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ÚVODNÍK

Začína  sa  Dňom detí.  Končí  sa
začiatkom  dvojmesačných  letných
prázdnin. K dobru mu treba pripočítať
bonus v podobe prvých letných dní. A je
to jasné: jún je pre mnohé školopovinné
deti  jeden  z  tých  obľúbenejších
mesiacov roka. 

Aký bol jún u nás vo firme? Nuž,
nie každý deň  je  nedeľa.  A nie každý
mesiac  prináša  takú  bohatú  ponuku
firemných  akcií  a  dôležitých  udalostí,
ako to bolo teraz v júni.

Po  nevýrazných  predošlých
účastiach na súťažiach strojníkov sa na
tej  ostatnej  konanej  začiatkom  júna
obaja  naši  súťažiaci  zamestnanci
umiestnili  v  prvej  desiatke.  Kto  nás
takto dobre reprezentoval? Prečítajte si.

O  výstave  AQUA  2014  v
Trenčíne  píšu  na  stránkach  nášho
časopisu naši kolegovia, ktorí sa na 20.
ročníku tejto vodárenskej výstavy v júni
zúčastnili.

Pozrite sa s nami aj na tradičný
júnový Sabinovský jarmok. Ako každý
rok,  ani  tentoraz  sme si  ho  nenechali
ujsť. 

Veľa zaujímavého sa dočítate aj v
júnových novinkách. Pekné leto!

šéfredaktorka
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SÚŤAŽ STROJNÍKOV
CATERPILLAR 2014

Pozvánka  na  Národné  kolo
Súťaže  strojníkov  Caterpillar  2014
hlásala, že ide o najnáročnejšiu súťaž na
planéte. Víťazi národných kôl z vyše 20
krajín  sveta  totiž  postupujú  do
svetového finále v anglickom Leicestri.

Jubilejný  15.  ročník  prestížnej
súťaže najlepších strojníkov Slovenska
sa  konal  v  sobotu  7.6.2014  v  areáli
Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici.

www.zeppelin.sk 

Meno a priezvisko výsledný čas

1. Matia Peter 199,75

2. Domik Robert 209,63

3. Linhart Patrik 211,87
... ... ...

8. Dzugas Pavol 264,92

9. Fech Peter 265,24
... ... ...

Obaja naši strojníci sa umiestnili
v konkurencii  takmer 50 strojníkov zo
Slovenska  v  prvej  desiatke.  Pavol
Dzugas  bol  8.,  Peter  Fech  bol  9.  Za
dobrú  reprezentáciu  firmy  im
ďakujeme. 

Vy  ostatní  sa  môžete  zúčastniť
aspoň  prostredníctvom  fotografií,  za
ktoré ďakujem Jozefovi Krausovi.
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VÝSTAVA AQUA 2014

V  dňoch  10.-12.6.2014  sa  v
priestoroch  trenčianskeho  výstaviska
EXPO  CENTER  konal  20.  ročník
medzinárodnej  výstavy  vodného
hospodárstva,  hydroenergetiky  a
ochrany  životného  prostredia,
komunálnej techniky a rozvoja miest a
obcí: AQUA 2014. 

Naši  kolegovia  z  výrobného,
technického a ekonomického oddelenia
sa  na  nej  zúčastnili  v  horúcu  stredu
11.6.2014. 

Pozrite sa, ako bolo. Prečítajte si
postrehy  a  názory  našich  firemných
účastníkov.

AQUA 2014 MOJIMI O ČAMI I.
(Ing. Ladislav Jaroščák, stavbyvedúci)

Na tejto výstave som bol prvýkrát
a každý si  našiel,  myslím,  niečo nové,
čo  mu  pomôže  vo  zvyšovaní  svojej
odbornosti. 

Na  to  že  to  bol  jubilejný  20.
ročník,  mi  chýbala  u vystavovateľov
a organizátorov  väčšia  atraktivita  pri
prezentácii.
 

Ale  určite  to bola pre odbornú
verejnosť  zaoberajúcu  sa  vodným
hospodárstvom príležitosť na stretnutie
s obchodnými  partnermi  a výmenu
súčasných  poznatkov  na  trhu  v tomto
odbore. 

