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Na začiatku každého mesiaca je
vždy len nepopísaný hárok papiera.

2-4
Až vďaka vám všetkým, ktorí sa
zapájate do ankiet a firemných akcií,
vďaka vám, ktorí pracujete na získaní
novej zákazky, na jej realizácii či
úspešnom
ukončení,
sa
z toho
prázdneho papiera na konci mesiaca
stáva náš podnikový časopis. Za to vám
všetkým ďakujem.

4
5-6

Mimoriadne ocenenie pre THP

7

Záver roka CBR

7

Slávnostný záver roka

8

Ocenení zamestnanci

8

Novinky

9

Záverom

10

Verím, že ste si už zvykli, že na
jeho stránkach neprinášame len
informácie typu: kedy, kde a čo. Život
totiž nie je len o čiernobielych faktoch.
Je farebný, pestrý a krásny, hoci na to
pričasto vo víre povinností zabúdame.

Stojíme na konci ďalšieho
kalendárneho roka. Čo sa nám v ňom
podarilo? S akou bilanciou sme ho
uzavreli? Kde vidíme rezervy a priestor
na zlepšenie v roku nasledujúcom?
Odpovede našich kolegov prinášame
v ankete.

Pozývame vás na náš záver roka.
„Ochutnajte“ zabíjačkové špeciality
a pozrite sa, ktorí naši zamestnanci si
počas slávnostného obedu prevzali za
svoju celoročnú prácu ocenenie
Zamestnanec roka.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka

1

Rok 2015 ma naučil, že človek si naozaj
môže za svoj život sám. Že sa ti vracia
len to, čo dávaš. Že je stále lepšie mať
sny a túžby, hoci sa aj nesplnia, ako
odovzdane rezignovať na všetko.

ANKETA: HODNOTENIE ROKU
2015 A VÝZVY ROKU 2016
Tradičné v decembri nie sú len naše
zabíjačkové
hody
a slávnostné
oceňovanie najlepších zamestnancov
roka, ale aj hodnotenie končiaceho sa
roku a priania do roku nasledujúceho v
ankete našich kolegov.

V súvislosti s udalosťami zo záveru roka
v Paríži si nesiem do budúcnosti ešte
jedno silné presvedčenie: najlepšie
ochránime hodnoty, ktoré vyznávame
tak, že ich budeme okato a verejne
prezentovať. Nie skrývať sa v bunkroch
zo strachu pred teroristami. Ale
cestovať, fandiť športu, socializovať sa.

Rok 2015 sa končí, to je čas bilancovať.
V roku 2016 začneme písať ďalší príbeh
našich životov.

Ďakujem
všetkým
kolegom
za
spoluprácu v roku 2015. Vždy ma
poteší, keď sa zapojíte do ankiet
v našom časopise, alebo keď prídete na
túru, keď súťažíte na športovom dni. A
najviac si cením, keď odvádzate svoju
prácu najlepšie ako viete.“

1/ Aký rok ste prežili? Čo sa vám v roku
2015 podarilo v práci, v súkromí? Ktoré
z našich firemných akcií sa podľa vás
v roku 2015 podarili, na čo budete radi
spomínať? Čo by ste chceli odkázať
kolegom a podriadeným s ohľadom na
všetko, čo ste spoločne v roku 2015
prežili na stavbách, v kanceláriách?
Marcela Bujňáková: „Môj súkromný
rok 2015 bol krásny, plný zážitkov,
poznávania
a objavovania
nových
zákutí a miest na tomto našom svete.
Som zaň vďačná.

Slavomír Viazanko: „Tento rok určite
nebol ako každý iný. Nakoľko nám s
manželkou rastie doma dcéra, každý
deň je o niečo zábavnejší ako bol ten
predošlý. Pozorujeme, ako sa nám naša
princezná rýchlo učí a ako skúma a
objavuje nové veci. A tak aj ja sa v
,,novej“ práci učím nové veci,
objavujem nové princípy, nových ľudí.

Z firemných akcií nemôžem obísť hokej
v Ostrave.
Taký
môj
splnený
fanúšikovský sen. Aj Deň stavbárov,
tento rok v mimoriadne dobrej nálade
a atmosfére, bol skvelý.

