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ÚVODNÍK

Uvedomili  ste  si  niekedy,  že
horekovanie nad tým, ako rýchlo beží
čas, sami negujeme v decembri? Všetci
bez rozdielu veku si želáme: Už nech sú
Vianoce! A oni prídu. A prídu dokonca
rýchlejšie ako vlani :)

Čakáme  na  Vianoce,  a
pripravujeme  sa  každý  po  svojom.  O
našich  firemných  predvianočných
tradíciách  si  prečítajte  v  poslednom
tohtoročnom čísle nášho časopisu.

V  decembri,  úderom
silvestrovskej polnoci, zatvárame knihu
starého roka. Je opackaná a zašpinená
chybami a vinami. Ale vonia človečinou
a  je  ozdobená  dobrými  skutkami.
Podčiarkli sme si v nej ľudí, na ktorých
nám  v  živote  záleží  a  zvýraznili
udalosti, ktoré stáli za to. Aký bol rok
2013 pre nás? Prečítajte si.

Na  Silvestra  oslavujeme,  aj
smútime.  Rekapitulujeme,  plánujeme.
Hádame,  aký  bude  rok  2014.  Aj  o
našich  výzvach,  plánoch a  obavách  si
môžete prečítať. 

Z tohto miesta ďakujem všetkým
kolegyniam a kolegom za aktívnu účasť
v  anketách  počas  celého  uplynulého
roka. A ďakujem všetkým čitateľom za
priazeň. 

Neostáva  iné,  len  dodať:
Zbohom, rok 2013! Vitaj rok 2014! 

šéfredaktorka
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ZABÍJA ČKA

Kedysi  písaval  Rasťo  Piško
vtipné satirické listy premiérovi. Nikdy
nezabudol dodať, ako sa má „to prasa,
čo pre vás chováme“. 

Tak  milý  pán  premiér,  to  prasa
tento  rok  už  definitívne  skončilo  na
našich tanieroch :)  Vitajte na tradičnej
predvianočnej  zabíjačke  spoločnosti
EKO SVIP. 

Horúčkovité prípravy prebiehali v
chladnom počasí už od stredy.  Majstri
kuchári zvládli svoje úlohy skvele. 

Vo štvrtok  sme si  v  čase obeda
mohli  nechať  chutiť  kapustnicu  a
škvarky s kyslou kapustou. 

predvianočná kapustnica

škvarky s kyslou kapustou

Potom  sa  už  servírovali  ďalšie
zabíjačkové  špeciality:  jaternice,
klobásky,  či  tlačenka.  Na  úžitok  nám
padlo  aj  hriatô  pripravené  z  domácej
čerešňovice ročník 2008.

„hurkovina“

klobásky, tlačenka

              hriatô - príprava
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SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE
ROKA 2013

Malé  vianočné  trhy  zažilo
lipianske  Námestie  sv.  Martina  v
posledný predvianočný utorok a stredu.
Vo  vianočných  stánkoch  voňala
medovina  a  trdelníky.  Na  šnúrkach
viseli  originálne  medovníky.  Predávali
sa  drevené  varešky,  vlnené  čapice,
hocijaké milé drobnosti.

My  sme  v  piatok  rozložili  náš
„hlavný  stan“  v  priestoroch  Hotela
Mladosť. 

Stretli  sme  sa  tu  všetci
zamestnanci našich spoločností. V plnej
zostave tak, ako sa počas roka nemáme
možnosť  stretnúť.  V  dobrej  nálade,
ktorá  svedčí  tomuto  predvianočnému
času.

Po úvodnom zhodnotení práve sa
končiaceho  roka  v  príhovoroch  nášho
konateľa,  výrobného,  technického  i
ekonomického  riaditeľa,  po  ocenení
najlepších  zamestnancov  roka  a  po
slávnostnom  obede,  nasledovali
individuálne aj skupinové rozhovory. O
tom,  aký  to  bol  rok,  čo by  sa  mohlo
zlepšiť v tom roku nasledujúcom.

Príjemnú  atmosféru  poobedia
ukončil  rozchod  na  zaslúženú
dvojtýždňovú celofiremnú dovolenku.

NAJLEPŠÍ ZAMESTNANCI 
ROKA 2013

Každoročne  udeľované  ocenenia
pre  najlepších  zamestnancov  roka  si
rok  2013  z  rúk  výrobného  riaditeľa
prevzali  pracovníci  firmy  EKO  SVIP,
s.r.o.:

Miroslav ŠTIEBER
Milan MINÁRIK
Jozef KRAUS

Oceneným  najlepším
zamestnancom roka 2013 v spoločnosti
HT SH s.r.o. bol: Juraj CHOVAN

Oceneným  najlepším
zamestnancom roka 2013 v spoločnosti
CBR s.r.o. Bol: Štefan CIRFA
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ocenení zamestnanci roka 2013: zľava:
Miroslav  Štieber,  Jozef  Kraus,  Milan  Minárik,
Juraj Chovan, Štefan Cifra

Oceneným zamestnancom blahoželáme
a ďakujeme za pozitívny prístup k práci,
za  príkladné  plnenie  pracovných
povinností,  za  zodpovednosť  a
odbornosť pri práci počas roka 2013.

