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Je neznesiteľne horúcu. Je strašná
zima. Je príliš sucho. Stále len prší.
Ruku na srdce, povedali ste už niekedy
niektorú z týchto viet?
Počasie. Častý objekt sťažností.
Častá téma rozhovorov. A v prípade
stavebníctva
determinujúci
faktor
výkonu jedného celého hospodárskeho
odvetvia. Vo februári nám všetkým dalo
veru riadne zabrať.
Lenže počasie zvykne dávať
druhú šancu. Využime ju v roku 2012
naplno. Zas a znova objavujme a
ukazujme svetu, že krása stavebníctva
spočíva v tvorení hodnôt.
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Vodovody, kanalizácie, nájomné
byty, školy, cesty, rekonštrukcie miest a
obcí. Všetky tieto stavby, ktoré sú
výsledkom našej spoločnej práce, slúžia
ľuďom okolo nás k lepšej kvalite života.
My všetci v EKO SVIP-e sa už 15
rokov snažíme zanechať za sebou práve
takúto viditeľnú stopu.
V tomto čísle firemného časopisu
prinášame pohľad na obdobie prvých 5
rokov činnosti firmy: 1997 – 2001.
Všetky dôležité informácie z tohto
obdobia sme vypátrali vo firemnom
archíve. Použité fotografie pochádzajú
zo
starých
albumov
plných
obrázkových spomienok na minulosť.
Ale najzaujímavejšie sú aj tak osobné
spomienky.
Tak teda: Spomínajte s nami!
Redakcia
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POHĽAD
DO
SPÄTNÉHO
ZRKADLA: 1997 – 2001

Pôvodné sídlo firmy bolo na
Námestí Slobody 27 v Sabinove. Už v
roku 1999 sa firma sťahovala prvýkrát –
do priestorov na Ovocinárskej ulici 48.

Začiatky spoločnosti EKO SVIP,
s.r.o., sa viažu k roku 1997.

Tieto priestory využívala firma
ako administratívne do roku 2006.
Dodnes sú využívané ako skladové
priestory, garáže, a v rámci sociálneho
zabezpečenia pre zamestnancov.

Bolo to v dobe, keď slovenská
demokracia bola ešte v plienkach.
Slovensko nebolo členom EÚ, ani
NATO. Bolo to obdobie začiatkov
mobilných telefónov, bez ktorých si
dnes nevieme predstaviť svet. Internet
bol pre širokú verejnosť neznámym
pojmom, hudbou budúcnosti. A
podnikaniu sa vtedy všetci ešte len učili.
V Sabinove, v malom meste na
východnom
Slovensku,
založili
„majitelia
cieľa“
podpisom
Spoločenskej zmluvy dňa 23.9.1997
spoločnosť s ručením obmedzeným s
názvom EKO SVIP, s.r.o.
Názov
zameraní na:

firmy

hovorí

o

jej

EKOlogické
Stavebno –
Vodohospodárske a
Inžinierske
Práce.
Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., sa
počas celých 15 rokov svojho
fungovania zameriava prioritne na
výstavbu inžinierskych sietí (vodovody,
kanalizácie). Okrem týchto stavieb
realizujeme aj stavby občianske a
bytové,
výstavbu
komunikácií,
regenerácie sídiel, protipovodňové
opatrenia.

Obr.
Niekdajšia administratívna budova Ovocinárska 48,
Sabinov, pred a po rekonštrukcii
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Ako plynul čas, spoločnosť rástla.
Prejavilo sa to v raste počtu
zamestnancov, v rozširovaní strojového
a vozového parku, v náraste obratu.

V období rokov 1997 – 2001
spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., úspešne
realizovala tieto stavby:

Tab.: Vývoj počtu zamestnancov 1997 – 2001

názov stavby

rok

priemerný počet zamestnancov

1997

11

1998

20

1999

20

2000

27

2001

37

Tab.: Zoznam stavieb 1997 – 2001

Graf: Vývoj počtu zamestnancov 1997 - 2001
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Tab.: Vývoj obratu 1997 – 2001

