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Prežili sme koniec sveta :). Bez
ujmy na zdraví. Len sviatky nám
spôsobili opäť pár kíl na váhe navyše :).

Rekreačný pobyt v Starej Lesnej 2-5
Novinky január 2013
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Prebdeli sme január zababušení v
snehovej perine. Odpočívala pod ňou
príroda, stroje i my ľudia.
Lenže január nie je len o oddychu
a leňošení. V januári plánujeme a
snívame a želáme. Dávame si ciele a
kreslíme si začínajúci sa rok podľa
seba. V januári sa zakaždým rozhoduje
o roku, ktorý sa začal presne medzi
poslednou a prvou polnocou.
Začiatok stavbárskej sezóny je
tuto za rohom. Opravujeme stroje a
autá,
robíme
údržbu
zariadení.
Aktualizujeme
výrobný
program.
Kalkulujeme a počítame. Súťažíme o
nové zákazky.

V prvom tohtoročnom čísle nášho
časopisu prinášame pohľad za otvorené
dvere Hotela Horizont vo Vysokých
Tatrách, kde prvá skupina našich
zamestnancov strávila pár dní na
rekondičnom pobyte.

Prajem nám všetkým, nech po
celý rok platí: Dvetisíc trinásť, Pán Boh
pri nás!
šéfredaktorka
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ŠKOLENIE CAMPRI
23.1.2013

Skupinka
našich
deviatich
turistických nadšencov absolvovala aj
niekoľko
turistických
výstupov
zasneženou tatranskou krajinou.

Keď počasie nedovolí pracovať,
treba sa vzdelávať. O vodárenských
výrobkoch a technologických postupoch
výroby školila našich stavbyvedúcich,
majstrov a parťákov spoločnosť
Campri, spol. s r.o.

V pondelok štartovací výstup k
Popradskému plesu.

REKONDIČNÝ POBYT V STAREJ
LESNEJ
od 28.1.2013
Vybraní zamestnanci spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o., absolvovali v mesiaci
január rekondičný pobyt vo Vysokých
Tatrách.

Obr. Rázcestie pri Symbolickom cintoríne

Obr. Deviati účastníci pobytu, pri lanovke v
Tatranskej Lomnici (Pozn. Počítate dobre. Na
obrázku ich je len osem. Deviaty je za
objektívom :)

V prostredí Hotela Horizont v
Starej Lesnej si užívali oddych na
túrach, pod rukami masérov, vo vode
bazénu, v pare parnej sauny.

Obr. Strategická porada pred cestou z
Popradského plesa na Štrbské pleso
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V utorok
Zelenému plesu.

náročná

túra

k

Obr. Trošku iný stroj, než s akými pracujeme
my. Ale o to zaujímavejší.
Obr. Biela voda – začiatok túry

V stredu blahodárna sila vody v
popradskom AquaCity.

Obr. Rázcestie nad Matliarmi
Obr. V AquaCity v Poprade ...

Obr. … bolo veselo

Obr. Úspešne v cieli: Chata pri Zelenom plese
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A vo štvrtok
Zamkovského chatu.

výstup

na

Obr. Pohľad zo Zamkovského chaty na
rozlúčku s Tatrami

Obr. Lanovkou na Hrebienok

Ohlasy účastníkov tohto prvého
rekondičného pobytu boli mimoriadne
pozitívne. Veríme, že aj ďalšie skupinky
našich zamestnancov si v týchto
zimných mesiacoch vychutnajú oddych
v našich veľhorách.

Pre inšpiráciu prinášame názory a
hodnotenia účastníkov pobytu:

Obr. Ľadové hradby na Hrebienku (chystala sa
tu Medzinárodná súťaž v tvorbe ľadových sôch
Tatry Ice Master)

Jozef Kraus, správca majetku: Chcem
sa poďakovať vedeniu Ekosvip-u za
možnosť zúčastniť sa výletu, na aký by
som
sa
asi
sám neodhodlal. Bol to nezabudnuteľný
zážitok na ktorom som videl krásne
miesta
Slovenska
a načerpal silu a novú inšpiráciu pustiť
sa s odhodlaním a entuziazmom do
nového roka.
Obr. Zamkovského chata – najlepší čaj v
Tatrách
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•

Dávid Pištej, robotník a Ing. Peter
Eliáš, majster zverejnili na svojich
profiloch na Facebooku fotografie z
pobytu. A tak sa snáď správne
domnievam, že si pobyt v Tatrách užili,
že sa im páčilo.

− Preventívne zdravotné prehliadky
pre zamestnancov v Nemocnici
Šaca v Košiciach
− Rekondičný
pobyt
pre
zamestnancov
vo
Vysokých
Tatrách

Peter Petrík, vodič mi v rozhovore
prezradil, že keby mohol, rád by si celý
tento pobyt zopakoval.

•

Ďakujem za slovný a obrazový
príspevok do tohto čísla firemného
časopisu našim „účastníkom zájazdu“.

Pripravované aktivity na rok
2013

− Zimný turistický výstup vo
Vysokých Tatrách
− Darovanie krvi v priestoroch
firmy v Sabinove
− Deň stavbárov
− Výstup na niektorý tatranský štít
29.augusta

NOVINKY
január 2013
•

Sociálny program

Zahájenie pracovného roka

Kde sme pracovný rok 2012
ukončili, tam sme pracovný rok 2013
začali. 7. januára 2013 sme sa zišli v
priestoroch Hotela Mladosť v Lipanoch.
Po
privítaní
konateľom
spoločnosti
sa
naplno
rozbehli
každoročné školenia o novinkách a
zásadách bezpečnosti práce, o požiarnej
ochrane, a profesné školenia vodičov,
strojníkov, viazačov bremien.
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ZÁVEROM

Keď pozorujete svet okolo seba s
otvorenými očami a vnímavou mysľou,
vidíte, ako sa veci a javy opakujú. A
môžete si vytvárať svoje vlastné
„pranostiky života“:
Keď je v januári tuhá zima, užijú
si stavbári poriadny oddych.
Ako sa v januári pripravíš na
stavbársku sezónu, tak budeš stavby po
celý rok realizovať a odovzdávať.
Čím viac školení v januári
absolvuješ, tým ľahšie sa ti bude
„bojovať“ na stavbe.

Tak verím, že sme si v lenivom
januári poriadne oddýchli. Že sme sa
dobre pripravili na všetky úlohy, ktoré
počas roka pred nás postaví náš
nadriadený.
Že sme sa vyzbrojili novými
silami a novými informáciami. Že sa na
bojisko už všetci tešíme.
Tak: „vzhůru do bezvědomí“!

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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