Podnikový časopis

EKOSVIP

4. ročník

9/2015
30.9.2015

OBSAH č. 9/2015

Úvodník
Predstavujeme

ÚVODNÍK

1
2-4

Anketa č. 1

5

Jesenná rovnodennosť

6

Anketa č. 2

Striedanie ročných období patrí
v našich
zemepisných
šírkach
k záležitostiam bežným. Zvykli sme si.
A poväčšine by sme asi nechceli meniť.
Veď aj šatník máme vystavaný pre tie
štyri rôznorodé tváre prírody :)

7-8

Novinky

9-10

Záverom

11

Jesennou rovnodennosťou sa
v septembri začala astronomická jeseň.
O podstate a zaujímavostiach tohto dňa
si môžete prečítať.

September bol však na Slovensku
a v Európe teplý až horúci. Možno sa to
až tak netýkalo počasia, ako sa to týkalo
politiky. Zavalení tisíckami utečencov
sme chvíľami prepadali vášňam až
panike a zabúdali na to ľudské v nás.
My sme sa na utečeneckú krízu opýtali
našich kolegov.

V čase každoročného jesenného
hodovania prinášame v tomto čísle
časopisu pohľad do kuchyne Hotela
Mladosť. Pozrieme sa na históriu
i súčasnosť hotela.
A v súvislosti s tým hodovaním
prinášame anketu o obľúbenom jedle
našich kolegov.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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Hotel Mladosť ** začal písať svoj
príbeh v máji 2003. Priniesol do Lipian
vysokú
úroveň
stravovacích
a ubytovacích služieb, ktorú sa darí
udržať už viac ako 12 rokov.

PREDSTAVUJEME

Na stránkach nášho časopisu sme vlani
v jeseni priniesli profily spoločností HT
SH s.r.o. a CBR s.r.o. Do rodiny našich
partnerských spoločností však patrí ešte
niekto.

Logo hotela
Na priečelí budovy sa nachádza logo
hotela pozostávajúce z písmena „M“ a
dvoch hviezdičiek.

Činnosť tejto spoločnosti je mimo
stavebníctva. Predsa však
úzko
spolupracujeme v oblasti výsostne
príjemnej.
Dennodenne nám ponúkajú obedové
menu. Každoročne nám pomáhajú
s občerstvením na Dni stavbárov či na
firemnej zabíjačke. Na záverečné
posedenie roka pre nás pripravujú
jedinečné jedlo v krásnej atmosfére.

Predstavujeme vám: Hotel Mladosť **
v Lipanoch
a jeho
šikovných
zamestnancov.
História budovy hotela

Budova dnešného hotela sa nachádza
vedľa kostola. Vzhľadom na historický
vývoj školstva (v mnohých obciach na
Slovensku) je príznačné, že napríklad aj
v polovici 20. storočia bola budova
využívaná ako škola.

Na začiatku 90. rokov tu bola predajňa
so zmiešaným tovarom (už v tom čase
sa volala Mladosť). Neskôr bola
v týchto priestoroch predajňa potravín.
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Pôvodná budova bola jednopodlažná,
prízemná. Až v roku 2002 sa začala
meniť vizáž budovy, vďaka myšlienke
vybudovania hotela s reštauráciou.

Modrý salónik: klimatizovaný priestor
s kapacitou cca. 20 osôb
Žltý salónik: kapacita 30 osôb, so
samostatným vchodom

Architektonický návrh bol výsledkom
práce Ing. arch. Pavla Repku. Budova
dnes vďaka jeho nápadom krásne
zapadá do priestoru centra Lipian.
(Škoda len tých socialistických
panelákov okolo).

Hotel, resp. jeho reštauračná časť,
prešiel v rokoch 2004-2005 rozšírením.
Dobudovaním prízemnej časti vznikol
žltý salónik a zväčšila sa kapacita
reštaurácie o nové priestory.