začiatok
výstavby

Krásna Lúka - vodovod

1997

Úbrež – vodovod

1997

Nižný Žipov – vodovod

1997

Krivany – dostavba vodovodu

1998

Hatalov - vodovod

1998

Zbudské Dlhé – vodovod, 7.
stavba

1998

Lúčka – vodovod, kanalizácia
a ČOV

1998

Hrabovec nad Laborcom –
vodovod 9. stavba

1998

Košice Šaca – Ľudvikov dvor
– splašková kanalizácia

1998

Bobrovec - kanalizácia

1998

Lipany IBV Za traťou

1998

Lipany – tržnica – zastrešenie
a stánky

1998
2000

rok

obrat v tis. Sk

1997

9 046

Zbudské Dlhé – vodovod, 8.
stavba

1998

26 894

Ruskov – vodovod II. etapa

2000

1999

12 030

Stropkov – Sitník kanalizácia

2000

2000

33 519

Nižné Repaše – ČOV

2000

2001

51 221

Prešov – OC Kaufland

2000

Pavlova Ves - vodovod

2000

Hrabovec nad Laborcom –
vodovod 10. stavba

2000

Prešov Hypermarket Tesco

2001

Michalovce – Obchodné
centrum PRIMA

2001

Fulianka – vodovod,
kanalizácia a ČOV

2001

Graf: Vývoj obratu 1997 - 2001
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Šarišské Jastrabie –
plynofikácia

2001

Jakubova Voľa – vodovod

2001

Oľšov – vodovod

2001

Tulčícko – Terniansky SK
vodovod – 1. stavba

2001

Lipany – nájomné byty,
prestavba z nebytových
priestorov

2001

Nižné Repaše – ČOV

FOTO PRÍBEH:
Stavby a udalosti 1997 – 2001
Krivany – výstavba vodojemu
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Prešov-Obchodné centrum Kaufland
Stavbársky deň
(júl 2001, Lúčka – Potoky)

Lipany – nájomné byty – prestavba z
nebytových priestorov
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administratívnej budovy. Elektronický
písací stroj, na ktorom som písala
všetky písomnosti, je už v archíve.
15 rokov spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.,
je zároveň tvojimi 15 rokmi ako
zamestnanca firmy. Keď sa pozrieš
späť, čo je to 15 rokov v živote človeka
a čo v živote firmy?
No, je to poriadna etapa. Moja
dcéra, keď som nastupovala do firmy,
mala 3 roky. Teraz v tomto roku
budeme spolu oslavovať 18-tku. Po
pracovnej stránke som sa vo firme dosť
naučila. Som rada, že som mala
možnosť zamestnať sa v súkromnom
sektore, kde moja pracovná pozícia
obsahovala širší záber pracovných
povinností, a tak som musela byť
flexibilnejšia, pohotovejšia, učiť sa
rýchlo, zlepšili sa mi komunikačné
a organizačné schopnosti.
Myslím si, že v živote našej firmy
je to tiež pokrok a zmena k lepšiemu, aj
keď sme prežili aj zlé časy. Firma
rozšírila predmet podnikania. Vlastne
stále má progresívne smerovanie.
Urobila firma obdobie 15 rokov
pokrok? V čom konkrétne ho vidíš?
Pokrok urobila, o tom niet
pochýb. Jednoznačne narástla, zosilnela
a je
to
dobré,
že
obstála
v konkurenčnom prostredí silných
a veľkých firiem
na slovenskom
stavebnom trhu.
Dlho si bola jedinou ženou v čisto
mužskom kolektíve pracovníkov firmy.
Dnes je nás 8, čo je stále pod 10 % z
celkového počtu pracovníkov firmy.
Kedy do firmy nastúpila ďalšia žena?
Aké bolo to obdobie, keď si bola
jedinou ženou vo firme?
V roku 2002 nastúpila kolegynka
Ľubka Judičáková, ktorú som oslovila

