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Staručký rok 2012 odchádza do
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2013.
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My sme sa opýtali našich kolegov
na rok starý i nový.
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Ich odpovede prinášame v
poslednom tohtoročnom čísle nášho
časopisu.

V závere tohto roka, i tohto
úvodníka, chcem ja osobne poďakovať
všetkým čitateľom za priazeň, aj za
slová uznania.
Ďakujem, že čítate aj medzi
riadkami. V novom roku sa dúfam opäť
stretneme aj pri čítaní nových čísel
podnikového časopisu.

šéfredaktorka
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ZABÍJAČKA
20.12.2012

FUTBALOVÝ TURNAJ V
SABINOVE
19.12.2012

„Aj tí naši zabíjali, aj my zabíjať
budeme. Lebo človek dokáže prežiť, iba
keď zabíja tých, čo má najradšej.“
Boris Filan

Ťažko na cvičisku, ľahko na
bojisku, znie jedna z ľudových
múdrostí. Naši futbaloví zástupcovia
poctivo trénovali, aby v plnej sile
vybehli v stredu 19. decembra na
palubovku Mestskej športovej haly v
Sabinove a zmerali si sily s ďalšími
futbalovými tímami.
Výsledková listina:
1. Zbor väz. a justičnej stráže Prešov
2. Mestská polícia Sabinov
3. HZZ, Hasičská stanica Sabinov
4. EKO SVIP, s.r.o.
5. Zbor väz. a justičnej stráže Sabinov
6. Mesto Sabinov

Jeden z bonmotov Borisa Filana z
jeho ostatnej knihy „Zabíjačka a iné
rozkoše“ sa hodí aj na naše firemné
zabíjačky. Je to už niekoľko rokov naša
každoročná koncoročná tradícia.

Našim športovcom ďakujeme za
vzornú reprezentáciu firmy. Víťazom
blahoželáme!

Zabíjačkové hody u nás na firme
to sú rozhovory pri dobrom jedle a víne,
v atmosfére blížiacich sa Vianoc a
končiaceho sa kalendárneho roka. Inak
tomu nebolo ani vo štvrtok 20.12.2012.
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Ešte jeden zabíjačkový bonmot
stvorený priamo na mieste činu: „Taký
je život. Raz si hore, raz dole. Raz v
chlieve, raz na tanieri.“
Veru, na tanieri bolo tých dobrôt
neúrekom. Za mäsové špeciality
ďakujeme majstrom kuchárom a ich
pomocníkom.

Za
vynikajúce
domáce
makovníky, orechovníky a kapustníky
ďakujeme kolegyniam.
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Za chutný skoro domáci taliansky
koláč Panettone ďakujeme pani
Mapeiovej :)

OCENENÍ ZAMESTNANCI
Ocenenie za odvedenú prácu a
pracovné nasadenie, za zodpovednosť a
pozitívny prístup k práci v roku 2012, si
iste zaslúžia mnohí.

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE
ROKA
21.12.2012

Vedenie spoločností EKO SVIP,
HTSH a CBR však vybralo spomedzi
zamestnancov niekoľkých, ktorí boli
ocenení verejne.

Len pár hodín pred Štedrým
dňom sme sa na slávnostnom obede
rozlúčili s pracovným rokom.
Úvodné príhovory boli zakončené
udelením ocenenia pre najlepších
zamestnancov roka 2012.

Zaujímavou zhodou náhod (a
možno vôbec nejde o náhodu) je
skutočnosť,
že
všetci
ocenení
zamestnanci spoločnosti EKO SVIP,
s.r.o., sú
našimi
dlhoročnými
zamestnancami.

Po obede sa v individuálnych i
skupinových rozhovoroch riešili témy
pracovné i súkromné, spomínalo i
plánovalo sa.

