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ÚVODNÍK  
 
 

Ďalšia otočka okolo slnka je za 
nami. Na chrbte nám pribudol ďalší 
krížik. Na pamäťovú kartu v hlave sme 
uložili ďalšie spomienky a zážitky. 

 
Kým odbila silvestrovská polnoc 

stihli sme si zrekapitulovať čo rok 2016 
priniesol a ako sme využili čas, ktorý 
nám bol dopriaty.  

 
Kým sa znova rozkrúti kolotoč 

všedných dní, plánujeme, dávame si 
nové ciele a snívame nové sny.  

 
Hodnotenia a názory našich 

kolegov v tradičnej koncoročnej ankete 
prinášame v poslednom tohtoročnom 
čísle nášho podnikového časopisu. 
 
 
 A zasa to prasa nám narobilo 
starosti, mohli sme si v decembri 
vzdychnúť. Kým vlani sme prasiatko 
zohnali len tak tak na poslednú chvíľu, 
na tohtoročný zabíjačkový stôl sa nám 
ich núkalo hneď niekoľko. Pozrite si 
fotografie zo zákulisia :) 
 
 Všetkým zvedavcom radi 
prezradíme aj to, ktorí naši kolegovia 
boli ocenení ako Zamestnanci roka 
2016. 
 
 Príjemné čítanie. 
  
 

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka 
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ANKETA  
 
Našich kolegov sme sa opýtali na ich 
hodnotenie končiaceho sa roka 2016 
a na priania a želanie do roku 2017. Za 
všetky odpovede ďakujeme. A prajeme, 
aby sa vaše priania splnili. 
 
1/ Aký bol rok 2016, aký rok ste prežili?  
2/ Čo sa vám v roku 2016 podarilo v 
práci, v súkromí? Na čo ste najviac 
hrdí? 
3/ A čo naše spoločné firemné akcie a 
podujatia v roku 2016? Ktoré z nich sa 
podľa vás vydarili, na ktoré budete radi 
spomínať? 
4/ Čo by ste radi odkázali kolegom a 
podriadeným s ohľadom na všetko, čo 
ste spoločne v roku 2016 prežili na 
stavbách, v kanceláriách? 
5/ Aký je váš záväzok, cieľ, plán alebo 
sen, ktorý si chcete v roku 2017 splniť?  
6/ Aký čakáte, že bude rok 2017? 
7/ Na záver pridajte prianie, želanie do 
nového roku pre vašich známych, 
kolegov, priateľov, rodinu. 
 
 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

I. 
(Miro Lukáč) 

 
1/ Rok 2016 bol pre mňa celkom 
dobrým rokom. Prežil som ho v celku 
úspešne bez akýchkoľvek 
nepredvídaných okolností. 
 
2/ Tento rok bol v práci troška menej 
úspešný, nakoľko nebolo až toľko 
odbytu ako po iné roky, ale myslím si, že 
sme sa s tým vysporiadali celkom 
úspešne.  

V súkromí to bolo celkom fajn. Boli sme 
na rodinnej dovolenke, kde sme 
absolvovali všetci tandemový zoskok 
padákom z výšky 4000 metrov. Bol to 
jeden z najkrajších momentov, aký som 
zažil a som na to hrdý, že som z toho 
lietadla vyskočil na 2000 metrový voľný 
pád. 
 
3/ Výstup na Jahňací štít bol iste 
pekným a úspešným podujatím, aj so 
skúsenosťou rýchleho zostupu, keď nás 
zastihla dosť intenzívna búrka. Vydaril 
sa aj deň stavbárov. Myslím si, že niet 
sa na čo sťažovať. 
 
4/ Tak hlavne dostatok odbytu, aby sme 
aj v tomto roku viac riešili ako úlohy 
stihnúť, nie čo robiť, a aby sa im čo 
najviac vyhýbali choroby a hlavne 
úrazy. 
 
5/ Chcel by som hlavne v lete viac 
spoznať krásy Slovenska. 
 
