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ÚVODNÍK

Skracujú  sa  dni,  pribúda v  nich
tmy. Letu sme dali adieu. Tento rok už
definitívne. A jeseň sa nám vkradla do
životov.  Vo vzduchu je vážne cítiť,  že
do  zimy  je  to  už  len  kúsok.  Aj  do
rozhovorov sa nebadane dostáva ďalší
koniec roka. 

Čo všetko sa vám v tomto roku
už podarilo? Aké sny ste si  splnili?  A
ktoré úlohy si nesiete so sebou ako uzlík
na vreckovke?

V  tomto  čísle  časopisu  plníme
prísľub z  marca  2013,  že  zhodnotíme
zmeny na triediacej linke na štrkovni v
Šarišských Michaľanoch, ktoré sa práve
v tom období realizovali. 

Prinášame  rozsiahly  profil
spoločnosti  HT  SH,  s.r.o.:  ako
spoločnosť  vznikala,  akými  zmenami
prešla, kde sa  nachádza dnes. A ak ste
ešte  nikdy  neboli  v  areáli  štrkovne,
môžete  tam  s  nami  nakuknúť  cez
fotografie.

V  Novinkách  prinášame
informácie  o  voľných  pracovných
miestach pre záujemcov o prácu u nás.  

šéfredaktorka
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PREDSTAVUJEME 

Jeseň  bude  v  našom  časopise
patriť  našim  partnerským  firmám.
Prinášame vám informácie o ich vývoji,
o  produktoch  a  službách,  ktoré
ponúkajú, aj pár obrázkov z ich bežného
života. Začíname spoločnosťou HT SH,
s.r.o.
 

HT SH, s.r.o.

Založenie, názov, účel

Založenie: 8.4.2006

Názov: HT SH znamená: HornoToryské
Stavebné Hmoty. 

Účel: účelom založenia spoločnosti HT
SH,  s.r.o.,  bolo  sprehľadniť
obchodovanie so stavebným materiálom
jeho  oddelením  od  hlavnej  stavebnej
činnosti spoločnosti EKO SVIP, s.r.o. 

Mimochodom, pamätáte si ešte pôvodné
logo firmy? (Autorom nápadu umiestniť
názov firmy do stredu dvoch vedľa seba
ležiacich  rúr  je  vtedajší  konateľ
spoločnosti Štefan Olejník.)

Vznik a rozvoj štrkovne

Už  krátko  po  vzniku  firmy,  v
septembri  2006,  rozšírila spoločnosť
svoj  predmet  podnikania  o  činnosť,
ktorá dnes tvorí gro jej aktivít: ťažba a
triedenie  štrkov  a  štrkopieskov,  a  ich
následný predaj.

Vznik štrkovne ako takej sa však
datuje  až  do  roku  2008.  Jej  pôvodné
sídlo  bolo  v  obci  Rožkovany,  okr.
Sabinov.  (Tieto priestory  dnes využíva
spoločnosť CBR s.r.o.)

obr. štrkovňa v Rožkovanoch, r. 2008

Začiatkom  roku  2011  sa
presunula  štrkovňa  do  priestorov
ložiska  v  Šarišských  Michaľanoch.
Okrem  presunu  došlo  k  zvýšeniu
kapacity  linky:  výmenou  triediča  a
doplnením drviča.
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Produkty a služby

Certifikované  výrobky
spoločnosti HT SH, s.r.o.:

POPIS TECHNICKÁ
ŠPECIFIKÁCIA  OBRÁZOK

Kamenivo
prírodné
ťažené
0-4 mm

EN 12620:2002 +
A1:2008
EN 13242:2002 +
A1:2007

Kamenivo
prírodné
ťažené
predrvené
0-4 mm

EN 12620:2002 +
A1:2008
EN 13242:2002 +
A1:2007

  

Kamenivo
prírodné
ťažené
4-8 mm

EN 12620:2002 +
A1:2008
EN 13242:2002 +
A1:2007

          
Kamenivo
prírodné
ťažené
predrvené
4-8 mm

EN 12620:2002 +
A1:2008
EN 13242:2002 +
A1:2007

  

Kamenivo
prírodné
ťažené
8-16 mm

EN 12620:2002 +
A1:2008 
EN 13242:2002 +
A1:2007

           
Kamenivo
prírodné
ťažené
predrvené
8-16 mm

EN 12620:2002 +
A1:2008
EN 13242:2002 +
A1:2007

           

Kamenivo
prírodné
ťažené
predrvené
nad 16-90
mm

  

EN 13242:2002 +
A1:2007

           

Spoločnosť  HT  SH,  s.r.o.,
zabezpečuje  aj  nakládku  a  dopravu
objednaného štrku na dohodnuté miesto
dodania.

(Cenník výrobkov a služieb je prístupný
na  internetovej  stránke  spoločnosti.
Výsledné ceny sú predmetom dohody.)
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Štatistiky

Pozitívny  vplyv  oboch  zvýšení
kapacity štrkovne (v roku 2011 a v roku
2013)  sa  odrazil  v  skokovom náraste
obratu aj množstva vyrobeného štrku.

rok obrat (v EUR)

2008 428.401

2009 523.041

2010 657.926

2011 518.484

2012 823.982

2013 962.478

Rekultivácia a revitalizácia

Pre  lokalitu  ťažby:  Orkucany  -
Šarišské  Michaľany  má  spoločnosť
vypracovaný  a  schválený  Plán
rekultivácie a revitalizácie. 

Ťažbou dochádza k zmene reliéfu
krajiny,  čo  prináša  priestor  pre  nové
funkčné využitie vzniknutých plôch.

