
   
    4/2012
 1. ročník, 30.4.2012

Podnikový časopis  

EKOSVIP



OBSAH č. 4/2012

Úvodník 1

Pohľad do spätného zrkadla: 
2007 – 2011 2-4

Foto príbeh: 
Stavby a udalosti 2007 – 2011 4-7

Ocenenia firmy 8

Novinky: apríl 2012 9

ÚVODNÍK

Striedanie  generácií.  V  politike,
kultúre, športe, a vlastne v každej sfére
spoločnosti.  Ako  prirodzený  dôsledok
kolobehu života. 

Minulosť  pritom  stále  ostáva
prítomná  aj  v  prítomnosti.  A   každá
generácia  v  sebe  nevyhnutne  nesie
genetický kód generácie predošlej. 

Múdrosť  šedín  a  elán  mladosti.
Skúsenosť  a  dravosť.  Know  how  a
schopnosť  rýchlo  si  osvojiť  všetky
novinky. 

Zmena, ktorá rešpektuje, čo bolo,
a zároveň prináša nový pohľad na veci,
je ako svieži aprílový vietor.

Na  mnohých  pracovných
pozíciách  v  spoločnosti  EKO  SVIP,
s.r.o., nastala takáto generačná výmena
v ostatných 3-4 rokoch. 

Séria spomienok na činnosť firmy
pokračuje  v  tomto  čísle  spomienkami
najčerstvejšími,  spomienkami  na
obdobie plné zmien. Roky 2007 – 2011.

Redakcia

1



POHĽAD  DO  SPÄTNÉHO
ZRKADLA: 2007 – 2011 

Za  najdôležitejšiu
celospoločenskú  zmenu,  ktorá  sa  v
období  rokov  2007  –  2011  udiala,
možno považovať  zmenu meny v SR.
Prechod z SKK na EUR v roku 2009
pocítili  všetci:  ekonomika,  firmy,
zamestnanci, zákazníci.

Dnes sa stres a obavy z tej doby
zdajú byť veľmi vzdialené, a pritom to
bolo vlastne nedávno. A hoci ešte mnohí
prepočítavajú všetko na koruny, euro sa
už stalo bežnou súčasťou nášho života.

Preto  aj  štatistiky  z  obdobia
rokov 2007 – 2011 uvádzame už iba v
EUR, po prepočte konverzným kurzom.
 

Celkovú  situáciu  vo  firme  v
rokoch  2007  –  2011  hodnotíme  ako
stabilizovanú. 

Tab.: Vývoj počtu zamestnancov 2007 – 20011

rok priemerný počet zamestnancov

2007 137

2008 122

2009 120

2010 92

2011 117

Tab.: Vývoj obratu 2007 – 2011 

rok obrat v EUR

2007 7 037 144

2008 8 539 800

2009 9 218 473

2010 7 697 535

2011 8 865 219

Z  obdobia  rokov  2007  –  2011
ostanú  zapamätané  aj  celoslovenské
nejasnosti  a  problémy  spojené  s
preceňovaním  zmlúv  a  rozpočtov
vedených  v  slovenských  korunách  do
novej meny euro.

V  období  rokov  2007  –  2011
spoločnosť  EKO SVIP,  s.r.o.,  úspešne
realizovala tieto stavby:

Tab.: Zoznam stavieb 2007 – 2011 

názov stavby začiatok
výstavby

Dodávka pitnej vody a
odkanalizovanie Horných
Kysúc – vodovod a
kanalizácia Čierne

2007

Dodávka pitnej vody a
odkanalizovanie Horných
Kysúc – kanalizácia Staškov

2007

Prešov – Pitná voda a 2007
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kanalizácia v povodí rieky
Torysy (19 stavieb)

Nájomný bytový dom -
Brezovica

2007

Bytové domy – 22 b.j.
Nižšieho štandardu Veľký
Šariš

2007

8 – bytový dom – nájomné
byty - Bertotovce

2007

Chmiňany – 22 b.j. nižšieho
štandardu

2007

Úprava plochy pred
mestským úradom a sadové
úpravy Krompachy

2007

Rekonštrukcia a oprava
miestnych komunikácií
Bodovce

2007

Sabinov – rekonštrukcia
miestnej komunikácie Pod
Švabľovkou

2007

Lipany – viacúčelové ihrisko 2007

Povodie Váhu a Dunaja –
odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd a
zásobovanie pitnou vodou
aglomerácie Šamorín –
kanalizácia a vodovod Blatná
na Ostrove

2008

Povodie Váhu a Dunaja –
odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd a
zásobovanie pitnou vodou
aglomerácie Šamorín –
vodovod Bellova Ves

2008

Lipany – Hviezdoslavova ul. -
nájomné byty – 23 b.j.

