednotlivcov i organizácie k tomu, aby 
stavebný odpad uskladňovali na 
skládkach, nezaťažovali ním životné 
prostredie a umožnili jeho opätovné 
využitie. 
 
 
Niekedy v roku 2013 spolu s 
internetovou stránkou uviedla 
spoločnosť do používania aj svoje nové 
logo.  
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Svetlo zelená farba loga je symbolom 
podnikania zameraného na ochranu 
životného prostredia. Princíp konania 
priaznivého k životnému prostrediu 
uplatňuje spoločnosť CBR vo všetkých 
svojich činnostiach.  
 
 
Produkty a služby 
 
STAVEBNÉ PRÁCE 

- výstavba a rekonštrukcie miestnych a 
obecných komunikácií (cesty, 
parkoviská, chodníky) 

- opravy a vysprávky ciest po výstavbe 
inžinierskych sietí 

- ostatné stavebné práce 

 

PRENÁJOM STROJOV  

- krátkodobý prenájom strojov a 
zariadení firmy 
 

PREDAJ PIESKU A ŠTRKU 

- maloobchodný predaj piesku a štrku 
malým odberateľom 

 

 

VÝROBA BETÓNOVÝCH DIELCOV 

- výroba a predaj betónových skruží 
a dielcov 

 

 

SKLÁDKA STAVEBNÉHO ODPADU 

- v priestoroch skládky v Rožkovanoch 
uskladňuje spoločnosť CBR s.r.o. tieto 
druhy odpadov: 

• 17 01 01 - betón 

• 17 01 02 - tehly 

• 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

• 17 03 02 - bitúmenové zmesi 

• 17 05 04 - zemina a kamenivo 

• 17 05 08 - štrk zo železničného 
zvršku 

- doprava vybúraných asfaltov zo 
stavby na skládku 

 

 

ZHODNOCOVANIE STAVEBNÉHO 
ODPADU 

- recyklácia vybúraných asfaltov z ciest 
a ich opätovná pokládka  
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Štatistiky 
 
 Vývoj obratu spoločnosti CBR 
s.r.o. za obdobie 2010-2013 je názorne 
zobrazený v grafe. 
 

 
 
Realizované stavby  
 
 
 Spoločnosť CBR s.r.o., 
realizovala v rokoch 2010-2014 
napríklad aj tieto stavby:  

 

- Regenerácia sídla Šarišské Dravce -  
miestna komunikácia, r. 2010 

 

- Skvalitnenie miestnej infraštruktúry 
v obci Torysa - MK, r. 2011 

 

 
 

- Lúčka - kanalizácia - opravy 
komunikácií po výstavbe inžinierskych 
sietí, r. 2011 

 

- stavebné práce v Meste Sabinov 
(oprava chodníka pri predajni Milk 
Agro, Most na ul. Pod švabľovkou, 
rekonštrukcia chodníka na ul. 
Jesenského), r. 2012 
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- Vnútropodnikové komunikácie firmy 
Orac Decor s.r.o., Lipany, r. 2012 

 

- Komárany, Nižný Kručov - opravy 
komunikácií po výstavbe inžinierskych 
sietí, r. 2013 

 

Kontaktné údaje 
 
CBR s.r.o. 
Hollého 29 
083 01 Sabinov 
www.cbr.sk 
e-mail: cbr@cbr.sk 
tel: 051 45 21 375 
 
prevádzka Rožkovany: 
skládka a predaj piesku a štrku 
e-mail: slaninova@cbr.sk 
mobil: 0905 819 262 
 

 
Personálne obsadenie 
 
  

 
 
 
Všetkým zamestnancom 

spoločnosti CBR s.r.o. ďakujeme za 
vykonanú a vykonávanú prácu. 
 
 

To, akí sú pracovníci spoločnosti, 
prezradila v príspevku jediná žena v ich 
pracovnom kolektíve, p. Martina 
Slaninová. Ďakujem jej aj za fotografie 
areálu v Rožkovanoch. 

