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ÚVODNÍK  
 
 
 Kto je hrdina a čo je hrdinské?  
 

Médiá častujú týmto prívlastkom 
úspešných športovcov. Nápis na tričku 
zdravotníka hlása, že hrdinom je darca 
krvi. Môj malý synovec by povedal, že 
hrdinom sú Ninja korytnačky. A možno 
je ním tak trochu aj on, ktorý si trúfa na 
vlka, aj na medveďa, a poľahky by si 
poradil  s tigrom či dinosaurom :) 
 

Hrdina nie je ten, kto sa ničoho 
nebojí. Hrdina je ten, kto svoj strach 
prekoná. A napriek strachu ide do boja. 
 

 Na stránkach tohto čísla časopisu 
budeme športovať. V názoroch našich 
kolegov nazeráme do sveta športu a 
hodnotíme futbalovú kvalifikáciu 
o EURO 2016. V októbri sme fandili aj 
hokeju. Poďte sa s nami pozrieť na 
zápas KHL: HC Slovan Bratislava – 
Lada Togliatti. 

 
Jeden priam hrdinský športový 

počin, o ktorom píšeme v Novinkách, 
vás možno motivuje a inšpiruje a už 
zajtra zabehnete svoj prvý kilometer na 
ceste za polmaratónovým cieľom :) 
 
 Prečítajte si o našom hrdinskom 
čine – októbrovom firemnom darovaní 
krvi. A pripomenieme si aj veľkého 
hrdinu slovenského národa: Ľudovíta 
Štúra. 
 
 

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka 
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DAROVANIE KRVI 16.10.2015 
 
 

Firemné darovanie krvi, ktorého 
tradíciu sme zaviedli pred 3 rokmi, si 
našlo svojich pravidelných darcov 
z radov zamestnancov. 
 
 

Októbrové dobrovoľné darovanie 
krvi našich zamestnancov sme riešili 
našim výjazdom k mobilnému výjazdu 
NTSSR :), ktorý sa konal 16.10.2015 
v Pamätnej izbe Štefana Onderča 
v Ražňanoch. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Naši darcovia si pripísali do 
Preukazov darcov ďalší bezplatný odber 
a na konto dobrých skutkov im tiež 
jeden nový pribudol. Ďakujeme! 
 
(Za fotografie ďakujeme organizátorom.) 
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ZÁPAS KHL 28.10.2015 
 
 

 
 
 

Naši firemní športoví priaznivci 
sa nenechali odradiť doterajšími 
kolísajúcimi výkonmi hokejového klubu 
HC Slovan Bratislava v prebiehajúcom 
ročníku Kontinentálnej hokejovej ligy. 
Prijali pozvanie nášho obchodného 
partnera EURO KOFIS s.r.o., člen 
skupiny Respect Slovakia, s.r.o., na 
zápas Slovana s Ladou Togliatti.  

 
Na vlastnej koži okúsili taký 

malý zázrak. Na konci predošlej sezóny 
totiž vôbec nebolo isté, či bude Slovan 
hrať v KHL, a či vôbec niekde bude 
hrať. 
 
 

 
 

Zázrak sa však rozhodne nekonal 
na ľade v tomto zápase, keďže Slovan 
prehral zahanbujúco 2:5. 
 

ANKETA č. 1 
Športovec roka  
 
 
Rok 2015 síce ešte trvá, ale kalendár 
veľkých svetových športových podujatí 
je už prázdny. 
 
 

Slovenský šport žal v tomto roku 
nebývalé úspechy. Opýtali sme sa 
našich kolegov na to, ktorý slovenský  
športovec by si zaslúžil titul Športovec 
roka 2015.  
 
 
 

 
 
 
 
 

1/ Kto je pre vás najlepším slovenským 
športovcom roka 2015?  
 
Marcela Bujňáková: „Je ťažko vybrať 
lepšieho spomedzi dvoch majstrov 
sveta: Mateja Tótha a Petra Sagana. 
Sagan je talent a úkaz v cyklistickom 
svete. Rozhodnem sa však na základe 
sympatií: chodec Matej Tóth :)“ 
 
Miroslav Lukáč: „Peter Sagan.“ 
 
Vladimír Žid: „Peter Sagan.“ 
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Štefan Olejník: „Peter Sagan – simply 
the best!“ 
 
 
Slavomír Viazanko: „Všetci športovci si 
zaslúžia uznanie, kvôli sebazapreniu, 
odhodlanosti a zapáleniu pre vec. No 
pre mňa určite Peter Sagan.  
 

