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ÚVODNÍK 
 
 
 Máme svoje obľúbené šaty, 
topánky a značky. Máme obľúbené 
jedlá, knihy, filmy. Obľúbené miesta, 
slová a gestá. Máme obľúbených ľudí. 
Máme veru svoje obľúbené všeličo. 
 
 Ale: máte svoju obľúbenú 
historickú osobnosť, udalosť, či celú 
etapu dejín?  
 
 Nedávno jeden poslanec NR SR 
povedal, že sa netreba vracať do 
histórie. Asi nepatrí medzi múdrych. 
Lebo múdri vedia, že kto sa nevracia do 
minulosti, nemá budúcnosť.  
 

V záujme budúcnosti venujeme 
celé toto číslo časopisu histórii: Nežnej 
revolúcii ´89. 
 
 Čo sa vtedy na tribúnach a pod 
nimi vlastne udialo? A ako sa to 
prejavilo v našich životoch? Čo robili 
naši kolegovia v tie osudové dni roku 
1989? Prečítajte si a pozrite si aj silné 
čiernobiele fotografie.  
 
 
 Neprehliadnite ani unikátnu 
fotografiu z našej stavby v Boliarove. 
Nájdete ju v Novinkách. Skladám 
klobúk a oceňujem jej autora. 
 
 A v novinkách prinášame aj 
informácie o organizácii nášho 
tradičného firemného záveru roka. 
 
 
    šéfredaktorka 
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NOVEMBER 1989  
 
 
 Každý z tých, ktorí tam na 
námestiach v novembri a decembri 
1989 spievali s Hoffmanom Sľúbili sme 
si lásku, tlieskali Havlovi, vytvárali 
Kňažkov koridor, štrngali kľúčmi, 
každý z nich si tie dni pamätá ako svoj 
príbeh. 
 
 Každému z nich  ticho závidím. 
Že to celé mohol zažiť. A každému z 
nich so zloženým klobúkom nahlas 
tlieskam. Že to celé zažil na vlastnej 
koži na vlastnom živote.  
 
 Žila som v socializme len pár 
detských rokov. A detstvo, nech ho 
prežijete v akejkoľvek dobe, je stále 
tým krásnym, šťastným, bezstarostným 
obdobím každodennej radosti. 
 
 Lenže z pohľadu dospelého 
človeka mi celá tá doba pred rokom 
1989 pripadá neskutočne šedo smutná, 
depresívne beznádejná, z princípu 
neslobodná. 
 
 November 1989 je preto podľa 
mňa zrodením obyčajnej slobody 
jednotlivca. Môžeš verejne veriť čomu 
len chceš. A nemusíš veriť ničomu. 
Môžeš kritizovať politikov a vo 
voľbách im vystaviť účet. Alebo vôbec 
nemusíš ísť voliť.   
 
  
 Vychádzajúc z toho, čo som o 
revolúcii videla a počula a čítala, a čo si 
o revolúcii myslím, prinášam vám 
prehľad najdôležitejších udalostí. 
  

 
Československo do roku 1989 
 
 Po 2. svetovej vojne bol v roku 
1945 obnovený spoločný štát Čechov a 
Slovákov. Európa bola rozdelená do 
sfér vplyvu západu a Moskvy. 
Československo sa stalo súčasťou 
východného bloku.  
 
 Februárový puč v roku 1948 
znamenal definitívne uchopenie moci 
komunistami. Päťdesiate roky boli 
poznačené vykonštruovanými 
politickými procesmi, popravami, 
prenasledovaním.  
 
 Šesťdesiate roky priniesli 
politický odmäk a Pražskú jar. 
Dubčekov socializmus s ľudskou tvárou 
bol však len ilúziou. Nereformovateľný 
systém nebolo možné reformovať. V 
auguste 1968 obsadili územie 
Československa vojská Varšavskej 
zmluvy. A nebolo nikoho, kto by 
pozdvihol zástavu a zavelil na odpor. 
 
