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Ľudia, ktorí si píšu denník, vedia,
prečo to robia. Boja sa vyblednutých
spomienok, stratených faktov, prachom
času zapadnutých pocitov, nálad,
názorov. V zápiskoch môžu aj po
rokoch nájsť toto všetko ako na dlani.
Napísané čierne na bielom sa nezabúda.
Ak si raz niekto zalistuje
v jednotlivých
vydaniach
nášho
podnikového časopisu, tiež získa obraz
o tom, čím sme žili, čo sme tvorili, ako
sme sa snažili.
Vstupujeme
spolu
do
dvetisícpätnásteho roku nášho letopočtu
a štvrtého roku vydávania nášho
časopisu. Čakajú nás nové výzvy, nové
prekážky, nové boje.

V januári začíname na týchto
stránkach
hokejovou
anketou
k bronzovému úspechu našich mladých
hokejistov na majstrovstvách sveta v
Kanade. Toto sme si nemohli nechať
ujsť. Veď aj z minulých ročníkov nášho
časopisu je zrejmé, že fandíme
slovenskému športu.

Kiež by dobrých správ zo
všetkých strán bolo v roku 2015 čo
najviac.

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka
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HOKEJOVÝ ÚSPECH
Aj nejeden z našich kolegov si
nenechal ujsť zápasy našich juniorov.
Televízia sa pozerala neskoro v noci
i priskoro nadránom.
Po zlom úvode – vysokej prehre
s Kanadou rozdielom triedy 0:8, prišla
výhra nad obhajcami zlata z Fínska 2:1,
prehra s USA 0:3 a výhra nad
Nemeckom 5:2.

Cynik by sa iba uškrnul
a nechápavo pokrútil hlavou. Hokejový
úspech – no a čo!? Chlieb lacnejší
nebude. Ani svet nebude bezpečnejším
miestom.

Nasledovalo zvládnuté štvrťfinále
proti Česku 3:0, prehra v semifinále
s neskorším majstrom sveta Kanadou
1:5 a skvelá výhra v zápase o bronz so
Švédskom 4:2. Mladým slovenským
hokejistom k úspechu blahoželáme!

A my ostatní, „nie cynici“,
a navyše aj hokejoví fanúšikovia?
Vieme, že tešiť sa z úspechu iného je
obohacujúce. Ak dopraješ druhým
úspech, môžeš sa radovať s radujúcimi.
Začínať nový rok s úsmevom je
predsa naše želanie. A je v zásade jedno,
čo alebo kto nám ten úsmev na tvári
vyčarí.
Zvykli sme si, že hokejové
úspechy spájajú slovenský národ v
radosti. Zvykli sme si, že hokejových
úspechov je menej ako by sme chceli.
A už ich ani veľmi nečakáme.

zdroj: www.hokej.sk

Ale keď prídu, vieme ich oceniť.
Najkrajšie úspechy sú totiž práve tie
nečakané.
Slovenskí hokejoví reprezentanti
do 20 rokov, vedení trénerom Ernestom
Bokrošom,
kapitánom
Martinom
Réwayom,
brankárom
Denisom
Godlom, vybojovali na juniorských MS
v hokeji 2015 v Kanade bronzové
medaily.

V ankete si prečítajte, ako
juniorský hokejový bronz hodnotíme.
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ANKETA
Je však treba vyzdvihnúť aj
prehratý druhý zápas s domácou
Kanadou a v tomto zápase aj TOP
MOMENT celých majstrovstiev sveta standing ovation pre najužitočnejšieho
hráča celých MS - DENISA GODLU po
tomto zápase.
Je veľmi ťažké povedať, ktorý z
hráčov bol najlepší, perfektné bolo celé
mužstvo, ale nedá mi, aby som
nespomenul dve mená - Denis Godla a
Martin Réway, obaja za výkon počas
celých MS, za pokoj a rozvahu, s akou
odohrali zápasy
Šancu stať sa hviezdou má šancu
veľa hráčov. Netreba však zabúdať
koľko veľmi dobrých hráčov je aj v
ostatných mužstvách sveta. V prvom
rade je najdôležitejšie aby hrali v čo
najlepších ligách. Potom možno ...

