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ÚVODNÍK

Neostať  zarazene  stáť,  keď  sa
vám nič nedarí. Nepoddať sa, keď vám
tečie  do  topánok.  Nevzdávať  sa  snov,
keď vám chcú ukradnúť nádej.

Utŕžiť prehru s hrdosťou leva. A s
jeho  bojovnosťou  zvládnuť  nepriazne
osudu.  Tešiť  sa,  keď  sa treba tešiť,  a
smútiť, keď je na to čas.

Možno sa to zdá byť  hlúpe, ale
tomuto všetkému môže naučiť šport.

Máj opäť raz patril v slovenských
obývačkách,  krčmách  i  kanceláriách
hokeju.  Prečítajte  si,  ako  sme
majstrovstvá sveta 2013 vnímali my.

Tohtoročný  šampionát
jednoznačne dokázal, že rozdiely medzi
krajinami  sa  strácajú  už  aj  v  hokeji.
Akoby  sa  svet  zmenšoval  a  hranice
strácali na význame. Hocikto môže byť
dobrý v hocičom.

Pozrite  sa  s  nami  na  európske
stavebníctvo cez objektívne čísla, i cez
subjektívne  poznania.  Nechajte  sa
unášať  cestovaním  prstom  po  mape
Európy. 

Na  záver  prinášame  prvé
informácie o Ekosvipáckom športovom
lete 2013. Opäť nás čaká veľa športu a
veľa zábavy.

šéfredaktorka
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STAVEBNÍCTVO V EÚ

Stavebníctvo  je  najväčším
priemyselným  zamestnávateľom  v
Európe,  v  roku 2011 v  tomto  sektore
pracovalo  14,6  mil.  osôb,  čo
predstavuje  7%  z  celkovej
zamestnanosti  a  30,7%  z  pracovných
miest v priemysle.

Stavebníctvo  v  EÚ  dosiahlo  v
roku 2011 obrat 1 208 mld. EUR, čo je
9,6 % HDP EÚ-27.

Na  celkovej  zamestnanosti  sa
stavebníctvo  v  roku  2011  v  SR
podieľalo  7,5%. Podiel  stavebníctva v
SR na tvorbe HDP predstavoval v roku
2011 8,5%. 

Podiel  stavebníctva  v  roku  2010  na  tvorbe
HDP v niektorých krajinách EÚ:

krajina podiel na HDP v %

Malta 3,4

Maďarsko 4,0

Nemecko 4,1

Grécko 4,2

Belgicko 5,3

Holandsko 5,3

Švédsko 5,4

Írsko 5,5

Luxembursko 5,6

Estónsko 5,8

Taliansko 6,0

Portugalsko 6,0

Veľká Británia 6,1

Fínsko 6,7

Slovinsko 6,8

Rakúsko 6,9

Česko 6,9

Poľsko 7,1

Cyprus 7,2

Bulharsko 8,1

Rumunsko 9,8

Španielsko 10,2

Ako  riešiť  ekonomickú  a
hospodársku krízu  v  Európe? Jeden z
názorov  rozšírených  medzi  politikmi,
ekonómami,  laikmi  aj  odborníkmi  na
všetko v Európskej komisii je: zastaviť
škrty. 

V  tejto  súvislosti  sa  najviac
skloňujú štátne výdavky v stavebníctve.
Stavať,  stavať  a  stavať  ešte  viac.
Výstavba  je  totiž  aj  symbolom
optimizmu.

Lenže.  Nechceme  týmto,
namiesto liečenia príčin krízy, prelepiť
jej dôsledky leukoplastom?

Európska  únia  to  je  dnes  viac
byrokracia ako idea. Máme smernice a
nariadenia, všetko je harmonizované a
legislatívne  ošetrené.  Ale  v  boji  s
realitou je nám to nič platné.

Zmyslom  Európskej  únie  by
nemalo  byť  stieranie  rozdielov,
jednoliatosť  kultúr,  jazyka,  či
harmonizácia života a diktát nariadení.