Reštaurácia: kapacita 150 ľudí + letná
terasa

Popis ponúkaných služieb
Ubytovanie: 10 podkrovných izieb
(jednoposteľové
a dvojposteľové,
s možnosťami prísteliek) a 1 rodinný
apartmán

Priestor zdobia počas svadieb a iných
rodinných osláv či spoločenských
podujatí krásne dekorácie, mnohé aj ako
výsledok hand-made aktivít.

Hotel ponúka pre svojich hostí
parkovanie
a
internetové
wifi
pripojenie. Možnosť platby kartou je
samozrejmosťou.
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Personálne obsadenie
Personálne obsadenie hotela to sú traja
kuchári, dvaja čašníci, traja recepční,
vedúca hotela, prevádzková vedúca
a upratovačka.
Všetkým pracovníkom Hotela Mladosť
ďakujeme za vykonanú a vykonávanú
prácu. Ďakujeme, že svoje zručnosti
a schopnosti každodenne vkladáte do
poskytovaných služieb.

Atmosféra reštaurácie je dotvorená
krásnymi obrazmi od maliara Miroslava
Buchera, žijúce a pôsobiaceho v
Lipanoch.

Kontaktné údaje
Hotel Mladosť**
Námestie sv. Martina 35
082 71 Lipany
www.hotelmladost.sk
e-mail: mladosthotel@stonline.sk
tel.: 051 489 29 90

Známe osoby a osobnosti
Za vyše 12 rokov existencie hotela sa
v jeho priestoroch pohybovalo niekoľko
známych osôb a osobností.

Politici, herci, speváci. Niektorí sa
zúčastnili spoločenských podujatí, iní sa
zastavili na obed či na kávu, a veľa bolo
aj takých, ktorí v hoteli nocovali.

Za všetkých spomenieme: Stanislava
Štepku s členmi Radošinského naivného
divadla,
herečku
SND
Emíliu
Vášaryovú, speváka Adama Ďuricu,
rapera Majka Spirita, či bývalého
premiéra SR Mikuláša Dzurindu.
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My sme sa rozhodli, že budeme teraz
chvíľu dráždiť chuťové poháriky
čitateľov. Prinášame širokú škálu
obľúbených jedlách našich kolegov.

ANKETA č. 1
Obľúbené jedlo

„Ryžový nákyp.“ Marcela Bujňáková

„Medzi moje najobľúbenejšie jedlo
patria zemiakové placky na plechu. Sú
to placky pečené na sucho, bez oleja
a potreté maslom. Moja babka to volala
„maľeje“.“ Martina Slaninová

O jeseni sa traduje aj to, že je obdobím
hodovania.

Po lete prichádzajú chladnejšie dni
a s tým súvisí aj príprava organizmu na
zimu – prirodzenejšie siahame po
sýtejších a mastnejších jedlách.

„Veľmi nevyberám, ale asi Segedín.“
Miro Lukáč

A pred zimou sa nemusíme báť ani
plaviek, do ktorých vždy na jar tak
odhodlane chudneme :)

„Pikantný steak na koňaku, Caesar
šalát, červené víno.“ Tomáš Vaňo

V minulosti, keď mal skoro každý doma
vlastné hospodárstvo, takú malú farmu,
v jeseni prichádzal čas zabíjania
dochovanej hydiny.

„Mäso ...napr. zajac na víne, na divoko,
na smotane alebo na hocijaký iný
spôsob z kuchyne mojej milovanej
manželky :D“ Peter Berdis

A keďže
nejestvovali
chladničky
a mrazničky, aby sa mäsko nepokazilo,
bolo ho treba zjesť.

„Hovädzie na divoko s knedlíkom.“
Vladimír Žid
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Jesennou rovnodennosťou sa na
severnej pologuli začína jeseň a na
južnej sa začína jar. Na severnom póle
sa začína polárna noc a na južnom póle
sa začína polárny deň. (Pri jarnej
rovnodennosti v marci je to naopak :)

JESENNÁ ROVNODENNOSŤ
Je
to
presne
vyrátané.
Z astronomických výpočtov vieme, že
jeseň sa u nás tento rok začala
23.9.2015 o 10:20 hod. SELČ.

