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ÚVODNÍK  
 
 

Scéna z ľubovoľnej slovenskej 
domácnosti v ostatných dňoch: Muž 
s napätím sleduje zápolenia najlepších 
európskych futbalových tímov. Žena 
s napätím očakáva koniec toho 
mesačného šialenstva. 
  

Majstrovstvá Európy vo futbale 
2016 vo Francúzsku preveria nejeden 
vzťah :) Aj samotné Francúzsko však 
prechádza ťažkou skúškou. Zvládne 
zabezpečiť bezpečnosť futbalového 
sveta?  

 
 My sme sa našich kolegov – 
futbalových fanúšikov opýtali na ich 
hodnotenie doterajšieho priebehu 
turnaja a výkonu slovenského tímu pod 
vedením trénera Jána Kozáka. 
 
 
 V júni sme navštívili svetový 
veľtrh pre vodu, odpadovú vodu 
a odpadové hospodárstvo IFAT 2016 
v Mníchove. Prečítajte si, ako to tam 
vyzeralo a čo nás zaujalo. 
 
 
 Jún patrí tradične aj zhodnoteniu 
predošlého roku a porovnaniu firiem 
pôsobiacich v slovenskom stavebníctve. 
Prečítajte si, ako sme obstáli. 
 
 

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka 
컘 
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IFAT 2016 
31.5.-2.6.2016, Mníchov 
 

 
 

Svoje postrehy z návštevy výstavy IFAT 
v Mníchove píšu naši kolegovia. 
 
 
 
POSTREHY Z IFAT 2016 I. 
(autor: Ing. Martin Sedlák) 
 

50. ročník IFAT dával jasný 
signál do celého sveta, ako by sme mali 
využívať zdroje našej planéty 
udržateľným spôsobom.  
 

Medzinárodný veľtrh IFAT 
ponúkol vysoko kvalitný program po 
organizačnej aj vystavovateľskej 
stránke.  3000 vystavovateľov a 
výstavný priestor o viac ako 230 000 
metrov štvorcových v oblasti 
environmentálnych technológii prinášal 
každému návštevníkovi obrovský 
priestor na spoznávanie nových 
technológii a nadväzovania nových 
kontaktov.  
 

Na výstave takého veľkého 
rozsahu som bol prvýkrát, a preto pre 
mňa najväčším lákadlom bolo 
vystavovanie a prezentácia nových 
inovácii, produktov a služieb. Jednou z 
firiem, ktorá nám svoje priekopnícke 
technológie odprezentovala bola aj 
firma VAG, ktorej prezentácia ma veľmi 
zaujala. 

 

 
Spomeniem hydrant, ktorý bude 

detekovať pomocou senzorov chyby na 
potrubí, hlásiť prípadne poruchy alebo 
nelegálne odbery. Použitím tejto 
technológie v praxi bude jednoduchšie 
nájsť a opraviť poruchu. 

 
 

 
Obr. Hydrant na detekciu porúch 

 
 
Veľtrh prináša v oblasti vody, 

kanalizácie, odpadov a nakladania so 
surovinami návštevníkovi ucelený 
pohľad na danú problematiku. Na záver 
by som sa rád poďakoval za možnosť 
zúčastniť sa tejto výstavy.  Prajem si, 
aby si to mohli v budúcnosti užiť aj 
ostatní zamestnanci firmy EKO SVIP. 
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POSTREHY Z IFAT 2016 II. 
(autor: Ing. Peter Bujňák) 
 

Možnosť vidieť výstavu IFAT 
2016 - pravdepodobne najväčšiu 
vodárenskú výstavu v Európe - ma 
oslovila od úplného začiatku. Nakoľko 
som sa z rodinných dôvodov nemohol 
zúčastniť výstavy BAUMA 2016, bola 
výstava IFAT 2016 dobrou náhradou.  

 
Výstava venovaná vodárenstvu a 

vodohospodárstvu bola obrovská, 
famózna a veľmi dobre zorganizovaná. 
Výstava sa odohrávala na obrovskej 
ploche s veľkým množstvom vystavenej 
techniky a materiálov.  

 
Organizátori perfektne oddelili 

jednotlivé odvetvia vodárenstva (kanál, 
voda, odpady, labáky, čistiaca 
technika,... )  

 
Všetky stánky prekvitali 

novinkami, ale aj dobre známymi 
materiálmi a výrobkami. Čerpali sme 
inšpiráciu nie len z noviniek, ale aj 
možností na opravy potrubí, 
monitorovania potrubí, bezvýkopové 
opravy, čistenie a tlakovanie potrubí, 
použitie PVC materiálov a iných.   