Určite by som sa chcel poďakovať
všetkým kolegom, najmä tým, s ktorými
zdieľam jednu kanceláriu, že sa mi
povenovali a vysvetlili súvislosti, bez
ktorých by som sa asi ťažko niekde
pohol dopredu a moje napredovanie by
sa riadne spomalilo.“

Turistický 29.august je však pre mňa top
firemná akcia roka. Byť k oblakom
takmer na dotyk, naplno dýchať život v
horách. Tento rok sme mali aj veľa
malých turistov, čo mňa osobne veľmi
potešilo.
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Uplynulý rok bol úspešný aj v mojom
súkromí. Mám doma dvoch prvákov,
ktorí sa v škole adaptovali rýchlo a
úspešne. Okrem toho mi urobili veľkú
radosť aj staršie dve deti, keď zdolali,
aj vďaka našej firme, dva tatranské štíty
– Kriváň a Kôprovský štít. Viem, čo som
prežívala ja, keď som pred rokmi
zdolávala Kriváň (mám strach z výšok).
Takže ako sa povie po „americky“:
„RESPECT!“. ☺“

Martina Slaninová: „Ak by som mala
zhrnúť celý rok 2015 do jedného slova,
tak by som ho nazvala „úspešný“.
Páčila sa mi akcia „Deň stavbárov“,
kde bola veľmi dobrá atmosféra.
Najlepšou disciplínou tohto dňa bol
určite volejbal. Vyhrali sme my, ženy. ☺
S takýmto tímom žien by som si zahrala
kedykoľvek.
V septembri sme v CBR-ke absolvovali
teambuilding v Tróji v Lipanoch. Každý
si tam mohol zmerať sily v bowlingu. Ja
ako žena som tajne dúfala, že by som
mojich chlapcov mohla tromfnúť.
Darmo, chlapi sú lepší
. Peter
Kandráč je „naj“, „top“, „superman“,
proste „King“. ☺ Vyhrať nad ním sa
nedá. Ostatní kolegovia mi pomáhali a
robili čo mohli, ale ... . Čo dodať? Peter
je v bowlingu dobrý. Ale pozor! Budúci
rok však už nemusí byť, lebo JA
trénujem. Budúci rok nebude mať CBRka v bowlingu titul „The King“, ale
„The Queen“. ☺

2/ Aký je váš záväzok, cieľ, plán alebo
sen, ktorý si chcete v roku 2016 splniť?
Aký čakáte že bude rok 2016? Na záver
pridajte prianie, želanie do nového roku
pre vašich známych, kolegov, priateľov,
rodinu.

Marcela Bujňáková: „Zatiaľ to vyzerá
tak, že v roku 2016 sa mi podarí splniť
si jeden dlhoročný súkromný sen, a teda
budú môcť prísť sny nové :)
Rok 2016 bude pracovne náročný, ale
verím, že spoločným úsilím sa nám
podarí byť úspešnými.

Úspešnosť roka vnímam aj v tom, že
firma CBR začala prerábať podkrovie
budovy, v ktorej sídli. V podkroví tak
vznikol priestor pre kancelárie,
zasadačku, kuchynku a WC. V nových
priestoroch tak mohla firma 18.
decembra 2015 osláviť aj ukončenie
roka, čím sa možno začala nová
tradícia v našej firme. Pochutnávalo sa
na zabíjačkových jedlách a atmosféru
taktiež sprevádzala príjemná hudba a
dobrá nálada prítomných.

Kolegom a vlastne aj všetkým ľuďom
sveta želám krásny rok 2016. Aby to bol
rok, v ktorom budú triumfovať pravda,
sloboda a láska. Všetko dobré!“

Slavomír Viazanko: „Rok 2016 určite
bude určite o niečo pestrejší, keďže
čakáme ďalší prírastok a nepochybne to
bude opäť rok plný výziev, zmien,
radostí, ale aj nových starostí a stresov.
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Samozrejme každému človeku dobrej
vôle prajem len to dobré! Zdravia,
rodinnej pohody, úspechov, profesijného
rastu a celkovo všetko čo si prajú...“

ZÁVER ROKA 2015
V tomto popletenom svete, kde si
z nás robia srandu nie len mocní, ale aj
počasie, máme istotu aspoň v kalendári.
Keď sa blížia jeho posledné
stránky, vieme, že sa končí rok, aj že
o pár krátkych zimných dní sú tu
Vianoce.

