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ÚVODNÍK  
 
 

Bojíme sa plniť si sny. Splnený 
sen alebo dosiahnutý cieľ máme 
zafixovaný niekde v hlave ako 
niečo definitívne. A slovo koniec nám 
naháňa hrôzu. 
 

A pritom je to tak, že všetko 
v živote, čo sa končí, končí sa preto, 
aby uvoľnilo miesto niečomu novému. 
Úplne presne o tom „spieva“ :) raper 
Kali: „Cieľ zdolaný, díky, čaute, stojím 
zas na novom štarte.“ 
 
  
 Počas roka sa my všetci vo firme 
spoločne snažíme, aby sme dosiahli 
firemné ciele a splnili výrobné plány. 
A potom sa rok uzavrie. Cieľ je 
dosiahnutý. Plán splnený. A nastupuje 
zvláštny smútok víťazov :) 
 
 
 Našťastie, prichádzajú nové ciele 
a nové plány. Len nová stavbárska 
sezóna sa tento rok nie a nie rozbehnúť. 
Tak prestupujeme na mieste a čakáme 
na ostrý štart.  
 

Nakoniec, aj toto môže byť 
príležitosť. Ako vlastne čokoľvek, čo sa 
nám v živote stane i nestane. Záleží od 
uhla pohľadu. 
 
 
 

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka 
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REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV 
V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE 
EKO SVIP-u v Sabinove 
 
 
Keď nás stretne nejaká zlá či 
nepríjemná udalosť a všetci okolo 
hovoria, že to prejde, alebo že všetko 
zlé je na niečo dobré, vtedy tomu 
spojeniu zväčša nerozumieme 
a nevieme ho akceptovať. 
 
Ale s odstupom času pochopíme, že 
všetko, čo sa nám v životoch deje, sa 
deje pre niečo a kvôli niečomu. 
 
 
Keď nám v závere minulého roka 
zhorela časť zasadačky, v rámci prác na 
odstraňovaní škôd sa vedenie rozhodlo 
zrealizovať dávnejší plán na 
preorganizovanie umiestnenia 
jednotlivých oddelení v administratívnej 
budove (niečo sme už naznačili 
v minulom čísle časopisu). 
 
Pozrite sa na to, ako sa zmenou detailov 
mení charakter priestoru. A ako možno 
multifunkčne využiť multifunkčný 
priestor. Vyberáme z nášho foto archívu 
rôzne zábery našej bývalej zasadačky.  
 
 
Mávali sme tu porady vedenia, aj 
celofiremné stretnutia k závažným 
témam. Keby steny vedeli rozprávať, 
možno by nám pripomenuli aj to, čo 
sme my sami už zabudli :) 
 
Slávili sme tu narodeniny a životné 
jubileá, aj 15. výročie vzniku firmy. A 
podlaha si veru pamätala rôzne tanečné 
kreácie :) 

 
V roku 2011 poslúžila zasadačka ako 
školiaca miestnosť. Absolvovali sme tu 
všetky školenia v rámci nášho 
vzdelávacieho projektu. 
 
 

 
Zasadačka v roku 2011 – školiaca miestnosť 
 
 
Prebehla tu nejedna daňová kontrola 
a nejeden audit.  
 
 
Mnohí sme tu od roku 2012 
niekoľkokrát darovali krv. 
 

 
Zasadačka v r. 2013 – mobilné darovanie krvi 

 
 
Koncoročná zabíjačka sa sem 
presťahovala v roku 2014 z menších 
priestorov v susednej budove.  
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A nakoniec, práve po zabíjačke 
minuloročnej a následných stavebných 
úpravách, sa tá miestnosť prestala volať 
firemnou zasadačkou. 
 
 

 
Zasadačka v r. 2014 – zabíjačka  

 
 

 
Zasadačka v r. 2015 – po požiari 

 
 
Zasadačka na poschodí mala teda čosi 
odžité.  
 
Veríme, že po zrealizovaní plánov 
a návrhov, bude naša nová zasadačka 
miestom na konštruktívne porady, 
kreatívne pracovné stretnutia, priateľské 
firemné posedenia. 
 
 
Dovtedy vám prinášame aspoň pár 
vizualizácií. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
(Za obrázky budúcej zasadačky ďakujem Slavovi 
Viazankovi.) 
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REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV 
V BUDOVE CBR v Rožkovanoch 
 
 
Aj budovy majú svoju minulosť. 
Prevádzková budova v Rožkovanoch, 
ktorá dnes slúži firme CBR, má tú svoju 
tiež.  

 
 

Keď v roku 2015 prešla budova 
rekonštrukciou, vznikli tu pekné 
kancelárske a reprezentačné priestory 
spoločnosti. Veď posúďte sami. 
 
 
 

 
Kancelária konateľa 

 
 

 
Kancelária č. 2 

 
 
 

 
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA HT SH 
v Šarišských Michaľanoch 
 
 
A do tretice príbeh o škaredom káčatku: 
ako sa zo starej budovy v Šarišských 
Michaľanoch stala labuť. 
 