 Tak prišli 70. a 80. roky, roky  
normalizácie. Z Československa sa stala 
klietka: panelákové sídliská, ostnatý 
drôt, streľba na hraniciach. Povinné 
účasti na prvomájových sprievodoch. 
Povinné účasti na voľbách bez možnosti 
voľby. Povinné pionierske rovnošaty a 
sľuby na Dukle. Drž hubu a krok. Inak 
môžeš skončiť prinajlepšom v base. 
 
 A potom v marci 1988 sviečková 
manifestácia v Bratislave. Malá hŕstka 
modliacich sa bezmocných veriacich 
vydesila štátnu moc. Zásah vodnými 
delami, zatýkanie. 
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Svet v roku 1989 
 
 Od roku 1978 je pápežom Poliak 
Karol Wojtyla. Od roku 1980 pôsobí v 
Poľsku dnes už legendárne spoločenské 
hnutie Solidarita na čele s Lechom 
Walesom.  
 
 Od roku 1985 je na čele 
Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov a 
štartuje svoju perestrojku.   Americkým 
prezidentom je Ronald Regan, na čele 
britskej vlády stojí Margaret 
Thatcherová.  
 
 V roku 1989 sa Solidarita stáva 
faktickým víťazom poloslobodných 
volieb v Poľsku. Tisíce východných 
Nemcov z NDR utekajú v priebehu roka 
1989 na západ cez Maďarsko a 
Rakúsko, cez pražské veľvyslanectvo 
NSR. Zaniká Maďarská komunistická 
strana. Vodca komunistov v NDR 
Honecker rezignuje. Padá Berlínsky 
múr. Rumunský diktátor Nicolae 
Ceausescu je popravený. 
 
 Národy východného bloku sa dali 
do pohybu. Roky v neslobode sa 
premenili na ničivú silu, ktorá rúca 
neslobodné režimy ako domček z karát. 
 
Nežná revolúcia 
 
16.november 1989 štvrtok 
 
 V predvečer Dňa študentstva sa 
na pochode Bratislavou zúčastňujú 
vysokoškolskí a stredoškolskí študenti, 
aby protestovali proti návrhu 
vysokoškolského zákona a za 
akademické slobody. 

 
 
17.november 1989 piatok 
 
 Pokojná demonštrácia pražských 
študentov pri pripomienke 50. výročia 
zavretia pražských vysokých škôl 
nacistami v roku 1939 je rozohnaná 
hrubou silou.  
 

(zdroj: http://szcpv.org/13/november2.html) 

 
 Študenti sú na Národnej triede 
bití a zatýkaní pre požiadavku na zmenu 
pomerov v Československu. Zborové 
"Máme holé ruce ..." je začiatok odporu 
verejnosti proti násiliu štátnej moci. 
 
18.november 1989 sobota 
 
 Dnes je až nepochopiteľné, ako 
rýchlo sa v čase bez mobilov a internetu 
táto správa rozšírila. Bezprostredne v 
nasledujúci deň vznikajú v divadlách a 
na vysokých školách štrajkové výbory 
požadujúce vyšetrenie udalostí. 
 
19.november 1989 nedeľa 
 
 V Bratislave je založená 
Verejnosť proti násiliu. V Prahe vzniká 
Občianske fórum. 
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20.november 1989 pondelok 
 
 Koná sa prvá pokojná 
demonštrácia verejnosti. Pražskí 
vysokoškoláci začali týždenný protestný 
štrajk.  

(zdroj: http://www.cas.sk/clanok/139163/bratislava-si-vyrocie-
revolucie-nepripominala-oslavy-budu-neskor.html,) 

 
21.november 1989 utorok 
 
 Do štrajku vstupujú aj 
bratislavskí vysokoškoláci. 
 
22.november 1989 streda 
 
 Študenti a VPN organizujú prvú 
bratislavskú demonštráciu s ozvučením 
požičaným od Tublatanky, s 
moderátormi Kňažkom a Budajom. Na 
pražskom Václavskom námestí je 
prítomných 200 tisíc ľudí. 
 
23.november 1989 štvrtok 
 
 Na bratislavskom Námestí SNP 
vyzýva na národnú obrodu Alexander 
Dubček. 
 