Každá krajina v EÚ je totiž iná.
A  vďaka  tomu  každá  môže  byť
inšpiráciou  a  obohatením  pre  tie
ostatné. 
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CESTOU NECESTOU
… po európskych stavbách

Ponúkame  pár  záberov  a
osobných  postrehov.  O  stavbách,
stavbároch a stavebníctve v európskych
metropolách, mestách a mestečkách. 

Grécke Meteory 2002

Vysoko na skalách, takmer v oblakoch.
Meteory. Kláštory  dodnes  obývané
mníchmi.  V  symbióze  si  tu  žijú  svoj
pomalý život v rýchlom svete.

Neveriacky sa pozeráme. A lámeme si
hlavu.  Ako  sa  podarilo  postaviť  na
tomto pustom mieste, takto na skalách,
vôbec nejaké budovy?

Taliansky Rím 2006

Večné  mesto  s  krásnymi  stavbami.
Všetky  jeho  architektonické  skvosty
dýchajú históriou, dýchajú duchovnom.

Majestátnosť  Kolosea. Unikátnosť
otvoru v kupole Panteónu. Strohá krása
a sila atmosféry  Chrámu sv. Pavla.  V
Ríme je čo obdivovať. 

Veže  Kostola Najsvätejšej  Trojice,  ku
ktorému  vedú  slávne  Španielske
schody, boli v rekonštrukcii. A stavebné
práce prebiehali aj v kostole na Piazza
Navona.

Z Ríma ešte jedna zaujímavosť.  Pitná
voda je tu dostupná doslova na každom
kroku a zadarmo.

Chorvátsky Dubrovník 2010

Kontrast  turistického  letoviska  a
krásneho historického mesta. Aj toto je
Chorvátsko.

Hradby,  ktoré  mali  chrániť,  dnes
ponúkajú  pohľad  na  nové  strechy
starých  domov.  Na  polorozpadnuté
staré budovy,  stále  obývaného starého
Dubrovníka. 
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Švédsky Štokholm 2010

Kráľovské  mesto  sa  chystalo  na
kráľovskú svadbu následníčky trónu. 

Rozkopávky  na  mnohých  miestach
starého  mesta.  Odstavené  stavebné
stroje. Ale aj plné pracovné nasadenie
robotníkov.  Bola  nedeľa.  A  tu  sa
pracovalo. Termíny sa jednoducho majú
plniť.

Zaujímavou  modernou  „stavbou“
Štokholmu  je  bar  postavený  celý  z
ľadu.  Na  druhej  strane  barikády  zasa
stojí  Múzeum Vasa – stará stroskotaná
vojnová loď vytiahnutá na breh, aby sa
z nej stalo múzeum.

V nočnom svetle  ukázala  svoju  krásu
modernistická veža Sergels Torg, ale aj
budova  Štokholmskej  radnice,  kde  sa
každoročne  odovzdávajú  Nobelove
ceny.

Španielska Granada 2011

Pevnosť Alhambra je mix kresťanského
a moslimského sveta. 

Vyrástla  na  kopci  nad  španielskym
mestom  Granada.  Záhadu,  ako  sa  v
minulosti  dopravovala voda systémom
akvaduktov  vysoko  hore  až  do
pevnosti,  sme  nevyriešili.  Isté  je,  že
Alhambra  ponúka  krásne  nádvoria  s
jazerami, fontánami, zeleňou.

Dômyselné  a  zarážajúco  jednoduché.
Také boli tienidlá proti silnému slnku v
uličkách  Granady.  Natiahnuté  plachty
prichytené  na  oproti  sebe  stojacich
budovách ako nonstop slnečník. 
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Francúzsky Paríž 2011

Eiffelova veža – gýčovito krásna „kopa
železa“  je  symbolom Paríža.  Očarí  a
omámi, lebo je dôkazom, že ste naozaj
v Paríži. 

