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ÚVODNÍK

My dospelí sa nevieme hrať. A už
vôbec nie s vášňou a s nasadením ako
sa vedia hrať deti. 

Lenže  raz  za  štyri  roky  sa  pri
televíznej  obrazovke  zmeníme na deti
my všetci, fanúšikovia zimného športu,
fanúšikovia olympijských ideálov. A hry
sa stávajú centrom našich dní. 

Fandíme,  kričíme  a  tešíme  sa  z
gólov  našich  hokejistov  i  z  presných
zásahov  našich  biatlonistov.  V  kútiku
duše sa nádejáme v medailové úspechy.
Potichu smútime aj sa nahlas hneváme
na nepriazeň osudu, na zlé rozhodnutia
rozhodcov, na slabé výkony športovcov.

My  dospelí  sme  bežne  imúnni
voči  kúzlu  detskej  hry.  A predsa  nás
baví  baviť  sa  tým,  ako sa  iní  dospelí
„hrajú“ ako o život. 

Prečítajte si v našej ankete názory
a postrehy našich kolegýň a kolegov k
Zimným olympijským hrám Soči 2014.

Vo  februári  naši  pracovníci
relaxovali  v  Tatrách.  O  tomto  pobyte
prinášame reportáž.

šéfredaktorka
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RELAXA ČNÝ POBYT
ZAMESTNANCOV

V dňoch 10.2.-13.2.2014 skupina
8  našich  zamestnancov  relaxovala  a
aktívne oddychovala v Hoteli Hubert v
Gerlachove vo Vysokých Tatrách.

Z tohto niekoľkodňového pobytu
vám  prinášame  obrazovú  reportáž.
(Účastníkom  pobytu  ďakujem  za
fotografie.) 

10.2.2014 Chata Plesnivec
Prvý  deň  absolvovali  turisti  túru  na
Chatu Plesnivec v Belianskych Tatrách
(1290 m n.m.). 

11.2.2014  Belianska  jaskyňa  a
Zakopané
Zamračené  počasie  dovolilo  našim
kolegom  počas  druhého  dňa  pobytu
absolvovať návštevu Belianskej jaskyne
a poľského mesta Zakopané.

12.2.2014 Sliezsky dom
Výstup  k  Sliezskemu  domu  (1670  m
n.m.)  sa  začal  v  miernom  mrholení,
ktoré sa vo vyšších polohách zmenilo
na sneh. 
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13.2.2014 Hrebienok
Posledný deň  pobytu cestu zo Starého
Smokovca  na  Hrebienok  absolvovali
peši už len niekoľkí vytrvalci. 
Na  Hrebienku  aj  tento  rok  „vyrástli“
ľadové sochy

Ubytovanie, strava, relax 
Na  záver  pobytu  možno  konštatovať
spokojnosť s ubytovaním, so stravou, s
pobytom ako  takým.  Verím,  že  všetci
zúčastnení  zamestnanci  si  zašportovali
na túrach a  oddýchli  a  zrelaxovali  vo
wellness priestoroch hotela. 
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ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2014
7.2.-23.2.2014

OLYMPIJSKÝ DENNÍK
Šestnásť dní pod piatimi kruhmi

Otvárací ceremoniál 7.2.2014
Hra  farieb  na  nočnom  olympijskom
štadióne  a  úžasný  ruský  balet  to  bol
veľkolepo krásny otvárací ceremoniál.

Deň prvý 8.2.2014
Ole  Einar  Björndalen  –  fenomenálny
nórsky  biatlonista  sa  vo  svojich  40
rokoch  stal  olympijským  víťazom  v
šprinte. Obdivuhodné.

Deň druhý 9.2.2014 
Slovensko  má  zlatú  olympijskú
medailu! Nasťa Kuzminová ju
vybojovala  v  biatlonovom  ženskom
šprinte  a ako prvá žena biatlonistka v
histórii obhájila olympijské zlato.

Deň tretí 10.2.2014
Rozdávali  sa  ďalšie  sady  medailí  a  v
Soči je už celý slovenský hokejový tím.