24.november 1989 piatok 
 
 Vedenie ÚV KSČ upúšťa od 
zámeru použiť armádu a štátnu 
bezpečnosť na potlačenie revolúcie. V 
Prahe na Letnej je pol milióna ľudí, v 
Bratislave asi 100 tisíc. 

(zdroj: http://www.teraz.sk/fotodennik/nezna-revolucia-1989-
v-retrospektive/30695-fotografia.html) 

 

 
(zdroj: http://www.cas.sk/clanok/265168/stare-zlate-casy-boli-
sme-na-tom-lepsie-pred-rokom-1989.html, 25.11.1989) 

 
 Gustáv Husák udeľuje amnestiu 
politickým väzňom Čarnogurskému, 
Kusému a ďalším. Počet demonštrantov 
rastie. 
 
26.november 1989 nedeľa 
 
 Koná sa rokovanie Občianskeho 
fóra na čele s Václavom Havlom s 
predstaviteľmi komunistickej vlády.  
 
27.november 1989 pondelok 
 
 V celom Československu sa koná 
dvojhodinový generálny štrajk. Prvý od 
roku 1948.   
 

Ústrednou požiadavkou 
generálneho štrajku je zmena pomerov, 
demokratizácia, slobodné voľby, 
odstúpenie Husáka, zrušenie vedúcej 
úlohy komunistickej strany. 
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(zdroj: http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/336720-hlada-sa-
novost-starych-revolucii/) 
 

 
28.november 1989 utorok 
 
 Koná sa ďalšie rokovanie 
predstaviteľov revolúcie s 
predstaviteľmi vlády. Pohľad na 
fotografie z tej doby je dnes až 
úsmevný. Obleky verzus vyťahané 
svetre :) 

(zdroj: www.teraz.sk/fotodennik/nezna-revolucia-1989-v-
retrospektive/30700-fotografia.html) 

 
 
29.november 1989 streda 
 
 Federálne zhromaždenie 
schvaľuje zrušenie článku 4 ústavy o 
vedúcom postavení KSČ, čím sa končí 
40 ročný mocenský monopol 
"štátostrany". 
 
 
 

30.november 1989 štvrtok 
 
 Komunisti sa zrazu predbiehajú, 
kto bude k ľuďom v uliciach viac 
ústretový. Slovenská národná rada chce 
prešetriť sviečkovú manifestáciu, 
Federálne zhromaždenie začína 
vyšetrovať udalosti zo 17. novembra. 
 
10. december 1989 nedeľa 
 
 Husák odstupuje. Formuje sa 
nová vláda na čele s Čalfom, s 10 
komunistami a 11 nekomunistami. 
Koná sa mierový pochod Devín - 
Hainburg za účasti desiatok tisícov 
občanov Československa a Rakúska. Tu 
zaznieva legendárne „Ahoj, Európa!“ 
z úst Jána Budaja. 
 
28. december 1989 štvrtok 
 
 Predsedom Federálneho 
zhromaždenia sa stáva Alexander 
Dubček.  

(zdroj: http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/havel-havlova-
revolucia-sa-zacala-pri-radiu-355051) 

 
29. december 1989 piatok 
 
 Za prezidenta (ešte stále) 
Československej socialistickej 
republiky je zvolený Václav Havel - 
disident, dramatik, autor geniálnej eseje 
Moc bezmocných. 
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Ústredné postavy revolúcie 
 
 Václav Havel, Fedor Gál, Milan 
Kňažko, Ján Langoš, Ján Budaj, 
Michael Kocáb, Petr Pithart. Herci, 
umelci, disidenti, vedci, študenti.  
 
 A milióny obyčajných ľudí na 
oboch brehoch rieky Moravy. 
 