 
 
Mimochodom, jej slová o dobrej 

pracovnej atmosfére v CBR 
potvrdzujeme. Len si spomeňte, ktorý 
ocenený zamestnanec na minuloročnom 
závere roka, zožal najväčší potlesk... 
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AKO TO VIDÍM JA – O práci v CBR 
autor: Martina Slaninová 

 
 
Som rada, že tu pracujem. Za 

tých pár mesiacov odkedy som 
zamestnaná, som si nemohla nevšimnúť 
tú harmóniu, ktorá tu vládne. Sme tu 
ako rodina. Tým, že som žena, mi to 
vyhovuje a o to ľahšie pracuje 
v takomto kolektíve. 

 
 
Spomedzi zamestnancov firmy 

CBR som jedinou ženou. Pri svojej 
práci sa však často stretávam aj 
s kolegyňami z EKO SVIP-u. Preto to, 
že som doposiaľ „jediná“, ani 
nevnímam. 
 
 

Moji kolegovia v CBR? Hmm. 
Najprv by som začala s mojím šéfom 
Peťom Bujňákom. Vnímam ho ako 
dobrého, zábavného, charizmatického 
človeka s prirodzenou autoritou. 

 
 
Peter Kandráč – s ním sa mi 

spolupracuje veľmi dobre, je mojím 
„učiteľom“. Vždy, keď sa stretnem 
s niečím novým, je prvý, ktorému 
volám. Je to vlastne taký môj „priateľ 
na telefóne“ ☺ 
 
 

Ale aj so všetkými ďalšími 
kolegami z CBR sa mi pracuje veľmi 
dobre, sú ústretoví, zábavní, milí, 
tolerantní. Sme jednoducho taká veľká 
„banda“ ☺ 

 
 

 
Chcela by som poďakovať 

Petrovi Bujňákovi za prácu, ktorú mi 
dal. Ďakujem patrí aj Petrovi 
Kandráčovi a všetkým chlapom z CBR, 
lebo aj vďaka nim chodím do práce 
s radosťou a úsmevom na tvári. 

 
Keď už sme pri ďakovaní, tak 

nemôž zabudnúť na pána Krausa, ktorý 
mi vždy pomôže, ak niečo potrebujem. 

 
A v neposlednom rade ďakujem 

aj pani Ľubke Judičákovej, Milke 
Lazoríkovej a Anke Janičovej, že boli 
také trpezlivé pri mojich začiatkoch. 
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FUTBALOVÁ JESEŇ 
anketa o začiatku kvalifikácie na 
futbalové EURO 2016  
 
 
 Úspešný vstup slovenských 
futbalistov do kvalifikácie o EURO 
2016 nenechal chladným nejedného 
fanúšika i nefanúšika.  
 
 Najprv výhra 1:0 nad Ukrajinou. 
Potom skvelá domáca výhra 2:1 nad 
Španielskom. A do tretice výhra 3:1 nad 
Bieloruskom. 
 
 Futbal je najrozšírenejšia 
kolektívna hra vo svete. Futbalové 
ihrisko je povinnou výbavou aj sebe 
menšej obce na Slovensku. A len 
máloktorý muž sa v detstve úspešne 
vyhol kopaniu do futbalovej lopty. 
 
 Aj u nás vo firme máme 
futbalových fanúšikov a znalcov 
svetového i slovenského futbalu. A to 
vôbec nemyslím ironicky. Ostatne to 
dokázalo aj úspešné tipovanie počas 
majstrovstiev sveta v júli tohto roku. 
 
 
 Čo na doteraz mimoriadne 
úspešnú futbalovú jeseň hovoria naši 
kolegovi si prečítajte v ankete. 