6/ Dúfam že rok 2017 bude troška 
úspešnejší ako tento a so všetkými 
úlohami sa vysporiadame čo najlepšie. 
 
7/ Prajem všetkým príjemné prežitie 
Vianočných a Novoročných sviatkov, 
veľa šťastia, lásky a rodinnej pohody.    
 
 
 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

II. 
(Peťo Berdis) 

 
1/ Ak to mám zhodnotiť jedným slovom, 
tak: ,,rozbitý“ ... celý rok som lietal po 
viacerých stavbách. 
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2/ Našiel som si pár dní pre rodinku, 
boli sme pozrieť aj na Slovenský orloj 
:D.... 
 
3/ V Tatrách na Chate pod Zeleným 
plesom to nemalo chybu ... aj to 
prasiatko na konci roka :D 
 
4/ Vďaka za spoločne strávené chvíle v 
práci a aj po nej.... 
 
5/ Prežiť aj tento rok v rodinnej a 
pracovnej pohode. 
 
6/ Verím, že bude lepší ako 2016. 
 
7/ Skúsme to spolu vydržať aj v tom 
novom roku a ťahajme spolu za jeden 
povraz a hlavne jedným smerom :D.    
 
 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

III. 
(Martina Slaninová) 

 
1/ Rok 2016 bol pre našu rodinu 
úspešný. V súkromí sa nám naplnili 
naše očakávania a konečne sme mohli 
byť ako rodinka pokope. 
 
2/ Tento rok bol pre mňa aspoň v 
súkromí obzvlášť výnimočný, lebo som 
si splnila aj svoj tajný sen a dokázala 
prekonať samu seba. Vďaka 
prekonaným cieľom si môžeme dávať 
ďalšie na budúci rok. 
 
3/ Určite rada spomínam na dve 
vydarené akcie a to „Deň stavbárov“ a 
„Túra v Tatrách“, aj napriek 
nepriaznivému počasiu to malo svoje 
čaro. 

4/ Chcela by som sa poďakovať za 
spoločné prežité chvíle, hoc neboli 
všetky podľa očakávania, ale aj také 
musia prísť, veď sme ľudia. 
 
5/ To je tajné. ☺ 
 
6/ Neviem aký bude rok 2017, ale určite 
chcem  pokračovať v tom, čo som už 
začala a nepodliezť tú pomyslenú látku. 
 
7/ Na záver chcem všetkým popriať 
počas Vianočných sviatkov a v novom 
roku veľa Božieho požehnania a pokoj v 
duši. 
 
 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

IV. 
(Martin Bagi) 

 
1/ Rok bol pre mňa o dosť náročnejší 
ako rok 2015, stavby ČOV Sever, resp. 
Brodzany alebo Veľké Kršteňany, boli 
náročné z hľadiska krátkej doby 
výstavby a všetko sme robili s vlastnými 
kapacitami. 
 
2/ V súkromí veľmi nič a pracovne 
vlastná spokojnosť s odvedenou pracou. 
 
3/ Akcia v Tatrách bola TOP (pozn. 
redakcie: teambuilding v marci 2016), 
Hotel Permon ponúka vynikajúce služby 
a využil som ich niekoľkokrát počas 
roka:) 
 
5/ Byť každý rok lepší človek ako som 
teraz. 
 
6/ Dúfam, že bude pre mňa a pre firmu 
prínosný v každom ohľade. 
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7/ Veľa úspechov v živote,  v práci a 
hlavne veľa zdravia, pretože to je v 
živote najdôležitejšie. 
 
 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

V. 
(Slavo Viazanko) 

 
1/, 2/ Z globálneho pohľadu Európa 
čelila veľkej problematike a to musela 
vyriešiť migračnú otázku. Nepokoje a 
boje na Ukrajine. Športový svet 
zaujímala olympiáda a Slovákov asi 
Sagan.  
Z osobného hľadiska bol pre mňa rok 
2016 šťastným rokom nakoľko sa mi 
narodil syn. 
 
