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ÚVODNÍK

Leto  je  už  tradične  bohaté  na
udalosti.  Športové,  kultúrne,  duchovné
podujatia  jednoducho  patria  k  času
dovoleniek.  Hneď  prvý  júlový  víkend
svietil v kalendároch náš Deň stavbárov,
folklórny  festival  vo  Východnej  a
Levočská púť.

Dňu  stavbárov  2014  venujeme
toto číslo nášho časopisu.

Hneď  takto  v  úvode  ďakujem
všetkým, ktorí pomáhali s organizáciou.
Ďakujem  za  technické  zabezpečenie
športových  disciplín,  za  varenie  a
umývanie  riadu,  za  čapovanie  piva  a
počúvanie pivných rečí :)

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste
prišli a snažili sa zabaviť a zabavili sa a
bavili aj nás ostatných.

Okrem  nášho  športovania  sme
pozorne  sledovali  aj  futbalové  zápasy
odohrávajúce  sa  na  opačnom  konci
sveta.  Prinášame  vám  naše  tipy  na
futbalového  majstra  sveta  2014.  Kto
vyhral našu tipovaciu súťaž? Čítajte!

Športovanie  do  tretice:  v
novinkách prinášame prvé informácie o
tradičnej  augustovej  túre.  V  deň  70.
výročia  SNP  sa  spoločne  pokúsime
zdolať náš národný symbol...

šéfredaktorka
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DEŇ STAVBÁROV 2014

Je piatok, 4. júl 2014. Na oblohe
ani  mráčika,  slnko  od  rána  usilovne
svieti.  Dobré počasie dáva tušiť  dobrý
deň. 

8:00 - 9:30 hod. SELČ

Šéfkuchári  s  pomocníkmi  si  privstali.
Ošúpali  zemiaky.  Nakrájali  mäso.
Poplakali si pri cibuli. Rozložili oheň a
začali variť guláš. 

Kulisári  poskladali  stánky  pre  výčap.
Rozložili  stoly  a  lavičky.  Ozdobili
ihrisko reklamnými tabuľami. Vystavili
putovný pohár do žiary slnka. Pripravili
ceny pre víťazov.

Súťažiaci  i  nesúťažiaci  kapitáni
vytvorili  stanovištia  pre  jednotlivé
športy.  Streľba zo vzduchovky v  rohu
ihriska.  Stolný  tenis  vo  vynovenej
miestnosti  na  tribúne.  Šípky  v
drevenom  prístrešku.  Volejbal  na
malom asfaltovom ihrisku.

Všetko je pripravené. Deň stavbárov sa
oficiálne začína!

9:30 - 10:30 hod. SELČ

Súťažné športové disciplíny sa rozbehli
naplno.  Prvé výstrely zo vzduchoviek.
Prvé hody šípkami.  Prvé pingpongové
smeče. 

Motivácia súťažiacich je rôzna. Poraziť
minuloročných  víťazov.  Prekonať  svoj
vlastný výkon z vlaňajška. Obhájiť titul
neohrozeného šampióna. Všetkých však
spája túžba zabaviť sa. 

Futbalisti z radov našich zamestnancov
i  z  radov  tímu  „výber  starostov  a
primátorov“  sa  pripravujú  na  výkop.
Rozcvička, prihrávky, strely na bránu.
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Fototermín do nášho firemného archívu
absolvujú  oba  tímy  samostatne.
Nasleduje  pár  spoločných
predzápasových fotografií. A potom sa
už môže hrať.

10:30 - 12:30 hod. SELČ

Ide o tretie vzájomné meranie síl medzi
výberom  „EKOSVIP“  a  výberom
„starostovia a primátori“. Skóre sa mení
hneď  niekoľkokrát.  Misky  váh  sa
preklápajú medzi oboma mužstvami a k
slovu sa dostáva penaltový rozstrel.

12:30 - 14:30 hod. SELČ

Čapuje sa pivo a kofola.  Vôňa gulášu
šíriaca  sa  z  improvizovanej  kuchyne
láka na ochutnávku. Na obed sa okrem
neho podáva aj hudba. 