 

1. Ako hodnotíte doterajšie zápasy 
Slovenska v kvalifikačnej C skupine pre 
EURO 2016? 
 
"Videl som len zostrihy plus jeden celý 
polčas. Hráči poslúchajú trénera, hrajú, 
čo im povie a tak to funguje." Marek 
Repka 
 
"Tieto tri zápasy sa nedajú hodnotiť 
inak ako veľmi kladne. Boli asi 
najkvalitnejšie zvládnuté po hernej, 
taktickej aj technickej stránke." Miro 
Lukáč 
 
"Solídne výkony a "šťastíčko" je tiež na 
našej strane." Števo Olejník 
 
"Doterajšie výsledky sú veľmi 
prekvapujúce, ale zaslúžené. Veľkú 
zásluhu na tom všetkom majú všetci 
hráči, no najväčšiu zásluhu na týchto 
výsledkoch má tréner Ján Kozák svojou 
taktikou a motiváciou hráčov." Jaroslav 
Zitrický 
 
"Predpokladám, že nikto, kto sleduje 
pôsobenie našej futbalovej 
reprezentácie, neveril, že to 
odštartujeme takto senzačne. Naši hráči 
sú ťažko čitateľní, nakoľko raz sa 
vyhecujú k super výkonu, ako trebárs v 
zápase so Španielmi a inokedy by 
prehrali aj s "Leľuchovom" (nič proti 
Leľuchovu, vlastne ani neviem či hrajú 
futbal). Chcem tým povedať, že hoci 
boli Španieli futbalovejší, zahrali sme to 
na nich takticky správne a výsledok sa 
dostavil. S Ukrajinou to bolo trochu o 
šťastí a v Bielorusku sa ukázala 
individuálna kvalita jednotlivcov, 
podporená tímovým výkonom. Len nech 
im to vydrží!!!" Marián Kaperák 



8 

 
2. Najlepší slovenský hráč v doterajšom 
priebehu kvalifikácie? 
 
"Stoch. Príde na 15 minút a za ten čas 
buď dá gól, alebo naň nahrá." Marek 
Repka 
 
"Je ťažko vyzdvihnúť jednotlivca lebo to 
boli veľmi kvalitné kolektívne výkony. 
Ale Hamšík asi konečne aj v 
reprezentácií ukázal prečo je tak vysoko 
ceneným hráčom." Miro Lukáč 
 
"Konečne Hamšík." Števo Olejník 
 
"Celé mužstvo, ale keď už tak Kozáčik a 
Hamšík." Jaroslav Zitrický 
 
"Myslím, že konečne sa Marek Hamšík 
ukázal, ako správny líder. Voľakedy som 
ho veľmi nemusel, ale začína sa mi jeho 
hra celkom páčiť. Vyzdvihol by som ešte 
oživenie útočnej hry, do ktorej vniesol 
iskru Róbert Mak, v ktorom sa skĺbila 
rýchlosť a dobrá práca s loptou. 
Nemôžem ešte opomenúť hráča, ktorý 
nie je až tak viditeľný, ale o to viac 
čiernej práce pre mužstvo urobí, 
vybojoval množstvo lôpt, defenzívny 
stredopoliar, Viktor Pečovský." Marián 
Kaperák 
 
 
3. Najlepší moment doterajších zápasov, 
alebo čo by ste vyzdvihli na 
slovenskom tíme? 
 
"Keď dáme gól tak sa chlapci radujú 
ako keby vyhrali Ligu majstrov:)" 
Marek Repka 
 
 
 

"Najlepšie momenty týchto zápasov 
bola asi schopnosť našich hráčov aj po 
vyrovnávajúcich góloch tesne pred 
koncami zápasov zmobilizovať sily a 
ešte tieto zápasy zvrátiť v náš 
prospech." Miro Lukáč 
 
"Jednoduchá tímová hra s dôrazom na 
obranu. Najlepší moment? Výhra nad 
Španielskom." Števo Olejník 
 
"Druhý gól Španielom -  autor Stoch."  
Jaroslav Zitrický 
 
"Možno sa zhodnem s viacerými, podľa 
mňa to bol moment, alebo minúty po 
vyrovnávajúcom góle Španielov, keď 
sme dokázali vsietiť druhý a teda 
víťazný gól. Už som myslel, že nám 
tresnú aj druhý a my toto ..." Marián 
Kaperák 
 