3/ Podľa mňa najlepšou akciou, ktorú 
spoločnosť organizuje, je športový deň. 
A tohto roku to bolo podľa mňa ozaj 
pekné, keď ako skupinka cyklistov sme 
dorazili na športový deň v sedle 
kolesových tátošov. 
 
4/ V kanceláriách je to ako na 
hojdačke: raz je lepšie, inokedy sú 
vzťahy na nože. No aj to je potrebné, 
aby sme zistili, kde robíme chybu a 
poučili sa z toho. Je nutné, ale v tomto 
období aj vhodné, poďakovať kolegom 
za spoluprácu. 
 
5/ Osobne si myslím, že záväzky sú 
pekné, len ak sa budú dodržiavať. Ak 
nie, tak prichádza zbytočné sklamanie. 
Veď byť lepšími nemusíme len od 1.1., 
ale buďme lepšími deň čo deň. 
Ak sa ma opýta niekto, čo je mojím 
snom, stále odpoviem, že ja si svoj sen 
žijem.  

Veď som zdravý ja, aj moja rodina. 
Máme kde bývať, máme čo jesť, máme 
jeden druhého. Veď ako sa hovorí: 
Možno nemáme všetko, ale spolu nám 
nič nechýba. 
 
7/ Prajem sebe, ale aj každému, aby 
ďalší rok nebol taký ako bol tento, ale 
aby bol úspešnejší  a celkovo lepším 
rokom. A aby bol úspešnejší o to sa 
musíme postarať už my sami. Preto 
prajem každému, aby v budúcom roku 
sa zlepšoval v osobnom, ale aj v 
profesijnom raste. 
 
 

 ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

VI. 
(Marcela Bujňáková) 

 
Rok 2016 bol pre našu firmu a pre celé 
slovenské stavebníctvo mimoriadne 
náročný. Koniec koncov, cítili sme to 
všetci a na každom kroku. Rok je za 
nami a ostáva len dúfať, že ten 
nasledujúci prinesie viac radostí 
a menej starostí. 
 
Súkromne bol rok 2016 pre mňa rokom 
splnených snov. Na mojich cestách 
necestách po Slovensku a po Európe 
som zistila, že sme rozmaznaní svetom, 
ktorý tu žijeme. Frfleme a nevieme si 
užívať deň.  
 
Moje poučenie z tohto roka: na život sa 
lepšie díva cez pozitívne okuliare. Lebo 
tak ako je slnko stále prítomné, hoci aj 
skryté za hmlou či oblakmi, tak aj náš 
život je v podstate krásny zázrak. 
Napriek všetkým búrkam. 
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Nový rok je pre mňa nateraz čistý, 
nepopísaný list. Žiadne konkrétne plány, 
sny či ciele. O to môže byť zaujímavejší. 
Teším sa, čím prekvapí. 
 
Všetkým kolegom zo všetkých našich 
firiem a na všetkých pracovných 
pozíciách ďakujem za akúkoľvek formu 
spolupráce v starom roku. Vážim si 
každého, kto robí svoju prácu 
zodpovedne, pretože chápe, že každý 
jeden z nás je ohnivkom v reťazi 
úspechu celej firmy. 
 
Prajem vám, milí kolegovia, v novom 
roku pevné zdravie a veľa úspechov, 
lásky, šťastia. 
 
 
 
 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

VII. 
(Peter Eliáš) 

 
1/ Bol kľudnejší ako rok 2015. Bol plný 
zmien, prišli noví kolegovia, nové 
stavby, ... 
 
2/ Podarilo sa mi tráviť viac času s 
rodinou a to ma potešilo asi najviac v 
tomto roku. Ináč sa podarilo dotiahnuť 
jednu veľkú stavbu dokumentačne, 
zrealizovať a odovzdať 3 menšie a 
rozbehnúť ďalšie 2. 
 
3/ Poradu v Grand hoteli Permon si 
určite ešte dlho zapamätám, tá bola 
vydarená. Fajn boli aj tradičné akcie 
ako Športový deň a zabíjačka. 
 

