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Lenže kniha je s ľudstvom
odnepamäti. A nezáleží na tom, či šlo o
zápisy na papyrus, pergamen či papier,
ručné prepisy, či kníhtlač.
Dôležité sú slová zachytené
čierne na bielom. Navždy. Vôňa starých
listov starých kníh. Tiché šušťanie pri
otáčaní stránok. Rožky ako záložky.
Perom označené dôležité vety. Poučné,
vtipné, krásne.
Dôležitá je možnosť snívať v
realite dní. Prežívať v knihe svoje
vlastné sny. Aj sa báť. A niečo nové sa
dozvedieť.
„Povedz mi, čo čítaš, a ja Ti
poviem, kto si,“ znie stará ľudová
múdrosť. Pod týmto označením
prinášame anketu s odpoveďami našich
kolegýň a kolegov o ich obľúbených
knihách.
Tak teda „dočítania“, priatelia!
šéfredaktorka
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ŠTRKOVŇA V ŠARIŠSKÝCH
MICHAĽANOCH – zvýšenie
kapacity

2. Na hodnotenie tohto rozhodnutia
je asi priskoro, ale aké sú prvé dojmy
po spustení prevádzky?
Je to zhruba týždeň, čo je linka
spustená. Myslím si, že nielen my vo
vedení, ale aj pracovníci, ktorí sa
podieľali na rekonštrukcii, a budú na
nej pracovať, majú z toho celého len
pozitívne pocity.

1. Rozhodnutie vedenia spoločnosti o
rozšírení triediacej linky znamenalo,
že začiatok roka 2013 sa niesol na
štrkovni v znamení zmien. Aké zmeny
nastali? A čo to znamená pre rok
2013?

Hlavné je, že sa to celé spustilo
načas a bez nejakých úrazov. Na linke
pribudlo niekoľko bezpečnostných
prvkov navyše, ktoré prispejú k väčšej
pohode a bezpečnosti pri práci na
pracovisku.

Tomuto rozhodnutiu predchádzali
jednania
s
našimi
obchodnými
partnermi a dopyt po kamenive v takých
objemoch, že s pôvodnou kapacitou by
sme neboli schopní pokryť požiadavky
trhu.
V súčasnosti sme výkon linky
zvýšili o 80%, čo znamená, že pri tom
istom personálnom obsadení a pri
rovnakej
dĺžke
pracovnej
doby
vyrábame cca. o polovicu viac
materiálu ako vlani.

3. Ako by si ohodnotil prístup
zamestnancov,
ktorí
namiesto
dovolenkovania a oddychu po
náročnej minuloročnej sezóne v
januári a februári pripravovali a
realizovali tieto zmeny?

Na rozdiel od iných firiem,
zvažujeme posilniť personálne niektoré
pozície, aby sa tlak na kvalitu a
plynulosť výroby zvýšil.
Prvý mesiac ukáže, či sa sezóna
začne podľa plánov.

Je dlhodobo známy kladný
prístup zamestnancov prevádzky k
práci, čo sa opäť raz potvrdilo. Teší ma
to hlavne kvôli tomu, že skoro vôbec
nepotrebujeme externých pracovníkov,
až na niektoré špecifické činnosti.

Čo sa týka zmien, urobili sme dve
podstatné. Vymenili sme dehydrátor za
výkonnejší. A hlavný dopravník
nahradil väčší, s vyššou kapacitou.
Pôvodný výrobný proces sme zachovali,
zvýšili sme v podstate kapacitu.

Chcem zamestnancom aj touto
cestou poďakovať za odvedenú prácu,
aj s tým vedomím, že si plne uvedomujú,
že to robia tiež kvôli sebe, aby mali
prácu aj do budúcna, a aby si ju
maximálne uľahčili.
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Musím priznať, že nie všetko je
ideálne, občas si niektorí medzi sebou
nesadnú, ale hádam to do budúcna
vieme prekonať a vyriešiť k spokojnosti.
Tak na záver jedno moje
konštatovanie: Teší ma, že zamestnanci
nielen chcú „chodiť do práce“, ale
chcú pracovať.