Prajeme  ešte  veľa  úspešných
pracovných rokov v našich radoch.

Aj  všetkým  ostatným  zamestnancom
našich  spoločností  touto  cestou
ďakujeme  za  odvedenú  prácu  v  roku
2013.

AKÝ TO BOL ROK?
anketa: Rekapitulácia roka 2013
slovami našich kolegov a kolegýň

Rok  2013  je  v  cieli.  Čím  bol?
Úspechom? Zlyhaním? Priemerom? Bol
to  dobrý  rok,  ťažký  rok,  veselý  alebo
smutný rok? Alebo aký to vlastne bol
rok?  Čo  bola  najpamätnejšia  udalosť
tohto  roka?  A čo  nové ste  sa  naučili,
dozvedeli o sebe, o ľuďoch, o svete, v
ktorom žijeme?

Jozef Kraus, správca dvora: 
Tento  rok  som oslávil  okrúhle  životné
jubileum, preto bol  tento rok pre mňa
zlomový,  plný  rozhodovania,
zvažovania čo bude ďalej. 
Myslím  si,  že  tento  rok  bol  úspešný
pretože  mám  prácu,  ktorá  ma  baví,
zdravé vnúčatá a šťastnú rodinu, takže
to považujem za najväčšie šťastie. 
Nespomínam  si  na  jedinečný  okamih,
pretože moje spomienky sú za celý rok
poskladané  z  každodenných  okamihov
šťastia aj sklamania, možno aj smútku,
ktoré ale preboleli a zabudli sa... 
Naučil  som sa,  že  aj  vo  vyššom veku
nemožno stagnovať a uspokojiť sa s tým
čo  mám,  ale  stále  treba  napredovať,
stanoviť si cieľ a učiť sa nové veci... 

Ing. Marek Repka, majster: 
Rok 2013 mi priniesol radikálnu zmenu
doterajšieho  života.  Po  úspešnom
ukončení štúdia  na  Technickej
univerzite v Košiciach som nastúpil do
firmy, v ktorej  som sa už počas  štúdia
zaúčal.  Zaúčanie  hodnotím  pozitívne,
nakoľko  som  spoznal  zamestnancov
firmy a štýl, akým sa pracuje. 
Po nastúpení do firmy som dostal svoju
vlastnú partiu a začal  kanalizáciou na
D1. 
Pamätám na prvý deň, ktorý začal hneď
nadivoko.  Pri  príjazde na stavbu som
zistil, že bager vyložili pod nesprávnym
mostom  asi  6  km  ďalej  od  miesta
určenia  a o zábavu  bolo  hneď
postarané.  Celý  deň  bol  plný práce
a rozmýšľania. 
Druhý deň  bol  zase plný nových vecí,
zoznamovania  sa  s  dozormi  a pánmi
z Doprastavu a Strabagu. 
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Každý ďalší deň  znamenal  povinnosti,
delenie  práce,  rôzne  vybavovania
a hlavne veľkú zodpovednosť.  Priznám
sa, že až takto som si to nepredstavoval.
Na človeka, ktorý ešte v tento rok končil
školu prišla veľká zodpovednosť a veľa
starosti. Spočiatku toho bolo tak veľa,
že som poriadne nevedel spať, lebo som
stále  premýšľal  nad  prácou  a svojimi
povinnosťami. 
Postupom času sa to dalo do normálu
a to  ,,šialenstvo“  ma  istým  spôsobom
bavilo a baví aj naďalej. 
S jedným - a to so vstávaním -  si  sem
tam  nerozumieme,  keďže  som  bol
naučený chodiť  aj  nechodiť  na
prednášky  podľa  dôležitosti  a mojej
potreby.  No  skrátka  doslova  a do
písmena ,,iný život, spôsobom: škola je
škola a práca je práca“. 
V práci sa mi nevedie zle a zato, ako sa
mi  dobre  pracuje  a ako  to  zvládam
vďačím  môjmu  otcovi,  ktorý  mi  vždy
ochotne  odpovie  na  moje  otázky  a
s ktorým doma niekedy  zvykneme  ešte
počas  večere  viesť  debaty  ohľadom
práce. 
Ďalej  som vďačný Ing.  Zitrickému, že
som sním strávil  pracovné leto v roku
2012.  Vďaka  patrí  aj  mojím
pracovníkom  ,,partii“,  s ktorou  sa  mi
veľmi  dobre  spolupracuje,  ďalej
pracovníčkam  a pracovníkom,  ktorých
stretávam  vo  firme  a  moja  hlavná
vďaka  patrí  konateľovi  Ing.  Antonovi
Bujňákovi  za  pracovné miesto,  bez
ktorého  by  som nespoznal  túto  dobrú
firmu. 
Tento rok mi dal veľa nových skúseností
a dúfam,  že  ten  nasledujúci  bude  pre
mňa zase prínosným. 
Šťastné a veselé sviatky.

