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ÚVODNÍK

Čo urobíte ako prvé, keď prídete
ráno do práce? Že stále to isté?
Automaticky, bez dlhého uvažovania.
Naučené,
nacvičené,
skoro
až
prirodzené: ranné rituály.
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Vlastne na tom nie je nič zlé, ani
zvláštne. Potrebujeme totiž mať
v našom živote aj stereotypy. Ako oporu
a istotu na rýchle sa krútiacom kolotoči
dní.
Veď ani sme sa nenazdali a je za
nami už štvrtý mesiac tohto roka. A
aj život celý sa vie zmeniť v okamihu.
Ako keby ktosi mocnejší lúskal prstami.

Pozreli sme sa na Medzinárodné
dni v apríli 2015. Ako my všetci
prispievame
k ochrane
životného
prostredia? A čo robíme pre ochranu
zdravia a bezpečnosť pri práci?
Prečítajte si. (Mimochodom, fotka na
titulke je len fór. Takto sa u nás naozaj
nepracuje :)

V novinkách
informujeme
o všetkom dôležitom, čo sa v apríli
dialo u nás „v kuchyni“.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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EKO SVIP a vplyv na životné prostredie

MEDZINÁRODNÉ DNI V APRÍLI
2015

Výstavba ako taká určite zasahuje
do životného prostredia. Prašnosť,
hlučnosť, odpady. To všetko sú faktory,
s ktorými pri príprave realizácie našich
stavieb
počítame
a snažíme
sa
eliminovať ich negatívny dosah na
obyvateľov
miest
a obcí
počas
výstavby.

Deň Zeme 22.4.2015

Základné informácie

Deň Zeme vznikol ako reakcia na
rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia.
Iniciátorom
bol
environmentálny aktivista, senátor
Spojených štátov z Wisconsinu,
Gaylord Nelson.

Na našich stavbách riešime
prašnosť zametaním a kropením,
hlučnosť investovaním do nových
strojov a technológií, odpady odvozom
na skládky.

Tento deň sa začal oslavovať od
roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie
si našej závislosti na cenných daroch
poskytovaných Zemou a skutočnosti, že
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.
Preto sa treba venovať otázkam ochrany
životného prostredia. V záujme Zeme,
nás i budúcich generácií.

Každý, kto už nejakú stavbu
realizoval (hoci len výstavbu domu či
prestavbu bytu), však vie, že tieto
negatívne „vedľajšie produkty“ sa
nedajú úplne odstrániť a niečo sa musí
aj pretrpieť.
Touto cestou ďakujeme všetkým
dotknutým obyvateľom za trpezlivosť.

Na našich stavbách máme
zavedené Plány ochrany životného
prostredia s identifikáciou možných
environmentálnych rizík a nástrojmi na
ich elimináciu.
Máme
vypracovanú
Environmentálnu
politiku,
sme
držiteľom
certifikátu
environmentálneho manažérstva podľa
normy STN EN ISO 14001:2005 / ISO
14001:2004.

2

Z povahy našej práce však
vyplýva aj to, že výstupy našej činnosti
výraznou mierou prispievajú k ochrane
životného
prostredia
a vytváraniu
lepších podmienok pre život.

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri
práci 28.4.2015
Základné informácie
Svetový deň bezpečnosti a
zdravia
pri
práci
vyhlásila
Medzinárodná organizácia práce (ILO)
a pripomína sa od roku 2003.

Výstavbou kanalizácií a čistiarní
odpadových vôd pomáhame chrániť
pôdu
a vodu
pred
znečistením.
Výstavbou vodovodov pomáhame
prinášať pitnú vodu do domácností.

V minulosti bol tento deň
Medzinárodným dňom smútku a
Medzinárodným dňom spomienky na
pracovníkov, ktorí prišli o život alebo
boli zranení pri práci.

Stavby protipovodňovej ochrany
a úpravy tokov majú prispieť k
eliminácii rizík škôd z povodní.

Zámerom tohto dňa je prispieť k
zlepšeniu pracovných podmienok a
zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia
pracovníkov.

Pri
stavbách
regenerácií
budujeme nielen chodníky a cesty, ale aj
zelené oázy v centrách našich miest
a obcí.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
vo firmách EKO SVIP, HT SH, CBR
Povinné každoročné školenie
v oblasti bezpečnosti práce absolvujú
všetci zamestnanci našich spoločností.
Dbáme na to, aby aj naši subdodávatelia
mali splnenú túto zákonnú povinnosť.
S internou smernicou o nulovej
tolerancii alkoholu a omamných látok
na našich pracoviskách sú oboznámení
všetci zamestnanci pri nástupe do
zamestnania.