Tancuje sa, miestami sa spieva. Vedú sa
pracovné  i  súkromné  rozhovory.
Rozdávajú  sa  úsmevy.  A  vytrvalci
rozohrávajú volejbalovú partičku. 

14:30 - 15:00 hod. SELČ

Vo všeobecne dobrej nálade sa udeľujú
ocenenia.  (Kto  obhájil,  kto  prekvapil,
ako celé naše športovanie a súťaženie
dopadlo  si  prečítajte  vo  Výsledkovom
servise.)

po 15:00 hod. SELČ

Veríme,  že  aj  v  budúcich  rokoch
pripravíme Deň stavbárov k spokojnosti
všetkých. 

Snažíme  sa  tým  v  spleti  pracovných
povinností a úloh ukázať, že nám záleží
na tom, ako budeme spolu fungovať  a
pracovať  a  tvoriť  a  vyhrávať  v
každodenných zápasoch.
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DEŇ STAVBÁROV 2014
VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Obhájiť  prvenstvo  je  vždy  ťažšie  ako
prvý  raz  zvíťaziť.  Jednak  si  na  vás
dávajú súperi lepší pozor, jednak si sám
zväzujete ruky pocitom zodpovednosti.
Komu sa  darilo  viac,  komu menej,  si
pozrite v prehľadoch výsledkov.

Jeden  terč.  Dve  vzduchovky.  Dvakrát
päť rán. A nová víťazka. Blahoželáme!

p.č. meno a priezvisko body

1 Martina Slaninová (CBR
Rožkovany)

74

2 Ľuboslava Judičáková
(ekonomické odd. ES)

61

3 Emília Lazoríkova (MTZ ES) 53

4 Dominika Bujňáková (výčap) 44

5 Michaela Hudáková (ES Geča) -

Aj  v  streľbe  mužov  sme  spoznali
nového víťaza. Blahoželáme! 

p.č. meno a priezvisko body

1 Marián Kaperák (konateľ HTSH) 89

2 Marek Repka (stavbyvedúci ES) 88

3 Peter Kandráč (stavbyvedúci
CBR)

80

4 Tomáš Vandžura (vodič ES) 68

5 Jozef Eliáš (dielňa ES) 65

6 Karol Jánoš st. (vodič ES) 64

6 Radovan Kandráč (divák) 64

7 Ján Pažin (strojník HT SH) 63

8 Rastislav Varholík (vodič HT
SH)

54

9 Martin Sedlák (rozpočtár ES) 51

10 Peter Ižarik (strojník HT SH) 32

11 Emanuel Kandráč (divák) 29

Samostatné  uznanie  vyjadrujeme  za  kvalitné
strelecké  výkony  chlapcom:  Radkovi
Kandráčovi a Emkovi Kandráčovi.
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Nová  súťažná  disciplína  ŠÍPKY
priniesla  prekvapenie  v  podobe
vysokého umiestnenia súťažiacich žien.
Víťazovi blahoželáme!

p.č. meno a priezvisko body

1 Milan Minárik (robotník ES) 161

2 Jozef Polomský (strojník ES) 158

3 Tomáš Vandžura (vodič ES) 155

4 Michaela Hudáková (ES - Geča) 154

5 Ľuboslava Judičáková
(ekonomické odd. ES)

143

6 Marián Kaperák (konateľ HT
SH)

137

7 Ján Pažin (strojník HT SH) 136

8 Marek Repka (majster ES) 125

9 Martin Lukáč (brigádnik HT SH) 119

10 Beáta Hovančíková (PaM ES) 112

11 Pavol Čekan (vodič ES) 104

12 Vladimír Žid (stavbyvedúci ES) 92

13 Jozef Eliáš (dielňa ES) 84

(Pozn.  p.  Minárik  a  p.  Vandžura  sa oceňovania
nezúčastnili)

V  stolnom  tenise  obhájil  prvenstvo
minuloročný víťaz. Ten navyše zvládol
aj záverečnú výzvu: pingpongový súboj
so  starostom  obce  Drienica.
Blahoželáme!

