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Najkratší mesiac v roku. Iný ako
všetky ostatné mesiace v kalendári.
Poháňame ho ku koncu už od jeho
začiatku. Lebo jeho koniec prináša
predzvesť jari.
Február
dvadsaťosemdňový.
Február všedne nevšedný.
Vlastne aj my ľudia sme takí.
Každý jeden jedinečný. A v mase
ľudstva všetci bežne bežní.
Zastierame svoju originalitu,
maskujeme
svoje
nezvyčajnosti.
Nechceme vytŕčať a ani nevieme oceniť
tých, ktorí vytŕčajú.
Málo sa celá naša spoločnosť
zaoberá jedinečnosťou. Chváli sa šedý
priemer. Ten, ktorý najmenej prekáža
väčšine.
Preto nevieme v priamej voľbe
zvoliť prezidenta – osobnosť. Preto
hrávajú v rádiách po anglicky spievané
„hity“. Preto nám televízie núkajú
reality šou a navrávajú nám, že ich
chceme pozerať. Nechceme. Len sme
už proti šedému priemeru prestali
bojovať.
Už nikde nehľadáme dobro a
zakaždým sa uspokojíme s menším
zlom...

šéfredaktorka
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PORADA A ZIMNÁ
ZAMKOVSKÉHO CHATA

deň druhý: 8.2.2013
Bol jasný krásny deň a náš cieľ
bol jasný tiež.

deň prvý: 7.2.2013
Sumarizačná porada vo Vysokých
Tatrách, kde sa bilancoval rok 2012,
bola mimoriadne napínavá už od rána.
V noci na 7.2.2013 napadlo na
celom Slovensku minimálne 20 cm
čerstvého
snehu.
Rádiá
hlásili
obmedzenia na cestách, a vyzeralo to,
že všetky prístupové komunikácie do
Starej Lesnej sú neprejazdné.

Lanovka zo Starého Smokovca na
Hrebienok kvôli množstvu snehu
nepremávala. Na Hrebienku vďaka
mrazivému počasiu stále stáli sochy
vytesané do ľadu.

Napokon to nebolo až také zlé,
ako strašili.
(Dobrá rada do života teda znie:
Neverte všetkému, čo počujete. Strach z
neznámeho je totiž najlepší prostriedok
na manipuláciu. Nepodľahnúť strachu
znamená
zachovať
si
slobodu
rozhodovania.)
Porada vedenia prebiehala do
neskorých nočných hodín.
O výsledkoch hospodárenia za
rok 2012 však viac prezradíme v
budúcom čísle časopisu.

V náročnom teréne sa kráčalo
ťažko. Turisti, ktorých sme cestou na
Zamku stretli, by sa dali spočítať na
prstoch jednej ruky.
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A hoci sa časom pokazilo
počasie,
našu
náladu
pokaziť
nedokázalo. Aj vďaka atmosfére
Zamkovského chaty, najlepšiemu čaju v
Tatrách, skvelej cesnačke a kapustnici
sme si túru vychutnali naplno.

Ing. Marek Koscelník, majster: Po 8-9
rokoch som opäť mal možnosť
vychutnať si krásu našich hôr,
oddýchnuť si od každodenných starostí
a načerpať nové sily.
V pondelok sme prišli podvečer,
takže sme sa venovali spoznávaniu
hotela.
Na utorok sme si naplánovali, že
sa pôjdeme zrelaxovať do Aqua city
Poprad. No osud a hlavne Jaro s
manželkou zariadili, že sme sa ocitli na
Lomnickom štíte s krásnym výhľadom
(viď. foto) na okolie a dali sme si
najlepšiu kávu, akú som kedy pil.

REKONDIČNÝ POBYT II.
od 25.2.2013

V stredu sme si spravili výlet do
Aqua city. Ja som využil možnosť a
vyskúšal som kryokomoru s teplotou 122°C a vrelo odporúčam.

V
dňoch
od
25.2.2013
absolvovali rekondičný pobyt v Hoteli
Horizont vo Vysokých Tatrách ďalší
naši kolegovia.

Vo štvrtok sme sa vybrali do
Belianskej ľadovej jaskyne a večer sme
strávili vo wellness hotela Kontakt.

Počasie im doprialo krásne
výhľady na zasnežené tatranské štíty z
najvyššieho
miesta
Slovenska
dostupného lanovkou – z Lomnického
štítu (ticho závidíme :).