Pre  mňa  osobne  to  bola  aj
možnosť  spoznávať  sa  so  svojimi
kolegami. 
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AQUA 2014 MOJIMI O ČAMI II.
(Ing. Peter Eliáš, stavbyvedúci)

 Výstava AQUA  2014  prebiehala
štandardne, tak ako každý rok. 

Videli  sme  pre  nás  zaujímave
spoločnosti  ako  Zábojník,  Campri,
Hulín,  s  ktorými  som  ja  osobne
spolupracoval  alebo  pracoval  s  ich
produktami.  Ďalej  sme  stretli  našich
bývalých  alebo  súčasných  partnerov
ako VSEP, KK a zástupcov VVS GR KE.

Po prehliadke výstaviska sme si
dali  spoločný  kvalitný  obed  a
absolvovali cestu späť domov, tentoraz
bez poruchy vozidla, aspoň čo sa našej
posádky týka.

AQUA 2014 MOJIMI O ČAMI III.
(Ing. Peter Bujňák, zástupca výkonného
riaditeľa)

Výstava  bola  nezáživná  a
nezaujímavá. Slabý bol obsah, záber aj
organizácia,  chýbala mi  tam technika,
nejaké  novinky  a výnimočné
technológie. 

Prínos  to  bol  asi  len  pre  tých,
ktorí  potrebovali  dotiahnuť  detaily
objednávok  materiálov,  či  posilniť
vzťahy. 

Ešteže  som  tam  stretol  zopár
spolužiakov z BA,  ináč  by  to  bola asi
iba strata času.
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AQUA 2014 MOJIMI O ČAMI IV.
(Ing. Štefan Bujňák, ekonomické odd. -
analýzy)

Moja  účasť  na  výstave  tohto
zamerania  mala  svoju  premiéru,  ale
celkový  výsledok  nenaplnil  moje
očakávanie:

-  táto  výstava  mi  skôr
pripomínala  obchodné  stretnutia
zástupcov  predajcov s  odberateľmi
svojich výrobkov,

-  na  výstave  mi  chýbali
prezentácie  mechanizácie  potrebnej  k
realizácií stavebných  prác,  širšia
ponuka potrieb pre domácnosti,

-  podmienky  výstavy
(klimatizácia,  sprievodné  programy,
občerstvenie atď.) boli nepostačujúce.

Ďakujem  za  všetky  vaše  názory  a
postrehy.  Ďakujem  aj  za  bohatý  a
kvalitný obrazový materiál.
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SABINOVSKÝ JARMOK 2014

Pre  nás,  ktorí  v  Sabinove
pracujeme, žijeme a sme, je Sabinovský
jarmok  stabilnou  súčasťou  júnových
dní. Tento rok sa v dňoch 12.-14.6.2014
konal  jeho  42.  ročník.  V  piatok
trinásteho sme aj my splynuli s davom,
ochutnali špeciality a zažili tak jarmok
na vlastnej koži.

Každá minca, aj tá jarmočná, má
dve strany. Uvoľnená veselá atmosféra
a  dopravné  obmedzenia.  Kolotoče  a
šoférske  šomranie  na  plne  obsadené
parkoviská.  Sladkosť  cukrovej  vaty  či
trdelníkov a hneď vedľa vôňa pečených
klobások. Voľne poletujúce balóny a vo
vzduchu sparno a horúčava. 

Na všetko sa dá dívať rôzne. Čo
prevažuje pri hodnotení jarmoku u vás?

Priznávam sa bez mučenia: u mňa
vyhráva  šoférske  šomranie.  Preto  si
počas  jarmočných  dní  radšej  vezmem
fotoaparát a snažím sa pozerať na celý
ten virvar inou optikou. 
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RADY A TIPY  
EXCEL / CALC I.

Tabuľkový procesor to je zjednodušene
povedané  mimoriadne  výkonná
kalkulačka  ponúkajúca  možnosti
realizácie  najzložitejších  výpočtov,
tvorby  najrôznejších  prehľadov  a
vytvárania výpovedných grafov. 

A bola by škoda obmedziť  používanie
excelu/calcu len na tvorbu tabuliek či na
jednoduché  matematické  operácie.
Tento program toho ponúka oveľa viac. 