Deň štvrtý 11.2.2014
Šieste miesto Anastasie Kuzminovej v
stíhacích biatlonových pretekoch na 10
km  je  v  porovnaní  s  doterajšími
výkonmi  ostatných  slovenských
športovcov  na  hrách  v  Soči  skvelým
úspechom.

Deň piaty 12.2.2014
Zjazd žien má dve olympijské víťazky.
So  zhodným  časom  sa  na  najvyšší
stupienok postavili Slovinka Mazeová a
Švajčiarka Gisinová.

Deň šiesty 13.2.2014
Úvodný  zápas  slovenských  hokejistov
to  bol  debakel.  K  prehre  s  USA 1:7
vlastne netreba nič viac dodávať.
Jevgenij  Pľuščenko,  charizmatický
svetoznámy  ruský  krasokorčuliar,
odstúpil  zo  súťaže  mužov  a  ukončil
súťažnú kariéru. Škoda.

Deň siedmy 14.2.2014
Slovenský lyžiar  Adam Žampa vyhral
slalom  v  superkombinácii  alpského
lyžovania, a obsadil tak konečné piate
miesto. Paráda!

Deň ôsmy 15.2.2014
Blamáž!  Slovensko  prehralo  aj  svoj
druhý  hokejový  zápas.  Slovinsko  nás
zdolalo 3:1. Na hru našich sa chvíľami
ani nedalo pozerať.

Deň deviaty 16.2.2014
Prehra  hokejistov  s  favoritmi  celého
turnaja  Rusmi  0:1  po  samostatných
nájazdoch  ani  tak  nebolí.  Dôležitejšie
je, že naši hrali konečne ako tím. Dobrý
výkon  slovenských  hokejistov  nám
napravil chuť. 

Deň desiaty 17.2.2014
Kuzminová  štartovala  v  posledných
individuálnych  pretekoch.  Choroba  a
nepresná streľba ju odsunuli na konečné
27. miesto.

Deň jedenásty 18.2.2014
Ani  naše  kolektívne  fandenie  počas
porady v Tatrách v pizzerii v Tatranskej
Lomnici našim hokejistom nepomohlo.
Do  štvrťfinále  nepostúpili.  Bezduchý
výkon na celom turnaji si ani nezaslúžil
iné ako konečné 11.miesto.
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Deň dvanásty 19.2.2014
Slovenská  krasokorčuliarka  Nicole
Rajičová  sa  osobným  maximom  v
krátkom  programe  kvalifikovala  do
voľných jázd.
Slovenská  zmiešaná  biatlonová
štafeta v  silnej  konkurencii  obstála  a
obsadila 5.miesto.

Deň trinásty 20.2.2014
Stále  sa  rieši  slovenský  hokej.
Neúspešné  vystúpenie  nášho  tímu
vyvoláva  otázky.  A  odpovede
kompetentných sú len zbierkou ďalších
výhovoriek.

Deň štrnásty 21.2.2014
Lyžiarka  Petra  Vlhová  ani  ženská
biatlonová  štafeta  bez  Kuzminovej
neohúrili.

Deň pätnásty 22.2.2014
Lyžiar Adam Žampa skončil v slalome
na  fantastickom 6.mieste.  Po
Kuzminovej  je  jednoznačne
najúspešnejším slovenským športovcom
na ZOH v Soči.
Hokejový olympijský bronz má Fínsko
po jasnej výhre nad USA.

Deň šestnásty 23.2.2014
Kanada  dokonale  ovládla  hokejové
finále.  Okrem hráčov  boli  na  ľade  aj
traja  kanadskí  rozhodcovia.  Výhra 3:0
nad Švédskom mala pre hokejový svet
divnú príchuť.
Záverečný ceremoniál bol opäť farebný
a  veľkolepý.  Na  ploche  štadióna
defilovali  všetky  zúčastnené  krajiny  a
potom ruskí  velikáni  hudby a  slova  a
divadla, zaujalo aj cirkusové šapitó.
Medailovú  bilanciu  vyhralo  domáce
Rusko.