1. Ak ste sledovali zápasy našich
mladých hokejistov v Kanade: ktorý ich
zápas bol najlepší? Ktorý gól bol
najkrajší? Ktorý/í hráč/hráči si zaslúži/a
uznanie a prečo? Ktorý z hráčov má
šancu byť raz ozaj hokejovou hviezdou?
2. Čo znamená výsledok slovenských
hokejových juniorov pre slovenský
hokej? Je výsledkom tvrdej prípravy?
Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo?
Náhodou? Nádejou?
3. Prečo máte radi slovenský hokej?
Prečo pozeráte (alebo aspoň sledujete)
zápasy reprezentácie – seniorskej
i juniorskej, dokonca aj v šialených
vysielacích časoch?
„Hokej som veľmi nesledoval, no
myslím si, že je to vynikajúci výsledok a
dúfam, že týmto rastie nová generácia
"pálfiovcov,
bondrovcov,
či
golonkovcov". Je to dobré znamenie, že
slovenský hokej nezomiera, že má
perspektívu. Hokejistom a fanúšikom
odkazujem: CHLAPCI BOJOVAT !“
Ing. Peter Bujňák

2. Výsledok na MS znamená veľmi veľa
nielen pre tento mladý kolektív, pre celé
Slovensko. Dôležité je však to, aby to
nebol len úspech, na reprízu ktorého
budeme čakať ďalších 15 - 16 rokov.
Cesta, ako pracovať s mládežou
bola vybraná zrejme dobre, myslím tým
projekt zaradenia reprezentačnej "20"
do extraligovej súťaže, len aby sa ďalej
rozvíjala, aby zodpovední nezaspali na
vavrínoch. Takýchto talentov má
Slovensko určite aj nižších vekových
kategóriách.

„1. Sledoval som takmer všetky zápasy
mladých hokejistov a musím povedať, že
na ich zápasy sa mi pozeralo lepšie ako
na zápasy "A mužstva". Hral sa
otvorený hokej, plný šancí na oboch
stranách.
Veľmi sa mi páčil posledný zápas
so Švédskom o bronzové medaily a v
tomto zápase aj druhý gól Rosandiča po
perfektnej prihrávke Réwaya. No
vyzdvihol by som aj zápasy s Fínskom a
Českom, ktoré boli víťazné.

3. V prvom rade preto, že som fanúšik
Slovenského hokeja, a v druhom rade
preto, že zápasov v takejto kvalite je na
našich obrazovkách veľmi málo prakticky 2x v roku - MS 20 a MS
dospelých. Preto si málokedy nechám
ujsť sledovanie takýchto zápasov.
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A šialený vysielací čas - s tým
pochopiteľne neurobíme absolútne nič.
Ani si neviem predstaviť, že by
Američania a Kanaďania išli na hokej v
dopoludňajších hodinách preto, aby
sme my, Európania, pozerali hokej v pre
nás normálnom čase. Kto chce, pozrie
si zápas, kto nie tak "dobrú noc".“
Ing. Jaro Zitrický

A hlavne verme, že tento úspech
bude mať pozitívny dopad na prístup vo
výchove. Tento turnaj totiž jasne ukázal,
že ktorý šport si v tejto krajine zaslúži
nielen vyššiu pozornosť, ale aj dôsledný
prístup.“
Ing. Ladislav Jaroščák

„1. Sledoval som všetky zápasy, najlepší
bol so Švédskom. Výslovne krásny gól si
nepamätám, ale bolo to hlavne
o kolektívnom výkone.
Hviezdou môže byť každý z nich,
záleží ako budú na sebe pracovať (viď
kariéra Zdena Cháru) a samozrejme je
to aj o šťastí.

„Druhý bronz pre tím Slovenska
v histórii, stále to znie ako by sa to
človeku iba snívalo. Avšak treba uznať
že tím z prelomu rokov 2014/2015 si to
skutočne zaslúžil.
Už len za to, ako sa dokázal
zmobilizovať po prvej drvivej prehre
s hlavným favoritom turnaja domácou
Kanadou. Ale hlavne za oduševnené
výkon v ostatných zápasoch turnaja,
vrátane toho rozhodujúceho so Švédmi,
kde ukázali, že keď sa chce, je možné
poraziť aj najkvalitnejšiu hokejovú
školu Európy.
Na neľahkej ceste turnajom sme
navyše prvý krát v tejto kategórii zdolali
aj svojich odvekých rivalov z Česka, čo
len podtrháva to, aká výnimočná partia
sa
stretla.
Našimi
jedinými
premožiteľmi boli len Kanada a USA,
teda tímy s oveľa širšou základňou ako
máme my.
Už len zapriať každému z tohto
výberu úspešnú kariéru a hlavne nech
veľká časť z nich niekde nezapadne.
Hlavne teda súčasný národný hrdina
Denis Godla, na ktorého po tomto
šampionáte
zaostrili
pozornosť
zámorské kluby.

