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Niektorí tvrdia, že svet je javisko
a život je ako divadelná hra. Že my
všetci sme ako herci s rolami. Že
striedanie scén je nutné a na konci sa za
každým stiahne opona. A k tomu Ivan
Tásler spieva: „Hráme Vadí – nevadí ...
každý trochu klame....“

Porada a teambuilding vo Vysokých
Tatrách
2-4
Novinky

5

Záverom

6
Ale mne sa zdá, že osud s nami
hrá Človeče, nehnevaj sa. Do našich
ciest nám kladie prekážky. Avšak
každým ďalším hodom nám dáva
„šestkovú“ možnosť výhry.
Tá naša „životná hra“, nech už by
nám pripomínala čokoľvek, by nám
mala prinášať aj zábavu a radosť.
Starostí a povinností má každý vyše
hlavu. (Zároveň však trvám na tom, že
každému naložia len koľko unesie.
A v skutočnosti
by
nikto
nebol
šťastnejší, keby mal namiesto svojho
niesť cudzí kríž.)
Vo februári sme pracovali,
poradovali, aj sa spolu bavili. Z porady
vedenia firmy v Tatrách, zo zimnej
tatranskej
turistiky,
z toboganov
v Aquacity a z bowlingového večera
vám v tomto čísle časopisu prinášame
informácie a fotografie.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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12.2.2015 – DEŇ 2
AQUACITY, BOWLING

PORADA A TEAMBUILDING VO
VYSOKÝCH TATRÁCH

–

TÚRA,

Zamračené ráno nás našlo
pripravených. Niektorí boli odhodlaní
prebrodiť sa snehom až k Chate na
Zelenom plese, niektorí mali guráž len
na deň v Aquacity v Poprade.

11.2.2015 – DEŇ 1 – PORADA
Rok 2014 je už pre väčšinu z nás
minulosťou, ale pre účtovníkov
a analytikov ešte nie je ani zďaleka
uzavretý.

Po výdatných raňajkách sme sa
teda rozdelili na dve skupiny a každý
šiel užívať svoj druh relaxu.

Na porade v Tatrách sme sa aj my
obzerali
za
rokom
minulým.
Analyzovali
sme
naše
stavby
realizované v roku 2014, hodnotili sme
hospodárenie firiem, plánovali sme,
hľadali rezervy, navrhovali riešenia,
zadávali úlohy.

Po ceste neceste v šľapajach
vtlačených do snehu kráčali sme
k Zelenému
plesu.
Dve
hodiny
v náročnom teréne.

Porada v kongresovej obývačke:)
trvala po gulášovom obede od skorého
popoludnia
do
skorého
rána
s prestávkou na večeru v reštaurácii
v Starej Lesnej.

V tichu lesa vŕzgajúci sneh. Nad
štítmi Tatier usmievajúce sa slnko.
Modré nebo nad hlavou. Batoh na
chrbte. Stretajúc sa sám so sebou si tu
človek krásne čistí myšlienky.

V konštruktívnej a korektnej
debate sme prebrali všetky body
programu. V rámci témy Rôzne prišli na
rad aj plány na nasledujúci deň.
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Na „Brnčalke“ nás čakal čaj,
polievka, „brnčalovica“ a TV Markíza.
Jej redaktor Ján Tribula tu totiž nakrúcal
reportáž o ťažkostiach so zásobovaním.
A tak sme sa dostali do večerných
správ:)

(Za fotografie z Aquacity ďakujem Mariánovi K.)

Keď sme sa okolo 16-tej stretli
všetci na chate, prerozprávali sme si
zážitky, dali prípitok na krásny deň za
nami, pozreli si novinky z domova, zo
sveta i zo športu, zahrali si biliard.
(Pozrite si v archíve Televíznych novín:
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televiznenoviny/televizne-noviny/26215_televiznenoviny)

Zatiaľ druhá skupina našich
kolegov
v Aquacity
balamutila
plavčíkov angličtinou, desila čašníkov
lietajúcimi pomarančmi, saunovala,
bazénovala, šmýkala sa toboganmi.
Prosto relaxovala.

Potom sme už smerovali k Hotelu
SOREA
Hutník
v Tatranských
Matliaroch.
Večera tu pripomínala prostredím
i atmosférou kultový film Anděl na
horách,
a
bufetovým spôsobom
podávania večere zas asociovala
dovolenkové stravovanie.
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Bowlingová miestnosť bola už
pripravená.
Rýchle
preštudovanie
pravidiel, poučenie o spôsobe chytenia
a hodenia bowlingovej gule a začala sa
čistá zábava.

13.2.2015 –
AQUACITY

DEŇ

3

–

LYŽE,

Slnečné počasie, ktoré v Tatrách
vládlo od rána, priam volalo po
hodnotení, že kto umrel, môže
banovať:)
Aquacity privítalo druhú várku
našich
kolegov.
My
ostatní
sme lyžiarsky
svah
v Tatranskej
Lomnici zlyžovali hneď niekoľkokrát.

