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ÚVODNÍK

Zdá  sa  mi,  že  prežívame  každú
aktuálnu udalos�  intenzívnejšie ako to,
�o už len bolo. Tá istá modrá sa zdá by�
dnes „modrejšia“ ako bola v�era. Také
isté pekné sa zdá by� krajším ako bolo
vlani. 

Aj terajšie zlo sa zdá by� horším,
ako  to  zlé,  �o  bolo,  pominulo  a
prebolelo. 

Záplavy po výdatných  zrážkach,
ktoré  za�iatkom  mesiaca  potrápili
viacero európskych krajín, sa nám zdali
by�  ni�ivejšie  a  hroznejšie  ako  tie  z
predošlých rokov.

Lenže: zlo je stále zlom. Nezáleží
na  tom,  ko�kým  �u�om  zni�ila  voda
domy.  Už  pri  jedinom  zatopenom  sa
s�ahuje  hrdlo  bezmocnos�ou.  Nezáleží
ani na po�te obetí. Už jediný vyhasnutý
�udský život je nutné oplaka�.

Ale  potom platí  aj  to,  že  nie  je
dôležité ži� dlho, ale ži� naplno.

Mesto  Sabinov  ponúka
každoro�ne  svojim  obyvate�om,
pracovníkom,  návštevníkom i  turistom
možnos�  pookria�  pri �udovej hudbe a
kultúre  po�as  Dní  mesta  a
Sabinovského  jarmoku.  V  tomto  �ísle
�asopisu  vám  prinášame  reportáž  z
tohto krásneho podujatia.

šéfredaktorka
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POVODNE 2013

Nemecko,  Rakúsko,  Slovensko,
Ma�arsko,  �esko,  Po�sko.  To  nie  je
menoslov stredoeurópskych štátov. Ale
zoznam  krajín,  ktoré  boli  za�iatkom
júna sužované povod�ami.

S  napätím  sme  sledovali
televízne zábery z Prahy �i Bratislavy.
Lamentovali  sme  nad  vylievajúcim sa
desa�metrovým Dunajom. 

�utovali  sme  �udí,  ktorým
zatopilo domy, a oni sami museli by� v
záujme ochrany života evakuovaní.  

Ale  ke�  opadne  vysoká  voda,
nezabudnime  sa  pýta�.  Naozaj  to
muselo  takto  by�?  Nedá  sa  lepšie,
ú�innejšie  preventívne  chráni�  pred
ve�kou vodou? �o viac sa dalo a malo
urobi�?

Ke� rieka odplaví vodu �alej do
mora,  ke�  slnko  vysuší  premo�enú
zem,  ke�  sa  vy�íslia  škody.  Ke�  si
�udia  vydýchnu  po  od�erpaní  vody  z
obýva�iek.... bude �as na riešenia. Aby
nabudúce nebolo zasa raz neskoro.

Poznámka: Horú�avy v druhej polovici

mesiaca priniesli silné búrky a výdatné

nárazové  dažde.  Naše  stavby

protipovod�ovej  ochrany,  ktoré

aktuálne  realizujeme,  úspešne  prešli

prvou  skúškou  „oh�om“...  vlastne

lepšie by bolo poveda�: prvou skúškou

„vodou“.

REBRÍ�KY STAVEBNÝCH
FIRIEM ZA ROK 2012

�asopis  TREND pripojil  k  �íslu
20/2013  prílohu  TREND  TOP  V
STAVEBNÍCTVE  A REALITÁCH  za
rok  2012.  V  rebrí�koch  najvä�ších
stavebných  firiem  figuruje  aj
spolo�nos� EKO SVIP, s.r.o. 

TREND – tržby

Pod�a kritéria výška tržieb  sme
sa  posunuli  z  vla�ajšieho  58.  na  31.
miesto, s tržbami v roku 2012 vo výške
11,271 mil. EUR, �o predstavuje nárast
tržieb oproti roku 2011 o takmer 33 %.
Lídrom  tohto  rebrí�ka  je  spolo�nos�
Doprastav, a.s.

TREND – zisk po zdanení

So  ziskom  po  zdanení  116  tis.
EUR sme sa v tomto rebrí�ku umiestnili
na  25.  mieste.  Lídrom  je  spolo�nos�
Strabag s.r.o. 
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TREND  –  priemerný  po�et

zamestnancov

Priemerný  evidovaný  po�et
zamestnancov  66  v  roku  2012  nás
zaradil  na  32.  miesto  tohto  rebrí�ka.
Lídrom  v  zamestnávaní  je  spolo�nos�
Doprastav, a.s.