p.č. meno a priezvisko

1 Pavol Kuľbaga (robotník ES)

2 Štefan Olejník (technický riaditeľ ES)

3 Ján Bujňák (strojník ES)

(Pozn.  za  p.  Olejník  prevzal  ocenenie  kolega  -
vpravo)

Ďalší  súťažiaci  stolní  tenisti  (poradie  v
zozname je náhodné): 
Miroslav Štieber (parťák ES)

Karol Jánoš ml. (strojník CBR)

Martin Sedlák (rozpočtár ES)

Stanislav Molčan (strojník ES)

Miroslav Lukáč (štrkovňa HT SH)
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Ľuboš Bernát (IT technik ES)

Pavol Maruša (parťák ES)

Tadeáš Kandráč (brigádnik CBR)

Martin Bagi (majster ES)

Peter Novický (robotník ES)

Peter Kandráč (stavbyvedúci CBR)

Miroslav Andraščík (robotník CBR)

Marián Kaperák (konateľ HT SH)

Pavol Kandráč (brigádnik CBR)

Peter Eliáš (stavbyvedúci ES)

Ľuboš Olexák (robotník CBR)

Marko Sabolík (vodič ES)

Ladislav Kužma (strojník CBR)

Michaela Hudáková (ES - Geča)

Marcel Kvašňák (robotník CBR)

Martina Slaninová (CBR Rožkovany)

Beáta Hovančíková (PaM ES)

Jozef Polomský (strojník ES)

Stolný tenis bol tento rok jednoznačne najviac
v  kurze.  Okrem  súťažiacich  si  svoje
pingpongové zručnosti otestovali viacerí ďalší
prítomní. Len tak, pre zábavu. 

Dramatický a napínavý zápas sa skončil
remízou  3:3.  Penaltový  rozstrel  síce
nepriniesol priameho víťaza, ale pohár
pre víťazný tím získali naši súperi.

Blahoželáme  a  tešíme  sa  na  ďalšie
futbalové zápolenia.

obr.  víťazný  tím  "výber  starostovia  a
primátori"

obr. tím "výber EKO SVIP"

DEŇ STAVBÁROV 2014
HIGHLIGHTS

Môže fotografia sprostredkovať náladu?
Posúďte sami. 
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FUTBALOVÝ 
ZÁPAS „VÝBER 
EKO SVIP“ – 
„VÝBER 
PRIMÁTORI A 
STAROSTOVIA“
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TIPOVACIA SÚ ŤAZ MS futbal 2014

Svet  žil  v  júni  a  v  júli  aj
majstrovstvami sveta vo futbale.

 Nefanúšikovia  rozoberali  fakt
predraženého  turnaja  a  jeho
negatívnych  dopadov  na  bežný  život
najchudobnejších  Brazílčanov.  Brazília
je  síce  futbalová  krajina.  Ale  otázka
týchto dní  znela:  Treba futbalu naozaj
zaplatiť až takúto daň?

Fanúšikovia  sa  naopak
nadchýnali  skvelými  výkonmi
nemeckého  brankára   Neuera,
brazílskeho  talentu  Neymara,
famózneho Argentíčana Messiho.

Riešili  sa  prekvapenia  turnaja:
príliš skoré vypadnutie obhajcov titulu
zo  Španielska  (futbalisti  vraj  chceli
stihnúť  korunováciu  nového  kráľa:),
postup Kostariky do štvrťfinále, vysoká
semifinálová prehra domácej Brazílie.

Nech ste v tie dni robili možné i
nemožné, futbalu ste sa nevyhli. Znel z
rádiových  športových  správ.  Kričal  z
televíznej  obrazovky  hlasom  Marcela
Merčiaka.  Oblepil  novinové  stánky  a
okupoval  internetové  spravodajské
portály.

My sme zorganizovali  tipovaciu
súťaž.  Spomedzi  štvrťfinalistov  sme
tipovali  víťaza -  nového majstra sveta
vo  futbale.  Prostredníctvom  mailovej
pošty  i  osobne  na  Dni  stavbárov.
Uzávierka tipov bola 4.7.2014.

