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ÚVODNÍK  
 
 
 Rok sa opäť stretá s rokom. Za 
obrovskej pozornosti svetových médií. 
S ohlušujúcimi salvami smiechu 
a výstrelmi ohňostrojov v pozadí. V tej 
poslednej a prvej sekunde ostáva čas na 
chvíľu stáť.  
 
 Obzri sa, človeče, čo si v starom 
roku urobil dobré, a koľko si 
spôsobil zlého. Ako si pomohol, komu 
si ublížil. Obzri sa, človeče. Priznaj, 
vyznaj, žiadaj prepáčenie. A potom už 
hľaď vpred. V ústrety novým výzvam, 
prekážkam i úspechom.  
 
 Rekapitulácie starého roku 
a vyhliadky do roku nového ponúkajú aj 
naši kolegovia v tradičnej koncoročnej 
ankete a v príhovoroch vedenia.  
 
 
 December priniesol po teplej 
jeseni ochladenie, aj prvý vlažný sneh. 
Ale u nás vo firme priniesol aj niekoľko 
príležitostí na utuženie vzťahov.  
 

Pozrite sa a prečítajte si, ako 
prebiehali naše tradičné koncoročné 
firemné akcie: kto bol šéfkuchárom 
počas zabíjačky, kto zabávačom na 
slávnostnom ukončení roka, komu sme 
sa verejne poďakovali za jeho prácu. 
 
 
 Príjemné čítanie posledných 
riadkov z roku 2014. 
 
 
    šéfredaktorka 
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PRÍHOVOR I.  
 
Milé kolegyne, milí kolegovia! 

 

Rok 2014 bol v prvom rade rýchly. 
V práci úspechy striedali sklamania 
a lety nahrádzali pády. Poučení bolo 
dosť a škola života dala ďalšie lekcie. 
Ale sme zase niekde ďalej, upozornení 
z vlastných chýb a nedokonalostí, nabití 
energiou na ďalší BOJ. V behu roka 
som prežil príchod druhej dcérky, 
obdivoval silu manželky a užíval si 
každú voľnú chvíľu s rodinou. 

Bude to znieť možno divne, ale v prvom 
rade sa chcem poďakovať za rok 2014 
Pánu Bohu. Za silu, trpezlivosť a iné 
cnosti, ktoré nám dal. Veľké 
poďakovanie patrí manželke a rodine za 
ich postoje, názory,  povzbudivé slová 
a oporu. Romanovi, Števovi, Mirovi, 
Peťovi, Martine, Marekovi, Štefanovi 
a ďalším zamestnancom za prácu, za 
prístup k práci. Dúfam, že ich pracovné 
nasadenie neopustí ani v roku 2015. 

Veľké poďakovanie patrí môjmu otcovi 
a mame. Samozrejme nie len za rok 
2014, ale za všetku prejavenú dôveru, 
ktorú sa budem snažiť nesklamať. Za 
ich oporu a rady. Za ich pomoc. 
Ďakujem. 

Rok 2015 by mohol priniesť rôzne 
zmeny, no hlavné prianie pre Vás 
všetkých je: zdravie. 

 

Ing. Peter Bujňák, zástupca výkonného 
riaditeľa EKO SVIP, s.r.o. a konateľ CBR s.r.o. 
 

PRÍHOVOR II.  
 
Milí kolegovia, zamestnanci. 

      
 Úprimne chcem poďakovať 
všetkým  mojim kolegom 
a zamestnancom, za ich svedomite 
vykonanú prácu počas celého 
uplynulého roka 2014.  
  
 Pevne dúfam, že nasledujúci rok 
2015 bude ešte lepší, čo sa týka 
pracovných príležitostí, možností 
a podarí sa nám zrealizovať ešte väčšie 
množstvo stavebných prác. 
 
     Do nového roka 2015 chcem všetkým 
zaželať hlavne veľa zdravia, šťastia, rok 
plný lásky, pokoja  a Božieho 
požehnania.  
 
Ing. Miroslav Repka, výrobný riaditeľ EKO 
SVIP, s.r.o. 
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ANKETA  
 
 
Zo všetkého, čo človek zažije, by si mal 
urobiť „výcuc“ – záver, ponaučenie. Ak 
sa tak nestane, všetko prežité ostáva len 
v minulosti a nijako sa nezrkadlí 
v dnešku či zajtrajšku.  
 