Pred tým sme my Slováci nemali tak 
výrazného cyklistu, ktorý by bol natoľko 
silná osobnosť, a tak dobrý pretekár, 
aby si ho obyčajný Slovák ako ja, ktorý 
sa cyklistike absolútne 
nevenuje/nerozumie, pozrel celú etapu v 
televízií. Petra Velitsa vynechajme, aj 
keď je to dobrý cyklista, no osobne som 
sa o ňom dozvedel viac len popri 
Saganovi.  
 

Veď na Slovensku je nové synonymum 
cyklistu. Cyklista = Sagan. Aj keď tento 
rok tuším nevyhral žiadnu etapu na 
TDF, bol len 2. a 3, no obhájil znovu 
zelený dres. A na záver cyklistickej 
sezóny získal titul majstra sveta,  a to už 
je čo povedať!“ 
 
 
Peter Bujňák: „Marián Hossa. Myslím 
si, že aj napriek vybojovaným úspechom 
si stále zachoval ľudskosť a pokoru. 
V tom asi predbehol ostatných.“ 
 
 
Jaroslav Zitrický: „Peter Sagan. Lebo 
aj napriek tomu, že mu nejdú kopce, je 
proste špička. Odmaká si preteky. On sa 
teoreticky môže, ale prakticky sa 
neschová za svoje družstvo, pretože je 
ďaleko pred nimi.“ 
 
 

 

Naši kolegovia sledovali počas roka aj 
svetový šport. V ich hodnotení boli 
úspešní tenisti.  
 
 

 
 
 
 
 

2/ Kto je pre vás najlepším svetovým 
športovcom roka 2015?  
 
Marcela Bujňáková: „Možno srbský 
tenista Novak Djokovic.“ 
 
Miroslav Lukáč: „Serena Wiliamsová.“ 
 
Vladimír Žid: „Novak Đjoković.“ 
 
Jaroslav Zitrický: „Peter Sagan.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za všetky názory ďakujem.  
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ANKETA č. 2 
Futbalový postup na ME 
 
Slovenskí futbalisti postúpili po prvý 
raz v ére samostatnosti na európsky 
šampionát. V skupine dokázali zdolať 
každého súpera a prehrali len dvakrát. 
Zaslúžený postup skomentovali naši 
kolegovia v ankete.  
 
 

 
zdroj: sport.aktuality.sk 

 
 

1/ Prečo podľa vás kvalifikácia 
dopadla tak ako dopadla? Čo boli 
hlavné faktory úspechu slovenských 
futbalistov? 
 
 „Utužený kolektív vedený skúseným a 
rešpektovaným trénerom, ktorý vie veci 
triezvo zhodnotiť.“  Miroslav Lukáč  
 
„Sú takí zohratejší a majú dobrého 
trénera.“ Vladimír Žid 
 
„Hlavne veľa šťastia pri výhrach na 
Ukrajine a doma so Španielmi.  
Taktiež zvládnuté povinné jazdy 
s ostatnými súpermi, ktoré nám v 
minulosti nie vždy vychádzali.“ Štefan 
Olejník 
 
„Túžba uspieť, šťastie, bojovnosť.“ 
Slavomír Viazanko 

 
„Perfektný kolektív, výborný tréner.“ 
Jaroslav Zitrický 
 
 
 
2/ Ktorý hráč / hráči sa najviac 
pričinili o postup na ME? Prečo? 
 
„O postup sa pričinili asi všetci. Dobre 
zahrali naše hviezdy (Hamšík, Škrtel), 
ale najviac sa mi páčili hráči, ktorých 
nebolo tak vidieť, ale odviedli kus 
dobrého futbalu, ako napríklad 
Pečovský, hoci hrá iba našu ligu.“ 
Miroslav Lukáč 
 
„Hamšík.“  Vladimír Žid 
 
„Nie hráč, ale kolektívny výkon 
všetkých, na hranici ich potenciálu.“ 
Štefan Olejník 
 
„Ur čite Marek Hamšík a Martin Škrteľ.  
Na Marekovi je vidno, že je o triedu 
lepší ako jeho spoluhráči. Geniálne 
nahrávky, nielen kvôli správnemu 
načasovaniu, ale aj úžasnej presnosti. 
Vynikajúce futbalové zmýšľanie, 
predvídavosť. Ak cíti, že sa mu otvára 
priestor, vie potiahnuť loptu a podržať 
na kopačke. Osobne z neho cítim, že mu 
nejde o to, aby sa odprezentoval ako 
jednotlivec, ale robí všetko pre úspech 
celého tímu. 
Martin je stopér svetovej kvality. Ako 
stopér má množstvo osobných súbojov a 
len máloktorý prehrá. Celá obrana 
vďaka nemu je kompaktnejšia.“  
Slavomír Viazanko 
 
„Marek Hamšík.“ Jaroslav Zitrický 
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3/ Ktorý hráč / hráči radšej nemali byť 
na ihrisku? Prečo? 
 