ANKETA
Olympiáda našimi očami

Správ o olympiáde sú médiá plné
už dlho pred jej začiatkom. Rozoberá sa
výška  investícií,  pripravenosť
športovísk, bezpečnosť športovcov.

V priebehu hier akoby sa zastavil
čas v okolitom svete. Celá pozornosť sa
sústreďuje  na  výkony  športovcov.  Na
najlepších z najlepších. Na ich úspechy,
sklamania, dojímavé životné osudy. 

A keď olympijský oheň v dejisku
hier  zhasína,  pochodeň  preberá  ďalšie
mesto.  Aby  zorganizovalo  toto
veľkolepé divadlo o 4 roky.

Chtiac i nechtiac sa správy z hier
počas  tých  viac  ako  dvoch  týždňov
dostávajú ku každému z nás. 

Naši  kolegovia  a  kolegyne
absolvovali tentoraz dvojkolovú anketu.
Prečítajte si, čo si myslia o olympiáde
ako takej,  aké sú ich obľúbené zimné
športy, aj ako hodnotia ZOH v Soči.
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Pred olympiádou

Čo si myslíte o olympijských hrách?

„Myšlienka OH je stále vznešená, no asi sa
už nedá hovoriť o národnom povedomí, keď
aj  za  nás  vyhráva  medaily  napr.  p.
Kuzminová ... Migrácia športovcov a zmeny
štátnych príslušností len kvôli účasti na OH
znižujú  pocit  z  budovania  národného
povedomia.  Mám  pocit,  že  ide  o
individualizmus.  Vlastnú  prezentáciu
športovca.“  Peter Bujňák

„ZOH veľmi nesledujem. Zo športov ma tam
baví iba hokej. Nestojí to za tie investície.“
Marek Repka

„Jednoznačne majú zmysel.“ Peter Eliáš

„Pôvodný olympijský duch sa vytratil  a tak
ako počas studenej vojny to bola ideologická
prestíž  tak  dnes  je  to  hlavne  o  biznise,
reklame  atď  viď  odmeny  za  medailové
umiestnenia. Ale samozrejme je tam ešte aj
pozostatok  pôvodnej  idei  olympiády:-)  A
konkrétne  teraz  v  SOCHI  to  rusi  úplne
prestrelili.“ Štefan Olejník

„OH je jedna z dobrých vecí, keď sa všetky
zúčastnené štáty vedia spojiť a dohodnúť na
spoločnom postupe – vo víťazstvo športového
ducha. Myslím si, že je to dobrá myšlienka.
Pokiaľ ide o investície viem, že OH v Soči,
čo  sa  týka   financií,  sú  najdrahšie  v  celej
histórií  OH  a  ja  chcem dúfať,  že  financie
budú využité v plnej miere na športové účely,
nie ako je teraz v móde  na prilepšenie si do
vlastného  vrecka.  Kedy  ak  nie  pri  takejto
príležitosti  sa  vybudujú  športové  areály  a
celé športové komplexy?“ Milka Lazoríková

„Ur čite  myšlienka  olympijských  hier  je
dobrá,  ale  niekedy  mám  pocit,  že
organizátori  a  samotní  športovci  na  to
zabúdajú,  ale  aspoň  na  tých  pár  dní  pri
sledovaní  TV nás  premôže  pocit  súdržnosti
pri  skvelých  výkonoch  našich  športovcov,
pocit  hrdosti,  niekoho to  možno naštartuje,
niekoho možno motivuje  a niekto  si  možno
len  oddýchne.“  Jozef Kraus

„Olympijské  hry  sú  jedná  z  najkrajších  a
najkvalitnejších  spoločenských  aktivít  na
svete.
Na  športové  akcie  nie  sú  nikdy  peniaze
zbytočné  vyhodené,  lebo  radšej
vychovávajme športovcov ako kriminálnikov.
Preto si myslím, že to za tie investície stojí.
Nie,  hry  nie  sú  len  o  budovaní  národného
povedomia,  ale sú už veľmi spolitizované.“
Miro Lukáč