Ak to zhrniem, už dlho som si tak
dobre neoddýchol a za to, že som mal
možnosť sa tohto pobytu zúčastniť patrí
vedeniu
našej
firmy
veľké
ĎAKUJEM ;-)

Program a dojmy približuje Ing.
Marek Koscelník, ktorý nám poskytol aj
bohatú fotogalériu. Ďakujeme.
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Obr. Kaviareň Dedo na Lomnickom štíte a celé
osadenstvo druhého rekondičného pobytu

Obr. „Naozaj chcete ísť až tam hore?“

Obr. Výhľad z Lomnického štítu, 2632 m n.m.

Obr. Lomnický štít – Ing. Zitrický s manželkou

Obr. Pred Belianskou jaskyňou

Obr. Lomnický štít – Ing. Koscelník s rodinkou
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FEBRUÁR

Rímsky cisár Augustus totiž
február skrátil. Chcel dať mesiacu
august, ktorý bol pomenovaný po ňom,
dĺžku 31 dní. Dôvod? Rovnaký počet
dní mal totiž aj júl. Pomenovaný po
jeho predchodcovi Júliovi Cézarovi.

Februarius. Latinský názov pre
najkratší mesiac v roku prevzala do
označenia druhého mesiaca v kalendári
väčšina európskych jazykov. Február
má 28 dní, v priestupnom roku 29.

NOVINKY
február 2013

Február sa začína rovnakým
dňom ako marec a november. V
priestupnom roku začína február
rovnakým dňom ako august. A vždy
začína február rovnakým dňom v týždni
ako minuloročný jún.

•

Noví stavbyvedúci

Vo februári absolvovali úspešne
dvaja naši kolegovia skúšky na získanie
odbornej
spôsobilosti
na
stavbyvedúceho.

Len trikrát v histórii mal február
30 dní. Vtedy sa február zbavil svojich
komplexov. A možno naopak, smútil za
stratenou jedinečnosťou.

Blahoželáme!

V roku 1712 boli do švédskeho
kalendára pridané dva prechodné dni
pridaním 30.februára kvôli prechodu z
juliánskeho na gregoriánsky kalendár.

•

Odborný seminár FIDIC

Odborný
seminár:
„FIDIC
a CLAIMOVÁ AGENDA” v prostredí
Vysokých Tatier absolvovali v závere
mesiaca február iní dvaja kolegovia.

Revolučný kalendár Sovietskeho
zväzu mal v rokoch 1930 a 1931 tiež
30. február. Dôvodom bolo, že sa
zjednotila dĺžka mesiacov v roku na 30.
Zvyšných 5 alebo 6 dní boli sviatky bez
príslušnosti k mesiacu. Už v roku 1932
však tento revolučný nápad Sovietskeho
zväzu padol popolom.

•

Preventívne
prehliadky

zdravotné

V troch etapách (12.2.2013,
19.2.2013 a 25.2.2013) sa 9 naši
kolegovia a kolegyne podrobili
komplexným zdravotným preventívnym
prehliadkam v Nemocnici Šaca v
Košiciach, ktoré ako súčasť sociálneho
programu a starostlivosti o pracovníkov
boli organizované našou spoločnosťou.

Istý starý mýtus hovorí o tom, že
v juliánskom kalendári v prechodných
rokoch od 44 pred. n.l. po 8 pred n.l.,
mal február 30 dní. Ľudská pýcha a
závisť sa podľa tohto mýtu premietla do
nášho kalendára.
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ZÁVEROM
A na konci marca, keď bude opäť
„plieskať“
korbáč,
opatrne
s
veľkonočnými dobrotami, vodou i
vodkou.

Potichu
a
nebadane
sme
preplávali prvými dvoma mesiacmi
roka. A za dverami už stojí marec,
bohatý na príležitosti.

Milí muži, chlapci a chlapi! V
piatok 8.3.2013 nezabudnite na svoje
manželky,
dcéry,
mamy,
sestry,
kamarátky. Vaše ženy si zaslúžia k
MDŽ slová uznania, alebo aspoň ten
povestný karafiát :). Nápad oslavovať
Medzinárodný deň žien totiž vznikol
skôr ako ho komunisti dokázali
sprofanovať.
Neoficiálny medzinárodný deň
mužov budú na Slovensku muži
oslavovať tradične na Jozefa, 19.marca.

Želám pekný marec.

Marec je aj mesiacom knihy.
Navrhujem, dajme si záväzok prečítať v
marci nejakú knihu. Možno ešte raz
svoju obľúbenú, možno najnovší
bestseller, alebo aspoň rozprávky na
dobrú noc pre vaše ratolesti :)

Ak nám bude v marci počasie
priať, a za oknom sa pozvoľna začne
jar, pamätajte na moju výzvu k tréningu
z októbra minulého roka. Prevetrajte
botasky a bežte. Ako o život s
Forrestom Gumpom.

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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