(zdroj: www.teraz.sk/fotodennik/nezna-revolucia-1989-v-
retrospektive/30685-fotografia.html) 

 
Symboly revolúcie 
 
 
"havlovky"  - Havlove krátke nohavice, 
spod ktorých vykúkali ponožky 

(zdroj: http://www.teraz.sk/zahranicie/vaclav-havel-profil-
nezna/106581-clanok.html) 
 

"budajka"  - Budajova čapica s 
brmbolcom na vrchu 
 
"utvorte koridor" - Kňažkova výzva 
davu na Námestí SNP 
 

(zdroj: style.hnonline.sk/akcie-na-ktorych-mozeme-dnes-
spominat-na-17-november-473330) 

 
"sľúbili sme si lásku" - neoficiálna 
hymna Nežnej revolúcie od Ivana 
Hoffmana 

(zdroj: http://marianvojtko.blog.sme.sk/c/210563/Nezna-nie-
spravodliva.html) 

 
 
Po roku 1989 
 
 V roku 1990 sa mení názov štátu 
na Česká a Slovenská Federatívna 
republika. Konajú sa prvé slobodné 
voľby s 95% účasťou voličov. To číslo 
dnes znie ako utópia či výmysel. 
 
 V roku 1992 sa Mečiar s 
Klausom dohodnú na rozdelení krajiny. 
Dňa 1.1.1993 vzniká samostatná 
Slovenská republika.  
 
 Ale to je už iný príbeh...  
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ANKETA  - Revolúcia mojimi očami 
 
 Ticho sedieť a čušať ako „voš v 
chraste“, keď sa vysmievajú z pravdy. 
Neozvať sa, keď bijú zdravý rozum 
hlava nehlava. Skrývať sa pred 
otázkami, keď treba hľadať odpovede. 
Byť „beznázoroví“. Byť ako ovce v 
stáde. Je to pohodlné, ale nedáva to 
zmysel.  
 
 My, ľudia dnešnej doby, sa radi 
nechávame balamutiť televíznymi 
reality šou, nechávame sa klamať 
večernými správami a zastrašovať 
katastrofami a tragédiami. Už 
nepremýšľame, už si nevytvárame 
názor. Len hlceme to prázdno, čo sa 
nám servíruje.  
 
 Hold, máme slobodu. A predsa 
mám pocit, že takto jednoducho sa o ňu 
sami systematicky oberáme.  
 
 

Tak ako naše názory ovplyvňujú 
iných, názory druhých formujú nás 
a pomáhajú nám rásť. Keď budeme 
všetci mlčať, ustrnieme zakrpatení vo 
vlastnej ulite. Keď budeme mlčať 
všetci, oberieme sa o šancu nájsť 
pravdu. 
 
 S veľkou radosťou vždy čítam aj 
uverejňujem vyjadrenia mojich kolegov, 
keď mi odpovedajú na anketové otázky. 
Lebo to znamená, že vnímajú svet, že 
premýšľajú, že sa neboja mať názor. 
 
 Za názory do tohto mesačnej 
tematicky zvlášť ťažkej ankety 
ďakujem. 
 

1.  Čo ste robili, kde ste boli vo svojich 
životoch v tie novembrové dni roku 
1989, keď sa menil režim v 
Československu? Ako si spomínate 
na Nežnú revolúciu? 

 
Marcela Bujňáková: Bola som žiačkou 
základnej školy. Iskričkou :) Revolučné 
dni si nepamätám.   
 
Števo Olejník: Mal som 11 a pol roka, 
čiže som bol študent ZŠ. Vnímal som to 
najmä cez postoje rodičov a starých 
rodičov, ktorí o tom živo diskutovali a 
zúčastňovali sa aj demonštrácií na 
prešovskom námestí. 
 
 
2.  Ako vnímate Nežnú revolúciu? Ako 

zinscenovanú akciu, spontánnu 
udalosť, historickú nevyhnutnosť? 
Čo z ideálov Nežnej revolúcie vám 
utkvelo v pamäti? Ktorá 
osoba/fragment pre vás symbolizuje 
November 89 a prečo? 

 
Marcela Bujňáková: Nežná revolúcia 
prišla neplánovane, spontánne. Ale 
zároveň ju treba vnímať v kontexte toho, 
čo sa dialo všade v okolitých krajinách.  
Podľa mňa bolo cieľom davov na 
námestiach vymaniť sa z klietky lží a 
neslobody. 
November 1989 to je pre mňa štrnganie 
kľúčmi a "živel" Václav Havel. 
 