Martina Slaninová: „V novom roku
želám všetkým Božie požehnanie, lebo
„Bez Božieho požehnania márne sú
ľudské namáhania“, veľa zdravia, lebo
to je prvoradé, ale aj šťastia (na
Titaniku boli tiež všetci zdraví a vieme
ako dopadli), sily a elánu zdolávať
prekážky, ktoré nás v živote postretnú a
posúvajú ďalej.

Opäť to však vyzerá, že budú bez
snehu. Zvykli sme si. A keby aj nie,
škoda sa hnevať. Nie je totiž v našich
silách to zmeniť.
Napriek
tomu
kráčame
predvianočným časom v duchu našich
tradícií. Aj my vo firme sa o to snažíme.
Pozývame vás vychutnať si naše
tradičné
koncoročné
podujatia
zachytené slovom a obrazom.

Želám všetkým, aby sa vám darilo v
súkromnej aj pracovnej sfére a v
neposlednom rade všetkým želám pokoj
a radosť v kruhu svojich blízkych.“
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ZABÍJAČKA 17.12.2015

Až raz budete vašim deťom a
vnúčatám rozprávať príbehy o našich
firemných
zabíjačkách
:),
tej
tohtoročnej môžete dať podtitul: Ako
nám prasa zo Studenca iní zabili :)
Prasiatko
zo
Studenca,
zarezervované u miestneho domáceho
gazdu, nám pár dní pred našou
zabíjačkou nechtiac vyfúkol spred nosa
náš bývalý kolega Števo Bujňák.
Zámena mien je veľká potvora
a z prasiatka chovaného pre nás sa tešili
iní.

Prasiatko veselo viselo, mlynček
mlel, z kotla sa parilo, zo sporáka
vanula lahodná vôňa mäsových
pochúťok.

Takže majstri kuchári museli
narýchlo meniť plány: čím skôr zohnať
vhodné prasiatko a popraviť ho.
(Mimochodom, neviem, či si toto
poriadne obézne „prasiatko“ zaslúži tú
zdrobneninu v mene :)

Pomocníkov však bolo tento rok
ako šafranu. Perný záver roka
s ukončovaním viacerých stavieb si
vybral svoju daň :)

Už v stredu 16. decembra v
sychravom akoby jesennom počasí na
dvore v Sabinove (so zaujímavými
kulisami) všetko pripravili bratia
Repkovci. Ďakujeme. Vo štvrtok nám
kuchár Vlado prichystal zabíjačkové
špeciality.

V zasadačke
sa
medzitým
prikrývali stoly obrusmi, ukladali sa
taniere a príbory, dekoráciami sa
dodávala priestoru vianočná atmosféra.
Vlastne nie „sami sa“, ale my sme ich :)
Ďakujem všetkým za pomoc.
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Vo viacerých kanceláriách sa
však stále pracovalo. Ruch ustal až
okolo jednej hodiny popoludní.
Neporušili sme zvyky minulých rokov
a každé oddelenie malo vyhradenú
chvíľku spoločného zhodnotenia roka.

Slávnostným prípitkom sme
odštartovali zabíjačkové popoludnie.
Ďakujeme majstrom kuchárom za
opäť raz skvelý výkon hodný aj
Michelinovej hviezdy :)

Potom sa už na stôl nosilo, čo
majstri kuchári ukuchtili: grajcupa,
kyslá kapusta s mäskom, hurkovina,
klobásky, tlačenka. Veru, vegetarián by
mal na zabíjačke smolu, veľa by sa
nenajedol :)
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MIMORIADNE OCENENIE PRE
THP za rok 2015

ZÁVER ROKA CBR
18.12.2015

Vedenie našich spoločností sa
rozhodlo udeliť mimoriadne ocenenie
pre THP za rok 2015.

V piatok
18.12.2015
v priestoroch
spoločnosti
CBR
v Rožkovanoch
absolvovali
zamestnanci
a spolupracovníci
spoločnosti posedenie pri zabíjačkových
špecialitách a hodnotení uplynulého
roka.