Prinášame vám prehľad našich tipov. 

meno a priezvisko tip na majstra sveta 2014

Miroslav Andraščík KOLUMBIA

Martin Bagi HOLANDSKO

Peter Berdis ARGENTÍNA

Jozef Blaščák BRAZÍLIA

Marek Blaščák BRAZÍLIA

Anton Bujňák ARGENTÍNA

Ján Bujňák NEMECKO

Štefan Bujňák NEMECKO

Dominika Bujňáková BRAZÍLIA

Miloš Čekan NEMECKO

Pavel Čekan HOLANDSKO

Pavol Dzugas FRANCÚZSKO

Jozef Eliáš NEMECKO

Peter Eliáš BRAZÍLIA

Beáta Hovančíková HOLANDSKO

Pavol Huňady NEMECKO

Michaela Hudáková NEMECKO

Karol Jánoš ml. NEMECKO

Karol Jánoš st. ARGENTÍNA

Ľuboslava Judičáková ARGENTÍNA

Daniel Kandráč ARGENTÍNA

Dominik Kandráč NEMECKO

Radovan Kandráč BRAZÍLIA

Marián Kaperák NEMECKO

Štefan Klembara NEMECKO

František Kočiško HOLANDSKO

Jozef Kraus BRAZÍLIA

Pavol Kuľbaga FRANCÚZSKO

Ladislav Kužma BRAZÍLIA

Miroslav Lukáč HOLANDSKO
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Pavol Maruša ARGENTÍNA

Jozef Mažič NEMECKO

Milan Minárik KOSTARIKA

Stanislav Molčan KOLUMBIA

Peter Novický NEMECKO

Bernadeta Novysedláková ARGENTÍNA

Matúš Olejník ARGENTÍNA

Ľuboš Olexák BELGICKO

Jozef Polomský NEMECKO

Marek Repka BRAZÍLIA

Marko Sabolík ARGENTÍNA

Martin Sedlák BELGICKO

Vladimír Sekerák NEMECKO

Roman Seliga HOLANDSKO

Martina Slaninová BRAZÍLIA

Jozef Štieber BRAZÍLIA

Miroslav Štieber NEMECKO

Tomáš Vandžura FRANCÚZSKO

Rastislav Varholík NEMECKO

Jaroslav Zitrický KOLUMBIA (dôvod:
majú Jamesa Rodrigueza -
fenomenálny supertalent a
k tomu perfektne fungujúce
mužstvo s krásnou
jednoduchou hrou)

Najväčší favorit v našich tipoch -
Nemecko  -  napokon  získalo  slávnu
trofej pre futbalového majstra sveta po
výhre nad Argentínou 1:0.

zdroj: internet 

Našu tipovaciu súťaž sme spojili
s  možnosťou získania  vecnej  odmeny.
Zo  správnych  tipov  sme  vyžrebovali
dňa  16.7.2014  víťaza  pod  (takmer
notárskym:) dohľadom.

Za svoj správny tip získal krásnu
cenu: Jozef Polomský. Blahoželáme! 
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NOVINKY
júl 2014

• Darovanie krvi II.

Ďalšie  mobilné  výjazdové
darovanie  krvi  sa  v  priestoroch  našej
spoločnosti uskutoční:
dátum: 18.8.2014 (pondelok)
čas: 8:00 - 11:00 hod.

Všetkých  pravidelných  darcov
vyzývam:  priveďte  so  sebou  aspoň
jedného prvodarcu! Rozšírime tak rady
dobrovoľných  darcov  krvi  a  budeme
môcť  pomôcť viacerým odkázaným na
našu pomoc.

Milí  prvodarcovia!  Prekonajte
strach a obavy. Darovanie krvi prebieha
pod dohľadom skúsených zdravotníkov.
Darovanie  krvi  má  navyše  priaznivé
účinky aj na zdravie samotného darcu. 

Príďte a pomôžte!

• Tatranská  túra  29.8.2014  -
KRIVÁ Ň
"Dýchať život 
tam hore v oblakoch..."