Notoricky  známa  katedrála  Notre-
Dame.  Krémovo  biela  bazilika  Sacre
Coeur  s Montmartrom plným farieb a
umenia.  V  záhradách  vo  Versailles
akoby  len  včera  trávil  chvíle  Kráľ
Slnko.

Najmodernejšia  parížska  štvrť  La
Défense  ponúka  odrazy  výškových
budov  vo  výškových  budovách.  Na
presklených stenách sa tu hrá hra svetla
a zrkadla.

Anglický Londýn 2013

V Londýne sa snúbi história a moderno.
Tower Bridge, Big Ben, Buckinghamský
palác.  Londýnske  oko,  najvyššia
budova  v  Európe:  Sharp a  lanovka
Emirates Air Line. 

Škoda  len,  že  výhľad  z  lanovky
postavenej  kvôli  vlaňajšej  olympiáde
neponúka žiadne skvelé panorámy.
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TIPOVACIA SÚ ŤAŽ

Z  európskeho  ekonomického  a
stavbárskeho fóra, poďme na hokejové
štadióny.  Fínsko  a  Švédsko  –  dve
severské  hokejové  veľmoci  patria  v
Európskej únii k tým úspešnejším aj na
poli  hospodárskom.  A práve  tuto,  na
severe  Európy,  sa  druhý  rok  po  sebe
konali MS v ľadovom hokeji. 

Vyraďovacia  fáza  MS  v  hokeji
2013 sa začala 16.5.2013 o 12:00 hod.
A my  sme do  tohto  termínu  tipovali,
hokejistom  ktorej  krajiny  budú  po
poslednom  šampionátovom  hvizde  na
krku visieť zlaté medaily.

Tu sú naše tipy:

tipujúci tip na víťaza

Marcela Bujňáková Rusko

Milka Lazoríková Švédsko

Ing. Roman Seliga Kanada

Štefan Olejník Kanada

Jozef Kraus Kanada

Ing. Peter Eliáš Rusko

Peter Berdis Slovensko

Mgr. Marián Kaperák Rusko

Ing. Štefan Bujňák Rusko

Ing. František Kočiško Slovensko

Ing. Martin Sedlák Slovensko

Ing. Anton Bujňák * Švajčiarsko
*Pozn. tip z 18.5.2013, 15:20 hod.

Poznámky po štvrťfinálových zápasoch:

Na  prekvapenie  všetkých  Rusi  s
ľahkosťou  podľahli  tímu  USA  a
suverénne Švajčiarsko vyradilo Čechov.

Na naše sklamanie prehralo Slovensko
s Fínskom. Pri bojovnom výkone a po
zmazaní manka 3 gólov chýbal našim
hráčom ešte kúsoček šťastia.

Švédsko  zdolalo  Kanadu  v
samostatných nájazdoch.

Už vo štvrtok večer tak bolo jasné, že
absolútna väčšina našich tipov nevyšla. 

Poznámky po semifinálových zápasoch:

Človek by čakal napätie a skvelý hokej.
Ale  prvé semifinále:  derby Švédsko  -
Fínsko  prinieslo  len  poloprázdne
tribúny v štokholmskej hale Globen a
víťazstvo domácich Švédov 3:0.

V  druhom  semifinále  pokračovali
Švajčiari v spanilej jazde až k víťazstvu
3:0 nad USA a postupu do finále.

Po záverečnom dni MS:

O bronz:  Najprv  dali  dva  góly  USA.
Potom  dva  góly  Fínsko.  Ale  až
predĺženie a samostatné nájazdy urobili
zápas  napínavým.  Z  bronzu  sa  tešili
Američania.

O  zlato:  Švédsko  po  27  rokoch
prelomilo  prekliatie  domácich  tímov,
ktorým  sa  nedarilo  získať  titul  na
domácom  ľade.  Švédski  hokejisti
porazili vo finále Švajčiarov 5:1 a tešili
sa deviatykrát z titulu majstrov sveta.