V  júni  zverejnil  svoj  tradi�ný
rebrí�ek  firiem  zostavený  na  základe
hospodárskych  výsledkov za  rok  2012
aj �asopis EUROSTAV. 

EUROSTAV

Od roku 2006 do roku 2008 sme
sa  vzh�adom  na  dosiahnutý  obrat
nedostali do TOP 50 stavebných firiem.

Obrat v roku 2009 by nás radil na
49. miesto, v roku 2010 na 44. miesto.
V týchto rokoch sme sa však v rebrí�ku
�asopisu EUROSTAV neobjavili. Vlani
sme  sa  výškou  obratu  zaradili  na  35.
miesto.

zdroj: www.casopiseurostav.sk/top-100 a

ú�tovníctvo firmy

Pod�a  údajov  uvedených  v
Preh�ade  stavebníctva  za  rok  2012  a
Špeciálu TOP 100 sa spolo�nos�  EKO
SVIP,  s.r.o.,  umiestnila  v  jednotlivých
kategóriách nasledovne:

ukazovate� umiestnenie
rok 2011

umiestnenie
rok 2012

pod�a dosiahnutých
tržieb

35. 29.

pod�a výsledku
hospodárenia

31. 24.

pod�a po�tu
zamestnancov

36. 32.

pod�a majetku 38. 32.

pod�a produktivity
práce

37. 16.

pod�a rentability
kapitálu

27. 19.
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DNI SABINOVA A 
41. SABINOVSKÝ JARMOK

Je  jún.  Predprázdninová  nálada
naplnila  vzduch.  Vraciam sa  úsmevmi
do svojich školských �ias a chví�ami vo
mne opä� ožíva napätie z blížiaceho sa
leta.

Sabinovský jarmok je už mnoho
rokov  neodmyslite�nou  sú�as�ou  tejto
júnovej  nálady.  Tentoraz  sa  konal  v
d�och 13.-15.6.2013.

Nenechala som si ujs� príležitos�
vidie�,  zaži�,  okúsi�  tohtoro�ný,  v
poradí už 41. Sabinovský jarmok. 

Remeselný trh

kde: centrum mesta

Obdivuhodné  výtvory  �udských
rúk. Varešky a misky z dreva. Košíky z
prútia. Veru, ako návrat do starých �ias
pôsobil  tovar  v  stánkoch  v  tejto  �asti
námestia.

Sabinovský jarmok

kde: centrum mesta

Je  piatok  14.6.2013.  Ako mnohí
kolegovia  aj  ja  sa  vyberám  do  ulíc
Sabinova. 

Pre  centrum  mesta  platí  už  od
utorka  dopravná  uzávera.  Spolu  s
preplnenými parkoviskami to vyvoláva
každoro�né frflanie vodi�ov. 

Semafor nahradili farebné balóny.
Vo  vzduchu  sa  vznáša  sladká  vô�a
cukrovej  vaty,  z  grilov  stúpa  dym.  A
predajné  stánky  zmenili  námestie  na
nepoznanie. 
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Predieram sa  množstvom �udí  a
pomedzi nich sledujem ponúkaný tovar.
Záclony,  oble�enie,  ru�ne  vyrobené
pomôcky do domácnosti, aj hra�ky pre
deti. Sladkosti, medovina, jedlo a pivo.

Je horúce júnové sparno a koloto�
41.  ro�níka  Sabinovského  jarmoku  sa
to�í naplno.

H�adám  tie�  v  popolud�ajšej
horú�ave  a  krotím  sa  v  ponosoch  na
po�asie. Dáž�  by bol predsa len horší
spolo�ník.

Zblízka i z�aleka sa do Sabinova
zbiehajú  deti,  mladí,  dospelí  aj  starší.
Jedni kvôli zábave, iní kvôli nákupom,
�alší pre atmosféru.

Ja  však  mesto  opúš�am.  Na
víkend mám už iné plány, do ktorých sa
horúce preplnené námestie jednoducho
nezmestí. 

Navyše, o rok je tu jarmok zase
so  všetkými  svojimi  krásami  a
lákadlami. Nech sa teda organizátorom
vydarí  minimálne  tak,  ako  ten
tohtoro�ný.

NOVINKY
jún 2013

• Ekosvipácke  športové  leto
2013: De� detí 

     „Na bicykli za krásami nášho kraja“

Nepriaznivé  predpovede  po�asia
sa  naplnili,  ke�  v  to  prvojúnové
sobot�ajšie predpoludnie lialo chví�ami
ako z krhly. 

Naša úvodná letná akcia bola teda
zrušená.

