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V marci hýbali našimi emóciami
a dominovali v našich rozhovoroch
výsledky
parlamentných
volieb.
Sklamanie i nadšenie. Nádej i obavy. To
všetko sa zrkadlilo v grafoch, ktoré po
voľbách pohotovo spracovali novinári
v médiách.
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Politika je panské huncútstvo.
Vedeli to už dávno, dávno naši
predkovia. V marci 2016 sme to
pochopili mnohí: nemá zmysel sa
rozčuľovať kvôli zlodejom a klamárom.
Oni totiž nevedia, čo my vieme.
Že všetko, čo urobíš, koľko toho
ukradneš, koľkým zaklameš, koľkých
zradíš a sklameš v živote, všetko sa ti to
raz spočíta a vráti.

Ešteže tento rok pripadla na
marec aj Veľká noc. Človek zrazu
pochopí, že povrchný je svet politiky.

My sme v marci poradovali vo
Vysokých Tatrách. Navštívili sme
výrobné prevádzky nášho obchodného
partnera v Poľsku. A fandili sme hokeju
v Košiciach.
O tomto všetkom si môžete
prečítať v tohto mesačnom čísle nášho
časopisu.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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PORADA
V TATRÁCH
16.-18.3.2016

A TEAMBUILDING
Za
účasti
vedenia
firmy,
stavbyvedúcich, majstrov a pracovníkov
technického oddelenia sme tu na veľkej
porade analyzovali výsledky našej
činnosti v roku 2015.

Zmenili sme lokalitu a zo Starej
Lesnej, kde sme v minulosti zvykli
mávať naše veľké firemné porady, sme
sa presunuli do Podbanského.

Grand hotel PERMON priamo
pod vrcholom Kriváňa (z okien izieb
sme naň mali priamy výhľad :) sa stal
na tieto tri dni našim vysunutým
pracoviskom i prechodným bydliskom.
Dôležitejšie však je, že sme sa
snažili nájsť riešenia a zlepšenia
výrobného procesu vo všetkých jeho
fázach. Zmyslom vytýkania chýb bolo
poučiť sa z nich a viac ich nerobiť.

Okrem pracovnej časti nášho
pobytu sme absolvovali aj rôzne
sprievodné aktivity:
- relax vo wellness centre hotela,
masáž a vírivku,
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- bežecký tréning či prechádzku
Tichou dolinou.

- biliard, stolný tenis aj kolky,

Príjemné prostredie tatranskej
prírody bolo špatené len pováľanými
stromami – pozostatkami kalamity
spred niekoľkých rokov. Všetko ostatné
v hoteli: ubytovanie, jedlo, wellness aj
personál si zaslúži svoje 4 hviezdičky.

- sledovanie futbalového zápasu
Ligy majstrov,
- diskotéku na 5. poschodí :),
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JAFAR – EXKURZIA VO
VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH
FIRMY V POĽSKU
10.-11.3.2016

Prijali sme pozvanie firmy
Armatúry
JAFAR,
s ktorou
spolupracujeme pri realizácii našich
stavieb ako s dodávateľom materiálov,
na exkurziu vo výrobných prevádzkach
firmy v Poľsku.

Máme teda nádej: stroje nás
nedokážu nahradiť a vymeniť úplne :)

Za
informácie,
fotografický
a video materiál z exkurzie ďakujem
Ing. Marekovi Repkovi.

Vizuálne zaujímavejšie to však
bolo v zlievarni. Úprimne, videá, ktoré
Marek natočil, vo mne vyvolali dojem,
že: takto nejako to vyzerá v pekle :)
(Niektoré videá si môžete pozrieť aj vy –
odkaz nájdete na našej internetovej
stránke.)

Prehliadku začala výprava zo
Slovenska, ktorej členmi boli aj naši
kolegovia – otec a syn Repkovci, vo
veľkom sklade výrobkov firmy Jafar,
kde sa celý výrobný proces vlastne
končí.

Mimoriadne pozoruhodný bol
spôsob tvorby foriem pre odlievanie
konečných výrobkov. Piesok čierny ako
noc, vysoko tepelne odolný, natlačený
a ubitý vo veľkých železných rámoch.