Aj  Švajčiari  však  postupom do  finále
vyrovnali svoj najlepší výsledok na MS
– striebro z  roku 1935.  Z medaily  sa
tešili po 60 rokoch.
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Vyhodnotenie tipovacej súťaže:

Jediný  správny  tip.  Švédom  verila
hokejová fanúšička Milka Lazoríková.
K úspešnému tipovaniu blahoželáme.

ANKETA K MS V HOKEJI 2013

Konečné  8.  miesto  po  smutnej
štvrťfinálovej prehre. To je umiestnenie
Slovenska  na  MS  v  hokeji  2013  vo
Švédsku a Fínsku. 

Hoci  tento  rok  nebola  na  konci
slovenská  medailová  oslava,  hokej
sledovalo  mnoho  Slovákov,  i  mnoho
našich kolegov. Preto sme sa ich opýtali
na ich hodnotenie turnaja.

1. Najlepší hokejista turnaja? 
2. Najlepší tím turnaja? 
3. Najlepší  slovenský  hokejista  na
turnaji? 
4. Najlepší  slovenský  zápas  na
turnaji?
5. Ako hodnotíte výkon a výsledok
slovenského  mužstva?  Čo  chýbalo
alebo kto chýbal Slovákom k postupu
do semifinále?

Ing. Štefan Bujňák, analýzy a controlling:

1. Bratia  Sedinovci  –  svojim
príchodom  dokázali  vyburcovať
mužstvo k maximálnemu výkonu,
ich hra v kolektíve bola základom
majstrovského  titulu  (využívanie
presilových hier).

2. Švajčiarsko-  za  predvedenú  hru
počas celého turnaja boli super.

3. Radivojevič  –  bolo  vidieť  jeho
profesionálny prístup k zápasom,
zodpovednosť  a hlavne
spoľahlivosť.

4. Hoci  som  ho  nevidel:  zápas
s USA.  To  bol  príklad  ako  má
naše mužstvo  príkladne bojovať.
Výsledkom sa splnil cieľ postupu
medzi osem najlepších.  

5. Mužstvo  zložené  z vekovo  aj
starších  hráčov  nemalo  zlý
začiatok.  Potom  prišiel  útlm:
prehra  s Lotyšskom,  Rakúskom,
Ruskom,  super  zápas  s USA
a nakoniec  smoliarsky  zápas
s Fínskom  o postup  medzi  silnú
štvorku.  Aj  napriek  prehre  bolo
vidieť  silu  mužstva.  Otočiť  stav
z 0:3  na  3:3  nedokáže  každé
mužstvo.
Mužstvu  chýbala  osobnosť
brankárskej  jednotky,  typický
zakončovateľ (Gaborík, Hossa) a
v neposlednom  rade  viacej
mladšej  ohnivej  krvi  (Tatár,
Pánik).
Klobúk  dole  pred
zodpovednosťou  Mira  Šatana,
hoci  mal  herný  výpadok  a jeho
zdravotný  stav  nebol  najlepší,
dokázal  podľa  svojich  možnosti
mládežníkom  ako  sa  bojuje  za
Slovensko.          

Emília Lazoríková, odd. MTZ: 

1. Mne  sa  najviac  páčil  Fín
Kontiola, lebo bol všade tam kde
mal byť,  vedel predvídať a čítať
z hry,  bol vždy o  krok vpred.
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2. Ja  som  Švédov  tipovala  aj  za
celkových  víťazov  šampionátu.
Švedský tím  celkovo pôsobí vždy
vyrovnane. Ich hra sa dá pozerať,
dynamicky  rýchlo  vedia
spracovať  prihrávky,  ktoré   sú
presne cielené a tie ich koncovky
no  jedná  báseň  –  obrazne
povedané.