„Pre  mňa  sú  olympijské  hry  o  najlepších
výkonoch najlepších športovcov celého sveta,
pre ktorých sú tieto hry vrcholom ich kariéry.
Financie  v  tomto  prípade  hrajú  rolu
vytvorenia dôstojného športového prostredia
pre  týchto  ľudí,  ktoré  sú  v  určitej  miere
využité  aj  na zviditeľnenie  usporiadateľskej
krajiny.“ Fero Kočiško

„Myšlienka  olympijských  hier  má  veľmi
dôležité poslanie, nielen mierové, kedy sa v
dávnej  minulosti  pri  príležitosti  konania
prerušovali vojnové konflikty, ale nesie v sebe
posolstvo  a  ukážku  toho,  kam  až  siahajú
ľudské sily, a akého neskutočného fyzického
výkonu  je  človek  schopný.  Pre  mňa  je
najpodstatnejšie  to,  že  neoslovuje  len
vrcholových  športovcov,  ale  motivuje  už  aj
tých  najmenších,  ktorí  chcú  v  športe  niečo
dokázať a pri dnešnom konzumnom spôsobe
života aj nás všetkých povzbudzuje k zvýšenej
fyzickej aktivite. A otázka investícií ? Žiadne
olympijské  hry  sa  neskončili  v  plusových
číslach,  ani  sa  to  od  nich  neočakáva,  ale
investície  v  Soči  mi  pripadajú
megalomanské, ak si len uvedomíme fakt, že
sa rovnajú súčtu investícií predchádzajúcich
štyroch  zimných  olympijských  hier  !!!“
Roman Seliga
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„Olympijské hry odrážajú stav celej ľudskej
spoločnosti:  chceme mať viac, aj keď na to
nemáme.  A  tak  sa  krajiny  pri  príprave
olympiády  predbiehajú  v  bombastickosti.  A
športovci  siahajú  po  nepovolených
prostriedkoch.  Krása  olympijskej  myšlienky
je ale niekde inde. Pointa olympijských hier
je  súťažiť  v  duchu  fair  play  tak,  aby  bol
úspechom  odmenený  talent  a  úsilie.“
Marcela Bujňáková

Máte  nejaký  obľúbený  olympijský  príbeh
(niečo  z  predošlých  hier,  čo  vás  nadchlo,
pobavilo, zanechalo dojem)?

„Otvárací  ceremoniál  v  Lillehammeri  v
Nórsku v 94 r. A vôbec celé tieto ZOH 94 si
pamätám ako naj.“  P. Eliáš

„Ur čite  mi  dajú  za  pravdu  starší  že  k  top
historickým  príbehom  patrí  víťazstvo
univerzitného  výberu  USA  s  najsilnejším
možným výberom ZSSR na olympiáde v roku
1980. Sovieti sa báli odcestovať domov lebo
vedeli čo ich čaká:-))))“  Š. Olejník

„Ob ľúbený  olympijský  príbeh  nemám,  ale
určite  sa  pri  takýchto  príležitostiach  a
stretnutiach stávajú aj nečakané situácie, či
už  humorné,  ale  aj  tie  smutnejšie.“  M.
Lazoríková

„Nie  nemám  nijaký  príbeh,  ale  výborné
výsledky  našich  reprezentantov  ma  stále
nadchnú.“ M. Lukáč

„Vo mne zanechali dojem naši hokejisti a ich
výkony na olympijských hrách vo Vancouveri
2010.“ F. Kočiško

„Bohužiaľ,  žiadny  osobný  naživo,
optimisticky  však  verím,  že  aj  toho  sa
dočkám...“ R. Seliga

„Olympijský  príbeh  slovenského  hokeja.
Naša cesta  od  Lillehammeru  1994 po  Soči
2014 to je pre mňa 20 rokov silných emócií..“
M. Bujňáková 

Ktoré športy počas ZOH budete sledovať?

