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Žijeme
v dobe
pretlaku
informácií. Ak nie si obozretný a
pozorný, uviazneš v spleti zbytočností,
fám a lží. Treba vedieť selektovať,
filtrovať, nedôverovať bezvýhradne.

Rebríčky TOP 100 v stavebníctve 2-4
Sabinovský jarmok

5

Novinky

6-8

Záverom

9

Neužitočné informácie zaberajú
miesto v pamäti, znemožňujú nadhľad,
kazia dojem zo sveta. S nepotrebnými
informáciami je to ako s vágnymi
rozhovormi. Vedú sa, aby sa viedli, a
neprinášajú žiaden osoh.

Ale potom sú aj informácie, ktoré
majú cenu zlata. Vedel by o tom
rozprávať turista stratený v cudzom
meste. Dieťa s hlavou plnou zvedavých
otázok. Chorý človek hľadajúci liečbu
či liek na svoju chorobu. Burzový
špekulant pred konverziou koruny na
euro :)

Aké informácie prijímaš, aké
dávaš
ďalej?
Kde
sa
v tom
informačnom víre nachádzaš?

Snáď niečo poučné, inšpiratívne,
či zaujímavé nachádzate na stránkach
nášho časopisu. A dúfam, že nájdete aj
tentoraz. Príjemné čítanie.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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REBRÍČKY TOP 100
V STAVEBNÍCTVE

Časopis TREND už tradične
prináša rozsiahly rozbor stavebníctva aj
s rebríčkom TOP stavebných firiem
roku 2014 podľa zisku, tržieb, počtu
zamestnancov. Tentoraz našli tieto
informácie čitatelia v čísle 21/2015.
Prinášame krátky prehľad.

Tržby: Po 31. mieste za rok 2012 sme
v roku 2013 klesli do druhej
päťdesiatky. Za rok 2014 sme sa
v porovnaní tržieb umiestnili na 48.
mieste.

Priemerný počet zamestnancov: Po 32.
mieste za rok 2012 sme v roku 2013
klesli až takmer na 50. miesto. Za rok
2014 sme sa v porovnaní priemerného
počtu zamestnancov umiestnili na 46.
mieste.

Zisk po zdanení: Po 25. mieste za rok
2012 sme v roku 2013 klesli o pár miest
nižšie. Za rok 2014 sme sa v porovnaní
zisku po zdanení umiestnili na 43.
mieste.
Zdroj: časopis TREND č. 21/2015 z 28.5.2015
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Podniky stavebnej výroby podľa počtu
zamestnancov:

V júnovom
čísle
časopisu
EUROSTAV 6/2015 sa tiež zostavoval
rebríček TOP 100 firiem v stavebníctve
za predošlý rok.

Priemerný
evidenčný počet
zamestnancov

Podniky stavebnej výroby podľa tržieb
(v tis. EUR):

1

VÁHOSTAV-SK, a.s.

1 291

2

Doprastav, a.s.

1 201

3

Inžinierske stavby, a.s.

1 095

...
43

Tržby

2

STRABAG Pozemné
a inžinierske
234 739
staviteľstvo, s.r.o.
STRABAG, s.r.o.
169 863

3

Doprastav, a.s.

1

166 767

EKO SVIP, s.r.o.

13 004

Podniky stavebnej výroby
majetku (v tis. EUR):

24 543

9 334

1 432

Podniky stavebnej výroby podľa
výsledku hospodárenia (v tis. EUR):

2

MARCUS
INDUSTRY,
a.s.
Košice
STRABAG, s.r.o.

3

EUROVIA SK, a.s.

1

VH
z hospod.
činnosti

VH po
zdanení

3 942

2 935

3 589

16 616

3 532

2 775

EKO SVIP, s.r.o.

283

167

Majetok spolu
netto
212 657

1

STRABAG, s.r.o.

2

STRABAG Pozemné
a inžinierske
staviteľstvo, s.r.o.

192 676

3

VÁHOSTAV-SK, a.s.

147 382

...
50

EKO SVIP, s.r.o.

5 355

Podniky stavebnej výroby
rentability kapitálu (%):

podľa

Podiel VH
z hospodárskej
činnosti na
majetku

...
38

podľa

n

...
43 EKO SVIP, s.r.o.