Obr. nový dopravník

4. Nová sezóna výroby štrku sa v
marci vďaka priaznivému počasiu
začala. Čo by si si prial, aby si mohol
konštatovať na jej konci niekedy v
závere roka 2013?
Hlavne si prajem, aby sme sa na
konci roka mohli všetci zísť a
skonštatovať, že sme v tomto roku
odviedli poctivú robotu, za ktorú sme
boli patričnou plácou odmenení, že sme
nemali (tak ako ani doteraz) žiaden
pracovný úraz .... A to už dokončím
niekedy v decembri.

Obr. pohľad na nový dehydrátor

O zvýšení kapacity štrkovne sme sa
12.3.2013 rozprávali s konateľom
spoločnosti HT SH s.r.o., Mgr.
Mariánom Kaperákom.
Ďakujeme za informácie, prajeme na
kontrakty bohatý pracovný rok 2013 a
tešíme sa na sľúbený koncoročný
rozhovor :)

Obr. najkvalitnejšia frakcia 0-4 na trhu

Pre bližšie informácie o činnosti firmy HT SH,
s.r.o., a kontaktné údaje odporúčame navštíviť
internetovú stránku: www.htsh.sk
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
ROK 2012

POVEDZ MI, ČO ČÍTAŠ A JA TI
POVIEM, KTO SI
anketa: marec mesiac knihy

Marec je aj mesiacom podávania
daňových priznaní. Hospodársky rok
2012 je tak definitívne za nami.

Opýtali sme sa kolegýň a kolegov na
knihy. Či čítajú radi, čo čítajú a aké sú
ich obľúbené knihy.

Základné číselné údaje o hospodárení
firiem v roku 2012 prinášame v
tabuľkách:

Ich odpovede sú zaujímavé svojou
rôznorodosťou. Každý z nás si v nich
môže nájsť novú inšpiráciu a podnet k
prečítaniu doteraz neznámej knihy.

Výsledky hospodárenia EKO SVIP, s.r.o.
tržby v tis. EUR

Nemenej podnetné sú aj prieniky v
obľúbenosti žánru. Keď dôjdu slová v
rozhovore o počasí, poďme sa baviť o
knihách :)

11 271

pridaná hodnota v tis. EUR

1 528

Vývoj tržieb EKO SVIP, s.r.o
.za obdobie 2008-2012
12000

Otázky:
1. Čítate radi knihy?
2. Aké knihy najradšej čítate?
3. Akú knihu čítate momentálne, resp.
akú ste čítali naposledy?
4. Akú knihu by ste si chceli prečítať,
len na to dosiaľ nebol čas?
5. Vaša obľúbená kniha?

10000

tržby v tis. EUR
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Obľúbené literárne žánre našich kolegov
8%
8%
31%

Výsledky hospodárenia HT SH s.r.o.
tržby v tis. EUR

785

pridaná hodnota v tis. EUR

299

8%

15%

Výsledky hospodárenia CBR s.r.o.
tržby v tis. EUR
pridaná hodnota v tis. EUR

15%

1 276

15%

142
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próza
encyklopédie
nemám obľúbené,
čítam všetko
beletria, romány
poézia
fantasy
faktografia,
odborné knihy

Ing. Peter Eliáš:
1. Áno
2. Faktografiu, odborné knihy
3. Motýľ 1,2 Henri Charriére
4. neviem
5. Pád Berlina – Read Anthony

Ing. Michal Beca:
1. Áno
2. Faktografiu, odborné knihy
3. Wm. Paul Yang: Chatrč
4. Chcel by som si raz prečítať celé
Sväté písmo, zatiaľ sa mi to
nepodarilo.
5. Jozef Maretta: Odpoveď Cirkvi
na fenomén Zlého vo svete

Ing. František Kočiško:
1. Áno
2. Fantasy literatúru
3. Steven
Erikson:
Mesačné
záhrady
(Malazská
kniha
padlých)
4. celú sériu Malazská kniha
padlých
5. to, čo čítam momentálne –
Malazská kniha padlých

Štefan Olejník:
1. Áno
2. Faktografiu, odborné knihy,
encyklopédie
3. Santo Subito
4. Chatrč
5. Tak ja by som dal knihy:
Slovenský vojnový štát a jeho
reprezentanti od rôznych autorov
napr. Ďurica, Sidor, a.i.