2008

Bytový dom č. 2 – nájomné
byty 11 b.j. Veľký Šariš

2008

Krásna Lúka - cesta 2008

Rožkovany – asfaltová plocha
pri OcÚ

2008

Skvalitnenie miestnej
infraštruktúry v obci Torysa

2008

Povodie Váhu a Dunaja –
odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd a
zásobovanie pitnou vodou
aglomerácie Šamorín –
kanalizácia Zlaté Klasy, časť
Rastice

2009

Košice – dvorná časť ul.
Komenského – Kissdyho –
rekonštrukcia kanalizácie II.
etapa

2009

Rekonštrukcia ZŠ sídlisko
Juh, Vranov nad Topľou

2009

ZŠ na Ul. 17. novembra
Sabinov – rekonštrukcia a
stavebné úpravy

2009

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ
v obci Banské

2009

Komplexná rekonštrukcia
objektov ZŠ a MŠ Šarišské
Dravce

2009

Obnova Základnej školy s
materskou školou Krivany

2009

Rekonštrukcia MŠ Veľký
Šariš

2009

Rekonštrukcia základnej
školy vo Veľkom Šariši

2009

Rekonštrukcia základne školy
Slovenská Kajňa – Pavilón A

2009

Torysa – ZŠ s MŠ –
nadstavba a zateplenie

2009

Šarišské Michaľany -
kanalizácia

2010

Havaj – vodovod – čerpacia
stanica a úpravňa vody

2010

Oprava výtlaku ČS Nižná
Myšľa

2010

Dobudovanie a rozšírenie
kanalizácie v aglomerácii
Stará Ľubovňa, SO 0401
Jarabina - kanalizácia

2010

Fintice – vodovod 2010
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Obnova pamiatkovej budovy
Pedagogickej a sociálnej
akadémie v Prešove

2010

Terňa, rekonštrukcia
základnej a materskej školy

2010

Rekonštrukcia, prístavba a
nadstavba objektov na ZŠ a
MŠ Svinia

2010

Bytový dom Hermanovce – 6
b.j.

2010

Nájomné byty nižšieho
štandardu v obci Výborná

2010

Skvalitnenie miestnej
infraštruktúry v obci Torysa –
centrálna zóna

2010

Šarišské Dravce – regenerácia
sídla

2010

Urbanisticko-architektotnická
úprava centra mesta Vranov
nad Topľou

2010

Regenerácia verejných
priestranstiev a prístupových
komunikácií v obci Krišovská
Liesková

2010

Sabinov – rekonštrukcia
chodníka na ul. Bernolákova

2010

Regenerácia sídla Šarišské
Dravce – II. etapa

2010

Splašková kanalizácia + ČOV
Belá nad Cirochou – II. Etapa
– SO 01 Stoková sieť a
kanalizačné prípojky

2011

ČOV a kanalizácia Raslavice 2011

Komárany – Nižný Kručov –
kanalizácia a vodovod

2011

Nadstavba 7 b.j. nad
objektom obecného úradu

2011

Rekonštrukcia mesta Sabinov 2011

Sabinov – ul. Prešovská –
úprava plochy pred
občianskou vybavenosťou

2011

Protipovodňová ochrana obce
Roztoky

2011

Regulácia toku –
Hermanovský potok

2011

FOTO PRÍBEH: 
Stavby a udalosti 2007 - 2011

Prešov – Pitná voda a kanalizácia v
povodí rieky Torysy – vodovod Oľšov
(vodojem) 

ZŠ na ulici  17. novembra Sabinov –
rekonštrukcia a stavebné úpravy 
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Lipany  –  Hviezdoslavova  ul.  -
nájomné byty – 23 b.j.