(Pozn. ilustračné foto, autor Dominka B.)

(Za pomoc pri fotografovaní ďakujem Peťovi B.)

ZHODNOTENIE PORADY

Rozdelenie na tímy pomohlo
súťaživosti a napätiu. Ukázala sa však
sila kolektívu. Keď technické problémy
oberali o body raz jedného raz druhého,
brali sme tú hru športovo.

Okrem poradovania a preberania
dôležitých
otázok
spojených
s úspešným
fungovaním
našich
spoločností na trhu (mysliac na to, že
problémy sú na to, aby sa riešili
a riešením problémov sa stále posúvame
ďalej), sme sa v tieto tri dni
v spoločnosti kolegov aj dobre zabávali.

Potleskom sme oceňovali „strike“
každého hráča. A radostným góóól zasa
parádne trafenie gule pomedzi kuželky,
ktoré ostali stáť :)

Načerpali sme nové sily pred
plným rozbehom stavbárskej sezóny.
Utužili sme kolektív. Našli sme novú
motiváciu a inšpiráciu do ďalšej práce.

Pre
spomínané
technické
problémy sme namiesto dvoch hodín
hrali napokon takmer tri. Začiatočníci
naberali skúsenosti každým hodom.
Skúsení sa zdokonaľovali.

Za túto možnosť ďakujeme.
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Nový stavebný zákon na seba
necháva čakať už 2 roky. (Dúfajme, že
sa toto čakanie nezmení na čakanie na
Godota.)

NOVINKY
február 2015
•

Školenia
Zákon o verejnom obstarávaní
bol odvtedy naopak novelizovaný už
štyrikrát a piata novela je takpovediac v
tlači.

Dňa 3.2.2015 absolvovali naši
majstri, stavbyvedúci a parťáci odborné
školenia týkajúce sa materiálov
a technologických
postupov
ich
používania
na
našich
stavbách
kanalizácií a vodovodov.

Od 1.februrára 2015 vstúpili do
platnosti ustanovenia zákona týkajúce
sa tzv. elektronického trhoviska. Čo táto
zmena v praxi prinesie ešte len uvidíme.
Opakujeme však konštatovanie z roku
2012: časté zmeny zákonov škodia.

Za vedenie školení ďakujeme
našim obchodným partnerom –
dodávateľom materiálu: spoločnosti
CAMPRI,
spol.
s
r.o.,
a
spoločnosti REHAU s.r.o.

•
•

Nové stavby
V zmysle príslušných ustanovení
Zákonníka práce nariaďuje týmto
zamestnávateľ všetkým zamestnancom:
vyčerpať starú dovolenku – dovolenku
za rok 2014 – do 31.3.2015.

Vo februári pribudli do nášho
výrobného programu stavby:
Revitalizácia
centra
obce Červenica pri
Sabinove po povodniach

Zamestnanci boli o uvedenom
príkaze upovedomení:
- TH pracovníci mailom dňa
19.2.2015,
- robotníci, vodiči, strojníci osobne
prostredníctvom
svojich
nadriadených.

(ako subdodávateľ)

•

Príkaz konateľa – čerpanie
dovoleniek za rok 2014

Elektronický
systém EKS

kontraktačný

V novembri 2012 sme avizovali
pripravované zmeny v dvoch zákonoch,
ktoré výrazne ovplyvňujú našu činnosť.
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ZÁVEROM
Pre kresťanov sa vo februári
začal pôst. Tých 40 dní vie mať svoje
čaro. Prichádzajú totiž v čase, keď
novoročné predsavzatia vybledli či
vyprchali v chaose všednosti. A toto
obdobie nám ponúka druhú šancu.
Šancu niečo zmeniť.

Naučili sme sa báť. Bojíme sa
o dnešok i toho, čo príde zajtra. Bojíme
sa o seba, o blízkych a bojíme sa
neznámeho. Bojíme sa prírodných
katastrof a tragických nehôd. Bojíme sa
teroristov, násilia, vojny.

Odstrániť zlozvyk. Nadobudnúť
zručnosť. Vyčistiť vzťahy.

Kto sa bojí najviac, chce svoj
strach zmenšiť tým, že ho šíri ďalej.
Straší, ľaká, desí.

Čo tak využiť ju?

Strach, ktorý má chrániť pred
nebezpečenstvom
a zabezpečovať
prežitie, sa v tejto mediálnej dobe stal
nástrojom moci a ovládania.
Výzva dneška: Nepoddávajme sa
strachu, strašeniu
a konšpiračným
teóriám. Ak sa už máme niečoho báť,
tak sa bojme zloby a nenávisti v nás
a okolo nás.

Lebo my ľudia si dokážeme
navzájom ubližovať najviac na svete.

EKO SVIP, s.r.o., 2015
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.
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