Marcela Bujňáková, marketing: 
Jeden  by  povedal,  že  som fatalista  a
možno aj idealista, ale nech: Všetko, čo
sa v roku 2013 stalo, aj nestalo, malo
svoj dôvod. A tak, ako to bolo, to bolo
dobré. 
Dnes  už  aj  tak  nič  na  končiacom  sa
roku  nezmeníme,  a  stále  je  lepšie
zapamätať si to krajšie z neho: alpskú
lyžovačku,  našu  firemnú  aj  všetky
ostatné absolvované tatranské túry, deň

stavbárov,  víťazné  verejné  súťaže,
životné jubileá  našich kolegov,  krásne
rodinné udalosti. 
Tento  rok  mi  ukázal,  aký  krehký  je
ľudský život. Že stačí  okamih a už nie
si.  A preto  treba  žiť  dnes.  Nové ráno
chápať  ako  novú  šancu  byť  lepším
človekom.

A ČO V NOVOM ROKU?
anketa: Priania našich kolegov a
kolegýň do nového roka 2014
Stojíme na prahu nového roka 2014. Čo
od  neho  čakáte?  Bude  lepší?  Ťažší?
Krajší?  Alebo  sa  toho  až  tak  veľa
nezmení?  Čo  chcete  v  novom  roku
zlepšiť na sebe? Čo prajete do nového
roka  sebe,  ľuďom  ktorých  poznáte,
kolegom, svetu?

Jozef Kraus, správca dvora: 
Moje  očakávania  do  nového  roka  sú
jednoduché, ale pritom najdôležitejšie.
Chcel by som pre seba a svoju rodinu
hlavne  zdravie,  prácu,  ktorá  by  ma
tešila a uspokojovala. 
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Ja si  už roky záväzky do nového roka
nedávam,  mojím  záväzkom  už  dávno
bez ohľadu na to, či je nový rok, alebo
bežný deň  je,  žiť  naplno každý deň  a
prežiť  ho  tak,  aby  som  neubližoval
iným,  prežiť  ho  naplno  a  aby  som
neľutoval svoje rozhodnutia. 
Ja by som zaprial všetkým hlavne veľa
zdravia, úspechov, pokojné sviatky, veľa
dobrých priateľov a aby sme si na konci
ďalšieho roka znova všetci mohli priať
všetko dobré do ďalšieho roka...

Marcela Bujňáková, marketing: 
Rok 2014 prinesie to, čo prináša každý
nový rok: veľa pracovných stresov, ale
aj veľa radosti z dobre urobenej práce.
Zlé  a ešte horšie,  dobré a ešte lepšie
dni. A pomedzi to snáď aj pár náznakov
šťastia.  Kolotoč  sa  nezastaví  a  loď
menom svet bude plávať ďalej :)
Prajem  mojim  blízkym,  priateľom,
kolegom, i všetkým ľuďom dobrej vôle:
šťastnú  jazdu,  priaznivý  vietor,  veľa
smiechu  a  dobrú  spoločnosť  na  vašej
plavbe rokom 2014. 

NOVINKY
december 2013

• Životné jubileum

Dňa 12.12.2013  oslávil  výrobný
riaditeľ našej spoločnosti Ing. Miroslav
Repka  životné  jubileum  50  rokov
života. 

Na  oslave  dňa  13.12.2013  sme
mu blahoželali osobne. Touto cestou mu
ešte raz prajeme veľa zdravia,  šťastia,
radosti v súkromnom živote a veľa síl,
vytrvalosti a úspechov v práci.
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ZÁVEROM

Silvestrovská  noc.  Kapustnica,
rezeň,  chlebíčky.  Papuče  a  primitívna
televízna  estrádna  šou.  Valčík  v
serióznej spoločnosti.  Polnočné rátanie
posledných  sekúnd  starého  roka.
Bublinky šampanského. Bozky a objatia
a  vodopád  prianí.  Horúce  telefónne
linky.  Hukot  farebného  ohňostroja.
Vôňa horúceho vareného vína. Zábavný
pripitý smiech. 

Novoročné  ráno.  Boľavá  hlava.
Prázdne  poháre  a  špinavé  taniere.
Zvyšky  jedla  na  stole.  Pípanie
blahoprajných esemesiek. Dospávanie. 

Ako blízko je od osláv k pádom :)

Prichádza  mi  ešte  na  um  stará
silvestrovská  hláška:  „Možno  príde  aj
kúzelník!“  a  jedno  príslovie:  Ako  na
Nový rok, tak po celý rok. 

Poučení  životom  vieme,  že
žiaden  kúzelník  nepríde.  Všetky svoje
zápasy  si  musíme  vybojovať  sami.
Zázraky  sa  nedejú  na  počkanie.  A
hlavne  na  nás  záleží,  aký  bude  celý
nový rok.

Nech  je  teda  krásny,  nech  je
šťastný.  Nech sa vám v ňom darí  žiť
svoje  sny  a  snívať  nové.  Nech  ste
zdraví, veselí a ľúbení. 

EKO SVIP, s.r.o., 2013

Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor 

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