Pobrežný  priestor  pre  rozvoj
fauny a flóry je naprojektovaný tak, aby
sa  osevom  tráv,  výsadbou  kríkovej  a
stromovej  zelene,  vytvoril  priestor  pre
osídlenie  obojživelníkmi  a  inými
živočíchmi žijúcimi pri vode.

Projekt  rekultivácie  hovorí  aj  o
transfere  rastliny  -  chráneného  druhu
kotúča modrastého z priestoru budúcej
ťažby do priestoru rekultivácie.

A  nakoniec,  ťažbou  vznikne  aj
možnosť využiť novovzniknutý priestor
na vodnej ploche a pri vodnej ploche na
oddych a relax.

obr. jazerá vznikajúce po ťažbe štrkopieskov
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Personálne obsadenie

Na  júlovom  Dni  stavbárov  sa
práve  pracovníci  spoločnosti  HT  SH,
s.r.o.,  menovite  pán  Pažin,  zaslúžili  o
originálnu hudobnú vsuvku. Dodatočne
oceňujeme.

obr. pracovníci HT SH na Dni stavbárov 2014

Všetkým  zamestnancom:
riadiacim  pracovníkom,  vodičom,
strojníkom,  robotníkom,  strážnikom,
ďakujeme za prácu, ktorú vo firme HT
SH, s.r.o., odviedli a odvádzajú.

obr. pracovníci štrkovne, r. 2014

Kontaktné údaje

HT SH, s.r.o.
Hollého 29, 083 01 Sabinov
www.htsh.sk
e-mail: htsh@htsh.sk
tel.: 051 45 21 375

prevádzka: 
štrkovňa Šarišské Michaľany
e-mail: strkovna@htsh.sk
mobil: 0918 654 188
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NOVINKY
september 2014

• PONUKA PRÁCE EKO SVIP

         
STROJNÍCI, VODIČI, ROBOTNÍCI

Pridajte sa k nášmu pracovnému tímu!

Ponúkame  pracovnú  príležitosť  pre
šikovných,  pracovitých,  skúsených
strojníkov, vodičov a robotníkov, ale aj
pre tých, ktorí majú chuť učiť sa.

Predpoklady:

STROJNÍK  - strojnícky preukaz, prax

VODIČ - vodičský preukaz, prax

ROBOTNÍK (KANALIZÁCIE,
VODOVODY)  - prax na stavbách
kanalizácií, vodovodov

ROBOTNÍK (REKONŠTRUKCIE 
OBCÍ)  - prax na stavbách rekonštrukcie
miest a obcí: pokládka dlažby,
obrubníkov, a pod.

ROBOTNÍK (PROTIPOVOD ŇOVÉ 
STAVBY)  - prax na stavbách
protipovodňových opatrení, hrádzí,
úpravy tokov, a pod.

STAVBYVEDÚCI, MAJSTER

Staňte  sa  súčasťou  nášho  tímu
výrobných TH pracovníkov! Získate tak
zmysluplnú  prácu  s  vysokou  mierou
zodpovednosti  a  samostatnosti  v
rozhodovaní a riadení.

Výhody:  firemné auto,  mobil,  počítač,
mimopracovné  aktivity  (turistika,
koncerty,  športové  podujatia,
rekondičné pobyty).

Predpoklady:

MAJSTER:
- SŠ alebo VŠ vzdelanie stavebného
alebo technického smeru,
- prax v riadení stavieb je výhodou, ale
nie je podmienkou,
- práca s PC,
- ochota a chuť učiť sa,
- zodpovednosť, spoľahlivosť. 

STAVBYVEDÚCI:
- VŠ vzdelanie technického smeru,
preferovaná stavebná fakulta,
- prax v riadení stavieb výstavby
kanalizácií, vodovodov, rekonštrukcie
miest a obcí, výstavba a rekonštrukcie
ciest, protipovodňové stavby, úpravy
tokov, 
- práca s PC,
- kompetentnosť, zodpovednosť,
spoľahlivosť.

Kontakt:

− Na našej internetovej stránke
kliknite pri ponuke práce na:
Reagovať na ponuku alebo
využite Kontaktný formulár 
- e-mail: pam@ekosvip.sk
- tel. 051 / 45 21 375
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ZÁVEROM

Ako deti snívame, kým budeme,
keď  vyrastieme.  Princezná.  Vojak.
Kozmonaut. 

Prechod  do  dospelosti  však
prináša  vytriezvenie:  Princeznou  sa
musíš narodiť. Vojaka z teba urobí tvrdý
dril  a  náročný  výcvik.  A  kozmonaut
musí mať  z pekla šťastie, aby letel do
neba.

Tak  nám,  obyčajným
smrteľníkom, ostávajú už iba obyčajné
profesie :)  Ale kto hovorí,  že nemôžu
byť tvorivé, zaujímavé, zmysluplné?

Veď  farba  všetkého  v  živote
závisí od odrazu svetla. Tvar všetkého v
živote  závisí  od  uhla  pohľadu.  A  aj
obyčajné  veci  majú  svoje
neopakovateľné obyčajné čaro. 

Posledné tri mesiace roka 2014 si
však  pýtajú  silný  "socialistický"
záväzok.  Napríklad  …  si  splňte  sen.
Úplne stačí jeden.

Ten, ktorý v kufri  svojho života
prenášate z roka na rok. Zahrabávate ho
pod  nános  bežných  povinností  a
denných úloh.  Lebo sa bojíte,  že jeho
splnením  zrazu  stratíte  ono  Rúfusovo
„...šťastie  je  v  jeho dosahovaní,  nie  v
jeho dosiahnutí.“

Sny sa zdajú byť najkrajšie, keď
sa snívajú. Ale pravda je, že sú tu na to,
aby sa plnili. 

Držím palce a teším sa na vaše
splnené sny v decembrovom hodnotení
roka.

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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