Ich práca je už niekoľko rokov
kvalitná, odborná a kvalifikovaná. Ich
prístup a pracovné nasadenie je aj po
tých rokoch obdivuhodné.
Ocenení zamestnanci EKO SVIP, s.r.o.:
Stanislav Molčan
Štefan Masliš
Miroslav Štieber
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AKÝ TO BOL ROK?
alebo rekapitulácia roku 2012 očami
našich kolegov

Ocenený zamestnanec HT SH s.r.o.:
Ján Pažin
Ocenený zamestnanec CBR s.r.o.:
Marek Blaščák

Aký bol tvoj/váš pracovný rok 2012?
Aké je tvoje/vaše najdôležitejšie
zistenie/poznanie nadobudnuté počas
pracovného roku 2012? Čo bol najkrajší
moment pracovného roku 2012?

Štefan Olejník, obchodno-technický
riaditeľ: „Pracovný rok by som
hodnotil ako rok zmiešaných pocitov,
ktorý ovplyvnil tvrdý boj o verejné
zákazky.
Poznanie,
ktoré
vystriedalo
počiatočnú frustráciu pri účasti na
verejnom obstarávaní, ma ubezpečilo v
tom že firma má veľmi silnú
konkurencieschopnosť
v
hlavnom
segmente svojej činnosti, t.j. výstavba
vodovodov a kanalizácii. Veľmi veľké
sklamanie a až rezignáciu vo mne
naopak vzbudzuje absencia etických a
elementárnych morálnych princípov,
bez ktorých sa podľa môjho názoru
nedá postaviť dlhodobá prosperita a
fungovanie trhu.
Najkrajší moment? Telefonát z
otvárania obálok stavby "Petrovany"
(pri tej zostave firiem, ktorá tam
bola.....) fakt dobrý pocit.“

zľava: Ing. Repka, p. Molčan, p. Blaščák, p. Pažin, p. Masliš

zľava: p. Štieber, Mgr. Kaperák, p. Blaščák, p. Pažin

Ďakujeme za vykonanú prácu
všetkým zamestnancom. Oceneným
blahoželáme k oceneniu a prajeme veľa
ďalších pracovných i osobných
úspechov.

Ing. Miroslav Repka, výrobný riaditeľ:
„Myslím si, že to bol z pohľadu firmy
veľmi dobrý rok. V podstate sme vďaka
dobrému počasiu a hlavne vďaka naším
ľuďom - zamestnancom dokázali splniť
všetky /tak na 99,9%/ plánované úlohy.

5

Jozef Kraus, správca majetku a dvora:
„Pracovný rok 2012 bol plný
pracovných
povinnosti,
ktoré
napomáhali rozvíjať môj rozhľad
v rôznych oblastiach.
Najdôležitejšie
zistenie
nadobudnuté počas pracovného roka?
Že firma bude fungovať výborne, ak si
bude plniť každý svoje povinnosti
svedomito a tvorivo.
Najkrajší moment roka 2012?
Neviem, ale v pamäti mi utkvie moja
pracovná cesta do Banskej Bystrice na
súťaž
strojníkov, kde som mohol
nadobudnúť skúsenosti v oblasti strojov
CAT.“

Keď sú ľudia dobre motivovaní,
vedia podať podstatne lepšie výkony.
Samozrejme musia mať k tomu
vytvorené aj vhodné materiálové a
pracovné podmienky.
Keď som mohol po dosť
dlhej maródke opäť nastúpiť do práce.
Bolo to super.“

Ing. Peter Eliáš, stavbyvedúci: „Môj
pracovný
rok
bol
zrejme
najzaujímavejší
z
doposiaľ
odpracovaných rokov vo f. EKO SVIP.
Bol to rok striedavých úspechov a
neúspechov.
Najkrajším
momentom
pracovného roka bolo zvládnutie stavby
N.Kručov, čiže výkopových, montážnych
prác vrátane prípojok a spätná úprava
cesty s asfaltovaním. Proste, že sa to
stihlo načas a podľa môjho názoru aj
kvalitne. No a ešte odovzdanie stavby
Belá nad Cirochou bol pekný moment.“