 
4/ Chcem sa im poďakovať za 
spoluprácu a odvedenú prácu v roku 
2016. 
 
6/ Pestrejší ako ten predošlý. 
 
7/ Všetkým prajem hlavne veľa zdravia, 
šťastia v pracovnom ako aj v 
súkromnom živote. 
 
 
 
 

ĎALŠÍ ROK ZA NAMI, 
ĎALŠÍ ROK PRED NAMI     

VIII. 
(Tomáš Sopko) 

 
Rok 2016 bol veľmi rýchlym rokom. 
Ukončil som štúdium na vysokej škole, 
dostal som príležitosť využiť svoje 
schopnosti a zúročiť ich v tejto firme.  
 
Do nového roka chcem vykročiť s 
predsavzatím byť lepším človekom. 
Veľkým osobným prianím je dokázať 
osamostatniť sa aspoň čiastočne spolu s 
mojou rodinou.  
 
Prajem do nového roka sebe i všetkým 
kolegom veľa príjemných spoločných 
chvíľ, veľa dobrých a potrebných 
rozhovorov smerujúcich k zlepšeniu 
komunikácie. 
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ZABÍJA ČKA 16.12.2016 
 
Prasiatko na tohtoročný zabíjačkový 
stôl sa nám núkalo z viacerých strán. 
Nakoniec nebolo vôbec zďaleka :) a 
prípravy sme mohli začať už vo štvrtok. 
 
Naporciovať a nechať odstáť, zavesiť, 
narezať, pomlieť na klobásky, 
predpripraviť. Úlohy sa rovnako ako po 
minulé roky zdarne zhostil náš výrobný 
riaditeľ Miro Repka. Ďakujeme. 
 

 
 

 
 

 

V piatok doobeda spolu s kuchárom 
Vladom Murckom a s ďalšími našimi 
kolegyňami a kolegami všetko naplnili, 
uvarili a upiekli a prichystali na 
podávanie. Aby sme si my všetci mohli 
pri zabíjačkových špecialitách užívať 
spoločnosť kolegov. Ďakujeme. 
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Čaro týchto spoločných udalostí je 
práve v tom, že kolegovia sa stretnú pri 
inej príležitosti ako je pracovná 
povinnosť. Že si môžu spolu 
zažartovať. Že môžu prebrať súkromné 
témy.  
 
Ženy servírujú doma pečené vianočné 
koláčiky. Chlapi sa s vášňou a nadšením 
dookola bavia o hokejových utorkoch :)  
 
Aj taká bola naša tohtoročná zabíjačka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POĎAKOVANIE THP ZA ROK 2016 
 
Vedenie našej spoločnosti sa rozhodlo 
zvlášť oceniť príkladné plnenie 
pracovných povinností, zodpovednosť 
a odbornosť pri práci v roku 2016 
a poďakovať sa verejne vybraným 
kolegom z radov TH pracovníkov. 
 
Ocenenie získali Žaneta Semančíková 
a Ing. Martin  Sedlák. Blahoželáme! 
 
 
 
 
KAPUSTNICA v CBR 19.12.2016 
 
Naši kolegovia z firmy CBR sa s rokom 
2016 rozlúčili vianočnou kapustnicou. 
V príjemnej pohodovej atmosfére 
strávili predvianočné popoludnie. A čo 
si navarili, to si aj zjedli :)  
 

 
 

 



8 

 
 

 
 

 
 
 
Za fotografie ďakujem Martine 
Slaninovej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLÁVNOSTNÝ ZÁVER ROKA  
22.12.2016 
 
 
Keď vonku nasneží a prituhne tak, že 
mráz štípe až za nechtami, keď sa dni 
skrátia na minimum, a je viac tmy ako 
svetla, keď sa mestá rozsvietia 
vianočnými svetielkami a všetkým už 
v hlavách znejú koledy. 
 