Odo dňa jesennej rovnodennosti
sa u nás dni začínajú skracovať a noci
sa predlžujú. Príroda sa ukladá na
zimný
spánok,
vládne
obdobie
harmónie
a vyrovnanosti,
stromy
v záhradách ponúkajú posledné plody.

Rozdielna dĺžka astronomického
roka
oproti
roku
občianskemu
spôsobuje,
že
termín
jesennej
rovnodennosti je pohyblivý v rozmedzí
od 21. do 24. septembra.

Ilustračný obrázok, zdroj sk.wikipedia.org

Jav rovnodennosti je spôsobený
špecifickou polohou Zeme, sklonom
zemskej osi oproti kružnici ekliptike, po
ktorej sa zdanlivo pohybuje Slnko,
a obehom Zeme okolo Slnka.

Severná i južná pologuľa sú preto
ožarované Slnkom rovnako intenzívne.
V deň rovnodennosti dopadajú slnečné
lúče na rovníku kolmo na zemský
povrch.

Rovnodennosť teda znamená, že
deň a noc majú rovnakú dĺžku na
všetkých miestach na Zemi, teda trvajú
zhodne 12 hodín (výnimku tvoria póly).

Jeseň u nás potrvá až do zimného
slnovratu 22. decembra 2015, čo bude
najkratší deň v tomto kalendárnom
roku. Tak si ju teda užime v jej
farebnosti :)
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Keď už sa tak oháňame tým, že sme
kresťanské Slovensko v kresťanskej
Európe, tak by sme mali ľudí
utekajúcich pred vojnou a násilím prijať
dobrovoľne, a určite nie v smiešnych
počtoch navrhovaných vládou.

ANKETA č. 2
Utečenecká kríza našimi očami
Vážna a ťažká téma, ktorá rezonuje
v našom európskom i v celosvetovom
priestore už niekoľko týždňov. Tisícky
utečencov z vojnou a terorom zmietanej
Sýrie, Eritrey a Afganistanu sa denne
pokúšajú
prekročiť
schengenskú
hranicu. Pomedzi nich prenikajú do EÚ
aj ekonomickí migranti.

Len jednoducho sa tu podľa mňa
nelieči príčina „choroby“, ale jej
prejavy. A to je zlé.
2. Rozpínajúci sa Islamský štát nemá
kto zastaviť. Za to patrí „vďaka“
prezidentovi USA Obamovi. Aj americký
ústup z pozície svetového policajta
priniesol eskaláciu napätia v arabských
krajinách, aj vojnu a teror v Sýrii.
Podľa mňa najviac zlyhal terajší
americký prezident.

Názory našich kolegov o utečeneckej
kríze si prečítajte v ankete.

1. Čo si myslíte o kvótach na
prerozdelenie utečencov? Ste za, ste
proti, a prečo? Je tých cca. 2000
utečencov pre SR veľa, málo?

3. Viete, ako sa vraví, že zlu stačí na to,
aby vyhralo, málo: stačí, aby dobrí
ľudia nerobili nič. Môžeme sa tváriť ako
demokrati a pacifisti, ale iba tým
umožňujeme, aby vojna trvala dlhšie.
Takže podľa mňa je riešením oslabenie,
zničenie Islamského štátu.“

2. Kto je zodpovedný, že situácia
ohľadne utečencov je tam, kde je?
USA? Islamský štát? Nečinnosť
svetových
politikov?
Prevádzači?
Dejinná nevyhnutnosť, ...?
3. Predstavte si, že máte možnosti,
prostriedky a pozíciu na riešenie. Ako
by ste riešili celú utečeneckú krízu?

Miro Lukáč:
„1. Podľa mňa kvóty nie sú
najrozumnejšie riešenie tejto krízy.
Nikomu nemôže nikto prikázať do akej
krajiny musí ísť. Tých 2000 ľudí nie je
veľa, verím že Slovensko by to zvládlo,
len to musia byť taký ktorú tu chcú prísť
a prispôsobiť sa nášmu štýlu života veď
tu žije dosť cudzincov a bez problémov.