Ing. Marcela Bujňáková, marketing:
„Môj rok 2012 to bol tento časopis.
Verejné
súťaže.
Športové
leto.
Darovanie krvi. Recepcia.
Dôležitých zistení bolo viac. Že
kto chce, hľadá spôsob, kto nechce,
hľadá dôvod. Že každý z nás je len
človek, s obmedzenými možnosťami a
schopnosťami. Ale že každý z nás má
zároveň v sebe skrytú rezervu. Že v
práci, vo vzťahoch, v športe, v živote
ako takom často nejdeme ani na
polovičný plyn. Že je stále priestor
zlepšovať sa.
Z hľadiska dobrého pocitu z
dobre odvedenej práce považujem za
najkrajší moment roka 2012 nápad
mobilného výjazdového darovania krvi
u nás na firme a jeho úspešnú
realizáciu. To malo ozaj zmysel, vďaka
všetkým tým, ktorí si to uvedomili a
prišli a darovali svoju krv nezištne.
Krásne boli aj naše tatranské
túry – v auguste Plesnivec, Zelené pleso
a výstup na Rysy, v septembri náročné a
o to krajšie Priečne sedlo.“

Miro Lukáč, vedúci vedúci štrkovne
Šarišské Michaľany: „Tento pracovný
rok bol ťažký a náročný, ale myslím, že
všetky problémy sa nám podarilo
úspešne vyriešiť, tak že si myslím, že
nakoniec
bol
aj
úspešný.
Najdôležitejším zistením je to, že
všetky problémy, ktoré sa vyskytnú je
treba čím skôr riešiť spoločnou
komunikáciou priamo na mieste.
Najkrajším momentom bol aspoň
jeden deň oddychu na spoločnom výlete
aj s rodinou.“

6

Bol by som rád keby sme mali
aspoň toľko práce a zákaziek ako tohto
roku, bolo by to fajn.
Všetkým prajem hlavne veľa
zdravia - možno je to iba taká fráza ale
ja viem, čo to znamená, keď človek leží
v nemocnici. Až vtedy mu to dôjde, čo je
to zdravie a čo to všetko znamená.
Samozrejme k zdraviu patrí aj šťastie a
ostatné pri pracovitosti príde, nie však
samo, ale malo by byť odrazom nášho
chcenia niečo dosiahnuť.
PRAJEM
VŚETKÝM
VEĽA
ŠŤASTIA, ZDRAVIA A BOŽIEHO
POŽEHNANIA, ABY ROK 2013 BOL
LEPŠI AKO ROK 2012 A ABY
PRINIESOL KAŽDÉMU LEN TO
DOBRÉ, ČO SI KTO PRAJE.“

A ČO V NOVOM ROKU?
alebo priania a želania do nového roka
2013
Aký bude rok 2013? Aké je tvoje/vaše
pracovné predsavzatie do budúceho
roka? Aké je tvoje/vaše prianie do
budúceho
roka
kolegom,
spolupracovníkom, podriadeným?

Štefan Olejník, obchodno-technický
riaditeľ: „Rok 2013? Tak sú to skôr
moje priania ako nejaké predpovede,
ale predsa, ak by sa aspoň niečo
splnilo, bolo by to super. Myslím si, že
rok 2013 bude limitujúcim z hľadiska
existencie pre mnoho stredných a
malých firiem. Dúfam, že sa zákonom
upraví platobná disciplína tak štátu ako
aj firiem v obchodnom styku. Dúfam v
návrat starej teórie manažérov firiem
do biznis priestoru „nemôže sa mať
firma dobre, ak sa jej pracovníci majú
zle". A ešte by som chcel celosvetový
mier :-)
Predsavzatie si nedávam, lebo aj
tak ich väčšinou porušujem, ale nejaké
mám a nechám si ho pre seba.
Prekvapím, ak sa podarí.
Do roka 2013 prajem všetkým
kolegom pevné zdravie, pokoj v
rodinách, božie požehnanie a múdrosť v
rozhodovaní.“