PREDSTAVUJEME:
Prvý zamestnanec spoločnosti
Pred 15 rokmi sa stala prvým
zamestnancom
firmy.
Pridelené
evidenčné číslo 1 ju sprevádza vo firme
dodnes. Mgr. Beáta Hovančíková.
Kedy presne si nastúpila do EKO SVIP-u?
Dňa 1.10.1997.
Ako si spomínaš na začiatky firmy v
roku 1997? Aká bola tvoja pracovná
náplň?
Dokopy nás bolo 15 – 20 ľudí.
Zaujímavosťou
je,
že
stavbyvedúci Štefan Kontroš, vodáriparťáci Pavol Maruša a Dušan Havrilík
pracujú vo firme dodnes.
Ja som mala na starosti
administratívne
a
organizačne
zabezpečovať chod firmy. Vybavovala
som poštu, telefóny, odkazy, návštevy,
ďalej pokladňu, evidenciu faktúr,
úhrady faktúr, mzdy, personalistiku,
drobné objednávky materiálu, kontrolu
staziek osobných
a nákladných
vozidiel, výdaj stravných lístkov,
cestovné príkazy a ešte upratovanie
kancelárskych priestorov :o).
Čo všetko bolo treba v súvislosti so
začiatkami firmy urobiť, vybaviť,
pripraviť?
Firma si prenajala v centre mesta
Sabinov 2 kancelárie. Boli úplné
prázdne, takže ich bolo treba zariadiť
kancelárskym nábytkom, telefónom,
faxom, kuchynskou linkou, písacím
strojom, kancelárskymi potrebami....
atď.
Telefón s faxom (vtedy kúpený)
dodnes používame na ekonomickom
oddelení. Biela kuchynská linka dodnes
slúži
v priestoroch
starej
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Potoky, som si musela na neutíchajúcu
žiadosť kolegov – futbalistov aj ja
obliecť futbalový dres(!) No, vieš si
predstaviť, ako asi som v širokých
mužských trenírkach a vo voľnom
tričku vyzerala ..... a mala som po
prvýkrát v živote možnosť kopnúť si do
futbalovej lopty.... Z tejto historickej
udalosti
existuje
tiež
spoločná
fotografia (Pozn. redakcie: viď s. 5)
Výjazdové porady na chate
v Starej Lesnej boli vždy spojené
s turistickou vychádzkou na druhý deň.
Veľmi sa mi páčila napríklad túra na
Zelené Pleso a na Sliezsky Dom, ktoré
som absolvovala vtedy po prvýkrát.
Odvtedy som aj v súkromí urobila
niekoľko podobných túr, aj opakovane
na Zelené Pleso, ktoré ma veľmi
očarilo. Turistika ako hobby mi zostala
dodnes.
Ďalej spomínam rada na oslavy
50-tych narodenín p. konateľa Ing.
Bujňáka, výrobného riaditeľa Ing.
Tuleju, ako aj ostatných jubilujúcich
kolegov stavbyvedúcich.... Bola tam
vždy dobrá nálada, smiech, výborne
sme sa zabavili, zatancovali, zaspievali.
A ešte spomínam ako sa chata
v Demänovskej doline na druhý deň po
výrobnej
porade
otriasala
až
v základoch. To tak silno chrápal kolega
Vlado (rozpočtár), ktorého
porada
zrejme veľmi vyčerpala.

ja. S istotou tvrdím, že výber
neľutujem. Rozumieme si výborne.
Na obdobie, keď som bola
jedinou ženou vo firme, spomínam tak
normálne. Ani som to vtedy tak nebrala,
že som sama medzi chlapmi. Robilo sa
mi v čisto mužskom kolektíve dobre,
šéfovia aj kolegovia boli fajn. Jednu
výhodu to malo určite. Bola som tam zo
všetkých žien najkrajšia :o))
Na ktorého z pracovníkov, ktorí už u
nás nepracujú, spomínaš najradšej a
prečo?
Nemusím dlho rozmýšľať. Je to
bývalý výrobný riaditeľ (druhý v poradí
v existencii firmy) Ing. Peťo Tuleja.
Veľmi dobrý, charizmatický, empatický
a spravodlivý
šéf
s prirodzenou
autoritou. Rozumel tomu, čo robil,
stmeľoval
kolektív,
organizoval
spoločné firemné akcie, pomáhal
s riešením pracovných problémov.
(Pozn. redakcie: Veríme, že v niektorom
z budúcich čísel firemného časopisu
prinesieme aj rozhovor s Ing. Tulejom)
Vzťahy a väzby vo firme sa budovali a
budujú aj na spoločných firemných
akciách: dni stavbárov, predvianočné
zabíjačkové
hody,
koncoročné
celofiremné posedenia, turistické akcie,
výjazdové porady. Za obdobie 15 rokov
ich bolo asi dosť. Na ktoré spoločné
firemné akcie spomínaš najradšej?
No, bolo ich dosť..... Určite si
nazrela do fotoalbumov, kde máme
pozakladané fotografie s týchto akcií.
Spomínam rada na stavbárske
dni, na varenie guľášu, na uvoľnenú
atmosféru a na
kopec srandy. So
stavbárskym dňom samozrejme súvisel
aj futbalový turnaj. Na
jednom
z prvých stavbárskych dní, ktorý sa
konal v rekreačnom stredisku Lúčka

Bea, ďakujem za rozhovor, za naozaj
zaujímavé spomienky.
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