„Budem pozerať tie, na ktoré natrafím, ktoré
stihnem.  Vyhľadávam  hokej  (prevažne
Slovenskú reprezentáciu), no rád si pozriem
aj lyžovanie (aj zjazd aj slalom),  aj  beh na
lyžiach, aj skoky.“ P. Bujňák

„Hokej.“ M. Repka

„Všetky,  ktoré  mi  môj  voľný  čas  dovolí,
okrem  curlingu  a  snowbordingu.  Tieto
disciplíny ma vôbec nelákajú.“ P. Eliáš

„Hokej,  Biatlon,  Alpské disciplíny a  rád  si
pospím pri krasokorčuľovaní.“ Š. Olejník

„Ja  s  celou  mojou  rodinou  určite  budeme
sledovať  v  prvom rade  hokej  –  to  je  naša
srdcovka. Veľmi sa teším aj na biatlon – to
nesmiem vynechať,  ale aj  skoky na lyžiach,
behy na lyžiach,  zjazd,  slalom,  sane,  boby-
skrátka  všetko,  čo  budem  môcť.“  M.
Lazoríková

„Hokej,  biatlon,  vytrvalostné lyžovanie.“ J.
Kraus
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„Rád si pozriem skoro všetky športy, keď mi
to čas dovolí.“ M. Lukáč

„Podľa  možností  si  rád  pozriem  všetky
športy,  ale  určite  si  nenechám ujsť  výkony
našich hokejistov.“ F. Kočiško

„Priebežne budem sledovať  čo stihnem, ale
určite  si  nenechám  ujsť  bobistov,  ženský
biatlon,  skoky  na  lyžiach  a  samozrejme
našich profesionálov s hokejkami.“ R. Seliga

„Hokej,  biatlon,  krasokorčuľovanie.“  M.
Bujňáková
 

Tipnite si počet medailí SR, môžete pridať aj
menoslov tipovaných medailistov.

„Štyri.“  P. Bujňák

„Dve.“ M. Repka

„Asi to bude tentoraz bez medaily.“ P. Eliáš

„Nula.“  Š. Olejník

„Veľmi  držím  palce  biatlonistke  A.
Kuzminovej  – je veľmi dobrá bežkyňa a ak
dobre  zastrieľa  môže  nás  prekvapiť.  Zisk
ďalších  medailí  len  milo  prekvapí.“  M.
Lazoríková

„Myslím  si,  že  jednu,  pri  troche  šťastia
možno aj dve, viac asi ťažko.“ M. Lukáč

„Tipujem 1  medailu  –  verím Kuzminovej  v
biatlone.“ M. Bujňáková

Tipnite  si   ako  dopadnú  na  olympijskom
turnaji slovenskí hokejisti. Na ktorom mieste
skončia?

„Tajne dúfam, že si chytíme aspoň bronz. Veď
preto budem našim hokejistom fandiť a držať
palce.“ P. Bujňák

„Šieste miesto.“ M. Repka

„Postup  do  štvrťfinále.  Nechápem  tento
systém turnaja. Dve skupiny po šesť mužstiev
a postupujú štyri bol lepší..“ P. Eliáš 

„Na šiestom mieste.“ Š. Olejník

„Chcela  by  som aby  skončili  čo  najlepšie.
Prajem im to, ale je to trochu o šťastí, o hre,
o skúsenostiach a o zvládnutí celej situácie.
Ja  tipujem  tak  piate  –  šieste  miesto.“  M.
Lazoríková

„Postup  do  semifinále  by  bol  veľmi  veľký
úspech. Dúfam že nebudú horší ako šiesti.“
M. Lukáč

„Naši  hokejisti  sa  umiestnia  na  peknom 6.
mieste.“ F. Kočiško

„Teraz odpoviem ako optimista aj pesimista -
7. miesto. (Vancouver bol pred štyrmi rokmi,
asi sa už nezopakuje).“ R. Seliga

„Mám  zlú  predtuchu,  že  „postupka“  z
predošlých hier nebude pokračovať. Ale rada
sa budem mýliť :)“ M. Bujňáková 

8



Počas a po olympiáde

Ktorý  športovec  si  podľa  vás  zaslúži
špeciálne uznanie za výkon, nasadenie, fair
play na ZOH v Soči?