Števo Olejník: Vnímam  ju čiastočne 
ako prirodzený sled dejín a keďže sv. 
Ján Pavol II. je môj obľúbenec a on sa 
osobne veľmi silno angažoval, aby 
komunizmus na svete skončil, tak to 
považujem aj za nadprirodzené 
riadenie.  
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Veď základné hnutie odporu voči 
komunizmu solidárnosť vzniklo práve v 
Poľsku.  
Ideály revolúcie boli síce krásne a 
vznešené, ale bohužiaľ nedošlo ku 
katarzii, lebo už prvá vláda Čalfu bola 
zložená výhradne z komunistov.  
Aká veľká chyba to bola vidíme dnes, 
keď aj po 25 rokoch nám tu „tvrdia 
muziku“ ľudia, ktorí „kachličkovali 
kúpeľne“ a „revolúciu si ani nevšimli“. 
Samozrejme netvrdím, že sme mali 
všetkých komunistov pozatvárať, ale 
očista bez aktu spravodlivosti 
neexistuje. 
Určite najvýraznejšou osobnosťou 
revolúcie sú Havel, Kňažko, Budaj. 
Mikloško, Strholec, Čarnogurský - 
každý z nich bol v tejto dobe výnimočný 
a hlavne odvážny. 
 
 
3. Čo dobré a pozitívne podľa vás 

Nežná revolúcia a roky nasledujúce 
priniesli Slovensku a jeho 
obyvateľom? Čo priniesli vám, 
vašej rodine?  

 
Marcela Bujňáková: Sloboda. Sloboda 
hovoriť, myslieť, cítiť, veriť aj neveriť, 
vlastniť, podnikať. To je to 
najdôležitejšie, čo revolúcia priniesla. 
 
Števo Olejník: Otvoril sa nám svet a 
teda aj oči. Zistili sme, kam nám západ 
utiekol za 40 rokov.  
Prinieslo nám to hlavne slobodu a 
možnosť sa prirodzene rozvíjať.  
Čo je lepšie a čo horšie? Záleží od 
človeka, ako so slobodou narába a ako 
ju využíva. Je scestné si myslieť, že 
zmena režimu môže za všetko zlé alebo 
dobré.  

Nepochybne sloboda je ten najväčší dar, 
aký človek môže mať a záleží od neho, 
ako s ním naloží. 
 
4.  Za čím z bývalého režimu vám je 

naopak smutno? Čo bolo dobré v 
režime, ktorému "Nežná" kľúčmi 
odštrngala umieračik? 

 
Marcela Bujňáková: V tomto som 
čierno-biela. Neuznám zločinnému 
režimu (či už to bol fašizmus alebo 
komunizmus) žiadne zásluhy. Režim, 
ktorý si neváži svojich občanov a 
posiela ich na smrť, do väzenia či 
vyhnanstva, trestá ich za pravdu a 
slobodné názory, si podľa mňa nezaslúži 
uznanie za odrobinky. 
 
Števo Olejník: Mne je najviac smutno 
za hokejom, ktorý sme hrávali na ulici 
do nočných hodín. 
Režim bol obludný, nedá sa prekryť 
ničím pozitívnym prenasledovanie, 
vraždenie, strach, politické procesy a 
iné krivdy, ktoré sa napáchali na 
ľuďoch v celom komunistickom bloku. 
 
 
5.  Pripomíname si 25 rokov od Nežnej 

revolúcie. Ako sa zmenilo 
Slovensko, ľudia, svet za tú dobu? 