„Taký asi nie je. Neverím, že by 
niektorý hráč neodovzdal na ihrisku 
všetko, čo vie.“ Miroslav Lukáč 
 

„Vittek, už nie je vo forme.“ Vladimír 
Žid 
 

„Vittek. Prečo to ste mali možnosť 
všetci vidieť.“ Štefan Olejník 
 

„Síce nezahral toho v kvalifikácií veľa, 
ale nemusel vôbec, respektíve tréner ho 
mal postaviť až vtedy, keď sme mali 
postup istý... Samozrejme, hovorím 
o Róbertovi Vittekovi. Tréner a možno aj 
celé vedenie slovenskej reprezentácie sa 
mu chcelo odvďačiť za to čo urobil pre 
slovenský futbal, ale ako hovorím na 
pekné gestá malo prísť, až keď by bol 
postup v kapse.“ Slavomír Viazanko 
 

„Nikto taký nie je.“ Jaroslav Zitrický 
 
 
 
4/ Najdôležitejší zápas našich? Prečo? 
 

„Asi ten na Ukrajine, tam sa ukázalo, že 
môžeme bojovať o priamy postup na 
ME.“ Miroslav Lukáč 
 

„Bielorusko.“ Vladimír Žid 
 

„Domáci zápas so Španielskom, 
z ktorého 3 body sa teraz ukázali ako 
rozhodujúce.“ Štefan Olejník 
 

„Podľa mňa je každý jeden zápas 
dôležitý. Osobne si myslím, že ak hráč 
ide na ihrisko s tým, že: ,,súper je silný, 
nevadí, ak prehrám“ tak tam priestor 
na úspech nevidím.“ Slavomír Viazanko 

 
„Posledný zápas v Luxembursku.“ 
Jaroslav Zitrický 
 
 
5/ A na záver: Tip na konečné 
umiestnenie Slovenska na ME 2016. 
Kam až môže dôjsť na ME 2016 tento 
tím? 
 
„Pevne verím, že postúpime zo skupiny. 
Semifinále by bol obrovský úspech (to 
znamená minimálne 4. miesto).“  
Miroslav Lukáč 
 
„7. a možno aj vyššie.“ Vladimír Žid 
 
„ Ťažko tipovať, uvidíme po 12.12., keď 
budú žrebovať skupinovú fázu turnaja. 
Veľké šance nám ale nedávam. ME je 
ťažší turnaj ako MS.“ Štefan Olejník 
 
„Nedovolím si taký odvážny tip, ale 
každopádne: SLOVENSKO DO 
TOHO!“ Slavomír Viazanko 
 
„Postup zo skupiny by bol perfektný 
úspech (ako Južná Afrika).“ Jaroslav 
Zitrický 
 
 
 
 
O futbale toho my ženy veľa nevieme, 
a poväčšine mu ani nerozumieme:) 
Futbalové hodnotenia od našich 
kolegov nám tak môžu pomôcť rozšíriť 
si obzor.  
 
Za všetky názory ďakujem. 
Budúcoročné majstrovstvá Európy 
a výkony Slovákov na nich budeme 
pozorne sledovať.  
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Rok Ľudovíta Štúra 
 
 

 
zdroj:sk.wikiquote.org 

 
 
Dňa 28. októbra 1815 sa v Uhrovci 
narodil Ľudovít Štúr. V tomto roku si 
teda na Slovensku Rokom Ľudovíta 
Štúra pripomíname 200 rokov od jeho 
narodenia. 
 
Človek, ktorý stál na začiatku kreovania 
slovenského národa a spisovného 
slovenského jazyka ako nevyhnutnej 
podmienky pre fungovanie národa, si 
zaslúži mať miesto aj v našom časopise.  
 
 
Popri jeho životopise a súpise jeho 
najdôležitejších diel uverejňujeme našu 
pravidelnú rubriku „Záverom“ 
v štúrovskej slovenčine.  
 
Nezľaknite sa toľkých mäkčeňov, či 
chýbajúceho ypsilonu :) a skúste si 
prečítať text napísaný v duchu hesla: píš 
ako počuješ. 
 

Životopis 
 
Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 
1815 v Uhrovci (vtedy Zay-Uhrovec), 
ako druhé z piatich detí národne 
uvedomelého učiteľa Samuela Štúra 
a jeho ženy Anny. 
 
V rokoch 1827-1829 študoval na 
gymnáziu v dnešnom maďarskom meste 
Győr, v rokoch 1829-1834 na 
bratislavskom evanjelickom lýceu. Od 
roku 1838 študoval na univerzite 
v nemeckom meste Halle. Po návrate do 
Uhorska sa vrátil na evanjelické lýceum 
ako vyučujúci. 
 
Dňa 11. júla 1843 sa začali písať dejiny 
spisovnej slovenčiny. Štúr, Hurban 
a Hodža sa vtedy dohodli na postupe pri 
zavedení slovenčiny do praxe. 
 