Ing. Peter Eliáš, stavbyvedúci: „Rok
2013 bude zrejmé ťažký, nakoľko je
stále ťažšie sa dostať ku dobrým
zákazkám.
Mojím pracovným predsavzatím
je byť lepším ako v roku 2012. Robiť
veci dôslednejšie, kvalitnejšie a venovať
im viac času a dosahovať lepšie
výsledky.
Želám všetkým kolegom a
obchodným partnerom šťastný nový rok
2013 a v ňom hlavne veľa zdravia!!!,
pracovných úspechov a rodinnej
pohody a aby to so mnou vydržali aj v
tom nasledujúcom roku 2013 :)“

Ing. Miroslav Repka, výrobný riaditeľ:
„Vyzerá to tak, že to bude ťažký rok.
Veľa firiem asi bude musieť skončiť,
veď bez zákaziek-akcií sa existovať
nedá.

Miro Lukáč, vedúci štrkovne Šarišské
Michaľany: „Rok 2013 bude podľa
toho ako sa predpokladá ešte
náročnejší a s väčšími nárokmi na
splnenie všetkých požadovaných úloh.
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Preto dúfam, že sa s týmito úlohami
budem vedieť úspešne popasovať a
zvládnuť ich minimálne tak ako tohto
roku.
Budem sa snažiť o to, aby s
mojou
prácou,
prístupom
a
zodpovednosťou boli čo najviac
spokojní moji nadriadení, ale aj
podriadení.
Do roku 2013 prajem všetkým
pracovníkom našich firiem a ich
rodinám hlavne čo najviac zdravia a
šťastia, aby sa ich rodinná pohoda
prenášala aj do pracovných povinností.
Aby pracovné problémy prekonávali s
ľahkosťou a tým úspešne plnili svoje
plány
a
ciele
roku
2013.
Obchodným partnerom prajem
veľa výhodných kontraktov, ktoré by
prispeli k úspešnej práci ich firiem, aby
sa naša spolupráca zdarne rozvíjala aj
v tomto roku.“

Ing. Marcela Bujňáková, marketing:
„Verím, že sa nám v budúcom roku
poradí uspieť vo viacerých verejných
súťažiach. Pokračovať v tradícii
firemných
turistických
výstupov,
zorganizovať ďalší ročník športového
leta, možno ďalšie darovanie krvi.
A prianie do roka 2013? Tisne sa
mi na jazyk: „Najviac zo všetkého si
želám svetový mier.“ Aby sme mohli žiť
naše životy v zdraví, v radosti, v
rodinnej pohode.
Aby sme si všetci uvedomili, že
keď je doba zlá, neradno sa na ňu
vyhovárať. Treba hľadať spôsob, ako ju
prežiť bez ujmy. A aby napokon nebola
až taká zlá, ako všetci strašia.
Aby sme vedeli pracovať,
oddychovať, žiť spolu v tejto našej
firme. Aby sa nám darilo lepšie ako v
roku 2012 a horšie ako v roku 2014. :)“

Jozef Kraus, správca majetku a dvora:
„Aký bude rok 2013? Dúfam, že
stabilný a plný pracovných príležitosti.
Pracovné
predsavzatie
do
budúceho roka? Využívať svoje
schopnosti a skúsenosti čo najlepšie
a byť spoľahlivým článkom pre firmu aj
spolupracovníkov.
Aké je moje prianie do budúceho
roku kolegom? Všetko dobré, hlavne
veľa
zdravia,
úspechov
a toľko
pracovných povinností, aby si nestačili
uvedomovať ako rýchlo ubieha deň,
týždeň, mesiac ...“

Ďakujem kolegom, ktorí si našli chvíľku času
na zamyslenie a zapojili sa do ankety. Želám
vám, aby sa splnilo všetko, čo si želáte.
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NOVINKY
december 2012

ZÁVEROM
„A bude lepšie. Alebo len bude.“
(M. Bujňáková: Moja generácia. 2011, s. 62)

•

•

Ukončené stavby
− Modernizácia
verejných
priestranstiev a infraštruktúry
Obce Krišovská Liesková

V našej prirodzenej ľudskej túžbe
po raste a zdokonaľovaní, po
napredovaní a úspechoch, nám unikajú
maličkosti.

