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ÚVODNÍK

Tragédie,  havárie,  prírodné
pohromy.  Konflikty,  spory,  nešťastia.
Človeka občas  zachváti  panika,  že  už
ani  nie  sme  v  realite,  ale  v
katastrofickom filme.

Pýtame sa, kam speje tento svet.
Ako dlho ešte môže vydržať ľudstvo žiť
v tejto vývrtke. A čo sa ešte stane.

Dôležitá  správa  o  stave  tohto
sveta: Svet je len taký, akým si ho sami
robíme. 

Dostali sme do užívania prírodu,
ale  namiesto  jej  ochrany  a
zveľaďovania  ju  przníme.  Svojou
činnosťou a nečinnosťou ničíme celé to
krásno. 

A  potom  sa  desíme  pri
informáciách o hurikánoch, záplavách a
vlnách tsunami.

Dostali  sme  do  daru  emócie  a
city, ale namiesto chápavosti, solidarity,
vzťahov  a  pomoci  pestujeme  radšej
vlastné ego. Všade hľadáme zisk len pre
seba. 

A  potom  sa  čudujeme,  kde  sa
stala chyba, že je svet v kríze morálky.

Možno  je  tá  chyba  v  každom
jednom z nás...

šéfredaktorka
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ČIERNY PIATOK STAVEBNÍCTVA
Spadnutý most pri Kurimanoch

Pri  obci  Kurimany  v  okrese
Levoča  sa  v  piatok  2.11.2012  zrútil
betónový  most  vo  výstavbe  nad
diaľnicou  D1  v  úseku  Jánovce  –
Jablonov. Strašný dôsledok v podobe 4
mŕtvych,  a  viacerých  ťažko  či  ľahko
zranených.

Tak nejako znela tá desivá správa
zo všetkých televízií, rádií a novín. 

Slovensko už zažilo  „sektorové“
nešťastia.  Pád  lietadla  s  vojakmi  pri
obci  Hejce.  Výbuch  munície  vo
Vojenskom  opravárenskom  podniku.
Zasypanie baníkov v Bani Nováky.

A teraz sa tá správa kruto týkala
stavebníctva.  Hneď  sa  začalo
špekulovať,  čo bolo  príčinou a  kto  je
zodpovedný. 

Zvaľovanie viny na toho druhého
a  nepriznanie  si  ani  objektívnej
zodpovednosti.  Špekulácie  a
„kvázifakty“.  Vyjadrenia  odborníkov  i
neodborníkov.  Toho  boli  zasa  médiá
plné ešte niekoľko dní.

Obr.: 4. etapa - výsek z výkresu Postup výstavby, ktorý
zverejnil denník Pravda

Iste,  nájdenie  príčiny  a
pomenovanie  vinníka  nevráti  životy,
ktoré vyhasli. 

Ale povedať, ako sa musí zmeniť
fungovanie stavebníctva, aby sa takéto
veci  nestávali,  to  môže  v  budúcnosti
zachrániť životy iných.

Vyjadrujeme  úprimnú  sústrasť
pozostalým a želáme skoré uzdravenie
zraneným.

ZMENY ZÁKONOV

Udalosti  z  2.  novembra  zrejme
výrazne  ovplyvnia  znenie  dvoch
mimoriadne  dôležitých  zákonov  pre
stavebníctvo.  Ich  novelizácia,  resp.
nové  znenie,  sa  pripravujú  práve  v
tomto období. 

Novela  zákona  o  verejnom
obstarávaní  č.  25/2006  mala  pôvodne
nadobudnúť  účinnosť  1.1.2013.  S
vysokou  pravdepodobnosťou  sa  tak
nestane,  a  účinnosť  bude posunutá  na
neskoršie obdobie roku 2013. 
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ZÁVER ROKA 2012

Do konca roka 2012 nám ostáva
už  len  kúsok.  Prinášame  preto
informáciu k udalostiam záveru roka:

19.12.2012  streda  – futbalový  halový
turnaj  v  meste  Sabinov  za  účasti  6
mužstiev, vrátane mužstva EKO SVIP.

Tešíme sa na športový zážitok a budeme
držať  palce  futbalistom  v  našich
firemných  farbách.  Povzbudzovanie  je
dovolené :)

20.12.2012  štvrtok  –  sťahovanie
strojov,  mechanizácie,  áut  zo  stavieb,
príprava strojov na zimu, kontrola stavu
strojov po sezóne

20.12.2012 štvrtok – zabíjačka

21.12.2012 piatok – slávnostný obed v
Hoteli  Mladosť  pre   zamestnancov
firiem EKO SVIP, HT SH a CBR, čas
bude upresnený na pozvánkach

24.12.-26.12.2012, 1.1.2013 – sviatky 

27.12.-31.12.2012  a  2.-4.1.2013 –
celozávodné čerpanie dovolenky

V  prípade  zmien  budete  včas
informovaní.