Výstava mala veľmi priateľskú 
atmosféru, prezentujúci boli ústretoví a 
ochotní prekonávať bariéry (hlavne tú 
jazykovú). 
 

A záver? Chvíľka príjemného 
oddychu, mnoho inšpirácií čo do 
realizácií aj do technológií. Prekonať 
vzdialenosť sa oplatilo, teším sa na 
repete. 
 
 
 
 
FUTBALOVÉ EURO 2016  
ANKETA 
 

 
 

 
Zápasy Slovenska na ME 2016: 
Základná skupina 
11.6.2016    SR : Wales     1 : 2 
15.6.2016  SR : Rusko     2 : 1 
20.6.2016    SR : Anglicko     0 : 0 
 
Osemfinále  
26.6.2016  SR : Nemecko  0 : 3 
 
 
Poznáte najčastejšiu provokačnú otázku 
žien, keď vidia zanietenie mužov pri 
sledovaní futbalu? No: že prečo sa 
všetci tí dvadsiati chlapi na trávniku 
naháňajú za jednou loptou :) 
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Priznávame, že ženy futbalu zväčša 
nerozumejú. Na druhej strane, počas 
týchto ME mnohé ženy zápasy 
slovenských futbalistov sledovali 
a úprimne fandili. Po vypadnutí 
Slovenska v osemfinále však boli rady, 
že sa ich muži vrátia späť do reality :)  
 
 
Do našej ankety sa tentoraz zapojili len 
naši kolegovia. Tu sú ich fundované 
odpovede na anketové otázky. Za 
všetky názory ďakujem. 
 
1. Zhodnoťte vystúpenie slovenského 

futbalového tímu v základnej skupine 
(môžete 2-3 vetami okomentovať 
jednotlivé zápasy: s Walesom, s 
Ruskom, s Anglickom) a v osemfinále 
s Nemeckom 

2. Kto bol najlepším slovenským 
futbalistom na ME (môžu byť aj 
viacerí) a prečo? Kto zo slovenských 
futbalistov podľa vás najviac sklamal 
a zaostal za očakávaniami? 

3. Čo bolo rozhodujúce pre naše 
konečné umiestnenie? 

4. Tipnite si: kto bude novým majstrom 
Európy vo futbale? 

5. Pridajte celkové hodnotenie turnaja: 
kvalita tímov, najlepší hráč, najväčší 
kiks rozhodcov, fanúšikovia v 
hľadisku, a pod. 

 
 
 
Ľubomír Valku čák, majster CBR:  
 
1. Wales – dobrý zápas. Rusko 
a Anglicko – výborné nasadenie 
a chcenie vyhrať. Nemecko – 
katastrofa, vedia hrať aj lepšie. 
 

2. Podľa mňa Kozáčik, Hamšík, Škrtel 
patrili k tým najlepším. Sklamanie boli 
Weiss a Ďurica. 
 
3. Ťažko povedať ... únava, slabé 
nasadenie jednotlivcov, atď. 
 
4. Myslím si, že Nemecko. 
 
 
Slavomír Viazanko, rozpočtár, 
prípravár ES: 
 
1. Škoda, že sme hneď z úvodného 
duelu proti Walesu vyšli naprázdno - 
bez bodového zisku.... Myslím, že práve 
tento zápas bol kľúčovým. (Asi chýbalo 
futbalové šťastíčko) 
 S Ruskom, myslím si, že sme 
hrali vyrovnanú partiu, aj keď sme 
zvíťazili, ale pri našom prvom góle som 
mal pocit, že naši si povedali : „Ok, to 
stačí!“ To, že dal Hamšík krásny gól, 
bola len čerešnička na torte, ktorá 
znamenala zisk troch bodov.  
 Anglicko bolo pre nás tvrdým 
orieškom. Obrancovia mali možnosť 
ukázať svoje prednosti, a tak sa aj stalo. 
Škrtel dokázal, že patrí medzi svetovú 
elitu stopérov. Škoda, že brejky nám 
nevychádzali. 
 Nemecko? Ja si osobne myslím, 
že naši sa uspokojili s postupom zo 
skupiny. Hoci si v kabíne povedali : 
„Dáme do toho všetko!“ No na trávniku 
sa odovzdali súperovi. (Chýbalo tam 
srdce, myšlienka...) 
 
