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ÚVODNÍK

Dnešný  svet  je  orientovaný
proziskovo, nie prolife. Je orientovaný
na  konzum,  nie  na  pocity.  A  už  ani
netuší,  aký  je  význam  slova
„nezištnosť“. 

Nezištnosť  to  je  dať  niečo,  a
nečakať za to tu a teraz okamžitý prínos
pre seba. Nezištnosť je konať dobro bez
toho, aby si čakal na odplatu.

Poviete si: Nezištnosť v biznise?
Nemožné!

Nie,  nenahováram  na  žiaden
altruizmus  vo  vzťahu  k  odberateľom.
Len hovorím, že vždy je spôsob a cesta,
ako  sa  podeliť  o  niečo,  čoho  máme
dostatok s tými, ktorí strádajú.

Aj  úsmev  a  radosť  daná  ďalej
môže byť  takáto  nezištná.  Aj  podpora
charitatívneho projektu. A napríklad aj
kolektívne  darovanie  krvi,  aké  sme  v
septembri zorganizovali u nás vo firme.

Stále nerozumiete prečo?

Lebo  žiadne  peniaze  sveta
nezachránia  stratený  život,  nezmažú
vinu  na  duši,  neprinesú  šťastie  a
nedokážu zaplatiť lásku.

šéfredaktorka
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1997 – 2012  
15 ROKOV

Spoločnosť  EKO  SVIP,  s.r.o.,
začala  oficiálne  činnosť  zápisom  do
Obchodného registra dňa 30.9.1997.

Vodovody,  kanalizácie,
plynovody,  budovy,  cesty,  chodníky,
regenerácie obcí, úpravy tokov. Činnosť
spoločnosti  jednoducho  a  účelne
zobrazuje obrázok vpravo. 

Zlomovým  rokom  vo  vývoji
firmy  bol  rok  2004,  kedy  došlo  k
prudkému  nárastu  tržieb,  počtu
zamestnancov, strojového a technického
vybavenia.
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ukazovateľ hodnota
ukazovateľa za

obdobie 1997-2011
a predpoklad 2012

Tržby spolu 85 mil. EUR 

Priemerné ročné
tržby

5,7 mil. EUR 

Priemerný ročný
počet zamestnancov

80

Priemerná mesačná
produktivita práce na
1 zamestnanca 

5,9 tis. EUR

Poznámky:
- Prepočet z SKK na EUR konverzným kurzom
1 EUR = 30,1260 SKK
- údaje za rok 1997 sú za 10-12/1997
- údaje za rok 2012 sú za 1-6/2012

Za  15  rokov  činnosti  firmy  sa
zmenilo  mnoho.  V  legislatíve,  v
normách,  v  technickom  a
technologickom zabezpečení  výroby  a
správy. 

Celý  svet  sa  pohol  dopredu,
každý  z  nás  sa  niekam posunul,  a  aj
spoločnosť EKO SVIP prešla vývojom.

Pätnásť rokov to je čas, za ktorý
sa  z  dieťaťa  stane  dospelý.  Pätnásť
rokov to je  doba,  za ktorú naša firma
dvakrát  zmenila  sídlo,  zrekonštruovala
2 administratívne budovy. 

Počas  15  rokov  sme  zažili
niekoľko športových dní, koncoročných
zabíjačiek  a  slávnostných  záverov
rokov.  Spolu sme poradovali i bavili sa
na výjazdových poradách a túrach.

Blahoželali  sme  k  svadbám  i
narodeniam detí  a  vnúčat.  Aj  sme  sa
naposledy  lúčili  s  bývalými
zamestnancami. 

A  nakoniec,  oslavovali  sme
mnoho  narodenín,  aj  niekoľko
významných  životných  jubileí.
Zaspomínajte  si  pri  fotografiách  vo
fotogalérii.  (Ďakujem  kolegyniam  za
poskytnuté zábery.)

Za 15  rokov  pribudli  vrásky  na
tvári.  Ale  aj  skúsenosti,  ktoré  nech je
vidieť vo výsledkoch našej práce.

FOTOGALÉRIA 

Oslava „50“ Ján Olejník (2002)

Oslava  „50“  Ing.  Anton  Bujňák
(2005)

3



Oslava „50“ Ing. Peter Tuleja (2005)
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Oslava  „40“  Ľubka  Judičáková
(2007)

Oslava „50“ Štefan Kontroš (2012)
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DAROVANIE KRVI

Mobilný  výjazd  uskutočnila
Národná  transfúzna  služba  Prešov  v
pondelok  17.9.2012.  V  priestoroch
firmy  v  Sabinove  sa  zriadila
improvizovaná odberová miestnosť.

Nechať  si  „pustiť  žilou“.  Pre
dobrú  vec  sa  k  tomu  odhodlalo  25
našich zamestnancov a pracovníkov, a 2
dobrovoľníčky,  ktoré  sa  o  možnosti
darovať  krv  v  sídle  našej  firmy  v
Sabinove,  dozvedeli  cez  internet.
Darcami bolo napokon 24 ľudí. 

Všetkým, ktorí darovali krv u nás
vo firme, ĎAKUJEME.

Tým, ktorí darujú krv pravidelne,
alebo sa po rokoch k darcovstvu vďaka
našej  akcii  vrátili,  aby  takto  pomohli
neznámym  už  niekoľkýkrát,
vyslovujeme UZNANIE.  