Videli, ako prebieha lakovanie
a pieskovanie armatúr. Popri vysokej
miere automatizácie je pre tento proces
stále potrebná aj asistencia človeka.
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HT SH NA HOKEJI V KOŠICIACH

Začiatok play off zápasov
slovenskej najvyššej hokejovej súťaže
Tiposport Ligy si naživo v Košiciach
vychutnali naši kolegovia z HT SH.

Do tohto piesku sa vtlačí šablóna,
do vytvorenej formy sa vleje roztavený
kov. Ten čierny piesok sa potom
vibrovaním odstráni a výrobky sú
hotové.

Práca
je
to
nebezpečná
a sprevádzaná zápachom a výparmi. Tak
trochu však pripomína alchymistické
stredoveké pokusy. Akurát na jej konci
je reálne viditeľný výsledok snaženia.

Poliakov musíme pochváliť aj za
to, ako z nepoužívanej stodoly urobili
hostinec, v ktorom účastníci výpravy
bývali, s krčmou a konskými stajňami.

Prvý zápas štvrťfinále medzi
víťazom základnej časti súťaže HC
Košice a tímom MHC Martin v košickej
Steel Aréne dňa 11.3.2016 pred
poloprázdnymi tribúnami zvládli Košice
jednoznačne 4:1.
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Naši kolegovia využili aj
možnosť vyfotografovať sa pri novinke
tohto ročníka Tiposport ligy: Pohári
Vladimíra Dzurillu pre víťaza súťaže.

NOVINKY
marec 2016
•

Nové stavby
programe

vo

výrobnom

V marci sme do nášho výrobného
programu na tento rok zaradili stavbu:

„Sanácia
havarijného
zosuvu v obci Pečovská
Nová Ves“

•

AUDIT ISO

Dňa 30.3.2016 naša spoločnosť
úspešne absolvovala externý audit
dodržiavania noriem ISO, vykonávaný
nezávislým audítorom, spoločnosťou
CERTICOM.

(Za
fotografie
Kaperákovi.)

ďakujem

Mariánovi
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ZÁVEROM
Za oknami už začína kraľovať jar.
Prírode obliekla zelený šat a budí ju k
novému životu.

Marec 2016 je za nami. Priniesol
parlamentné voľby na Slovensku, teror
v Bruseli, i ďalšiu Veľkú noc vo svete.

Pre nás sa začína nová stavbárska
sezóna už naplno. Zapĺňame výrobný
program,
dokončujeme
opravy
a obnovu strojového a vozového parku,
pokračujeme v školeniach a vzdelávaní
ľudí.

Naoko sa zdá, že tie udalosti
nemajú nič spoločné. A pritom nám
nimi marec položil závažnú otázku.
Otázku o hodnote človeka.

Trochu to pripomína začiatok
bežeckých pretekov. Máme za sebou
rozcvičku aj pár odbehnutých metrov za
prvý kvartál tohto roku.

V ozvenách týchto marcových
udalostí totiž možno rozmýšľať, akú
hodnotu má lump, zloduch, podvodník,
klamár či vrah. A ako sa vôbec dá
zmerať hodnota jednotlivca.

Na štarte teraz čakáme na úvodný
výstrel zo štartovacej pištole. Na trati sa
ukáže, kto má koľko natrénované, kto
má akú výdrž.

Kedysi som kdesi čítala, že
hodnota človeka sa nemá merať podľa
počtu jeho centimetrov, množstva jeho
kilogramov, či podľa veľkosti jeho
nafúknutého ega. Hodnota človeka sa
meria hĺbkou jeho srdca, šírkou jeho
duše.

Bežme teda úspešne ďalej,
k plneniu našich spoločných firemných
cieľov na tento rok.

Morálne dilemy na stránkach
tohto časopisu asi nevyriešime. Však
zamyslieť sa môžeme: Čo hodnotné
tomuto svetu a ľuďom okolo prinášame:
ja, ty, my, každý jeden z nás?

EKO SVIP, s.r.o., 2016
zverejnené na: www.ekosvip.sk
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.
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