 
4. Kto alebo čo je za týmto úspešným 
vstupom do kvalifikácie? 
 
"Kozák." Marek Repka 
 
"Tak to je samozrejme tréner Kozák, 
ktorý urobil z týchto futbalistov jednu 
výbornú partiu a tá je základom 
dobrých výsledkov." Miro Lukáč 
 
"Nová metla dobre metie. Takže asi to 
bude trénerom, lebo mužstvo sa veľmi 
nezmenilo." Števo Olejník 
 
"Jednoznačne tréner Ján Kozák." 
Jaroslav Zitrický 
 
"Neviem. Tréner? Partia? Šťastie? Pán 
Boh? ..... Možno všetko dokopy ...." 
Marián Kaperák 
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5. Ako tipujete výsledok posledného 
tohtoročného kvalifikačného zápasu 
SLOVENSKO - Macedónsko? 
 
"3:1" Marek Repka 
 
"Bude to ťažký zápas na horúcej 
Macedónskej pôde, ale už len musíme 
veriť, že nebude nikto z kľúčových 
hráčov zranený a tento rok ukončíme 
víťazstvom. Verím že vyhráme 2 : 0." 
Miro Lukáč 
 
"1:1 beriem." Števo Olejník 
 
"Je to zápas Macedónsko - Slovensko 
1:2. " Jaroslav Zitrický 
 
"Vyhráme 2:0." Marián Kaperák 
 
 
 
FUTBALOVÁ ANALÓGIA 
 
 
 Čo je pre úspech dôležitejšie? 
Šťastný žreb? Aktuálna fyzická forma? 
Mentálna pohoda? Charizmatický 
vodca? A možno zo všetkého tak akurát. 
 
 Zdá sa mi, že to platí pre všetky 
odvetvia života, nielen pre kolektívny 
šport: Tímová práca môže byť úspešná 
len vtedy, keď do seba ako skladačka 
zapadnú všetky tieto atribúty. 
 
 Nech sa teda naďalej darí našim 
futbalistom. A nech sa aj nám v našej 
práci v našich firmách úspešne darí 
skladať takéto puzzle úspechu. 
 
 

 
NOVINKY 
október 2014 
 
 

• Nové stavby vo výrobnom 
programe 

 
 V októbri - krátko pred záverom 
roka (a ešte kratšie pred komunálnymi 
voľbami:) pribudli do nášho výrobného 
programu tieto stavby: 
 
  

 

 

 

 

• Úspešne ukončená a odovzdaná 
stavba 

 
 V októbri bola úspešne 
odovzdaná do užívania stavba 
protipovodňovej ochrany v obci 
Drienica: Úprava Drienického potoka - 
DRIENICA - protipovodňová ochrana, 
ktorú realizovala naša spoločnosť. 

 

 Pozrite sa, ako sme za cca. 7 
mesiacov zmenili potok v obci 
Drienica, okr. Sabinov. 

 

Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie na ul. 
Školská, obec Huncovce 

Revitalizácia centra 
obce Jakubova Voľa po 
povodniach 
(ako subdodávateľ) 
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• MMM Košice 2014 - v cieli 
polmaratónu 

 
 V minulo mesačnom čísle 
časopisu sme vyzývali na splnenie si 
sna. Už 5.októbra 2014 sa podarilo 
nášmu konateľovi splniť si ten svoj. 

 

 Po rokoch športovania a 
rekreačného behu sa postavil na štart 
polmaratónu na Medzinárodnom 
maratóne mieru v Košiciach. Spolu s 
ďalšími viac ako 10 000 bežcami v 
rôznych kategóriách.  

 

 

 K výkonu a výbornému času 
blahoželáme. 