Ing. Peter Bujňák:
1. Áno, ale veľmi málo
2. Faktografiu, fantastické
3. Harry Potter a dary smrti
4. všetky ostatné
5. neviem

Ing. Martin Sedlák:
1. Áno
2. Poéziu, prózu
3. Paulo Coelho - Alchymista
4. Flannery O´Connor – Everything
That Rises Must Converge
5. Anne Philipová – Kratší ako
vzdych

Ing. Vierka Gajdošová:
1. Áno
2. Nemám obľúbený žáner, čítam
všetko
3. Fiodor Michajlovič Dostojevskij:
Zločin a trest
4. Denisa
Ogino
&
Evita
Urbaníková: Sushi v dushi
5. Paulo Coelho: Čarodejnica z
Portobella

Ľuboslava Judičáková:
1. Áno
2. Beletriu, romány
3. Wiliam P. Young: Chatrč
4. Waris Dirieová: Púštny kvet,
Svitanie nad púšťou, Deti púšte
(mám ich už doma zakúpené)
5. Nemám jednu obľúbenú. Každá,
od ktorej večer neviem ísť spať.
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Ing. Marcela Bujňáková:
1. Áno
2. Beletriu, romány, poéziu
3. Boris Pasternak: Doktor Živago
4. ruskú klasiku Vojna a mier a
Zločin a trest
5. Quo
Vadis
od
Henryka
Sienkiewicza, a posledné 3
zbierky básní od Milana Rúfusa

Od architektúry až k bývaniu, od
učebníc cez knihy populárno-náučné, až
po úzko a vysoko špecializované
publikácie. Aj v tomto sa ukazuje široký
záber stavebníctva.
Rebríček v predajnosti kníh z
oblasti stavebníctva k 8.3.2013 na
www.martinus.sk:
• Jiří Faltýnek: Sklepy v záhradě,
Grada 2012
• Martin Růžička: Stavíme dům ze
dřeva, Grada 2005
• Zákony 2013/IV, Poradca 2013
• Kolektív: Všetko o ekodome a
ekobývaní, Jaga group 2012
• Martin Blaha: Omítky, Grada 2004
Bestsellery
v
kategórii
stavebníctvo, architektúra k 8.3.2013 na
www.abcknihy.sk:

Som rada, že moje slová z
Úvodníka o tom, že kniha prežije,
potvrdzuje aj naša malá anketa.

•

Jürgen Blaich: Poruchy stavieb,
Jaga group
• Dušan Petráš: Vytápění rodinných a
bytových domů, JAGA
• Vlastimil Staněk: Geodézia v
stavebníctve, Jaga group
• Stavebníctvo ročenka 2010

Milo ma prekvapilo, že sa pri
obľúbených žánroch objavila aj poézia
a celkovo veľa kníh tzv. krásnej
literatúry. No a najúspešnejšia kniha z
našej ankety je svetový bestseller
Chatrč.

Ruku na srdce, kedy ste
naposledy čítali odbornú publikáciu z
vášho odboru? Alebo hoci len zákon, či
rozsiahly článok v novinách alebo na
internete?

KNIHY O STAVEBNÍCTVE
V
najväčšom
slovenskom
internetovom kníhkupectve je na predaj
600 titulov v oblasti stavebníctva. Viac
kníh má v sekcii Technika len
motorizmus a vojenská technika.