2. Podľa môjho názoru je to aj z dôvodu
správne
nastaveného
modelu
celosezónnej prípravy v rámci extraligy,
ale aj poriadnou dávkou šťastia (Fíni
nám nastrelili 4x konštrukciu bránky☺).
Zápas s Českom a Švédskom sa
podarilo veľmi umnou taktickou hrou
vyhrať, aj keď mne sa osobne tak prísne
obranný spôsob hry nepáči.
Hru
Kanady,
USA
a Ruska
netreba
rozoberať lebo to je iný svet ☺. Bol to
neuveriteľný zážitok.
3. Na toľko vyplavených endorfínov, čo
sme prežili pri sledovaní zlatej
generácie našich hokejistov v rokoch
2000-2004, sa jednoducho nedá
zabudnúť a je to asi tým, že človek túži
zažiť tieto pocity znova a znova.“
Ing. Štefan Olejník
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„1. Musím sa priznať, že začiatok
turnaja som nesledovala. Až na podnet
mojej najmladšej dcéry som videla
posledné tri zápasy a bola som milo
prekvapená, akých máme šikovných
juniorov.

Uznanie si určite zaslúži celý
kolektív, lebo hokej je predovšetkým
tímová hra na čele s úžasným trénerom
Ernestom Bokrošom. Preto veľké
ďakujem patrí práve jemu.
A z hráčov je to nepochybne
Réway, jeho vynikajúca finálna
nahrávka a prehľad v hre..., mne osobne
prišiel o 30% lepší ako jeho rovesníci,
ak to takto pôjde ďalej tak Slováci budú
mať novú hokejovú hviezdu.
Ďalším hráčom, ktorý zažiaril na
MS bol brankár Godla, aj keď osobne si
myslím, že tento šampionát mu vyšiel
extra dobre, no ďalšie zápasy bude
chytať
ako
priemerný
(možno
podpriemerný) brankár. KIEŽ BY SOM
SA MÝLIL.

Najkrajší zápas, a budem trošku
škodoradostná, proti ČR, ale nie
samozrejme proti Švédom. Mne osobne
sa páčili všetky góly, ale asi najviac ten
posledný strelený Koyšom do prázdnej
brány. Bolo to zadosťučinenie za ten
nepekný zákrok na neho.
Najlepší hráč – no asi Réway.
Škoda, že nemáme viac takých Réwayov.
Vie čítať hru, predvídať a dáva
príležitosť aj spoluhráčom.

2. Pre mňa určite bronz z MS 20
znamenal ukážku, čo ukáže jeden tím,
ak ťahá za jeden koniec lana. Po týchto
majstrovstvách dávam iskričku nádeje,
že slovenský hokej má ešte nejaký ten
potenciál v mladých hráčoch, z ktorých
vyrastie generácia, ktorá pre Slovensko
vybojuje zlato, ako v roku 2002
v Göteborgu, Šatan, Bondra, Pálffy,
Lašák, Višňovský, ...

2. Neviem, možno je to dobré, že boli
juniori zapojení do extraligovej súťaže,
možno nám prialo šťastie.
3. Už ako deti sme sledovali hokejové
turnaje s našimi rodičmi a vždy sme
fandili hokeju. Aj teraz u nás hokej
sleduje celá rodina. Je to akčná hra, s
mnohými zvratmi.“
Milka Lazoríková

3. Nie každý zápas som pozeral, no je to
príjemný pocit vidieť maximálnu snahu
chlapcov niečo dokázať sebe aj svetu, že
na to máme. Pekné hokejové momenty
ktoré potešia a stoja za vstávanie pri
húkajúcom budíku o druhej ráno ☺“
Ing. Slavo Viazanko

„1. Sledoval som viacero zápasov, no
najviac sa mi páčil výkon našich proti
Fínom. Zápas proti Česku mal osobitý
charakter, no naša 20 ukázala, že nemá
žiadnu „Jágerfóbiu/čechofóbiu“.
A samozrejme, najkrajší zápas bol
v malom finále proti Švédsku. Celý čas
som mal pocit z tohto zápasu, že naši
chcú o niečo viac medaily ako Švédi.

„1. Sledoval som zápasy, niektoré zo
záznamu, niektoré v priamom prenose.
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Uznanie si za svoju bojovnosť
zaslúžia asi všetci, ale Réway a Godla
svojimi výkonmi vyčnievali a Réway bol
aj vodcovskou postavou mužstva.