„Biatlonista Björndalen a švédsky hokejový
obranca  Erik  Karlsson,  ktorý  podal  top
výkon.“ Š. Olejník

„Za  výkon  chcem  pochváliť  biatlonistu
O.E.Björndalena,  ktorý  vo  veku  41  rokov
získal  dve  zlaté  olympijské  medaily.
Úctyhodný výkon.“ M. Lazoríková

„Najviac som bol očarený z výkonov Nóra
Björndalena a Japonca Kasaia. Výkony v och
rokoch boli Fantastické.“ M. Lukáč

„Špeciálne  uznanie  si  zaslúžia  všetci,  ktorí
bojovali  nielen  so  súpermi,  ale  aj  sami  so
sebou,  so  svojimi  zraneniami,  chorobou,
vekom,  a  odovzdali  zo  seba  všetko,  čo  sa
dalo.  Spomeniem  Kuzminovú  či
Björndalena.“ M. Bujňáková

„Top v  sledovanosti  bol  samozrejme hokej,
ale  rád  som si  pozrel  aj  skoky  na  lyžiach.
Páčil sa mi výkon poľského pretekára Kamila
Stocha.“ Štefan Bujňák

Ako  hodnotíte  vystúpenie  slovenských
športovcov? Kto vás sklamal, kto nesklamal,
kto prekvapil?

„Kuzminku  som,  priznám sa,  podcenil,  ale
neprekvapila. Nevedel som, že aj v alpských
disciplínach  máme  také  talenty,  takže  oni
prekvapili.“ Š. Olejník

„Potešila  ma  Anastasia  Kuzminová,
prekvapil ma Adam Žampa.“ J. Kraus

„Na olympiáde sa ukázali aj naši mladí
lyžiari, ktorí veľmi chceli niečo dosiahnuť.
Dievčatá boli slabšie ako chlapci. Dosť veľmi
ma sklamala Janka Gantnerová. Vždy sa o
nej hovorí ako o veľkej nádeji. 
Milo  ma  prekvapil  Adam  Žampa,  ktorý
skončil  v  kombinácii  piaty,  ešte  pred  O.
Bankom z ČR a pochválim ho aj  za šieste
miesto v slalome.
O svojom umiestnení povedal: „Rád by som
však vyzdvihol úspech Nasti. Zvlášť, keď sa
niekto dokáže ospravedlniť  za 6.  miesto,  až
mi je blbé, že ja sa takým miestom chválim.“
M. Lazoríková

„Vystúpenia našich športovcov boli asi také
ako  som predpokladal.  Príjemne prekvapili
Bajčičák  a  samozrejme  Adam Žampa.“  M.
Lukáč

„Nesklamala jedine Kuzminová. Bojovala, čo
to  dalo.  Prekvapil  lyžiar  Adam  Žampa.
Sklamali  športovci,  ktorí  šli  do Soči  len na
výlet,  bez  ambície  prekonať  samých  seba.“
M. Bujňáková

„Nikto  neoslnil,  neprekvapil.  Výkon
Kuzminovej  sa očakával,  čo aj  splnila,  keď
obhájila  zlato  v  rýchlostných  pretekoch  na
7,5 km z Vancouveru.“ Š. Bujňák

Najlepší zápas slovenských hokejistov: Ako
hodnotíte ich umiestnenie, výkon, hru? Kto
bol  najlepším  slovenským  hokejistom  na
olympijskom turnaji?