 

 V cieli čakala všetkých 
úspešných bežcov účastnícka medaila. 
A únavu a boliestky prekryl aj skvelý 
pocit z prekonania sa. Na nezaplatenie 
:)  

 

 

• Podporujeme mladé talenty 
 
                                        
 Syn nášho kolegu Mira Lukáča 
Dominik s tanečnou partnerkou žne 
úspechy na tanečných súťažiach. 
Blahoželáme. Sme radi, že sa tak deje aj 
s finančnou podporou HT SH, s.r.o.  
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• Vysoké Tatry 31.10.2014  
 
                                        
 Tak ako sme letnú turistickú 
sezónu v máji začínali, tak sme ju v 
októbri aj končili. Na trase: Tatranská 
Kotlina – Chata Plesnivec – Zelené 
pleso – Biela voda (bus). 

 

 

 

 

• Politika kvality, 
Environmentálna politika, 
Politika bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci od 1.10.2014 

 
                                       
 Na našej internetovej stránke, v 
sekcii O nás - Profil sú zverejnené 
politiky kvality našej spoločnosti. 

 

 Pre širokú laickú i odbornú 
verejnosť, pre našich obchodných 
partnerov a zamestnancov takýmto 
spôsobom sprístupňujeme Politiku 
kvality, Environmentálnu politiku a 
Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci našej spoločnosti. 

 

 Tieto firemné politiky hovoria o 
tom, že naším cieľom je: 

KVALITOU PRODUKTOV 
USPOKOJOVAŤ OČAKÁVANIA 

ZÁKAZNÍKOV  

vždy V SÚLADE S 
ENVIRONMENTÁLNYMI 

POŽIADAVKAMI TAK, ABY BOLA 
GARANTOVANÁ A ZABEZPEČENÁ 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

vždy V SÚLADE S OCHRANOU 
ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤOU PRI 

PRÁCI TAK, ABY BOLA 
GARANTOVANÁ A ZABEZPEČENÁ 

OCHRANA ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

VLASTNÝCH PRACOVNÍKOV, 
PRACOVNÍKOV 

SUBDODÁVATEĽOV, AKO AJ 
INÝCH OSÔB ZÚČASTŇUJÚCICH 

SA ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI. 
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ZÁVEROM  
 
 Jeseň je v plnom prúde.  Chodci 
už prezúvajú seba, vodiči svojich 
štvorkolesových tátošov. Medvedice 
spievajú medvieďatám uspávanku. 
 
 Lastovičky už žijú druhú epizódu 
svojho leta kdesi v teplých krajinách. A 
u nás sa už kúri. A riešia sa 
katastrofické scenáre o zastavenom 
ruskom plyne.  
 
 S blížiacimi sa komunálnymi 
voľbami sa vyostrujú volebné 
kortešačky. V niektorých obciach skoro 
ako v Kalinčiakovej Reštavrácii. 
 
 A čo nové u vrchnosti najvyššej, 
ktorá zabudla, že je tu na to, aby 
slúžila? Nuž, z Ústavy nám spravili 
nalepovaciu knihu a trhací kalendár v 
jednom. Už nehovorí len o základných 
zásadách fungovania štátu, ale o vode v 
plastových fľašiach. Neviem, či je to 
viac na smiech alebo k plaču. 
 
 Akoby sme rezignovali na 
princípy a riešime už len banality. 
Akoby už nezáležalo na víziách a 
ideách, len na momentálnych 
preferenciách a náladách. Akoby sme 
morálne hodnoty zapredali kšeftom a 
biznisu.  
 
 Nie sme hodní spraviť svet 
lepším, lebo na to nie sme pripravení. A 
o tom, čo čaká nepripravených, hovorí 
Biblia. Keď zídeš z cesty a nemáš olej 
do lampy, stratíš sa v tme beznádeje a 
apatického nezáujmu.  
 

 
 

 
 
 
 Miroslav Válek píše v Jesennej 
láske: "Tak každoročne v jeseni svetlá 
sa tratia z duše ..." Trošku nostalgie a 
smútku akosi prirodzene patrí k jeseni. 
 
 
 Horšia je tma, ktorá príde, keď sa 
vypáli žiarovka dobra, sfúkne svieca 
pravdy, dotleje uhlík nádeje. 
Nenechajme si to svoje svetlo v duši 
zhasnúť úplne. 
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