Každý začiatok nového roka je ako 
nové ráno. Prináša nové šance 
a možnosti na reštart života. Je to ako 
otvoriť nepopísanú knihu a postupne jej 
po slovách a vetách dávať obsah. 
Slovné spojenie „nedá sa“ je v tom 
období vysoko bezpredmetné. Po 
silvestrovskej polnoci sa totiž dá všetko. 
Začneme športovať. Schudneme. 
Prestaneme fajčiť. Budeme viac času 
venovať rodine. Sľubujeme si, že 
obrátime svoj svet na ruby. Škoda, že 
nadšenie a odhodlanie z novoročného 
skorého rána zvyčajne skoro pominie.  
 
 
Opýtali sme sa našich kolegov na ich 
hodnotenia roku, ktorý sa končí, aj na 
ich priania a plány do roku, ktorý sa 
začína. Takže: Aký bol váš rok 2014? 
A čo v roku 2015?  
 
 
 
Peter Berdis: „Celý rok pri vode - 
koľko ľudí by si to želalo... Dúfam, že aj 
v r. 2015 to bude podobne :)  
Predsavzatie - naučiť sa plávať :)“  
 
(Pozn. redakcie: Peťo riadil v roku 2014 
stavbu Drienica – protipovodňové opatrenia 
a úprava toku. Vody si užil až-až :) 
 
 

Miro Lukáč: „Rok 2014 bol z môjho 
pohľadu celkom úspešný. Neboli v ňom 
žiadne väčšie zdravotné, pracovné ani 
finančné problémy  ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť chod mojej rodiny a 
to je to najdôležitejšie, čo tento rok 
priniesol. 

Jedným z krásnych momentov v 
tomto roku bol výstup na KRIVÁŇ. Bola 
to namáhavá túra, ale s krásnym 
koncom, keďže počasie nám doprialo 
prekrásny pohľad. Stálo to za tú 
námahu. 

Ja už nejaké zvláštne sny nemám, 
preto si myslím, že všetko čo som chcel 
v tomto roku spraviť alebo dosiahnuť, 
sa mi nejak podarilo, takže som s rokom 
2014 spokojný. 
 Čo očakávam od roku 2015?  
Chcel by som, aby bol tento rok aspoň 
taký ako bol rok 2014. Aby sme ja a 
celá rodina boli hlavne zdraví a mali 
dostatok práce, od ktorej sa potom 
odvíja celková pohoda a dajú sa plniť 
rôzne sny a predsavzatia, ani nie tak 
moje, ako hlavne detí, a to či už na 
školách alebo pri ich koníčkoch. 

Naším firmám prajem hlavne 
dostatok práce na celý rok, aby sa im 
vyhýbali nepredvídané a nešťastné 
udalosti. 

Všetkým nadriadeným prajem 
veľa šťastia a úspechov pri vybavovaní 
nových zákaziek. 

Podriadeným prajem, aby sa im 
darilo pri výkone ich práce, hoci neraz 
aj v ťažších pracovných podmienkach 
(dážď, zima a pod.) a hlavne aby ich 
obchádzali aj tie najmenšie úrazy. 

Všetkým spoločne prajem hlavne 
veľa zdravia, šťastia rodinnej aj 
pracovnej pohody a veľa úspechov v 
celom roku 2015.“   
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Michaela Hudáková: „Tento rok mi 
priniesol novú prácu, ktorá je 
zaujímavá, veľa sa učím, spoznala som 
skvelých ľudí, mám skvelého 
nadriadeného Ing. Eliáša. 
 Budúci rok budeme mať doma 
prváčika, tak to bude tiež veľká zmena, 
a čo prinesie, tak to sa necháme 
prekvapiť. Keď plánujeme, aj tak sa to 
stále zmení :o))“ 
 
Marcela Bujňáková: „Rok 2014 bol 
ťažký aj krásny. Chvíľami sa počas neho 
zdalo, že sa slovenský stavebný trh 
zasekol. A potom nám do výrobného 
programu pribúdali nové a nové stavby 
a po dlhom čase sme dokonca zvyšovali 
počet zamestnancov.  

Tento rok sme intenzívne žili 
firemnými akciami (dve darovania krvi, 
dvakrát túra z Plesnivca na Zelené 
pleso, pamätný výstup na Kriváň. 
Mimochodom, práve hymna na Kriváni 
a zabehnutý polmaratón sú pre mňa 
osobne top udalosti roku 2014); aj 
vrcholovým športom (olympiáda, 
svetový hokej a futbal, náš Deň 
stavbárov:). Vyhlásili sme niekoľko 
ankiet a tipovacích súťaží. Všetkým, 
ktorí sa do týchto spoločných aktivít 
zapojili, ďakujem. 

Moje poznanie z tohto roka je: Ak 
sa vzdáš viery a pravdy, budeš slepý a 
hluchý. Ak sa vzdáš snov a ideálov, 
budeš neslobodný a nemý. Ak sa vzdáš 
bez boja únave, bolestiam, problémom, 
budeš slabý a nedosiahneš svoje ciele. 
Preto: Nikdy sa nevzdávaj!  