 
Marcela Bujňáková: Otvorili sa nám 
hranice, ale zavreli sme si srdcia. 
Otupili sme a stali sme sa apatickí, 
necitliví voči zneužívaniu moci. Nechce 
sa nám alebo sa zasa raz bojíme 
vykričať pravdu. 
A mám pocit, že sme tak celkom 
nepochopili slobodu. Vzali sme si len 
voľnosť. Zodpovednosť sme nechali 
čakať za hranicou na novú revolúciu. 
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Števo Olejník: Objektívne sa má 
väčšina ľudí lepšie, aj keď ...... režim 
robia ľudia a pokiaľ tam nebudú 
charaktery, tak sa môžeme aj na 
mihalnice postaviť.  
Neuvedomujeme  si silu nášho hlasu v 
slobodných voľbách, ktoré nám sloboda 
priniesla. Nič lepšie ako demokraciu 
nikto nevymyslel. Veď sa pozrime po 
svete.... 
Pomôžem si na záver citátom už vyššie 
zmieňovaného J.P. II: „Sloboda je dar, 
ktorý musí byť opretý o pravdu 
a spravodlivosť.“ 
 
 
PARADOXY DOBY  
 

Všetko bolo všetkých. Ale 
v skutočnosti nikomu nič nepatrilo. 
A nikto za nič neniesol zodpovednosť. 

 
 Všetko bolo lacnejšie. Ale aj 

platy a dôchodky boli nižšie ako dnes. 
Všetci mali rovnako. Len veksláci a 
kšeftári mali viac.  

 
Niečo ste si mohli kúpiť len pod 

pultom, niečo po známosti. A niečo ste 
si nemohli kúpiť vôbec. Tak ktorýže 
režim to zahníval? 
 

 
(zdroj: skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/17-november-
1989-chronologia/6342-clanok.html) 

NOVINKY 
november 2014 
 
 
 

• Nové stavby vo výrobnom 
programe 

 

 
 
 V novembri pribudli do nášho 
výrobného programu stavby: 
 
 
 

   
 
 

    
 
 
 
 

• Stavba roka 2014 
 

Stavbou roka 2014 na Slovensku 
sa stala novostavba Danubiana 
Meulensteen Art Museum, v k.ú. 
Hamuliakovo.  

Protipovodňová 
ochrana ZB Solisko - 
obec Čirč 
(ako subdodávateľ) 

Revitalizácia centra 
mesta Podolínec  
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(zdroj: www.stavbaroka.eu/page) 

 
 

• Pochvala pre pracovníkov na 
stavbe Valaliky, Geča – 
skupinový vodovod a 
kanalizácia 

 
Dňa 20.11.2014 sme dostali e-

mailovú správu od obyvateľky obce 
Valaliky, kde naši zamestnanci a 
subdodávatelia od leta realizujú 
výstavbu kanalizácie a vodovodu. 
Zverejňujeme ju v kompletnom znení. 
Ďakujeme. 

 

 
 

 

• Záver roka 2014 – organizačné 
pokyny 

 
Zabíjačka – dňa 19.12.2014 
 
Sťahovanie strojov a mechanizácie zo 
stavieb – dňa 20.12.2014  

Slávnostné posedenie spojené 
s hodnotením roka 
Termín: dňa 22.12.2014 (pondelok) 
Čas: 10:00 hod. 
Miesto: Hotel Mladosť, Lipany  
 
Celozávodná dovolenka – od 
23.12.2014 - 6.1.2015 
 
Začiatok nového pracovného roka – 
školenie – dňa 7.1.2015 
 
O prípadných zmenách jednotlivých 
termínov z dôvodu klimatických 
podmienok budete včas informovaní. 
 
 

• Komunálne voľby 2014 
 

Možnosť voliť si predstaviteľov a 
zástupcov miest a obcí je jedným z 
viditeľných výsledkov Nežnej 
revolúcie. V poradí 7. komunálne voľby 
na Slovensku sa konali 15. novembra 
2014.   
 

Všetkým starostom a primátorom, 
tým, ktorí obhájili svoje posty, aj 
novozvoleným, blahoželáme. Prajeme 
veľa úspechov a tešíme sa na 
spoluprácu. 
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• Kvalifikácia ME 2016 futbal – 
správne tipy 

 
Dvaja z našich kolegov správne 

tipovali výsledok posledného 
tohtoročného kvalifikačného zápasu 
slovenských futbalistov.  

Naši vyhrali v Macedónsku 2:0 
a to znamená, že správny bol tip  Mira 
Lukáča a Mariána Kaperáka.  