NOVINKY
november 2012

• Nové stavby

V  mesiaci  október  a  november
pribudli  do výrobného programu firmy
tieto stavby:

• Ukončené stavby

V  mesiaci  november  boli
ukončené  a  odovzdané  do  užívania
stavby:

− Úprava  areálu  školy  (Základná
školy  na  Ul.  17.  novembra,
Sabinov)

• Stavba roka 2012

Za  víťaznú  stavbu  18.  ročníka
celoštátnej  prezentačnej  súťaže  Stavba
roka  2012  bola  dňa  15.11.2012  v
priestoroch  Mestského  divadla  P.  O.
Hviezdoslava  v  Bratislave  slávnostne
vyhlásená  stavba:  Sídlo  GasOil
engineering, a.s., novostavba, Spišská
Teplica.
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„Bzenov – úprava 
komunikácií“

„Ľubotice – predĺženie ul. 
Makarenkovej“



foto: Stavba roka 2012

• Polyfunkčný dom v Sabinove

Spoločnosť  EKO  SVIP,  s.r.o.,
realizuje výstavbu Polyfunkčného domu
v  Sabinove  (22  bytov  a  priestory  na
prenájom). 

Stavba, ktorá ponúkne bývanie i
priestor  na  nákupy  a  zábavu,  je  pred
ukončením.

• Úpravy  interných  priestorov
firmy v roku 2012

Svetlovody

Prepojovacia chodba

Fotogaléria ukončených stavieb v zasadačke
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ZÁVEROM

Najbližšie  číslo  nášho  časopisu
vyjde  až  v  posledný  deň  roka  2012.
Preto  chcem  navodiť  vianočnú
atmosféru už teraz. 

V  televízii  bežia  vianočné
reklamy beztak  už  nejaký  ten  týždeň.
Mestá  sa  rozžiarili  vianočnými
svetielkami.  A  v  kalendári  začína
kraľovať december.

Ostávajú  nám  štyri  adventné
nedele.  Štyri  sviece  na  adventnom
venci. A dvadsaťštyri dní do Vianoc.

Za oknom bude tíško padať sneh.
Alebo sa budú vo fujavici ženiť všetci
čerti. Deti vyložia na okno čižmičky a
budú čakať na mikulášsku nádielku.

Od Lucie do Vianoc, keď  každá
noc má svoju moc. Trinásť lístočkov s
menami,  každý  večer  treba  jeden
spáliť  ...  a  na  Štedrý  deň  sa  dozvieš
meno  toho  pravého  ...  bude  skúšať  a
tajne dúfať nejedno dievča.

Mamy  budú  piecť  vianočné
pečivo. Sladký závan vanilky, škorice a
medovníkov  pošteklí  pod  nosom
všetkých maškrtníkov. 

Vianočný  stromček  bude  voňať
ihličím  a  žiariť  novotou.  Kapor  si
naposledy zapláva  vo  vani.  A v  telke
budú po stý raz vysielať Tri oriešky.

Veru,  ani  sa nenazdáme, a bude
24.decembra. 

Tešme  sa  na  zatajený  dych  zo
všetkej  tej  nádhery.  A  nechajme  sa
unášať atmosférou. 
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A nakoniec, darmo, Vianoce sú aj
o darčekoch. Ale.

Nie je  zbytočné kúpiť  niečo, čo
bude sadať prachom, a vo februári si na
to nik už ani nespomenie?

Dám  vám  jeden  skromný
súkromný tip na vianočný darček:

Nakreslite,  napíšte,  zaspievajte.
Alebo len jednoducho povedzte ľuďom,
na ktorých vám záleží, že ste vďační, že
ich máte, a že ich máte radi. 

Že každý deň s nimi vám dodáva
síl, a že ste im na oplátku radi oporou.
Že milujete  všetky  tie  drobné  radosti,
ktoré vám každý spoločný deň prináša.

Vianoce sú predo dvermi.  Je na
čase upratať.  Nie v domoch a bytoch,
ale každý vo svojom vlastnom vnútri. A
všetci  vo  vzájomných  medziľudských
vzťahoch. 

Krásny predvianočný čas!

EKO SVIP, s.r.o., 2012
www.ekosvip.sk 

Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor 

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