Do nového roku si nesiem jeden 
nesplnený cestovateľský sen. A potom už 
„len“ záväzok byť lepším človekom.   

 

 
Našim firmám, ich vedeniu, 

mojim kolegom, všetkým našim 
pracovníkom i obchodným partnerom 
prajem do roku 2015 pevné zdravie, 
v práci úspech a veľa dobrých správ, 
v súkromí radosť a kopec dôvodov na 
úsmev. 

Nech vám entuziazmus a elán zo 
začiatku roka nevyprchá s 
poslednými bublinkami šampanského 
a nevyparí sa s posledným 
ohňostrojovým dymom.“ 

 
 
 

ZABÍJA ČKA 
18.12.2014 
 

Na slovenskom vidieku to bola 
odnepamäti príležitosť na stretnutie 
celej rodiny. Keď naši dedovia zabíjali 
doma chované zvieratá, pomáhali 
všetci. Malí, veľkí. Z tých dávnych čias 
nám ostali spomienky. A ostali nám 
recepty.  

 
 
Práve ich rôznorodosť od domu k 

domu dáva zabíjačkovým špecialitám 
originalitu a punc výnimočnosti. Možno 
je zdrojom aj drobných kuchárskych a 
kulinárskych škriepok.  

 
 
Ale v jednom sa asi zhodneme 

všetci: tie najlepšie jaternice, klobásky a 
tlačenku, sme jedávali ako deti na 
veľkých rodinných zabíjačkách 
u starých rodičov. S príchuťou 
bezstarostnosti a lásky bolo všetko 
krajšie, veselšie, chutnejšie. 
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Našu firemnú zabíjačkovú 

tradíciu sme dodržali aj tento rok. 
Prasiatko v Studenci už v stredu 
porciovali a pripravovali naši majstri 
šéfkuchári: Miro Repka a Jaro Zitrický. 
Vo štvrtok sa spolu s Vladom Murckom 
pustili do príprav zabíjačkových jedál, 
aby sme si my ostatní na nich 
pochutnali. Ďakujeme. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
SLÁVNOSTNÝ ZÁVER ROKA 
19.12.2014 
 

Deti veria, že keď zvoní zvonček 
pri dverách, Mikuláš či Ježiško im 
prinášajú darčeky. Dospelí veria, že 
zvoniace zvončeky vo vianočnom čase 
im prinášajú pokoj do duše. 

 
A všetci cítime, že s príchodom 

Vianoc je aspoň na pár dní svet tichší, 
život pomalší a ľudia milší. 

 
Na každoročnom slávnostnom 

obede v Hoteli Mladosť v Lipanoch 
z príležitosti záveru roka sme si tentoraz 
pochutnávali na gurmánskych 
dobrotách: kačacie stehno, varené 
knedle, červená kapusta. Ďakujeme. 
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OCENENÍ ZAMESTNANCI 
 

Rodičia, učitelia, aj televízna 
Bambuľka :) nás ako malých naučili, že 
existuje pár slušných slov. Prosíme, keď 
niečo chceme. Žiadame o prepáčenie, 
keď sme niečo zlé spôsobili.  

 
A ďakujeme, keď chceme 

vyjadriť úctu, pochváliť za vykonanú 
prácu, oceniť za zásluhy.  

 
Za prácu vykonávanú počas 

celého roku si verejné poďakovanie 
zaslúžili a dňa 19.12.2014 prevzali 
ocenenie Zamestnanec roka 2014: 

 
Pavol Bujňák, Pavol Maruša a Martin 
Miščík (EKO SVIP), Peter Ižarik (HT 
SH), Karol Jánoš ml. (CBR) 
 
 

 
Obr.: Ocenení zamestnanci, v poradí zľava: P. Bujňák, 
P. Maruša, P. Ižarik, M. Miščík, K. Jánoš ml. 
 
 

Ďakujeme za pozitívny prístup k 

práci, za príkladné plnenie 

pracovných povinností, 

 za zodpovednosť a odbornosť pri 

práci počas roka 2014.  
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ROK NA STAVBE 
 
 

V televízii zvyknú na sviatky 
vysielať hraný dokument Rok na 
dedine. Nechali sme sa inšpirovať 
a prostredníctvom krásnych fotografií 
od našich stavbyvedúcich a majstrov 
vám prinášame pohľad na náš rok na 
stavbách.  

 
Pozrite sa, ako sa odvíjal príbeh 

našich stavieb v roku 2014. 
 