2. Určite najlepším hráčom nášho tímu 
bol Marek Hamšík. Toľko čiernej 
roboty urobil na ihrisku,  a k tomu 
futbalové myslenie...  
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Taktiež príjemne prekvapil 21 
ročný Ondrej Duda, hoci je mladým 
futbalistom, ukázal svoje kvality 
nekompromisného strelca. (Gól proti 
Walesu).  

Samozrejme nesmiem zabudnúť 
na brankára Kozáčika. Myslím, že mal 
veľmi krásne momenty a v 
rozhodujúcich okamihoch podržal 
národný tím. 
 
3. Nemecký tím je ťažkým súperom aj 
pre futbalovú elitu tobôž pre Slovensko. 
Viacerí hráči sa vyjadrili, že boli nad 
naše sily. Keby sme vyhrali nad 
Walesom, v osemfinále by bol možno 
ľahší súper.   
 
4. Prajem to Islandu, aj keď to sa im 
určite nepodarí. Ale mojimi horúcimi 
tipmi sú - Taliansko a Francúzsko to 
bude finále... 
 
 
 
Miro Luká č, vedúci prevádzky Šar. 
Michaľany, HT SH: 
 
1. Myslím si, že zápasy nášho mužstva 
zodpovedali ich momentálnej 
výkonnosti. Asi to mohlo byť lepšie 
v útoku, ale asi na to nemáme potrebné 
typy hráčov. 
 
2. Všetci podali výkony, ktoré 
zodpovedajú ich kvalitám a asi ten 
Hamšík je u nás iste najlepší. 
 
3. Tak keby sme toho viac ukázali 
v útoku, možno k nám nemusel byť 
pavúk taký krutý (Nemecko) a mali by 
sme väčšiu šancu postúpiť ďalej. 
 

4. Páči sa mi Belgicko, tak dúfam, že 
bude aspoň vo finále. 
 
5. Úroveň všetkých mužstiev sa 
vyrovnáva, tak aj kvalita celého turnaja 
je dosť dobrá. Rozhodcovia v celku nie 
sú ozdobou turnaja, ale pri takom 
rýchlom nasadení a filmovaní hviezd 
všetko ani postrehnúť nemôžu. 
Atmosféra na štadiónoch musí byť 
perfektná, diváci robia krásnu 
atmosféru. 
 
 
 
SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO 
V ROKU 2015 A REBRÍČEK TOP 
100 STAVEBNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
 
 
Júnové číslo časopisu EUROSTAV 
patrilo tradične hodnoteniu slovenského 
stavebníctva za predošlý rok. 
 
 
Už obálka časopisu konštatuje to, čo 
sme všetci v závere minulého roku 
tušili: po niekoľkých ťažkých rokoch 
stavebníctvo znova rástlo, rok 2015 bol 
pre slovenské stavebníctvo mimoriadne 
úspešný. 
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Grafy spracované podľa číselných údajov v 
časopise EUROSTAV č. 6/2016 

 
 

 

 
V nasledujúcej tabuľke vám prinášame 
informácie o tom, ako sme uspeli 
v rebríčkoch TOP 100 stavebných 
firiem za rok 2015 v porovnaní 
s ostatnými stavebnými spoločnosťami 
na Slovensku, aj v porovnaní s našim 
umiestnením za rok 2014. 
 
 

kritérium 2014 2015 
posun v 
rebríčku 

Podľa tržieb 43. 33. ↑ 

Podľa výsledku 
hospodárenia 

38. 42. ↓ 

Podľa počtu 
zamestnancov 

43. 33. ↑ 

Podľa majetku 50. 45. ↑ 

Podľa rentability 
kapitálu 

28. 36. ↓ 

Podľa produktivity 
práce 

45. 60. ↓ 

Celkové porovnanie 
firiem 

45. 34. ↑ 

 

Zdroj: časopis EUROSTAV č. 6/2016 
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NOVINKY 
jún 2016 
 

 
• Sabinovský jarmok 2016 

 
 

V dňoch 16.-18.6.2016 sa 
v Sabinove konal už 44. ročník 
Sabinovského jarmoku.  