„ Ťažko je hľadať, nakoľko sklamali ako tím.
Príjemne  ma  potešil  Jurčo.  Neviem,  čo  sa
deje, ale prestáva fungovať v našom tíme už
aj  povestná  súdržnosť  národného  tímu  –
niečo sa tam stalo,  čas ukáže, ako to bude
ďalej.  Vidíme,  že  bez  kvalitných  hráčov  z
NHL to nepôjde a nakoľko ich máme čoraz
mene, musíme si asi  zvykať  na umiestnenia
medzi 8-12. miestom.“ Š. Olejník
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„Ja  osobne  mám  zmiešané  dojmy  z  ich
vystúpenia. Kolísalo to s ich výkonmi ako na
„U-rampe“. Môj tip na umiestnenie bol 5.-
6.miesto,  takže  som  do  určitej  miery
sklamaná. Najviac sa mi herne páčil brankár
Laco,  ako  3.  brankár  v  poradí  bol  naša
jednotka. Trio mladíkov Tatár, Jurčo, Pánik
sa  mi  tiež  pozdávalo.  Prekvapil  ma
B.Radivojevič  v  dobrom slova  zmysle.“  M.
Lazoríková

„Najlepší zápas im vyšiel s Ruskom. Celkovo
ma sklamali s ich umiestnením, aj s hrou.
Hokej  je  kolektívna  hra  a  nechcem
vyzdvihnúť  jednotlivca.  Možno  tí  najmladší
sa snažili o trošku viac.“ J. Kraus

„Výkony  hokejovej  reprezentácie  boli
sklamaním, takže ani nie je čo hodnotiť.“ M.
Lukáč

„Hokejisti skončili tak, ako si zaslúžili, lebo
na  turnaji  nehrali  hokej  hodný  vyššieho
umiestnenia.  Hrali  bez  emócie,  bez
nasadenia,  bez  srdca.  Tímu  chýbal  líder.
Nenominácia Mira Šatana sa ukázala ako zlé
rozhodnutie.  
Ťažko  hľadať  v  priemere  a  podpriemere
najlepšieho. Možno brankár Laco za zápas s
Ruskom.“ M. Bujňáková

„K  najlepším  zápasom  patril  zápas  s
Ruskom, hoci ja som videl iba 3. tretinu. V
tomto zápase sme mali aj trošku športového
šťastia, ale to patrí k športu.
Umiestnenie  je  sklamaním,  výkon  bol  iba
dvojtretinový a to bolo aj na výsledkoch hneď

vidieť.  Nemali  sme tam osobnosť,  ktorá  by
dokázala vyburcovať ostatných. 
Páčil  sa  mi  výkon  brankára  Laca.“  Š.
Bujňák

Zhodnoťte  celú  olympiádu:  aký  dojem  vo
vás zanechala?

„Rusi  to  zvládli  dobre,  aj  keď  to  viem
zhodnotiť iba podľa toho, čo som sa dočítal v
médiách.  Ceremoniál  tak  úvodný  ako  aj
záverečný  boli  úchvatné,  fakt  som  lepšie
nevidel.“ Š. Olejník

„OH – otvárací a záverečný ceremoniál bol
veľkolepý  –  skrátka  Rusi  to  vedia
„vyšperkovať“.“ M. Lazoríková

„Olympiádu hodnotím ako celkom úspešnú,
len nie pre Slovensko. Otvárací a záverečný
ceremoniál  sa  mi  veľmi  páčil.  Rusko  ako
krajina zvládla ZOH dobre.“ J. Kraus

 

„Olympiáda bola vcelku  krásna a úspešná.
Rusi tieto hry zvládli na výbornú. Otvárací aj
záverečný ceremoniál boli krásne, niet im čo
vytknúť.“ M. Lukáč

„Otvárací ceremoniál sa mi páčil od začiatku
do  konca.  Malo  to  spád,  nápad,  efekt.  
Nezvládnuté na olympiáde bolo len počasie a
zlá  kvalita  snehu.  Voľbou  čiernomorského
letoviska  Soči  za dejisko  zimných hier  si  o
takéto  problémy  Rusi  koledovali.“  M.
Bujňáková