Za odvedenú prácu počas roka
2015, zvlášť za úspešné zvládnutie
ukončenia stavby „Valaliky, Geča –
skupinový vodovod a kanalizácia“ si
toto ocenenie zaslúžili traja naši
kolegovia. Blahoželáme.
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SLÁVNOSTNÝ
21.12.2015

ZÁVER

ROKA

ZAMESTNANEC ROKA 2015

Ocenenie „Zamestnanec roka“
udeľujeme počas slávnostného záveru
pracovného roka od roku 2010.

Všetci zamestnanci a pracovníci
spoločností EKO SVIP, HT SH a CBR
sa po roku opäť stretli v priestoroch
Hotela Mladosť v Lipanoch.

Snažíme sa, aby laureáti ocenenia
boli zamestnanci, ktorí môžu byť pre
ostatných
vzorom
v pracovnom
nasadení, v odbornosti, zodpovednosti,
v celkovom
prístupe
k plneniu
pracovných úloh.

Príhovorom konateľa spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o., v ktorom bol rok
2015 u všetkých troch spoločností
zhodnotený ako mimoriadne úspešný,
sa začal slávnostný obed, ktorým
každoročne ukončujeme pracovný rok.

Za rok 2015 si ocenenie zaslúžili
za EKO SVIP, s.r.o.:
- Miroslav ŠTIEBER
- Pavol MARUŠA
- Peter FECH
za HT SH s.r.o.:
- Dušan MATIJA
- Rastislav VARHOLÍK
za CBR s.r.o.:
- Ondrej JÁNOŠ

Blahoželáme a veríme, že pre
ocenených je toto ocenenie osobnou
prestížou, ale aj motiváciou do ďalších
rokov a zároveň záväzkom k ďalšej
kvalitne vykonávanej práci.
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NOVINKY
december 2015
•

Nové stavby
programe

vo

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, na
ktorej
sme
sa
podieľali
ako
subdodávateľ na objekte výstavby
kanalizácie, bola slávnostné otvorená
dňa 17.12.2015. Možnosť previezť sa
po tomto úseku D1-tky sme mali aj my.

výrobnom

V závere roka 2015 pribudli do
nášho výrobného programu podpísaním
zmlúv o dielo nové stavby:
„Vybudovanie spoločných
zariadení
PU
v obci
Svätuš“

„Vybudovanie spoločných
zariadení
PU
v obci
Orechová“

•

Ukončené a odovzdané stavby

V závere roka sme úspešne
ukončili a odovzdali do užívania stavby:
Kanalizácia
a čistenie
odpadových
vôd
v meste
Turčianske Teplice a v regióne
(kanalizácia
Horný
Turiec
Diviaky, Turčiansky Michal,
Turčianske Teplice)

zdroj: www.sme.sk

Valaliky, Geča – skupinový
vodovod a kanalizácia
Objekt kanalizácia SO 510-00 na
stavbe diaľnice D1 FričovceSvinia
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ZÁVEROM
Posledné hodiny roka ponúkajú
ešte čaro silvestrovskej noci. Dovoľujú
na chvíľu vidieť všetko inak (nie
nevyhnutne dvojmo :).

Poznáte to, ako vám dobrý dojem
z obeda pokazí dezert? Alebo dobrý
dojem z návštevy jedno slovo
nepremyslene vyrieknuté hostiteľom?

A úderom polnoci môžeme otočiť
list. Zmeniť niečo, alebo všetko. Začať
odznova v každej sfére svojich životov.
Novoročné ráno je novým štartom.

Nám takto v závere roku 2015
dobrý dojem z jeho priebehu pokazila
jedna hlúpa nepríjemná udalosť.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili, že škody napokon boli len také
aké boli.

Želám úspešný rok 2016!

Dôležité je, že sme sa poučili.
A ideme ďalej.
Zlé veci sa v živote jednoducho
stávajú. Dokážu raniť aj šokovať, lebo
prichádzajú najčastejšie vtedy, keď ich
nečakáte.

Sú za nami všetky udalosti a dni
roku 2015. Stojíme v cieli. Naše
tohtoročné úspechy, víťazstvá a radosti,
ale aj sklamania, prehry a smútky, si
ešte chvíľu nechávame bežať v hlave
ako film.
Lúčime sa so starým rokom
s vedomím, že zanedlho zabudneme na
detaily. A ostane len pocit.
EKO SVIP, s.r.o., 2015
www.ekosvip.sk
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.
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