Marcela Bujňáková:
„1. Kvóty sú nezmysel. Nie preto, že by
som neschvaľovala pomoc ľuďom
v núdzi. Nakoniec, ani tých 2000
utečencov, ktorých by sme mali prijať
my na Slovensku, nie je veľa, ani keby
mali byť všetci moslimovia.

2. Na tejto situácii ma každý určitý
podiel viny len nikto si ju nechce
priznať.
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A z tejto neľudskej, až brutálnej situácie
vstávajú noví „národní hrdinovia“,
ktorí sa dokážu postaviť proti
prideleným kvótam, viď náš slávny
premiér (sociálne orientovaný), po
gratulácii od českého prezidenta. A to
sme 26 rokov po revolúcii... Hanba pred
celým svetom...“

3.Riešiť krízu bolo potrebné hneď tam
kde
vzniká.
Vyslať
lekársku
a potravinovú
pomoc.
Oddeliť
vojnových utečencov od ekonomických
a tých ktorý to isto potrebujú a chcú
požiadať o azyl tým ho poskytnúť.“

Tomáš Vaňo:
„Znova sa vrátim k môjmu názoru,
ktorý som vypichol v jednej z
posledných ankiet, že svet sa pozerá na
problémy dnešnej populácie iba cez
peniaze, výnimkou je napr. pápež, ktorý
napriek enormnej snahe však nemôže
byť všade.

Peter Berdis:
„Asi je veľmi ťažko nájsť jednoznačnú
odpoveď, na jednej strane ich chápem,
no na druhej sú tu aj isté obavy...môže
sa sem ,,prepašovať“, aj niekto, kto sem
neuteká z dôvodu vojny vo svojej
krajine, ale môže ísť aj o niečo oveľa
vážnejšie.

Keby som mal možnosti, prostriedky a
pozíciu na riešenie celej utečeneckej
krízy, určite by som sa zameral hlavne
na predchádzanie týmto skutočnostiam
a na vytvorenie takých podmienok pre
týchto ľudí, aby neboli nútení opúšťať
svoju krajinu. Myslím tým hlavne
podmienky politické, ekonomické a
sociálne.

Keď som minule v TV videl, ako hádžu
po policajtoch kamene, tak som si v
duchu pomyslel, že to mohli robiť aj
doma a nemuseli sa sem ,,trepať“, aj
my budeme mať o par rokov podobne
problémy s istou skupinou...
Riešenie by sa podľa mňa malo hľadať
tam, kde táto situácia vznikla. Nemôže
sa do EU predsa ,,presťahovať“, cela
Afrika alebo Ázia.“

Veď najbohatšie krajiny tohto sveta a
rôzni finanční magnáti strkajú miliardy
do nezmyselných projektov, ktoré v
konečnom dôsledku sú znova len použité
proti človeku ako takému. Som
presvedčený, že žiaden ľudský tvor by
neutekal zo svojho domova, keby nebol
k tomu donútený, či už priamo alebo
nepriamo.

Vladimír Žid:
„1. Asi tak akurát na naše Slovensko.
2. USA a Islamský štát.
3. Zlepšenie podmienok na žitie v ich
krajinách.“

Toto mali svetoví lídri predvídať a
predísť tomu. Nemuseli sme sa teraz
zaoberať kvótami na prerozdelenie
utečencov, výdavkami na stavbu plotov,
zátarasov, múrov... Veď toto sme tu už
nie tak dávno predsa mali...

Pozn. red.: Milí kolegovia, ďakujem za všetky
vaše názory. Vážim si ich, vzhľadom na
zložitosť a vážnosť témy, dvojnásobne.
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NOVINKY
september 2015
•

Regenerácia centra obce
Torysa
Regenerácia centra mesta
Podolínec

Ukončené stavby v 3. štvrťroku
2015

V júli, auguste a septembri sme
úspešne ukončili a odovzdali do
užívania stavby:
Názov stavby

Krásnovce, Šamudovce –
kanalizácia

•

Prestavaný
objem v EUR
bez DPH

865 tis. €

Rozšírenie
vozového
a
strojového parku firmy EKO
SVIP, s.r.o.