Najlepší alebo najkrajší neviem
posúdiť, ale podľa mňa najdôležitejší
zápas sme odohrali s nemeckým
mužstvom, ktorý nás posunul do
štvrťfinále.
Niektoré
góly
boli
na
profesionálnej úrovni, aj napriek
mladému veku chlapcov, a niektoré sa
podarili iba so šťastím.
Hokej je kolektívna hra, a najviac
sa mi pozdával v našom mužstve hráč
kapitán mužstva Martin Réway,
ale svoje si zastal v bránke i brankár
Godla.
Podľa môjho úsudku je ťažko
hodnotiť hráčov, pretože to majú ešte
len ako prvý krok k zviditeľneniu vo
svete hokeja svojej šikovnosti a svojho
mena.

Šancu stať sa hviezdou má skoro
každý, ale to závisí od veľa faktorov
(zranenie, do akého mužstva sa dostanú
a ako sa chytia šance, ak ju dostanú).
Ale asi najväčšiu má Reway.
2. Každý takýto výsledok, či už
v juniorských,
či
seniorských
kategóriách, má pre takú malú krajinu
veľký význam. Hlavne pre mladých,
ktorí vidia, že sa športovať oplatí
a majú tak svoje vzory.
Je to výsledok práce ľudí, ktorí
okolo hokeja pracujú, že týmto mladým
veria a povzbudzujú ich a dôkaz toho,
že šťastie praje pripraveným.

2. Pre slovenský hokej: veľmi sa
zviditeľnili pred svetom aj napriek
tomu, že sme malá krajina. Práca
s mládežou sa stále vyplatí.

3. Slovenský hokej mám rád preto, lebo
je to populárny šport a naši hráči sa
presadzujú aj v zahraničných ligách,
takže sme na nich aj hrdí. Rád si
oddýchnem pri pozeraní na dobrý
hokej.“
Miro Lukáč

3. Prečo mám rad hokej? Jeden z
dôvodov je ten, že za mojich detských
čias, keď som rástol na dedine, tak
neboli žiadne iné športy, iba v zime
hokej a v lete futbal. Tak tieto športy mi
prirástli k srdcu.“
Jozef Kraus

„1. Hoci som videla len prvú tretinu
zápasu s Českom a zo záznamu celý
zápas so Švédskom, výsledky našich
mladých hokejistov som sledovala.
Rozhodne hlasujem za Réwaya ako
nášho najlepšieho hráča. O dve triedy
lepší ako ostatní. Keď bol na ľade,
zrazu bol vo všetkom poriadok. Jeho
prihrávky boli lepšie ako akékoľvek
naše góly. Z jeho hry vyžaroval pokoj
a istota.

„1. Podľa mňa bol ak nie najlepší tak
najlepšie zvládnutý zápas vo štvrťfinále
s Českom, na ktorý sa naši hráči
výborne pripravili a išli jasne za svojím
cieľom, boli cieľavedomí a verili, preto
im tento zápas aj tak dobre vyšiel. Za
najkrajší gól považujem gól Skalického
v zápase so Švédskom na 3:2, po
krásnej prihrávke Réwaya.
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NOVINKY
január 2015

Niektorí odborníci ho prirovnávajú
k Pálffymu, ale mne viac pripomínal
Šatana.
Charizmou,
prístupom,
spôsobom
hokejového
myslenia
a cítenia.

•

Školenia

Dňa 7.1.2015 sme odštartovali
nový pracovný rok školeniami.

2. Určite je dobrým rozhodnutím, že
funguje extraligová dvadsiatka. Možno
to nezohralo až takú rolu pri
tohtoročnom bronze, ale určite je to
jeden z dôvodov, že naši juniori sa
doteraz stále zachránili v elitnej
kategórii juniorských MS.
Tentoraz im pomohlo šťastie: pri
zložení tímu, pri fungujúcej tímovej
chémii, pri samotnej taktike a hre.

Náš každoročný začiatok roka to
je školenie v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany. A pomedzi tieto vážne témy
zaznievajú vtipy nášho bezpečnostného
technika p. Martausa. Toto školenie nie
je nikdy nudné. Ďakujeme. A ďakujeme
tiež za dlhoročnú úspešnú spoluprácu.

3. Reprezentačný šport to je aj otázka
národnej hrdosti. A za tých niekoľko
rokov slovenskej samostatnosti bolo len
pár radostných športových okamihov. V
kolektívnom športe sa udiali v drvivej
väčšine práve v hokeji.
Okrem toho mám na hokeji rada
rýchlosť
spojenú
s presnosťou.
Prihrávky naslepo. Schopnosť byť
v správny čas na správnom mieste
a vsietiť gól. A v neposlednom rade
odvahu po prehre znova veriť v svoje
sily.“

Vodiči, strojníci, viazači bremien
absolvovali celodenný maratón školení:
okrem základného bezpečnostného
školenia aj odborné školenia, podľa
svojich profesií.