 
Diaľnica D1 – Fričovce – Svinia: objekt 
SO510-00 KANALIZÁCIA 
 

 
 
 
 

 
Úprava Drienického potoka – 
DRIENICA – protipovodňová ochrana  
 

 
 
 
 
KRÁSNOVCE, ŠAMUDOVCE - 
kanalizácia 
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VALALIKY, GEČA – skupinový vodovod 
a kanalizácia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVINKY 
december 2014 
 

• KHL v Bratislave naživo  
 

Vedenie našich spoločností si na 
pozvanie nášho obchodného partnera 
EURO KOFIS s.r.o., člen skupiny 
Respect Slovakia, s.r.o., v predvianočnej 
Bratislave v pondelok dňa 8.12.2014 
naživo vychutnalo zápas Kontinentálnej 
hokejovej ligy: Slovan Bratislava  - 
Avangard Omsk.  

 

Slovanu sa v tomto ročníku v KHL 
nedarí, aj tento zápas prehral.  

 

Zážitkom bolo určite aspoň zažiť 
pohodlie vynoveného Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu, či užiť si atmosféru, 
chute a vône bratislavských vianočných 
trhov. 
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Za fotografie ďakujem Števovi Olejníkovi 
a Mariánovi Kaperákovi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vianočná pošta  

 
Decembrová pošta to sú aj 

pohľadnice s vianočnými 
a novoročnými prianiami od našich 
obchodných partnerov. Za všetky 
ďakujeme.  

 

 

Všetkým obchodným partnerom 
sa chceme touto cestou poďakovať za 
spoluprácu v roku 2014.  

 

Do množstva prianí a vinšov 
pridávame aj ten náš: 
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ZÁVEROM  
 

 
Keď nik nepočúva, čo hovoríš, je 

lepšie byť ticho? Keď nik nečíta, čo 
píšeš, je lepšie nechať papier čistý 
a pero v zásuvke?  

 
 
Keď nik neďakuje za tvoje dobré 

skutky, je lepšie ich nerobiť? Keď nik 
netlieska tvojej viere, je lepšie neveriť 
a nemať názor?  

 
 
 
Podstata tých otázok je: prečo 

konáš vo svojom živote tak, ako konáš. 
Či robíš veci z presvedčenia, úprimne, 
opravdivo, naozaj. Alebo iba hráš, 
kamufluješ, na tvári máš masku, na 
očiach pásku a v hrudi zamrznuté srdce.  

 
 
Podstata tých otázok je: kde je 

pravda v tvojom živote. Do akej miery 
žiješ jeho hĺbku. Či neplávaš v plytkých 
vodách komfortu a nezáujmu. 
 

 
 
Pravdivosť života sa však 

prejavuje aj v tom, či sa snažíš vymaniť 
z hlukového smogu a počúvať druhých. 
Či si schopný a ochotný premýšľať o 
prečítanom. Či vieš ďakovať. Či 
dokážeš u iných oceniť ich vytrvalosť 
vo viere, pevnosť v názoroch.  

 
 
 

 
 
Chceš odpovede? Každý z nás ich 

chce. A každý ich môže nájsť iba 
v sebe. 

 
 
 
 Celý svet sa dnes baví na 
silvestrovských námestiach 
a s ľahkosťou sa opíja ilúziou farebného 
neba.  
 
 Tí ľudia v uliciach, keby chceli, 
by mohli niečo podstatné vo svojich 
životoch aj zmeniť.  
 
 Keď chcú len zabudnúť, dobehne 
ich fakt, že vytriezvenie býva kruté. 
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Veru, zásadne sa vieme my ľudia 
mýliť v zásadných veciach. A nechce sa 
nám pozerať do zrkadla. A nechce sa 
nám meniť naše pohodlné postoje.  

 
 
 
Život bez masky bolí. Povedať 

svoj názor znamená odhaliť svoju dušu, 
ukázať svoj spôsob premýšľania, 
zverejniť svoj svet. Byť pravdivý 
znamená byť zraniteľný.  

 
 
Život s maskou však bolí ešte 

viac. Môžeš totiž klamať telom. Môžeš 
klamať každého. Ale keď raz oklameš 
seba samého, komu na tomto svete ešte 
budeš môcť veriť? 

 
 
 
Prv ako vyprchá polnočno-

novoročný prípitok, dajme si spoločný 
záväzok: prežívajme rok 2015 naplno. 
Naozaj a pravdivo. Bez výhovoriek.  

 
 
Držím nám všetkým palce! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EKO SVIP, s.r.o., 2014 

 
Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktor  

 
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať 

na e-mail: marketing@ekosvip.sk. 
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.  