 
 
Mesto už tradične žilo jarmokom 

od stredajšieho obeda. Vtedy sa totiž 
pre dopravu uzavrelo námestie a naplno 
sa začali prípravy. 

 
 
Štvrtok, piatok a sobota – 

jarmočné dni – prilákali do mesta opäť 
stovky návštevníkov, ktorí sa pri jedle, 
pive a hudbe dobre bavili. V piatok na 
obed sme sa k nim pridali aj my. 
 

 

• Ekosvipácke športové leto 2016 
 

 
Aj v roku 2016 organizujeme pre 
všetkých našich zamestnancov, 
partnerov a priateľov podujatia 
Ekosvipáckeho športového leta.  
 
 

 
 
 
 
Deň stavbárov 2016 
„Športu zdar“ 
Dátum: 29.7.2016 
Miesto: futbalové ihrisko Krásna Lúka 
Disciplíny: stolný tenis, streľba, šípky, 
volejbal, futbal 
 
Novinka: možnosť absolvovať 
cyklotrasu zo sídla firmy v Sabinove 
do Krásnej Lúky 
 

 



8 

 
Turistický výstup 2016 
„Poď sa stretnúť s kamzíkmi“ 
Dátum: predbežne 27.8.2016 sobota 
(prípadne podľa počasia 28.8. alebo 
29.8.) 
Miesto: Jahňací štít (Zelené pleso) 
Vysoké Tatry 
 
 

 
 
 
Alternatívne trasy: klasickou cestou iba 
na Zelené pleso, alebo na Zelené pleso 
cez Chatu Plesnivec. 
 
Bližšie informácie v nasledujúcom čísle 
časopisu. 
 
Záujemcov o výstup tradične prosím 
o nahlásenie počtu a veľkosti tri čiek –  
do 31.7.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Rada združenia – ukončenie 

stavby Valaliky, Geča – 
skupinový vodovod a 
kanalizácia 

 
Záverečnou Radou združenia 

„Združenie Valaliky, EKOSVIP – 
TUCON – SMS –KK“ konanou dňa 
22.6.2016 sme oficiálne ukončili stavbu 
„Valaliky, Geča – skupinový vodovod 
a kanalizácia“. 

 
Ďakujeme našim partnerom zo 

združenia za úspešnú spoluprácu na 
uvedenej stavbe a veríme, že 
v budúcnosti sa pri podobných 
príležitostiach ešte stretneme. 
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ZÁVEROM  
 
 

Každé veľké športové podujatie 
plodí svojich hrdinov a smoliarov, 
a zapĺňa mediálny priestor ich 
životnými príbehmi. Veď aj počas práve 
bežiacich futbalových majstrovstiev 
Európy sa skloňovali tepláky 
maďarského brankára, či islandský 
futbalový zázrak. 

 
 

 Život každého človeka je príbeh. 
Príbeh o veciach, ktoré sa 
nezabudnuteľne udiali „prvý raz“. Aj 
príbeh o kráse všednosti a opakovaní 
ako matke múdrosti. Príbeh o výhrach 
a láskach, aj stratách a zakopnutiach.  
 
 

Svoj príbeh si píšeme každý sám. 
S vlastnými „pravopisnými“ chybami. 
Ale aj s vlastnou fantáziou a invenciou.  

 
Zároveň sa nám naše jednotlivé 

príbehy nepredvídateľne pretínajú, 
spájajú i rozchádzajú, zamotávajú či 
odmotávajú, komplikujú i vyjasňujú. 
Dôležité však je žiť ich najlepšie ako 
vieme.  
 
 

Lebo o to asi v našom živote ide 
v prvom rade. Žiť ho tak, aby bol 
prínosom pre iných a šťastím pre nás 
samých. 

 
 Aj akákoľvek udalosť v našich 
životoch je vlastne samostatným 
príbehom.  
 

 
Príbeh nášho Ekosvipáckeho leta 

2016 to budú nové začiatky – nové 
stavby vo výrobnom programe, ale aj 
ďalšie konce – ukončovanie 
a odovzdávanie „živých“ stavieb, 
individuálne dovolenky či spoločné 
športové zápolenia. 

 
 
Pridajme do našich príbehov 

ďalšiu účasť na Dni stavbárov, ale aj 
novú skúsenosť z výstupu na Jahňací 
štít, alebo aspoň „do základného tábora“ 
na Zelenom plese. 

 
 
Želám krásne letné zážitky. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


