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Marec je bránou k jari, mesiacom
daní i vrcholiaceho pôstu. Zaujímavo sa
v ňom zrkadlí niekoľko aspektov: Čaro
nového života. Práva, povinnosti a
záväzky. Pokora ako základný princíp
páchaného dobra.

V marci zvykne štartovať nová
stavbárska sezóna. Tohtoročná zimanezima však nebola ani zďaleka
mrazivá. Akoby tušila, že práce je veľa,
termíny sú horúce a času nieto navyše.
Stavali sme preto už aj v januári
a februári. Príprava na novú sezónu tak
bola krátka, ale intenzívna.

Ako sme sa pripravili na sezónu
minuloročnú a ako sme ju celú zvládli
sa snažíme zhodnotiť pohľadom na
dosiahnutý obrat našich spoločností
v roku 2014.

Aby sa aj v roku 2015 darilo
minimálne tak ako vlani. Veríme, že aj
na to si pripíjali naši kolegovia z CBRky počas bowlingu v Lipanoch. Pozrite
si fotky z tejto ich akcie.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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DOSIAHNUTÝ OBRAT
V ROKU 2014

Spoločnosť CBR s.r.o. dosiahla
v roku 2014 obrat: 806 tis. EUR (Pozn.
predbežný údaj z účtovníctva). Oveľa
pozitívnejší v CBR-ke je však vývoj
pridanej hodnoty v roku 2014 oproti
minulým rokom.

Marec uzavrel účtovné knihy
a tak vám môžeme priniesť informáciu
o dosiahnutom
obrate
našich
spoločností.
V roku 2014 bol celkový
dosiahnutý obrat spoločnosti EKO
SVIP, s.r.o.: 9 334 tis. EUR.

Spoločnosť HT SH s.r.o. mala
v roku 2014 obrat: 1 221 tis. EUR (Pozn.
predbežný údaj z účtovníctva).

Veľmi
ťažkopádne
sa
minuloročná
stavbárska
sezóna
rozbiehala.
Ale napokon
pokorila
pesimistické predpovede.
Naše najdôležitejšie zistenie
z minulého roku je: každú stavbu
možno zrealizovať úspešne. Ak sa na ňu
dobre pripravíme, ak s ňou „žijú“
riadiaci pracovníci, ak všetkým od
strojníka po pomocného robotníka
záleží na výsledku.

Vychádzajúc
z grafov
ako
aj z ďalších interných údajov, možno
hodnotiť hospodársky rok 2014 ako
úspešný pre všetky tri firmy.

Keď každý jednotlivec pracuje
v prospech tímu, má z toho osoh tím
ako celok i každý jednotlivec.
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NOVÉ PREDMETY ČINNOSTI

TEAMBUILDING v CBR

Dňa
6.3.2015
boli
do
Obchodného registra zapísané naše
nové predmety činnosti:

Aby ľudia spolu vedeli žiť,
pracovať a fungovať, musia sa naučiť
byť tolerantní, rešpektovať, akceptovať,
pomáhať si, spolupracovať.

1/ Diagnostika kanalizačných potrubí

Pochopiť, že keby prišlo na
hádzanie kameňom, nebolo by jedného
bezchybného. Pochopiť, že ťahať za
jeden povraz je tá správna win-win
stratégia.

V našich
firmách
uznávame
filozofiu budovania tímu a utužovania
kolektívu aj cez rôzne mimopracovné
aktivity.
Vytvárame tak prostredie dôvery,
priestor na názory, pripomienky,
podnety k zlepšovaniu našich činností.

Našu činnosť sme rozšírili
o poskytovanie služieb:
- tlakové
skúšky
kanalizačných
potrubí,
- kamerovanie kanalizačných potrubí,
- vyhotovenie CD s kamerovým
záznamom, vyhotovenie protokolu o
skúške s potvrdením oprávnenej
osoby.

Chápeme tieto aktivity ako pevný
základ pre úspešné spoločné fungovanie
všetkých vo firme.

Vo
februári
sme
riešili
teambuilding na úrovni vedenia našich
firiem. V marci sa nechali inšpirovať aj
naši kolegovia z CBR. Prinášame vám
zábery
z ich
teambuildingového
bowlingového popoludnia a večera
3.3.2015.