 

 

• Mesiac fotografie - unikátny 
záber zo stavby v Boliarove 

 
 Až sa sama čudujem, že som tú 
fotografiu neobjavila už skôr. Pochádza 
zo stavby infraštruktúry v obci Boliarov 
z roku 2012. Takto to vyzerá, keď jeden 
robí a ostatní sa dívajú. Tejto fotke 
dávam "like". 

 

 

autor: Ing. Jaroslav Zitrický 
miesto: Obec Boliarov 
dátum: 14.6.2012 

 

 

ZÁVEROM 
 

 

„Národ, ktorý si neváži svoju históriu, 
nie je hoden svojej slobody“ Historická 
panoráma, RTVS 29.10.2014 
 
 
 Ako dobre poznáme našu 
históriu? A čo pre nás znamená 
sloboda? Môcť slobodne myslieť, 
konať, hovoriť, veriť, cítiť.  
 
 Je to pre nás viac alebo menej 
ako plný stôl prepchaný dobrotami? 
Boli by sme ochotní vzdať sa pohodlia a 
blahobytu a ísť na barikády za slobodu? 
Aký by bol náš postoj, keby sa dnes 
"lámal chlieb"? 
 
 

Zápas o slobodu sa začal v roku 
1989 na novembrových námestiach. 
Nezabudnime.  

 
Za tých 25 rokov, čo odvtedy 

prešlo, sa ukázalo, že len kým budeme 
môcť o slobodu slobodne bojovať, 
nemusíme sa báť, že o ňu prídeme.  

 
 

 Historické výročie je nateraz za 
nami, začína sa december. „Nežné“ 
spomienky prikryje sneh a 
prichádzajúca vianočná nálada. Len 
rýchlo zaplniť chladničku a miesto pod 
stromčekom a užívať si pohodlie 
v kruhu rodiny.  
 

Nevravím, že je to zlé.  
 
Ale nevravím ani, že to stačí. 



12 

 
Ono je s Vianocami tak trochu 

ako Pavlovov reflex. Počujeme 
vianočnú koledu, čítame o vianočných 
prípravách, zacítime na tvári prvý sneh. 
A sme chytení.  

 
 
Tešíme sa na tie 

pokojné, voľné, sviatočné, rodinné dni, 
ktoré sú pred nami. Rovnako intenzívne 
veľkí i malí. 
 

 

 
 

 
 
 Vitie adventného venca. Pečenie 
medovníkov. Zdobenie stromčeka. 
Varenie štedrej štedrovečernej večere.  
 
 Televízne rozprávky. Rodina 
pokope. Koledy. Tradície. Baliaci papier 
v koši. Polnočná. Zborová „Tichá noc“. 
 

Snehobiela krajina. Lyžovačka. 
Úder polnoci a nepopísaný čistý list. 
Novoročný ohňostroj. Recyklované 
predsavzatia a súkromné prísľuby. 
Záväzky sám voči sebe do nového roka. 

 

 
Než to celé príde, ostávajú nám 

posledné pracovné dni roka 2014. Je 
prineskoro snažiť sa dobehnúť 
zameškané. Decembrové dni sú na to 
príliš krátke.  

 
Však ešte stále je tu dosť 

priestoru na nadstavbu už urobeného. 
Spojme sily a ukončime rok na našich 
stavbách úspešne. 

 
 
A čo v našich bežných životoch? 

Zlepme rozbité džbány pohody v našich 
rodinách. Opravme chodníky vzťahov 
zničené egoizmom. Vážme si tých, ktorí 
stoja pri nás. Buďme vďační za to, čo 
máme. 

 
Nie len teraz. Nie len na chvíľu. 

Nie len kvôli Vianociam. Ale preto, že 
poriadok vo vzťahoch je cestou 
k dobrému zmysluplnému životu. 
 
 

Prajem nám všetkým krásny 
advent. Aby sme v tom predvianočnom 
zhone nestratili pointu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EKO SVIP, s.r.o., 2014 

 
Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktor  

 
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať 

na e-mail: marketing@ekosvip.sk. 


