
   
    1/2012
 1. ročník, 31.1.2012

Podnikový časopis  

EKOSVIP



Vážení  obchodní  partneri,
zamestnanci, široká verejnosť!

Spoločnosť  EKO  SVIP,  s.r.o.,
bola založená v roku 1997.  V októbri
2012 nás teda čakajú oslavy 15. výročia
založenia  firmy.  Vydávanie
podnikového  časopisu  je  jedným  z
krokov na zachytenie 15-ročnej činnosti
firmy. 

Podnikový  časopis,  ktorý
zverejňujeme  na  našej  internetovej
stránke, má ambíciu priniesť informácie
o  činnosti  našej  spoločnosti.  O
realizovaných a ukončených stavbách, o
zámeroch  a  plánoch  spoločnosti  EKO
SVIP,  s.r.o.,  o  sociálnych  programoch
pre zamestnancov.

Prvé číslo podnikového časopisu
sa venuje  záveru  roka  2011  a  krátkej
rekapitulácii  celého  minulého  roka.
Zároveň  prinášame pohľad na činnosť
firmy v mesiaci január 2012.

Rok 2012 je stále len na začiatku.
Prajeme  vám  teda  v  osobnom  živote
veľa  zdravia,  šťastia,  pohody.  V
pracovnej  sfére  želáme  veľa  práce  a
málo starostí.

Redakcia.

ZÁVER ROKA 2011

Keď  sa  ulice  rozžiaria
vianočnými svetielkami, je to neklamný
znak  toho,  že  starý  rok  odchádza  do
histórie. Každý človek a každá firma v
tom čase rekapituluje končiaci sa rok.

Ani  naša  každoročná  tradícia
záverov roka sa neporušila. Slávnostné
posedenie všetkých zamestnancov firmy
spojené  s  hodnotením  roka  a
vyhlásením  najlepších  zamestnancov
roka  sa  konalo  dňa  21.12.2011  v
priestoroch Hotela Mladosť v Lipanoch.

Tradičným je už niekoľko rokov
aj  posedenie  TH  pracovníkov  pri
zabíjačkových  špecialitách. 

Takto  príjemne  sme  22.12.2011
uzavreli rok 2011. 
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Za  najlepších  pracovníkov
spoločnosti  EKO  SVIP,  s.r.o.,  v  roku
2011 boli  na záverečnom slávnostnom
posedení  dňa  21.12.2011  vyhlásení
pracovníci:

Peter Fech
Peter Viktor
Pavol Maruša 
Jozef Kraus
Štefan Mažič

Spomedzi TH pracovníkov ocenenie pre
najlepších pracovníkov získali:

Emília Lazoríková
Ing. Viera Gajdošová
Štefan Kontroš

AKÝ BOL ROK 2011

V  roku  2011  spoločnosť  EKO
SVIP, s.r.o., úspešne ukončila realizáciu
stavieb a odovzdala do užívania stavby:

• Rekonštrukcia,  prístavba  a
nadstavba objektov na ZŠ a MŠ
Svinia

• Terňa,  rekonštrukcia základnej  a
materskej školy

• Obnova  pamiatkovej  budovy
Pedagogickej  a  sociálnej
akadémie v Prešove

• Bytový dom Hermanovce – 6 b.j.
(nájomné byty)

• Oprava výtlaku ČS Nižná Myšľa
• Dobudovanie  a  rozšírenie

kanalizácie  v  aglomerácii  Stará
Ľubovňa,  SO  0401  Jarabina  -
kanalizácia

• Skvalitnenie  miestnej
infraštruktúry  v  obci  Torysa  –
centrálna zóna

• Urbanisticko-architektonická
úprava centra mesta Vranov nad
Topľou

• Sabinov – ul. Prešovská – úpravy
plochy  pred  občianskou
vybavenosťou

V  roku  2011  zamestnávala
spoločnosť  EKO  SVIP,  s.r.o.,  v
priemere  100  zamestnancov.
Zamestnanci spoločnosti sa v roku 2011
zúčastnili  na  sérii  školení  za  účelom
zvýšenia ich odbornosti a kvalifikácie.

V  roku  2011  spoločnosť  EKO
SVIP,  s.r.o.,  začala  zavádzať  nový
informačný  systém,  ktorý  by  mal
zefektívniť všetky jej činnosti.
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ČO SA STALO V JANUÁRI 2012

Nový  rok  2012  sme  začali
oficiálnym otvorením roka  9.1.2012  v
Hoteli  Mladosť  v  Lipanoch.  Všetci
zamestnanci spoločnosti sa zúčastnili na
školení Bezpečnosti  a ochrany zdravia
pri práci a Požiarnej ochrany, a následne
sa  uskutočnili  odborné  školenia  pre
lešenárov,  viazačov  bremien,  vodičov,
strojníkov, a ďalšie profesie.

Pre  stavbárov  nepriaznivé
klimatické  podmienky  sme  v  mesiaci
január  využili  na  ďalšie  vzdelávanie
zamestnancov.  Majstri  a  stavbyvedúci
sa  školili  v  oblasti  Manažérskych
zručností  pre  stredný  manažment,  na
záver školenia získali všetci Certifikát o
úspešnom absolvovaní.

Dva  týždne  po  nich  sa  na
podobnom  školení  menšieho  rozsahu
zúčastnili aj parťáci.

Voľnejšie  pracovné  tempo  sme
využili na ďalšiu spoločnú firemnú túru.
Pre  množstvo  snehu  vo  Vysokých
Tatrách  sme  napokon  zvolili  mierne
náročnú  trasu:  Tatranská  Lesná  –
Rainerova chata – Zamkovského chata
– Malá Studená dolina – Hrebienok –
Starý  Smokovec.  Túto  trasu  sme
25.1.2012 úspešne absolvovali za cca. 5
hodín.
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