Tým,   ktorí  nabrali  odvahu  a
darovali  krv  prvýkrát  v  živote  vôbec,
adresujeme  POVZBUDENIE  k
opakovanému darovaniu krvi. 

Zároveň  chceme  touto  cestou
poďakovať  pracovníkom  NTS  SR
Prešov za ich profesionálny a zároveň

príjemný a ústretový prístup. 

Z rozhovorov s darcami vieme, že
táto akcia zanechala vo všetkých dobrý
pocit. Dúfame, že v budúcnosti sa nájde
ešte viac odhodlaných odvážlivcov, aby
sme mohli  darovať  krv opäť  u nás vo
firme.

NOVINKY: 
september 2012

• Festival  folklóru  Rusínov  a
Ukrajincov v obci Bajerovce

Spoločnosť  EKO SVIP, s.r.o.,  sa
ako  sponzor  podieľala  na  Festivale
folklóru  Rusínov  a Ukrajincov  v  obci
Bajerovce dňa 2.9.2012.

Končiace  sa  leto,  celková
atmosféra  sentimentu  a  spomienok,  a
skvelé folklórne vystúpenia. 

Sme radi,  že  sme boli  súčasťou
tohto krásneho podujatia. Prajeme obci
Bajerovce  a  jej  obyvateľom,  aby  v
obnovenej tradícii úspešne pokračovali.

Foto: Vystúpenie Kandráčovci. Boli skvelí ako vždy.
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• Nové zmluvy

 V mesiacoch august a september
pribudli do výrobného programu na rok
2012 stavby:

• Súťaž strojníkov

Naši strojníci Ján Repka a Peter
Ižarik  sa  zúčastnili  13.  ročníka
celoslovenskej  súťaže  strojníkov:
„Súťaž  zručnosti  v  ovládaní  strojov
Caterpillar“ ,  konanej  dňa 22.9.2012 v
Banskej Bystrici, organizovanej firmou
Phoenix Zeppelin a Klubom strojníkov.

56 súťažiacich si zmeralo sily v 3
disciplínach,  v  ktorých  ukázali  svoje
strojnícke zručnosti.

Konečné umiestnenie našich zástupcov:
16. Repka Ján
34. Ižarik Peter

(Ďakujem p. Krausovi za informácie a
fotografie zo súťaže.)
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“Kokošovce – 
Miestna komunikácia 
„ŠTREKA“ - 1. 
ETAPA (plynovod, 
vodovod)“

“Krásna Lúka – 
Chodník pri štátnej 
ceste“



• Téryho chata - Priečne sedlo -
Zbojnícka chata

Tohtoročný  tatranský
ekosvipácky turistický účet sme načali
už v januári brodením sa v snehu okolo
Rainerky k  Zamkovského chate. 

V  auguste  sme  pokorili  Rysy  a
vychutnávali  si  atmosféru  obnovenej
Chaty pod Rysmi. 

A 28.septembra sme za krásneho
jesenného  slnečného  počasia
absolvovali ďalšiu náročnú túru.

Prechod  z  Hrebienka  do  Malej
studenej doliny (Téryho chata, 2 015 m
n.m.), cez Priečne sedlo (2 352 m n.m.)
do  Veľkej  studenej  doliny  (Zbojnícka
chata,  1  960  m  n.m.)  a  späť  na
Hrebienok nám trval  aj  s  prestávkami
6,5 hodiny.

Po náročnom výstupe na Priečne
sedlo  bola  pre  niekoho  odmenou
plechovka  piva,  pre  iného  pohľad  na
lienku sedembodkovú – horolezkyňu.

Štyria  z  nás,  ktorí  nestihli  prvú
rannú  lanovku  zo  Starého  Smokovca,
prešli  skrátenú  trasu  Hrebienok  –
Zbojnícka chata - Hrebienok. 
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ZÁVEROM

Naša  ľudská  pamäť  má  jednu
zvláštnu  schopnosť:  dokáže  vytesniť
negatívne minulé javy.

Preto my dospelí radi spomíname
na  detstvo.  Lebo  sme  už  zabudli  na
detskú bezmocnosť a strach, s ktorými
sme si ako malí nevedeli poradiť.

Preto  my  pracujúci  radi
spomíname na školské časy. Lebo sme
zabudli na to, ako sme nenávideli školu
a učenie.

Takže  keď  spomíname  na
predošlých 15 rokov, a rekapitulujeme
ich,  tiež  sa  nevyhneme  prirodzenému
zahmlievaniu našej pamäte. Zdá sa nám,
že  všetko  bolo  jednoduchšie,  ľahšie,
lepšie ako je to dnes.

Verte mi: nebolo. Popri všetkom
tom krásnom a úsmevnom a pozitívnom
bolo určite veľa takého, čo nás desilo,
bolelo, škrelo a trápilo.

Len sa už nepamätáme na ostré
hrany minulosti. Alebo ich už čas stihol
otupiť.

Keď rekapitulujeme a spomíname
na 15 rokov činnosti  spoločnosti  EKO
SVIP, skúsme si pripomenúť všetko, čo
bolo.  Zo  zlého  a  z  chýb  sa  poučme.
Dobré veci a prednosti rozvíjajme. 

Nech  spomienkový  optimizmus
nevedie  k  zavrhnutiu  prítomnosti  a  k
životu v minulosti. Lebo dnešné ráno je
vždy  krajšie  ako  bol  včerajší  večer.
Dáva totiž novú šancu.

EKO SVIP, s.r.o., 2012

Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor 

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