V roku 2011, keď sa  prevádzka 
štrkovne HT SH sťahovala do 
Šarišských Michalian, tu stála len 
neprívetivá, značne zdevastovaná 
budova. Od roku 2014 je pohľad na 
prevádzkovú budovu firmy HT SH 
neporovnateľne krajší. 
 
 

 
Začiatok rekonštrukcie r. 2011 

 
 

 
Prevádzková budova po rekonštrukcii v r. 2014 
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NOVINKY 
máj 2016 
 

• Výsledky hospodárenia rok 
2015 
 
V rekordnom roku slovenského 

stavebníctva, v roku 2015, sme aj my 
zaznamenali najvyšší dosiahnutý obrat 
v oblasti realizácie stavebných prác 
v celej histórii našej spoločnosti. 
 

 
 

Údaje za spoločnosti HT SH 
a CBR sú zatiaľ predbežné. 

 

 
 

 

• Rozšírenie strojového 
a vozového parku spoločnosti 
CBR 
 
 
V uplynulých mesiacoch a dňoch 

rozšírila spoločnosť CBR s.r.o. svoj 
vozový a strojový park o tieto nové 
prírastky: 
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• Stavba roka 2015 
 
 

Výsledky 21. ročníka súťaže 
Stavba roka 2015 boli vyhlásené ešte 
v mesiaci apríl.  
 

Hlavnú cenu udelenú odbornou 
porotou získala novostavba 
Multifunkčný komplex CITY ARENA, 
Trnava.  
 

 
Obr. CITY ARENA (zdroj: www.stavbaroka.eu) 
 
 

Ide o komplex futbalového 
štadiónu a nákupného centra 
nachádzajúci sa na okraji centrálnej 
mestskej zóny. 
 

Táto stavba získala zároveň aj 
Cenu Slovenskej komory stavebných 
inžinierov za najlepšie projektové 
riešenie stavebného diela a Cenu Zväzu 
stavebných podnikateľov Slovenska za 
vysokú kvalitu stavebnej realizácie. 
 
 

 
Cenu verejnosti v tejto súťaži 

získala stavba: Vyhliadková veža Tokaj, 
Malá Tŕňa. 
 

 
Obr. Vyhliadková veža Tokaj (zdroj: 
www.stavbaroka.eu) 
 
 

• Nové stavby vo výrobnom 
programe na rok 2016 

 
V máji 2016 pribudli do nášho 

výrobného programu stavby: 
 
 
 
 
 
 
 

• Pozor na podozrivé emaily od 
neznámych odosielateľov 
 
Upozorňujeme opätovne TH 

pracovníkov: neotvárajte podozrivé 
emaily a ich prílohy od neznámych 
odosielateľov. Práve emailom sa totiž 
šíri škodlivý kód, ktorý môže ohroziť 
váš počítač a dáta v ňom uložené. (viď: 
http://tech.sme.sk/c/20174974/slovensk
o-opat-ohrozuje-skodlivy-kod-ktory-
pyta-vypalne.html)  
 

„Krásna Lúka – kanalizácia“  
 

„Giraltovce – Zhybka pod 
Topľou“ 
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ZÁVEROM  
 
 
 „Už nie je čo povedať, veď 
všetky slová tu už boli...“ (Jana 
Kirschner) 
 
 

Keď dôjdu farby v tube 
a vyčerpajú sa tóny piesne, keď sa minú 
slová a splnia sa sny ... čo bude potom?  
 

Čo bude potom... Nič. Len budeš 
musieť začať odznova. 
 
 

Ako umelec, ktorý práve 
dokončil svoje dielo. Zasa je na 
začiatku. Stojí pred bielym plátnom, 
prázdnou notovou osnovou, čistým 
nepopísaným hárkom papiera.  
 

Ako športovec, ktorý získal 
olympijskú medailu, strelil rozhodujúci 
gól, vyliezol na vrchol sveta. Za 
každým cieľom ho čaká nový štart. 
 
 

Celý náš život je vlastne kolobeh 
zápasov. Bojujeme o niečo, za niečo, 
proti niečomu. Bojujeme za seba, za 
iných, aj so sebou samými. A vieme, že 
každé víťazstvo prinesie okrem 
vavrínového venca aj novú hodenú 
rukavicu. 
 
 

Rovnako, ako keď človek vstáva 
po zlyhaniach a pádoch, aj život po 
dosiahnutí stanovenej životnej méty si 
vyžaduje vnútornú silu.  
 

 
 

Nájsť zmysel ďalšej námahy, 
dôvod na ďalšie snaženie sa, zdroj 
odhodlania a zanietenia, aj motiváciu 
rásť a zlepšovať sa. 
 
 

Nech sú nám naše dosiahnuté 
ciele a splnené sny inšpiráciou na 
kladenie a dosahovanie nových cieľov, 
na snívanie a plnenie nových snov. 
 
 
 

Nech je to ako s tými ruskými 
matrioškami: Otvoríš jednu a objavíš 
v nej ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKO SVIP, s.r.o., 2016 
zverejnené na: www.ekosvip.sk 

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