„Myslím  si,  že  Rusi  zvládli  olympiádu  aj
napriek rozpačitým začiatkom a hlavne ataku
západu na výbornú. Tak ako začiatok, tak aj
koniec ukázal silu Ruska ako krajiny, tak aj
pohostinnosti občanov. 
Dokázali, že nie len technika a ľudský faktor
dokáže zlyhať, ale aj v humornom podaní na
svoj úkor sa dá ospravedlniť malá chybička.
Tešilo  ma,  že  sa  nenaplnili  hrozby
teroristických útokov.“ Š. Bujňák
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• Otvorenie  Obchodného  centra
KAUFLAND v Sabinove

Na výstavbe nového obchodného
centra  v  Sabinove:  OC  Kaufland  na
Bernolákovej ulici, sa podieľali v druhej
polovici roka 2013 aj naše spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o. a CBR s.r.o.

Realizovali  sme  výstavbu
inžinierskych  sietí,  výstavbu
parkoviska,  dopravné  napojenie  na
cestu I/68.

Dňa  20.2.2014  bolo  nové
obchodné centrum v Sabinove otvorené
pre verejnosť.

foto: www.sabinov.sk

• Školenie CAMPRI

So  zreteľom  na  plánovaný
výrobný program v tomto roku sme v
zasadačke  firmy  zorganizovali  dňa
14.2.2014  odborné  školenie  majstrov,
stavbyvedúcich a parťákov.

Školiteľmi  boli  zástupcovia
spoločnosti  Campri.  Predmetom
školenia  boli  materiály,  ktoré  nám
spoločnosť  CAMPRI  dodáva,  a
technologické  postupy  práce  s  týmito
materiálmi.

• Zisťovanie záujmu o darovanie
krvi  v  priestoroch  našej
spoločnosti 

Na  základe  výzvy  zo  strany
Národnej  transfúznej  služby  Prešov,
prosím o nahlásenie záujmu o darovanie
krvi v priestoroch našej spoločnosti, aby
sme  vedeli  potvrdiť  alebo  zrušiť
predbežne dohodnutý termín.

Mobilný  výjazd  darovania  krvi
plánujeme  zrealizovať  dňa 26.3.2014
(streda). 

Vyzývame  týmto  našich
zamestnancov, spolupracovníkov, ale aj
širokú  verejnosť  na  pripojenie  sa  k
dobrovoľným darcom krvi:

UROBME SPOLU DOBRÝ
SKUTOK V ROKU 2014:

DARUJME KRV !
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ZÁVEROM

Keď  stratíš  ostražitosť,  si  mŕtvy
muž! To neplatí len v bojových filmoch,
ale v celom našom živote.

Keď  má  človek  pocit,  že  je  v
podstate  šťastný,  príde  uspokojenie.  A
to je veľmi zradný pocit. V súkromnom
živote, v práci, v športe.

Vtedy  väčšinou  nasleduje  facka
od  života.  Aby  si  neustrnul,  nezostal
stáť, nezačal stagnovať. Aby si sa stále
snažil  rásť  a  napredovať,  byť  lepší  v
tom,  čo  robíš,  byť  milší  k  tým,  s
ktorými žiješ.

Život nám vlastne takto, rôznymi
cestami, stále dáva nové šance. Len si
ich,  zahľadení  do  svojich  aktuálnych
problémov,  s  klapkami  strachu  na
očiach,  hľadajúc  vinníka,  často
nevšimneme.

To je už skoro náš národný šport:
Hľadať niekoho, kto je zodpovedný za
moje zlyhania a prehry. 

Lenže: Za svoj život si môžeš Ty
sám! Všetko, čo sa v ňom pobabralo ide
na  tvoje  triko.  Nezabudni  na  to,  keď
budeš  nabudúce  chcieť  nájsť
výhovorku.

Už pomaly nielen za oknami, ale
aj v kalendári začína jar. Marec nech v
nás naštartuje chuť riešiť nové výzvy a
prvé  lúče  jarného  slnka  nech  nám
dodajú elán k využívaniu nových šancí.

Prichádza čas nových začiatkov a
zmien  v  prírode.  Čo  takto  zmeniť  aj
niečo málo v našich vlastných malých
životoch? 

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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