Významné životné jubileum

Chceme toho stále viac. Viac
zažiť. Viac skúsiť. Viac mať. Viac
vidieť. Viac milovať.
Niekto múdry povedal, že bohatý
nie je ten, kto má veľa, ale komu stačí
málo. Z tohto uhla pohľadu sme často
chudobní ako kostolné myši.

Náš dlhoročný kolega Ján Olejník
sa v decembri 2012 dožil významného
životného jubilea – 60 rokov.

Nestačí nám zimné romantické
sneženie. Ani jarná zelená lúka a
rozkvitnuté stromy. Nestačí nám, keď
ráno vyjde letné slnko a ohreje zem do
špiku kosti. Nestačí nám jesenná úroda
ani plné sýpky.
Keď teraz stojíme na prahu
nového roka, skúsme každý nájsť svoj
vnútorný pokoj duše.

Na
oslave
konanej
dňa
14.12.2012 sme mu blahoželali osobne.

Nech nám stačí to, že sme. Že sa
ráno prebudíme a zistíme, že máme
ďalší deň k dobru. Nech nám k šťastiu
stačia maličkosti.

A touto cestou mu chceme za
všetkých kolegov ešte raz popriať veľa
zdravia do ďalších rokov, veľa síl do
ďalšej práce a veľa radosti z detí a
vnúčat.

Šťastný nový rok 2013!
EKO SVIP, s.r.o., 2012
Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.
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recyklátor asfaltu

sieĢ na odvádzanie dažćových a
splaškových vôd

sieĢ na privádzanie pitnej vody

pracovník obsluhujúci bager

stroj na povrchovú úpravu ciest po
pokládke asfaltu

povrchová úprava stien
vedĐajší produkt stavebnej þinnosti,
ktorý je treba zneškodniĢ alebo
zhodnotiĢ

skratkovité oznaþenie zariadenia, ktoré
slúži na zbavenie neþistôt a škodlivých
látok zo splaškovej vody
jednoduché stavebné náradie
používané na ruþný výkop
pracovný priestor na získavanie úžitkových
nerastných surovín plytko uložených pod
úrovĖou zemského povrchu

zariadenie na spevnenie výkopu

tuhnúca stavebná hmota, zmes
cementu, piesku a vody
oznaþenie materiálu používaného pri
výstavbe chodníkov
súhrnné oznaþenie pracovníkov v
stavebníctve

stavebný materiál používaný na zásyp,
obsyp
oznaþenie pre proces dobývania
nerastných surovín
stroj na dvíhanie a prenášanie Ģažkých
bremien
nižší riadiaci pracovník, trvale prítomný
na stavbe
základný stavebný materiál používaný
na murovanie

otvor v budove vyplnený sklom
opätovne využitý, už použitý (napríklad
materiál, papier, sklo) – (pomôcka:
prídavné meno)

stavebný materiál používaný na
ohraniþenie chodníkov a ciest
jednoduché stavebné náradie
používané na ruþné prehadzovanie
zeminy
zodpovedný riadiaci pracovník na stavbe
asfalt, ktorý bol získaný vybúraním z
ciest pomocou stroja na to urþeného
(pomôcka – prídavné meno)

stavebný pracovník pracujúci na stavbe

vodárenský objekt pre akumuláciu
vody, zásobník vody
stavebný materiál, ktorý slúži na
zakrytie kanalizaþnej šachty