66

Pridaná
hodnota

1
2
3

IZOLEX BAU, s.r.o.
Košice
MARCUS INDUSTRY,
a.s. Košice
ALPINE SLOVAKIA,
spol. s r.o.

45,51
27,82
23,23

...
28

3

EKO SVIP, s.r.o.

5,28

Podniky stavebnej výroby
produktivity práce (v EUR):

Podiel tržieb za
vlastné výkony
a tovar celom
na zamestnanca
1 090 615

1

INGOS, a.s., Poprad

2

MARCUS
INDUSTRY,
Košice

3

TINAMA, s.r.o.

872 200

EKO SVIP, s.r.o.

141 424

a.s.,

Časopis prináša aj pohľad na
vývoj slovenského stavebníctva za roky
2008-2014: pokles objemu zákaziek,
pokles tržieb, počtu zamestnancov,
počtu stavebných firiem a živnostníkov
na trhu.

podľa

936 240

Tabuľky a grafy jednoznačne
potvrdzujú,
že
stavebníctvo
na
Slovensku už niekoľko rokov po sebe
zaznamenáva „ústup z pozícií“.

...
45

V sumárnom rebríčku nás časopis
EUROSTAV zaradil na 45. miesto
s indexom
úspešnosti
0,771055.
Z pohľadu
tohto
rebríčka
je
najúspešnejšou
stavebnou
firmou
na Slovensku
STRABAG,
s.r.o.
Bratislava.

Zvlášť nás teší umiestnenie
v TOP
3
stavebných
firiem
v Prešovskom kraji v kategórii Stredné
podniky:
TABUĽKA 7 - STAVEBNÁ VÝROBA ZA ROK 2014:
TOP 3 v regiónoch
Malé podniky a
Stredné podniky
mikropodniky
Región /
TOP 3
(50 - 249
(menej ako 50
zamestnancov)
zamestnancov)
Prešovský
kraj
ARPROG, akciová
INGOS, a.s.,
1
spoločnosť,
Poprad
Poprad
2
BETPRES, s.r.o.,
CHEMOSTAV, a.s.,
Vranov nad Topľou Poprad
3

EKO SVIP, s.r.o.,
Sabinov

Zdroj údajov: časopis EUROSTAV č. 6/2015

merga, s.r.o.,
Snina
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SABINOVSKÝ JARMOK 2015

V dňoch 11.-13.6.2015 sa v rámci
Dní mesta Sabinov konal tradičný
Sabinovský jarmok.
Horúce
počasie,
preplnené
námestie, známe vône. Perníky
v celofáne, pestré farby balónov,
košíky a výrobky z dreva.
Pre tých, ktorí sa nemohli osobne
zúčastniť, prinášame malú fotogalériu.
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NOVINKY
jún 2015
•

Názov stavby

Nové stavby
programe

vo

Rozšírenie
Haniska

výrobnom

Prestavaný
objem v EUR bez
DPH
kanalizácie
658 tis. €

Do nášho výrobného programu
pribudli v júni stavba regenerácie obce:
Regenerácia
Torysa

obce

Obr. Výstavba kanalizácie v obci Haniska
Revitalizácia centra obce
Jakubova Voľa

a výstavba kanalizácie:

113 tis. €

Kanalizácia
a čistenie
odpadových vôd v meste
Turčianske
Teplice
a v regióne Horný Turiec:
Kanalizácia
Diviaky,
Kanalizácia
Turčiansky
Michal (ako subdodávateľ)

Obr. Detské ihrisko v obci Jakubova Voľa
•

Ukončené stavby v 1. polroku
2005

Regenerácia centra obce
Hraničné

143 tis. €

V máji a v júni sme úspešne
ukončili a odovzdali napríklad aj tieto
stavebné diela:

Obr. Práce realizované v obci Hraničné
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•

•

Povodne 2015

V posledné májové dni postihli
viaceré slovenské regióny záplavy.
Medzi obcami, ktoré v júni bojovali
s následkami silnej prietrže mračien,
bola aj obec Čirč v okrese Stará
Ľubovňa, v ktorej realizujeme výstavbu
protipovodňových opatrení.

Podpora hasičov DHZ Ražňany

Kúpou nových tričiek na preteky
sme
podporili
hasičov
DHZ
v Ražňanoch.
Prajeme
im
veľa
úspechov na hasičských súťažiach a čo
najmenej reálnych zásahov.