Verím  však,  že  v  prípade
priaznivého  po�asia  v  lete  sa  nájdu
záujemcovia  a  akcia  sa  zrealizuje  v
náhradnom termíne.

• Pozvánka na De� stavbárov

Pozývame  všetkých
zamestnancov  firiem  EKO  SVIP,
HTSH,  CBR,  na  druhú  akciu
športového  leta:  DE�  STAVBÁROV,
4.júla 2013 o 8:00 hod. na futbalovom
ihrisku v Krásnej Lúke.

“Pohybom k zdraviu“ je podtitul
nášho  športového  d�a.  Prí�te  si
zašportova�,  zrelaxova�  sa,  oddýchnu�
si.  

Stre�ba  zo  vzduchovky,  stolný
tenis  a  volejbal  sú  ponúkané  športové
disciplíny.  Spolu  budeme  fandi�
futbalistom  „EKO  SVIP“  v  žltých
dresoch,  ktorí  sa  pokúsia  oplati�
„výberu  starostovia  a  primátori“
vla�ajšiu prehru.
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Okrem iného sa môžete teši�  na
vystúpenie mladej folklórnej skupiny z
Krásnej  Lúky  ŠENVIŽAN,  ktorá
pokra�uje  v  krásnej  tradícii  svojich
dedov.  �udovými  pies�ami  spieva
život.

• Ukon�ené stavby

V máji a júni 2013 bola úspešne
ukon�ená a odovzdaná objednávate�ovi
stavba:

• Polyfunk�ný dom v Sabinove

Výstavba Polyfunk�ného domu v
Sabinove  bola  ukon�ená.  Bytová  �as�
bola  skolaudovaná  v  januári  2013,
polyfunk�ná �as� v máji 2013.

Obr. Námestie Slobody 22, 24, 26, Sabinov 

pôvodný stav r. 2007

aktuálny stav r. 2013

15 bytov odkúpi Mesto Sabinov z
prostriedkov  Štátneho  fondu  rozvoja
bývania  a  bude  ich  využíva�  ako
nájomné byty. 

Ostávajúcich  7  bytov  je  k
dispozícii na predaj:

ozna�enie bytu rozloha po�et izieb

5-1 E 79,68 m2 3

10-1 J 67,57 m2 2

11-1 K 73,01 m2 3

13-2 B 71,44 m2 2

16-2 E 79,68 m2 3

21-2 J 67,57 m2 2

22-2 K 73,01 m2 3
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Pre bližšie informácie o možnosti
kúpy bytov odporú�ame:

www.byvaniesabinov.blogspot.com,   
e-mail: investabm@gmail.com

tel.: 0907 955 033.

• EKO SVIP na Facebooku

Sociálna  sie�  je  priestor  na
stretávanie  sa,  aj  na  odovzdávanie
informácií.  Od júna má aj  EKO SVIP
svoj  facebook-ovský  profil:  Eko  Svip

Sro.

Prostredníctvom  facebooku
budeme  zverej�ova�  informácie  pre
zamestnancov,  publikova�  firemný
�asopis, ale aj �aka� na vaše podnety a
názory.

ZÁVEROM

Školáci  sa  tešia  na  �alšie
dvojmesa�né  prázdniny.  Dospeláci
smútia,  ako  rýchlo  im  ubehol  �alší
polrok  života.  A  všetci  ob�as  radi
hútame, �o by bolo keby.

Keby  bolo  keby.  Žilo  by  sa  za
tmy a dni by boli nocou. Všetko by sa
krútilo  okolo  priate�ov.  Ve�ne  s
osemnástkou  v  ob�ianke,  ve�ne  na
prázdninách. 

Keby  bolo  keby.  Neboli  by
povinnosti  a  úlohy.  Odpadlo  by  ranné
vstávanie a ve�erná únava. 

Keby  bolo  keby.  Už  by  si  to
možno  ani  nebol  ty.  Všetky  tvoje
starosti  a  radosti  �a formujú.  Nútia  �a
h�ada� riešenia. Dávajú zmysel tvojmu
životu.  

A všetko, �o sa stane i nestane má
svoj  dôvod.  Aj  prehry  a  pády,  aj
„pokašlané“ šance patria k životu. 

A  nakoniec,  náš  život  je  tak
trochu  ako  tá  voda.  Krásne  pomaly
plynie a vzápätí nepokojne buráca. A to
je predsa lepšie ako nuda. Alebo?

EKO SVIP, s.r.o., 2013

Ing. Marcela Buj�áková

šéfredaktor 

Pripomienky, námety a reakcie môžete posiela�

na e-mail: marketing@ekosvip.sk. 

www.facebook.com (Eko Svip Sro)
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