3. Najlepší z našich – celkom sa mi
pozdával Tomáš Záborský – je to
mladý  chalan,   spolu  s Daňom
a ostatnými  mladými  by  vedel
vniesť  dravosť  a rýchlosť  do
nášho hokeja.

4. Bolo  to  ešte  v skupine,  kde  sa
rozhodovalo  o postupe  do
štvrťfinále,  kde sme vyhrali  nad
USA  4:1,  tam  sme  vedeli
zmobilizovať všetky sily a dať ich
do hry. 

5. Neprináleží mi hodnotiť – možno
chýbal  kúsok  srdca,  či  viac
chcenia  alebo  mladej  dravosti,
možno aj kúsok šťastia.

Štefan  Olejník,  obchodno-technický
riaditeľ:

1. Gabriel  Landeskog  –  SWE  –
neviem, či  pokazil  vôbec nejakú
prihrávku, v 20 rokoch hokejista
s absolútne geniálnym hokejovým
myslením  (v  19  rokoch  kapitán
Colorado  Avalanche  NHL  –
najmladší v histórii) a ešte bratia
Sedinovci, ale tých už poznáme ...

2. Švédsko  –  pretože  na  tomto
turnaji ako jedno z mála mužstiev
hrali  HOKEJ  v pravom  slova
zmysle  –  kombinácie,  systém,
tvorivosť  a nie  deštrukcia.
Výborné  individuality  a aj
napriek tomu skvelý team.

3. Andrej  Sekera  –  dôvody  sme
videli všetci.

4. SVK-USA na hru našich sa dalo
pozerať – hrali so srdcom.

5. Hodnotenie:  nesklamali,
neprekvapili.  Jasne  sa  ukázalo,
že bez hráčov z NHL to budeme
mať stále veľmi ťažké... Brankári
sklamali  a obrancovia ešte viac.
Aj napriek takému hodnoteniu si
myslím,  že  na  postup  do
semifinále  nám  chýbalo  iba
šťastie.

Jozef  Kraus,  správca  dvora  a
majetku:

1. Bratia  Sedinovci  zo  Švédska.
Prečo? Boli najväčším prínosom
v mužstve Švédov.

2. Najväčším  prekvapením  týchto
majstrovstiev bolo Švajčiarsko.

3. Záborský  –  dával  zo  seba
maximum  v súbojoch  s
protivníkom.

4. Slovensko  –  USA,  všetko  im
vychádzalo  v súboji  v náš
prospech.

5. Tabuľka  zodpovedá  nášmu
výkonu.
Slovenskému  mužstvu  chýbal
vodcovský  typ,  ktorý  by  ich
nabudil k lepšiemu výkonu.
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Ing. Marcela Bujňáková, marketing:

1. Fín Kontiola. Bol ako víchor na
ľade. 

2. Švajčiarsko.  Lebo  zdolali  v
základnej  skupine  všetkých  a
postupom  do  finále  prekonali
samých seba. 

3. Branko  Radivojevič  preto,  ako
hral,  bojoval,  tešil  sa  i  smútil
naplno. Andrej Sekera preto, ako
držal našu obranu, často i útok a
celkovú hru nad vodou.  

4. Štvrťfinálový zápas proti Fínsku,
aj napriek prehre. To, ako sme sa
dokázali  vrátiť  do  hry, nevzdať
sa. 

5. Výkon  ako  na  hojdačke.  Darilo
sa  i  nedarilo.  Rozhodne  však
tento tím nebol sklamaním.
Daňou  za  mladícku  rýchlosť  a
dravosť, bolo málo skúseností. A
v  rozhodujúcich  chvíľach  vo
štvrťfinále  nám  chýbal  kúsok
šťastia na hokejkách.

HOKEJOVÁ BODKA

Hokejoví  fanúšikovia  to  iste
vedia,  ale  aj  pre  tých  ostatných
prinášame dobrú správu:

Rok 2014 bude mať
dve hokejové top udalosti sezóny!