Obr. Ilustračná fotografia zo súťaže 31.5.2015,
zdroj Facebook: DHZ Ražňany
Obr. Ilustračná fotografia z realizácie stavby

•

Ešte 26.5.2015 sa na stavbe
uskutočnila
úspešná
kontrola
Ministerstva životného
prostredia,
a o pár dní neskôr preverilo stavbu aj
počasie.

Deň
stavbárov
a Turistický výstup 2015

2015

Deň stavbárov sa bude tento rok
konať v auguste. Presný termín včas
oznámime.
Rovnako ako aj termín, čas a
trasa augustového turistického výstupu
vo Vysokých Tatrách.

Dokončené úseky stavby valiaca
sa veľká voda nepoškodila. Na
odstraňovaní škôd na rozostavaných
úsekoch intenzívne pracujeme.

Tento
rok
bude
výstup
realizovaný vo viacerých alternatívach.
Bude teda vhodný pre zdatných aj
menej zdatných turistov a deti.
Všetci ste už teraz na obe akcie
leta pozvaní.
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Folklórne slávnosti
Lúka 2015

•

Krásna

Prešovský cyklomaratón

Dávame do pozornosti ďalšiu
zaujímavú letnú akciu: Prešovský
cyklomaratón, ktorý sa bude konať 29.
augusta 2015.

Prijmite pozvanie na Folklórne
slávnosti
v Krásnej
Lúke
dňa
12.7.2015.

Absolvujte na bicykloch trasu
Prešov – Gregorovce – Uzovce –
Šarišské Sokolovce – Orkucany –
Sabinov – Ražňany – Ostrovany –
Medzany – Veľký Šariš – Prešov
a potom sa príďte zabaviť na 1. cyklobál.

Pri príležitosti osláv 720. výročia
prvej zmienky o obci sa tu bude konať
Pamätnica Milana Kandráča. Bohatý
program začína o 13:00 hod.

Bližšie informácie nájdete na
www.cyklopresov.sk.
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ZÁVEROM
Je to totiž v našich pracovných
životoch rovnaké ako u športovcov pri
budovaní kondície. Najdôležitejšie pre
lepšie budúce výkony sú práve fázy
oddychu.

Skúste v Európe prejsť za krátky
čas zo severu čím viac na juh a na
našom malom Slovensku zo západu čím
ďalej na východ. Budete šokovaní tým,
ako sa spomalí čas.

A čo sa toho času týka: Zdá sa
nám, že ako starneme, aj čas beží akosi
rýchlejšie. Možno je to tým, že sme
zabudli objavovať čaro nepoznaného,
bojíme sa skúšať nevyskúšané, nevieme
prežívať naplno každý okamih.

Severský poriadok vo všetkom,
presnosť, precíznosť a dochvíľnosť
verzus grécke zaháľanie či španielske
siesty a fiesty.
Rýchly a rušný veľkomestský deň
verzus kukučkino kukanie zrána a
cvrlikanie svrčkov podvečer.

Záväzok tohto leta? Vrátiť sa
prežívaním voľných chvíľ do detstva.
(Ponúkame na to minimálne dve
príležitosti počas nášho ekosvipáckeho
leta.)

Naozaj si rýchlosť plynutia času
môžeš vybrať sám?
Ono je to asi skôr tak, že v danom
časopriestore beží čas stále príliš rýchlo.
Preto časom neradi plytváme a stále sa
niekam náhlime. Dôležitejšie však
je, ako potom nakladáme s časom
ušetreným.

Prajem všetkým krásne, radostné,
bezstarostné, veselé letné dovolenkové
dni. Oddýchnime si, aby sme
v septembri plní síl a elánu a v dobrej
kondícii
pokračovali
v plnení
tohtoročných výrobných plánov.

Sme na začiatku prázdninových a
dovolenkových mesiacov júl a august.
Na lúke dozrievajú lesné jahody
a v sade sa červenajú čerešne. Slnko
vyťahuje pehy na obraz tváre
a kúpaliská sa zapĺňajú.
EKO SVIP, s.r.o., 2015

Využime letné mesiace efektívne.
Na pohyb. Na relax. Na oddych.

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