Vraví  sa,  že  každý  správny
Slovák by mal aspoň raz v živote vyjsť
na  náš  národný  štít:  Kriváň.  Tak  vás
teda  všetkých  pozývame  zúčastniť  sa
našej tradičnej augustovej túry.

Kedy: 29.8.2014 (piatok-štátny sviatok)
Čo: KRIVÁ Ň  2494 m n.m.
Začiatok výstupu: 7:00 hod.
Trvanie: cca. 7-8 hod. 

Náročnosť: Večné stúpanie je výstižné
pri  opisovaní  výstupu  na  Kriváň.
Technicky je túra mierne náročná len v
poslednej  etape -  ak  chcete dosiahnuť

dvojkríž,  ktorý  zdobí  samotný  vrchol
štítu, netreba sa báť liezť po skalách.

Jedlo, nápoje: Trasa výstupu je mimo
akejkoľvek  turistickej  chaty,  preto
všetko jedlo a nápoje (1,5 - 2 litre na
osobu) na celú túru si musíte niesť so
sebou  v  batohu.  Znamená  to:  nebrať
zbytočnosti. Odporúčam, aby mal každý
turista  svoj  batoh,  kde  si  ponesie
základnú  výbavu.  Aby  nikto  nemusel
suplovať vysokohorských nosičov :)

Oblečenie, obuv: Potrebná je turistická
obuv:  pevná,  spevňujúca  členky.
Oblečenie závisí od aktuálneho počasia.
V Tatrách je však vždy lepšie mať  so
sebou  aj  teplejšie  oblečenie.  Určite  si
zbaľte  pršiplášť/nepremokavú  bundu,
možno čapicu, rukavice. A nezabudnite
na náhradné tričko a ponožky.

Zdravie:  Ako  každý  rok  odporúčam
poistenie - inštrukcie budú v pokynoch,
ktoré dostanú záujemcovia pred túrou.
Zoberte si so sebou paličky (turistické,
lyžiarske, a pod.). Uľahčia vám výstup
a  pomôžu  aj  pri  zostupe.  Kto  má
problém  s  kolenami  nech  si  pribalí
kolenačku.  Treba  mať  pre  istotu  v
batohu aj leukoplast, lieky proti bolesti. 

Prosím  záujemcov  o  túru  o
nahlásenie  počtu  účastníkov  a
veľkosti tri čka v termíne do: 8.8.2014
(piatok).
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ZÁVEROM

Deje sa toho okolo nás toľko, že
sa  v  záplave  udalostí  a  informácií
môžeme ľahko utopiť.  Strach,  úzkosť,
stres,  že nám unikajú dôležité veci,  je
závažím, ktoré nás tlačí pod hladinu. 

Fenomén  doby:  FOMO (fear  of
missing  out).  Skoro  ako  keď  spieva
Gladiátor: "... že nestihneme, to čo nás
baví, že nestihneme pekné veci ..."

Leto  s  jeho  festivalmi,
dovolenkami,  túrami,  koncertami,
púťami, atrakciami je živnou pôdou pre
tento strach. 

Ale o strachu musíte vedieť jednu
dôležitú  vec:  je  imaginárny.  Strach  je
len vo vašej hlave a len vy ste si ho do
nej vpustili.

Parafrázujem  jeden  výrok,  keď
tvrdím,  že:  "Pekné  leto  je  otázkou
priorít. Stačí si len vybrať."

Sme v polčase rozpadu leta 2014.
Skeptik by povedal, že leto už bolo. Že
august sa už viac podobá na jeseň.

Ale pred nami je v auguste ešte
jedna veľká horúca výzva! Kriváň. Bez
okolkov ho nazývam našim národným
štítom.  (Pozn.  Ak  sa  náš  augustový
výstup podarí zrealizovať, v najbližšom
čísle  časopisu  prinesieme  aj
zaujímavosti z histórie Kriváňa.)  

Pre nás všetkých je to príležitosť.
Premôcť  samého  seba.  Skúsiť  pocit
víťazov.  Alebo  len  dýchať  život  tam
hore v oblakoch.

Vidíme sa 29. augusta na Kriváni.

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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