1/  AUTOMATICKÉ  UKLADANIE
DÁT
Použitie: nástroj  na  ochranu
vytvoreného  dokumentu  pred
nečakaným  zatvorením  súboru
(napríklad  z  dôvodu  výpadku
elektrickej  energie)  a  pred  stratou
údajov

Postup  EXCEL: v  hlavnom  menu
programu  zvoliť  panel  SÚBOR  -
Možnosti  -  Uložiť  -  Informácie  o
automatickom obnovení uložiť každých
min. - zvoliť interval ukladania.

Postup  CALC: v  hlavnom  menu
programu  zvoliť  panel  NÁSTROJE  -
Možnosti - Načítať/Uložiť - Všeobecné
-  Zvoliť  interval  ukladania  v  Auto
Recovery v minútach

2/  VLOŽENIE  LISTU  Z  INÉHO
SÚBORU
Použitie: spojenie tabuliek z viacerých
súborov do jedného súboru, vložený list
bude vernou kópiou originálu

Postup  EXCEL: nachádzame  sa  v
pôvodnom  súbore,  z  ktorého  chceme
kopírovať  list inam. Klikneme pravým
tlačidlom  na  list,  ktorý  chceme
kopírovať  -  zaškrtneme  možnosť:
Vytvoriť kópiu - vyberieme ktorý list a
kam chceme kopírovať. 

Postup CALC: nachádzame sa v novom
súbore, do ktorého chceme vložiť list z
iného  súboru.  V  hlavnom  menu
programu zvoliť  panel VLOŽIŤ  -  List
zo súboru - vybrať súbor v PC - vybrať
konkrétny list z iného súboru - vybrať
uloženie pred/za aktuálny list

 
3/  OZNAČENIE  BUNIEK
SKUPINOVÉ A SELEKTÍVNE
Použitie: potreba naraz označiť viacero
buniek, buď viac buniek nachádzajúcich
sa vedľa seba - skupina buniek,  alebo
viac  buniek  nachádzajúcich  sa  v
dokumente na rôznych pozíciách

Postup  EXCEL/ CALC: Skupinové
označenie:  bunky sa nachádzajú vedľa
seba:  kliknúť  na  prvú  označovanú
bunku - stlačiť a držať SHIFT (znak na
klávesnici  ↑)  a  kliknúť  na  poslednú
označovanú bunku.
Selektívne označenie viacerých buniek:
kliknúť  na prvú bunku, stlačiť  a držať
CRTL  a  označovať  ďalšie  vyberané
bunky. 

4/  FORMÁT  BUNKY A FORMÁT
STRANY
Použitie: nastavenie vhodného formátu
bunky  a  strany  uľahčí  prácu  s
dokumentom pri jeho tvorbe a tlači
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4.1. Formát bunky
Použitie: formátovať môžeme:
- číslo - zvolíme, či  číslo v bunke má
byť chápané ako text, %, €, dátum, čas,
a pod. 
- písmo a efekty pre písmo - vyberieme
typ a veľkosť písma, farbu, umiestnenie
- zarovnanie - umožní prispôsobiť text v
bunke  bez  zmeny  veľkosti  bunky,
rozdelí  text  v  bunke tak,  aby bol  text
čitateľný, alebo zmení smerovanie textu
-  okraje/orámovanie  -  vytvoríme  rám
bunke alebo celej tabuľke
-  pozadie/výplň  -  môžeme  farebne
označiť vybrané bunky

Postup  EXCEL: v  hlavnom  menu
programu  zvoliť  panel  DOMOV.
Jednotlivé záložky na paneli umožňujú
formátovať bunku, ktorá je označená.

Postup  CALC: v  hlavnom  menu
programu  zvoliť  panel  FORMÁT  -
BUNKY.  Jednotlivé  záložky na paneli
umožňujú  formátovať  bunku,  ktorá  je
označená.

4.2. Formát strany
Použitie: formátovať môžeme:
- veľkosť papiera (A4, A5, ...)
- orientáciu (na šírku/na výšku)
- okraje
- hlavičku/pätu
- oblasť tlače a usporiadanie dokumentu
na zvolený počet strán

Postup  EXCEL: v  hlavnom  menu
programu zvoliť  panel  ROZLOŽENIE
STRANY. Jednotlivé záložky na paneli
umožňujú  formátovať  stranu
dokumentu.