Lebo už dávno neplatí, že
vzdelávať sa musia po celý život len
lekári.
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•

REKONDIČNÝ POBYT III.
od 11.3.2013

Životné jubileum

Dňa 5.3.2013 oslávil náš kolega
Ing. Štefan Bujňák životné jubileum 50
rokov.

Tretia skupinka našich kolegov
oddychovala v Hoteli Horizont vo
Vysokých Tatrách od 11.3.2013.
Marcové počasie im síce
nedoprialo slnečné výhľady, ale veríme,
že si užili aspoň krásny pasívny oddych.

NOVINKY
marec 2013
•

Výroba začala naplno

Lenivý január a február boli
priestorom na oddych. Marec už
priniesol začiatok stavbárskej sezóny.
Na oficiálnom prijatí do radov
zrelých mužov :) – na oslave 8.3.2013 –
sme boli prítomní aj my.

Pracovníci EKOSVIP-u rozbehli
práce
na
niekoľkých
stavbách
spoločnosti.

Touto cestou k päťdesiatke
opätovne blahoželáme. Prajeme veľa
zdravia, veľa radosti a spokojnosti v
osobnom i pracovnom živote.

V prvých dňoch marca boli
ukončené práce na zvýšení kapacity
linky v Šarišských Michaľanoch.
Štrkovňa HT SH vďaka pomerne
priaznivému počasiu v marci začala
vyrábať.

•

Smutná správa nás zastihla počas
veľkonočných sviatkov. Dňa 30.3.2013
dotĺklo srdce dlhoročného zamestnanca
našej firmy, murára, odborníka vo
svojom
remesle,
Miroslava
Podprockého.

Začiatok
sezóny
úspešne
odštartovali aj pracovníci CBR.
•

Úprimnú sústrasť

Svetový deň vody

22. marec si svet už tradične
pripomína ako Svetový deň vody.
Pamätajme na význam obyčajnej vody
pre náš každodenný život zakaždým,
keď otočíme vodovodným kohútikom.

Vyjadrujeme ľútosť nad náhlou
stratou nášho kolegu a úprimnú sústrasť
pozostalým.
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ZÁVEROM
Milí stavbári! Hoci stavba nie je
zajac a neutečie, nečinnosťou vám
pomedzi prsty môžu utiecť iné veci.

Skončila sa ďalšia Veľká Noc. Aj
ďalší marec nášho žitia. Len nová jar
nie a nie zaklopať na vyleštené okná.

Kredit zodpovedného majstra či
stavbyvedúceho. Rokmi budované
dobré meno spoľahlivého pracovníka.
Radosť z kvalitne vykonanej práce.
Pochvala od šéfa. Ušetrené náklady aj
dosiahnutý zisk.

Novoročné predsavzatia stratili
elán a po zime sa trmácajú svetom
nepovšimnuté.
Sme v štvrtine tohtoročných snáh.
Stihli sme nejaké úspechy. Aj sme niečo
zbabrali. A utešujeme sa nádejou, že je
ešte dosť času na nápravu.

Neplytvajte svojím časom na
hľadanie dôvodov, prečo sa niečo nedá.
Nemárnite čas vymýšľaním výhovoriek,
prečo ste nesplnili svoje povinnosti.
Takto strávený čas je čas stratený.

Lenže, nech to znie tak kruto, ako
to je: nikto z nás nemá času na
rozdávanie. Preto neodkladajte na zajtra
nič, čo môžete urobiť dnes.

A nakoniec, človeka nerobia šaty.
Ale činy.

V našom malom ľudskom živote
môžeme týmto „čakaním na Godota“
stratiť veľmi veľa.
Ľudí, na ktorých nám záleží.
Ľudí, ktorým záleží na nás. Šancu na
spokojný život. Radosť z maličkostí.

Nenechajte si vziať svoj čas
zbytočnosťami, hlúposťami, hádkami a
škriepkami.

EKO SVIP, s.r.o., 2013

Takto strávený čas je čas stratený.
Nenávratne. Navždy.

Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.
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