Od roku 1845 bol Štúr hlavným 
redaktorom Slovenských národných 
novín. V roku 1846 vydáva dielo 
Nárečja slovenskou alebo potreba 
písaňja v tomto nárečí aj Náuku reči 
Slovenskej. 
 
V revolučnom roku 1848 boli 
skoncipované Žiadosti slovenského 
národa. Na Štúra bol vydaný zatykač. 
 
Od roku 1851 žil v Modre, pod 
policajným dozorom, starajúc sa o deti 
svojho brata. V roku 1853 mu vychádza 
básnická zbierka Spevy a piesne. 
 
Dňa 22. decembra 1855 sa na 
poľovačke nešťastnou náhodou 
postrelil. Zraneniam podľahol 12. 
január 1856 ako štyridsaťročný. 
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NOVINKY 
október 2015 
 
 

• Rozšírený vozový a strojový 
park CBR v roku 2015 

 
Vozový a strojový park 

rozširovala v roku 2015 aj firma CBR 
s.r.o. o tieto autá a stroje: 
 

 
 

 
 

   
 

• Zabehnutý polmaratón MMM 
v Košiciach 

 
Dňa 4.10.2015 zabehol svoj 

druhý úspešný polmaratón v živote náš 
konateľ Anton Bujňák. Zaradil sa tak 
medzi 11 000 bežcov zo 49 krajín sveta, 
ktorí sa zúčastnili na 92. ročníku 
Medzinárodného maratónu mieru 
v Košiciach. 
 

 
zdroj: oficiálne fotografie MMM Košice  

 
Trať polmaratónu v dĺžke 

21,0975 km absolvoval s čistým časom 
2:05 hod. Blahoželáme! 
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ZÁVEROM  
 

 
Čas ako najríchlejší bežec na 

traťi. Uháňa do cjela a míňa všetkích 
súperou. 
 
  Aj mi bežíme. Alespoň sa o to 
snažíme. Už skoro aňi ňedíchame. 
Srdce nám bije ako zvon: hlasno a 
namáhavo. Pred koncom roka akosi 
ňevládzeme.  
 
  Naše ňesplňenje sni, ňeviužitje 
vízvi, ňedosjahnutje meti, ňedodržanje 
príslubi... Všetko to, čo sa nám počas 
roka ňepodarilo, to sú naše „ťažkje 
nohi“ krátko pred fiňišom. 

 
V živoťe i v práci naviše platí 

rovnako ako pri behu: čo zameškáš v 
treňingu, to na preťekoch jednoducho 
ňedobehňeš. 

 
 

  Z roku 2015 ostáva ešťe 61 dní. 
Stále dosť času na vzopeťje síl, nabraťje 
druhjeho dichu, vilepšeňja osobnej 
štaťisťiki ziskou a strát. 
 
  A stále dosť prjestoru na 
hrďinskje čini. A čo je teda hrďinskje? 
Hrďinskje je žiť svoj život najlepšje ako 
vješ.  

 
Hovorím so Štúrom: Moji 

krajaňja Slovenskí, ňeopúšťajme sa! 
 
 

EKO SVIP, s.r.o., 2015 
www.ekosvip.sk 

Prípomjenki, námeti a reakcje muožeťe posjelať  
na e-mail: markeťing@ekosvip.sk. 

 

ZÁVEROM  
 
  
 Čas ako najrýchlejší bežec na 
trati. Uháňa do cieľa a míňa všetkých 
súperov.  
 
 Aj my bežíme. Aspoň sa o to 
snažíme. Už skoro ani nedýchame. 
Srdce nám bije ako zvon: hlasno 
a namáhavo. Pred koncom roka akosi 
nevládzeme.  
 

Naše nesplnené sny, nevyužité 
výzvy, nedosiahnuté méty, nedodržané 
prísľuby... Všetko to, čo sa nám počas 
roka nepodarilo, to sú naše „ťažké 
nohy“ krátko pred finišom. 

 
V živote i v práci navyše platí 

rovnako ako pri behu: čo zameškáš 
v tréningu, to na pretekoch jednoducho 
nedobehneš.  
 
 
 Z roku 2015 ostáva ešte 61 dní. 
Stále dosť času na vzopätie síl, nabratie 
druhého dychu, vylepšenie osobnej 
štatistiky ziskov a strát.  
 

A stále dosť priestoru na hrdinské 
činy. A čo je teda hrdinské? Hrdinské je 
žiť svoj život najlepšie ako vieš.  
 

Hovorím so Štúrom: Moji 
krajania slovenskí, neopúšťajme sa! 
 
 
 

EKO SVIP, s.r.o., 2015 
www.ekosvip.sk  

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