Zakaždým vtedy sadáme k spoločnému 
slávnostnému stolu. Aby sme uzavreli 
pracovný rok. Aby sme si navzájom 
poďakovali za spoluprácu.  
 
Lebo jedni bez druhých by sme ťažko 
fungovali. 
 
 
Vo štvrtok 22. decembra 2016 sme sa 
v Hoteli Mladosť v Lipanoch zišli 
všetci pracovníci našich troch firiem, 
aby sme dali slávnostnú aj hodnotiacu 
bodku za rokom 2016. 
 
V oficiálnom príhovore nášho konateľa 
boli vytknuté chyby, ktoré sa urobili, 
a teda vytýčený priestor ďalšieho 
zlepšovania a rastu. 
 
Ale rovnako boli vyzdvihnuté pozitíva 
a dobré stránky, na ktorých sa dá stavať. 
 
 
Hlavná pointa dňa však spočívala 
v poďakovaní sa všetkým, ktorí si 
v roku 2016 robili svoju prácu najlepšie 
ako vedeli. 
 
Milí kolegovia, ďakujeme za spoločný 
rok 2016! 
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ZAMESTNANCI ROKA 2016 
 
Zamestnanci roka 2016 sú naši 
robotníci, ktorí buď dlhodobo patria 
k najlepším odborníkom a pracantom na 
stavbách, alebo urobili viditeľný 
progres v kvalite svojej práce na svojej 
pozícii. Ocenení týmto titulom boli: 
 

za EKO SVIP, s.r.o.: 
Pavol Dzugas 

 Richard Kollár 
 Viktor Ho ľva 
za HT SH s.r.o.: 
 Ján Vranko 
za CBR s.r.o.: 
 Marcel Kvašňák 

 

 
 
Blahoželáme! A zároveň ďakujeme za 
prácu, ktorú ste odviedli v tomto roku.  
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NOVINKY 
december 2016 
 
 

• Nová stavba vo výrobnom 
programe 
 
V závere roku pribudla do nášho 

výrobného programu stavba: 
 
„Horná Súča – stoková sieť, 
Medziobecné zberače – stoková 
sieť“  (ako podzhotoviteľ) 
 

 
 
 

• Ukončené stavby v decembri 
 

V decembri bola úspešne 
skolaudovaná stavba: 
 

„Polyfunkčný objekt s nájomnými 
bytmi – 8 b.j.“ v obci Torysa 
 
 

 
 

• Organizácia začiatku roka 2017 
 
Po sviatkoch sa opäť stretneme 

v pondelok 9.1.2017 o 8:00 hod. 
v Hoteli Mladosť v Lipanoch. 
Školeniami tu začneme ďalší pracovný 
rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVEROM  
 
 

To, čo na stránkach tohto 
časopisu „znelo“ z môjho pera 
niekoľkokrát, platí aj o 
kráse silvestrovského dňa a čare 
silvestrovskej noci: záleží od uhla 
pohľadu. 
 

V posledný deň roka si môžeš 
triediť myšlienky kráčajúc bielou 
pláňou v ústrety svojmu poslednému 
tohtoročnému turistickému cieľu. 

 
Alebo sa môžeš už od obeda 

opíjať a nechať metlu ľudstva nech 
poriadne a ešte viac metie zmätok 
v tvojej hlave. 

 
 
Rok dvetisícšestnásty odchádza 

do histórie. A nech už bol pre nás 
akýkoľvek, buďme vďační, že sme sa 
dožili jeho konca a dostali zas ďalšie 
ráno k dobru. 

 
Sme totiž na prahu roku nového. 

Netušíme, čo prinesie. Len sa modlíme, 
nádejame sa, dúfame. 

 
 
Prajeme krásny, šťastný a veselý 

nový rok 2017 vám i všetkým vašim 
drahým. Prežite ho v zdraví a v hojnosti 
všetkého dobrého. Nech sa vám v roku 
2017 dobre darí. 
 
 
 

EKO SVIP, s.r.o., 2016 
zverejnené na: www.ekosvip.sk 

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