V septembri pribudol do nášho
vozového a strojového parku nový stroj:

2,276 mil. €

•
obr. výstavba kanalizácie

Protipovodňová ochrana
ZB Solisko (v obci Čirč)

528 tis. €

Rozšírenie vozového
firmy HT SH s.r.o.

parku

Vozový park v septembri rozšírila
o tohto „krásavca“ spoločnosť HT SH:

1,348 mil. €

obr. Protipovodňová ochrana v obci Čirč
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•

Darovanie krvi – organizovaný
firemný výjazd

Milí darcovia krvi, dávame Vám
do pozornosti možnosť zúčastniť sa na
darovaní krvi priamo na stanici
Národnej
transfúznej
služby
v Nemocnici v Prešove.
Termín: 16.10.2015
Odchod zo Sabinova: 6:30 hod.

Dopravu
zabezpečíme
zo
Sabinova osobnými autami, podľa
nahláseného počtu darcov. Nahláste sa
prosím do 12.10.2015.

Pre robotníkov platí to isté, ako
pri darovaniach v priestoroch firmy –
vzhľadom na náročnosť ich fyzickej
práce: darcovia budú mať v deň
darovania krvi nárok na voľno. Pre THP
to platí individuálne.
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ZÁVEROM
Poviete si: nevedia čo od dobroty.
Ale oni tie cesty potrebujú, aby po
návrate do civilizácie boli vďační,
spokojní a šťastní, že žijú, kde žijú. Aj
to je obraz o nás.

Ak to nepochopíme teraz, pod
vplyvom mohutného prílivu utečencov,
pod vplyvom ich príbehov, smutných až
mrazí, tak to nepochopíme už nikdy.
Žijeme v tej bohatšej a šťastnejšej
časti sveta. Napriek všetkým našim
„ale“.

Lenže uspokojiť sa s týmto
konštatovaním, že sa máme lepšie ako
iní, to zaváňa pýchou. Nebolo by
krásne, keby pointou nášho života bolo
pomáhať tým, ktorí našu pomoc
potrebujú? Rodine, priateľom, kolegom,
aj úplne neznámym ľuďom z druhého
konca našej krajiny či z opačnej strany
sveta.

Dokážete si predstaviť, že
necháte všetko, čo roky budujete a
nadobúdate: dom, auto, nový koberec
v obývačke,
spoločenský
status,
pracovnú pozíciu, rodinu, priateľov,
a pôjdete v ústrety prchavej nádeji,
ilúzii o lepšom živote kdesi v neznámej
krajine?

Pre nás v EKO SVIP-e je už
niekoľko rokov formou pomoci aj
dobrovoľné darovanie krvi. Chcem
preto vyzvať aj tých, ktorí doteraz krv
nedarovali a mohli by: Poďte s nami
darovať krv!

Máme svoje malé tiché šťastie
a ani si to neuvedomujeme. Máme
v noci kde hlavu skloniť. Ani hladom
netrpíme. O vojne sme len čítali, počuli
alebo ju videli vo filme. Pracujeme.
Zabávame sa. A frfleme. A hundreme.
Náš
život
v mieri
a vo
faktickom blahobyte nám nestačí.

Buďme ľuďmi činu. Nech o nás
platí: Kto, ak nie my. Kedy, ak nie teraz.

Mám niekoľko kamarátov a
známych, ktorí pravidelne cestujú do
krajín Bohom zabudnutých. Ľudia tam
žijú v takých biednych a jednoduchých
podmienkach, aké sme v Európe mali
naposledy možno pred 300 rokmi.

EKO SVIP, s.r.o., 2015
www.ekosvip.sk
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: marketing@ekosvip.sk.
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