Postup  CALC: v  hlavnom  menu
programu  zvoliť  panel  FORMÁT  -
STRANA. Jednotlivé záložky na paneli
umožňujú  formátovať  stranu
dokumentu.

(Pokračovanie v ďalších číslach časopisu.)
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NOVINKY
jún 2014

• Medzinárodný  deň  detí  v
košickej ZOO 1.6.2014

Tešíme  sa,  že  si  deti  našich
zamestnancov  svoj  Medzinárodný  deň
užili  naplno.  V  košickej  ZOO,  medzi
viac i menej exotickými zvieratami, aj v
Dinoparku medzi tými najexotickejšími
z exotických: dinosaurami.  

Hádam,  prečo  deti  fascinujú  a
zaujímajú  práve  tieto  dávno  vyhynuté
tvory.  Je  v  tom  túžba  po  poznaní
nepoznaného? Alebo príležitosť naplno
zapojiť fantáziu? 

Zdá sa mi, že toto nám dospelým
chýba: nechceme sa už učiť nič nové a
nechce sa nám rozmýšľať. Aká škoda!

• Nová  internetová  stránka
www.ekosvip.sk

Už o niekoľko dní sa po zadaní
adresy  www.ekosvip.sk  do
internetového  prehliadača  objaví  na
obrazovke  vášho  počítača  naša  nová
internetová stránka. Bude modernejšia,
prehľadnejšia. Vizuálne zaujímavejšia. 

Veríme, že na nej  všetci  nájdete
hľadané informácie.

• Nová  internetová  stránka
www.htsh.sk

Redizajnom  prešla  v  júni  aj
internetová  stránka  firmy  HT  SH.
Okrem  týchto  zmien  pripravila
spoločnosť  aj  zníženie  cien  všetkých
frakcií  štrku  pre  maloodberateľov.
Klikajte, čítajte, kupujte.
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ZÁVEROM

Že Zem nie  je  stredom vesmíru
tvrdil  Mikuláš  Kopernik  už  v  15.
storočí.  O  storočie  neskôr  povedal
Galileo Galilei slávnu vetu: A predsa sa
točí. 

Navzdory tomu, čo si  namýšľali
králi a cisári, títo múdri ľudia už dávno
vedeli,  že je niečo väčšie, dôležitejšie,
múdrejšie,  ako  sú  oni  sami,  hoci  aj
najmúdrejší z múdrych.

Dnes žijeme v sebastrednej dobe.
Tu  už  nejde  nikomu  o  nič,  lebo
každému ide len o seba samého. 

Dvíhame hlavu pyšne do výšav.
Zabúdame, že len prázdne klasy stoja v
poli  vystreté  ako vojaci.  Tie  plné,  tie,
ktoré prinášajú úrodu, sa pokorne koria
k zemi.

Každú  vetu  začíname  zámenom
"ja" a všetko vzťahujeme len voči sebe.
V  tomto  našom  zameraní  na  vlastné
dobro je niečo ako všeobecné dobro len
smiešnym pojmom.

Apatia spojená s egocentrizmom.

Pamätáte  si  niekto  na  slová
Hemingwaya  o  tom,  komu  zvonia  do
hrobu? "... nikto nie je ostrovom samým
pre seba ..."

Je to tak v živote i  v práci. Nie
sme izolovaní jedinci, ktorí na prežitie
nepotrebujú nič len seba. 

Veď  aj  to krásne podobenstvo o
pekle a o nebi ukazuje, že sme stavaní
na  spoluprácu.  V  nebi  sa  ľudia
navzájom kŕmili  dlhými lyžicami.  A v
pekle hynuli od hladu, lebo si tie dlhé
lyžice  chceli  nasmerovať  iba  do
vlastných úst.

Takže  keď  v  najbližší  pondelok
pôjdete  do  práce,  porozmýšľajte,  ako
zlepšiť  seba  a  svoju  prácu,  aby  ste
pomohli celku a v konečnom dôsledku
opäť sebe. 

Lebo to, čo robíme, čo hovoríme,
ako sa správame, sa k nám vracia ako
bumerang.

EKO SVIP, s.r.o., 2014

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktor 

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