•

Nové stavby

V januári pribudla do
výrobného programu stavba:

nášho

Ing. Marcela Bujňáková
Regenerácia
obce Plavnica
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centra

•

Udalosť posledných rokov vo
Vysokých Tatrách: Zimná svetová
univerziáda. Jej organizácia sa rozdelila
medzi slovenské Štrbské Pleso a Osrblie
a španielsku Granadu.

Nadpriemerne teplý január –
zimný pobyt pre zamestnancov

Už záver minulého roka bol
poznačený
nadpriemerne
vysokou
dennou teplotou. Medzi sviatkami síce
trochu prituhlo a nový rok sme vítali
v riadnom mraze.

Na
Štrbskom plese
horel
univerziádny oheň. Po dlhom čase tu
ožili bežecký areál i skokanské mostíky.

Ale január 2015 je za posledné
roky určite najteplejším januárom.
Prírode chýbala snehová perina, denné
teploty vyskakovali vysoko nad nulu.
Na viacerých našich stavbách sa preto
v januári pracovalo naplno. (Januáru
pokazenú povesť nezachránila ani
bohatá snehová nádielka z 30.1.2015:)
V minulých rokoch v tomto čase
naši zamestnanci na zimnom pobyte vo
Vysokých Tatrách už „turistikovali“ a
„wellnessovali“. Tento rok sa zimný
pobyt odkladá na dobu, keď zavládne
tuhá zima a budeme nútení prerušiť
práce na stavbách.

•

V biatlonovom areáli v Osrblí sa
po niekoľkých vydarených súťažiach
svetového pohára súťažilo aj počas
univerziády.
Zo
slovenských
športovcov
najviac zarezonovalo meno biatlonistky
Fialkovej, ktorá si z univerziády
odniesla kompletnú medailovú zbierku:
zlato, striebro i bronz v individuálnych
pretekoch.

Svetová zimná univerziáda vo
Vysokých Tatrách
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ZÁVEROM
Čiernobiela je len šachovnica. A
jednoduché nie je v živote nič.
Január je mesiac plánov a nádejí.
Zdá sa mi, že všetci sme takí odhodlaní,
pripravení popasovať sa so všetkým, čo
rok prinesie. Každoročne mi to
pripomína slová Mila Urbana z
úžasného románu Živý bič: Mysleli si,
.... že celý svet postavia nanovo ...
K tomu nadšeniu z možnosti
reštartu a nového začiatku sa na
Slovensku pridal úspech mladých
hokejistov. A o radostný úvod roku
2015 sme mali postarané.

Na druhej strane, často si veci
komplikujeme my sami. Vírime prach,
mútime vodu. Chceme sa chvíľu brodiť
blatom. Aby tu, na slnečnej strane sveta,
nebola príliš nuda.

Poznáte teóriu o živote ako
sínusoide? Raz si hore, raz dole. Úspech
strieda pád. Keď sa ti zdá, že sa ti darí,
a máš pocit, že si v podstate spokojný
s tým, čo žiješ, tak je na čase, aby si sa
začal báť toho, čo ťa čaká za najbližším
rohom.

Aby sme svetu ukázali, že sme
v živote niečo dokázali. Prirodzená
ľudská túžba. Mať odtlačok na
chodníku, sochu na námestí či bustu v
átriu. Vyryť odkaz na stenu jaskyne.
Odovzdať
posolstvo
v stvorenom
umení. Zanechať stopu v piesku. Tak,
aby ju nezmyl morský príliv.

Tak aj do tej našej provinčnej
stredoeurópskej pokojnej novoročnej
atmosféry zrazu zazneli výstrely
fanatických
moslimov
v Paríži.
Najbolestivejšie údery sú tie nečakané.
Francúzsko kričalo „Je suis
Charlie“. Ale okrem solidárneho
postoja zvyšku demokratického sveta sa
mu ako ozvena vracali aj otázky. O
slobode slova zneužitej na zosmiešnenie
cudzej viery.
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Tá stopa v piesku, ktorú môžeme
zanechať my, sa týka aj našej práce.
Stavebníctvo umožňuje zhmotniť vízie.
Preniesť nakreslené do reality. Vytvoriť,
vybudovať, postaviť. Dať novú tvár.
Milí kolegovia, prajem nám
všetkým, aby sme v roku 2015 využili
ponúkané šance na to, aby tu po nás
niečo hodnotné ostalo.

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