Najprv  budeme  v  termíne  8.-
23.2.2014 s napätím sledovať hokejový
turnaj za účasti najlepších hráčov sveta
pod  olympijským  ohňom  v  ruskom
Soči.

A v termíne 9.-26.5.2014 budeme
fandiť našim na Majstrovstvách sveta v
bieloruskom Minsku.

EKOSVIPÁCKE ŠPORTOVÉ LETO
2013

• Deň detí 2013
„Na bicykli za krásami nášho kraja“

termín: 1.6.2013 (sobota)
oficiálny začiatok: 11:00 hod
miesto: Tichý Potok, vojenské pásmo

 V sobotu 1.júna 2013 pozývame
všetkých  našich  zamestnancov,  ich
manželky, manželov a ratolesti na výlet
do prírody. 

Privezieme sa do Tichého Potoka,
zraz o 11:00 hod.  pri  miestnej  krčme.
Tu odstavíme autá a  vydáme sa  smer
vojenské  pásmo  na  bicykloch
(nenáročná trasa) alebo aj peši.

Na  ohni  si  opečieme  dobroty  v
spomienkovom  areáli  zaniknutej  obce
Blažov,  kde  sa  deti  môžu  dosýta
vyšantiť v krásnej prírode. 
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• Deň stavbárov 2013
„Pohybom k zdraviu“ 

termín: júl 2013 
oficiálny začiatok: 9:00 hod
miesto: Krásna Lúka, ihrisko

Ako  sa  už  stalo  tradíciou,
začiatkom  júla  si  pripomenieme  Deň
stavbárov. Heslo podujatia „Pohybom k
zdraviu“  naplníme  v  športových
disciplínach:  streľba,  stolný  tenis  a
futbal. Presný termín sa upresní.

• Túra vo Vysokých Tatrách
„Turistickým  chodníčkom  až  k
oblakom“ 

termín: 29.8.2013 
celkový čas: cca. 8 hod.
miesto:  Vysoké  Tatry,  vysokohorská
túra

Minuloročný  úspešný  výstup  na
Rysy  odštartoval  tradíciu  firemných
výstupov 29.augusta. O tom: kam, kedy
a  ako  to  bude  tento  rok,  sa  včas
dozviete. Dovtedy pracujte na kondičke.

NOVINKY
máj 2013

• VODKA  2013  –  18.
medzinárodný  veľtrh
VODOVODY - KANALIZACE

Na pozvanie našich obchodných
partnerov  z  Českej  republiky  sa  na
veľtrhu v Prahe v dňoch 21.-22.5.2013
zúčastnili zástupcovia našej spoločnosti.
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ZÁVEROM

Život sa nežije a hokej sa nehrá
na  šance.  Pri  konečnom zúčtovaní  sa
nikto  nepýta  na  dobrý  úmysel  a  na
snahu.  Dôležitý  je  výsledok:
uspel/neuspel.

Ale  nie  je  to  trochu  málo?
Neoberáme  sa  takýmto  strohým
hodnotením o radosť z maličkostí?

A pritom nám k radosti treba len
obyčajný vyhraný hokejový  zápas nad
USA. Alebo len pekný gól v súperovej
sieti. 

Alebo úsmev v  očiach detí.  Ich
veselý smiech či pokojný spánok.

Práve  deti  dokážu  žiť  tak,  ako
sme my dospelí  zabudli.  K šťastiu im
stačí málo. A aj to málo im vydrží dlho.
Deti  sú  zásobárňou šťastia  aj  pre  nás
dospelých.

Preto im venujte svoj  čas. Lebo
čo im dáte vy dnes, to vám oni vrátia v
budúcnosti.

Tak napríklad vezmite svoje deti
na naše športové akcie. Ukážte im krásu
prírody so sedla bicykla. Ukážte im svet
z tatranských štítov.

Prajem pekné leto.

EKO SVIP, s.r.o., 2013

Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor 

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