Cenník týchto našich služieb je možné
si vyžiadať cez úsek dopravy
(051/4521375, doprava@ekosvip.sk).

2/ Čistenie kanalizačných systémov
Zabezpečenie činnosti čistenie
kanalizačných systémov je v štádiu
príprav a investičných plánov.
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Obr. : Rovnaká obuv a vysvetľovanie pravidiel

Obr. : Spoločná zábava po druhé

Obr. : Prípitok: aby sa vydaril večer, aby sa
vydaril celý rok!

Obr. : Eliška a Adelka ako súčasť tímu :)

Obr. : Spoločná zábava po prvé

Obr. : Povinné kreslenie :) A prečo nie ?!

(Za fotografie ďakujem p. Slaninovej.)
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NOVINKY
marec 2015
•
•

Nové stavby

Milí záujemcovia o prácu u nás!
Ponúkame vám možnosť stať sa
súčasťou nášho pracovného kolektívu
na pozícii:

V marci pribudla do nášho
výrobného programu ďalšia stavba
regenerácie:
Regenerácia
obce

Ponuka práce pre vodičov

centra
Hraničné

VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA.

(ako subdodávateľ)

Podmienky:
- vodičské oprávnenie „C“
- karta vodiča,
- úspešne absolvované psychotesty.

a po niekoľkých mesiacoch od
úspechu vo verejnom obstarávaní
v roku 2014 sme podpísali zmluvu
o dielo na realizáciu stavby:
Revitalizácia
Nižná Myšľa

•

obce

Zatmenie slnka v Sabinove

Dajte nám o sebe vedieť!

Nebeské divadlo – čiastočné
zatmenie slnka – sme 20.3.2015
sledovali aj my v Sabinove. Keby prišlo
pred týždňom (pozn. piatok 13.), boli by
z toho apokalyptické scenáre. Takto sme
sa pozerajúc cez improvizovaný filter
na chvíľu dobre zabavili.

Kontakt:
- telefón : 051 45 21 375
- e-mail: pam@ekosvip.sk
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•

Súťaž v obrovskom slalome aj
s našou podporou

15.marca 2015 sa v lyžiarskom

stredisku SKI Búče konal 1. ročník
podujatia:
„Verejné
preteky
v obrovskom slalome o pohár starostu
obce Renčišov pod záštitou slovenského
olympionika Mateja Falata“ aj s našou
podporou.
Víťazom
blahoželáme
a organizátorom prajeme veľa takýchto
úspešných podujatí.
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Apropo, zázraky. Nedejú sa na
počkanie. Ale je ich treba v našich
životoch, skrz naskrz prerastených
skepsou a dezilúziou.

ZÁVEROM

Ligotavé slnko za oknom.
Podbele v tráve. Švitorenie vtáctva.
Zvonce ovčích stád. Puky v sade.
Oráčska brázda na poli.

Ono je to so zázrakmi tak, že ak
na žiaden neveríš, tak žiaden ani
nezažiješ.

Veru, začína sa jar. Neklamne.
Neodvratne.

Viete čo sa stane tým, ktorí
neveria v nemožné? Zabudnú žasnúť
nad divmi prírody, sveta, života. Z očí
sa im vytratí úžas. Zamĺkne híkanie nad
zázrakmi a divmi. Nie preto, že
všetkému porozumeli. Ale preto, že
stratili ďalší kúsok svojej duše...

A do našich životov po roku opäť
vstupuje klišé o jarnom upratovaní
a jarnej únave.

Dôležité pri upratovaní je si
uvedomiť, že sa neupratuje preto, aby
bolo čisto, ale preto, aby nebol bordel :)
Platí to pre domácnosti, pre vzťahy aj
pre dušu.

V apríli nás čaká niekoľko dní
veľkonočného voľna. Užite si tie chvíle
tradícií a zvykov vo vašich rodinách.
Krásnu a požehnanú Veľkú noc!

Dôležité pri jarnej únave je si
uvedomiť, že sa dá poraziť jedine
aktivitou. Tak teda: prestaňme zívať
a dvihnime sa z gauča pohodlnosti :)
Verte, že šport a prechádzky v prírode
majú zázračnú moc.

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