Havaj – vodovod – čerpacia stanica a
úpravňa vody

Jarabina – kanalizácia 

Obnova  pamiatkovej  budovy
Pedagogickej a sociálnej akadémie v
Prešove

Urbanisticko-architektonická  úprava
centra mesta Vranov nad Topľou
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Komárany - kanalizácia

Protipovodňová  ochrana  obce
Roztoky

Rekonštrukcia mesta Sabinov

Deň stavbárov 2007

Zelené Pleso – Svišťovka – Skalnaté
Pleso  –  Tatranská  Lomnica  (Vysoké
Tatry 8.8.2009)
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Komentár: Skvelá túra. Niektorí to vzdali  už
na  Zelenom  plese.  Niektorých  vyčerpal
príchod  na  Skalnaté  pleso  a  dole  sa  zviezli
lanovkou. Ale našli sa aj statoční, ktorí zvládli
celú trasu v dobrom čase a dobrej nálade.

Majstrovstvá  sveta  v  hokeji  2011
Slovensko  (6.5.2011,  zápas  USA  –
Kanada, Košice)

Komentár:  Historické  MS v  ľadovom hokeji
dopadli pre slovenskú reprezentáciu neslávne.
My  sme  si  boli  naživo  v  Košiciach  pozrieť
zápas USA – Kanada. Bol to dobrý večer. Ale
hokeju bez emócií čosi podstatné chýbalo.

Skalnaté Pleso 24.6.2011

Školenia január – máj 2011 
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OCENENIA FIRMY

V roku 2007 bola ukončená veľká
stavba  realizovaná  spoločnosťou  EKO
SVIP,  s.r.o.,  od  roku  2004:  Zlepšenie
životného prostredia v oblasti Liptova.
Jej  ukončenie  nám  pripomína  aj
Ďakovný list od Liptovskej vodárenskej
spoločnosti.

Pamätný list  a  „lopta na umelej
tráve“  z  roku  2008  pripomínajú
ukončenie  stavby  „Lipany  –
viacúčelové ihrisko“.

A  nakoniec  spomienka  na
úspešné  ukončenie  rekonštrukcie
Základnej školy na Ul. 17.novembra v
Sabinove.
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NOVINKY: 
apríl 2012

•••• Nové zmluvy

Nové  podpísané  zmluvy  na
realizáciu stavebných prác na stavbách,
ktoré pribudli  do výrobného programu
spoločnosti v mesiaci apríl 2012:

•••• Návštevy  zahraničných
závodov na výrobu stavebných
materiálov 

Obchodní  partneri  spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o., pravidelne organizujú
pracovné  návštevy  zahraničných
závodov  na  výrobu  stavebného
materiálu  používaného  pri  výstavbe
vodovodov  a  kanalizácií.  V  mesiaci
apríl sa takýchto ciest v Nemecku a v
Rakúsku zúčastnili  aj  pracovníci  našej
spoločnosti.

•••• Zariadenie  na  zhodnocovanie
stavebných  odpadov
ROŽKOVANY

Spoločnosť  CBR  s.r.o.,
prevádzkuje v areáli bývalej štrkovne v
Rožkovanoch  zariadenie  na
zhodnocovanie stavebných odpadov:

• 17 01 01 – betón
• 17 01 02 – tehly
• 17 01 07 – zmesi betónu, tehál,

obkladačiek, dlaždíc a keramiky
• 17 03 02 – bitúmenové zmesi
• 17 05 04 – zemina a kamenivo
• 17 05 08 – štrk zo železničného

zvršku

Zriadením  tohto  zariadenia  na
zhodnocovanie  stavebných  odpadov  v
Rožkovanoch  sa  rozširuje  priestor  pre
obce,  mestá,  firmy  i  jednotlivcov  na
aktívnu  účasť  na  ochrane  životného
prostredia.

Mestá,  obce,  firmy  a  občania
môžu  v  priestore  spoločnosti  CBR  v
Rožkovanoch uložiť stavebný odpad za
dohodnutých  podmienok  za  účelom
ďalšieho  spracovania  a  zhodnotenia
odpadu.
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„Regenerácia sídla 
Vtáčkovce – 
Infraštruktúra B4“

„Regenerácia sídla 
Boliarov – Infraštruktúra 
B1“

„Rekultivácia skládky 
odpadov Torysa“