Obr. Rekonštrukcia mesta Sabinov

(O pôsobení spoločností HT SH a CBR
na životné prostredie v rámci ich
činností sme písali v časopisoch 9/2014
a 10/2014.)

Naši robotníci sú pred nástupom
na pracovisko vybavení pracovnými
ochrannými prostriedkami (pracovný
odev a obuv, reflexné prvky, prilba,
rukavice).

3

Pre dodržiavanie bezpečnostných
noriem
realizujeme
okrem
preventívnych aj pravidelné kontrolné
a následne
represívne
opatrenia.
Bezpečnosť a ochrana zdravia na
pracoviskách je pre nás prioritou.

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. je
držiteľom
certifikátu
systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa normy STN
OHSAS 18001:2009.

Obr. Ilustračné foto

Máme vypracovanú Politiku
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri
práci, na stavbách máme zavedené
Plány bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci
s identifikáciou
možných
bezpečnostných a zdravotných rizík a
nástrojmi na ich elimináciu.

Obr. HT SH – rok 2014

Obr. CBR – rok 2015
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•

NOVINKY
apríl 2015

•

Kto sa dňa 26.4.2015 zúčastnil
Dobývania hradu 2015 na nádvorí
Šarišského hradu mohol si na
reklamných a navigačných tabuliach
všimnúť logo našej spoločnosti.

Nové stavby

V apríli pribudla do
výrobného programu stavba:

nášho
Sme radi, že sme prispeli
k úspešnému priebehu tohto podujatia.

Zavedenie efektívnych opatrení
na
dosiahnutie
zlepšenia
energetickej
hospodárnosti
výrobných objektov spoločnosti
MOSUPO J&M spol. s r.o.

•

Dobývanie Šarišského hradu
s našou podporou

Obnovujeme a rozširujeme
vozový a strojový park

Nárast objemu zákaziek aj vplyv
času
a prirodzeného
opotrebenia
vozového a strojového parku sú dôvody,
že pokračujeme v trende z minulého
roku a obnovujeme
a rozširujeme
vozový a strojový park.

Obr. nová posila nášho vozového parku – 2 ks
osemkoly
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Na konci apríla už pomaly
zabúdame na veľkonočnú pointu:
Pravda nakoniec zvíťazí. Otázka znie,
na ktorej strane budeš stáť.

ZÁVEROM

Hovoríme: „Iný už nebudem“, ale
myslíme tým, že sa nám nechce zmeniť,
nie že je to nemožné.
Hovoríme: „Svet sa zbláznil“, ale
iba tým zakrývame, ako často sa sami
vzdávame bez boja, hoci by boj
nemusel byť márny.
Hovoríme:
„Pravda
je
relatívna“, ale iba tak ospravedlňujeme,
že zoči voči realite uveríme radšej lži,
než by sme mali hľadať pravdu.
Za
dverami
netrpezlivo
podupkáva máj - čas lásky ... k hokeju :)
a vo vzduchu cítiť blízky príchod leta.
S ním sa blíži aj to naše ekosvipácke
leto: športové a turistické.

A ja sa opäť raz desím, ako
mohutne dokážeme pravdu prekrúcať,
zakrývať, prehliadať, aj ignorovať.
V našom mediálnom priestore
dnes málokto dokáže skríknuť, že cisár
je nahý. Tak len ďalej búšime do
nevinných a pred zločincami čistíme
chodníky. Hororové deja vu 25 rokov
po prebudení z nočnej mory.

Tak teda nie prvýkrát (a určite nie
naposledy) nás všetkých spoločne
povzbudzujem: prekonajme lenivosť
v nás. Nech nás jarné lúče májového
slnka vytiahnu z gauča do prírody.

S pravdou je to ale zložité aj
v našich malých životoch. Radi
hodnotíme iných a pritom sami
milosrdne
lužeme,
zatajujeme,
selektujeme, aj zapredávame dušu.
Stále platí: „Kto som, aby som
súdil.“ V povetrí však visí dôležitejšia
téza: „Klamstvom sa kúsok po kúsku
oberáš o dušu“.

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