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Panta rhei - Všetko plynie v čase.
Carpe diem - Užívaj deň. Dva slávne
latinské výroky. O tom, že čas sa nedá
zastaviť a nedá sa vrátiť späť. Keď
premeškáš správny moment, už
nepridáš, čo sa nestalo. Ani neodčiníš,
čo si spôsobil. Ako rieky plynú naše
životy.
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V tomto čísle nášho časopisu sa
obzeráme na 1.máj 2004, deň nášho
vstupu do Európskej únie. Desať rokov
ubehlo ako desať dní. A predsa sa to zdá
byť strašne dávno. Prečítajte si
komentár.
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Máj bol zasa raz aj o hokeji. Ako
vidia MS 2014 naši firemní hokejoví
fanúšikovia si prečítajte v ankete.
Takmer osemhodinová tatranská
túra. Možno sa chytáte za hlavu, že je to
príliš dlho. Tak sa pozrite, akí malí
turisti ju s nami zvládli.
Z roka na rok väčšie topánky a
dlhšie nohavice. Plynutie času najlepšie
vidno na deťoch. A detstvo ubehne
príliš rýchlo. Namiesto čakania na
dospelosť si ho treba užívať. Vlastne tak
ako celý náš krátky pobyt na tejto zemi.
Život treba jednoducho žiť. A do
pamäte si treba odkladať všetko krásne
z neho. Ako inšpiráciu. Na horšie časy.

šéfredaktorka
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DESAŤ ROKOV V EÚ
Vďaka jednotnému vnútornému
trhu môžeme žiť, študovať a pracovať
rovnocenne s domácimi kdekoľvek v
Európe, nakupovať a predávať bez ciel
a iných obmedzení.
Vďaka existencii Shengenského
priestoru môžeme aj my od roku 2007
cestovať v rámci EÚ bez pasov a
hraničných kontrol.
Vďaka fungujúcej solidarite a
snahe o vyrovnávanie regionálnych
rozdielov sa aj na Slovensku môžu
realizovať potrebné investície, ktoré by
inak neboli reálne. (Spôsob fungovania

Poďme si zaspomínať na obdobie
spred 10 rokov a v krátkosti si zhrňme,
čo nám ako krajine tých 10 rokov
členstva v EÚ dalo a čo vzalo.
PRÍPRAVA NA VSTUP DO EÚ
Vstup Slovenska do EÚ nebol
priamočiary a jednoznačný ako sa zdá
byť dnes.
Mnohí starší už zabudli, mnohí
mladší ani netušia, čo všetko vstupu do
EÚ predchádzalo. Ako a prečo sa
Slovensko na istú dobu ocitlo mimo
rokovaní o vstupe.
Zlý obraz zlého Mečiarovho
vládnutia museli premaľovať vlády
Mikuláša Dzurindu. Podarilo sa.

eurofondov u nás je iná téma.)

Členstvo v EÚ je garanciou istej
životnej úrovne, ochrany základných
ľudských práv a slobôd.
Nech si dnes myslíme o EÚ
čokoľvek, asi by sme v súčasnej
geopolitickej situácii nechceli byť
mimo nej. Na dosah ruského medveďa.
(Nehovorím o eurozóne, spoločnej mene, či
eurovale. To je tiež už iná téma.)

1.MÁJ 2004

ZÁPORY ČLENSTVA V EÚ

Ja si pamätám, že v tom čase sa v
zahraničnej i domácej tlači písalo, že
Slováci sa viac tešia z úspechov ich
národného tímu na prebiehajúcich MS v
hokeji v Ostrave a Prahe, ako by
oslavovali vstup do EÚ :)
Asi sme to naozaj mnohí
"prežívali" takto podobne.

Nám ako štátu EÚ vzala kus
suverenity. Neviem však, či už nebola
prekročená
miera,
ktorá
je
akceptovateľná ako súčasť procesu
integrácie.
Ale čo je horšie, občas sa zdá, že
nás ako ľudí po kúskoch a rafinovane
chcú obrať európske inštitúcie o zdravý
sedliacky rozum. A bez neho nebudeme
vedieť
povedať
dosť
všetkým
bruselským byrokraticky nezmyselným
smerniciam a nariadeniam či morálne
pochybným názorovým prúdom.

PRÍNOSY ČLENSTVA V EÚ
Európska únia nás posunula na
vyšší level vo vnímaní a užívaní
slobody, priniesla nové možnosti.
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ÔSMY MÁJ V TATRÁCH
"Začíname ..."

Od Rázcestia nad Šumivým prameňom
(900 m n.m.) sa cestička tiahne lúkou a
lesom pomedzi stromy. Je na nej miesto
akurát tak pre jedného.

Počasie si s nami opäť raz zahralo
šachovú partiu. Kvôli dažďu nám
nevyšiel plán stráviť na túre 8.máj. Tak
sme si zvolili náhradný termín.

Otázky najmladších účastníkov našej
túry nás vytŕhajú z ticha vlastných
myšlienok a zas znova dokazujú
vytrvalosť detí. Bežať do kopca, kráčať
a do toho rozprávať, dokážu fakt iba
oni.

Krásne jasné tatranské nebo. Vrcholky
hôr ešte stále pokryté snehom. Je ráno
9.5.2014, cca. 8:00 hod. S rozospatými
tvárami a s odhodlaním začíname v
Tatranskej Kotline (760 m n.m.) našu
prvú tohtoročnú túru.

K jedinej obývateľnej chate v
Belianskych Tatrách prichádzame okolo
9:30 hod. Horúce májové slnko
necháme opierať sa do našich chrbtov
na terase pred chatou. Čaj, kofola,
demänovka, niečo sladké pod zub. A
vyrážame ďalej.

Čaká nás hodina a pol kráčania k Chate
Plesnivec (1290 m n.m.) dolinou
siedmich prameňov.
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Nad Tatrou sa sťahujú chmáry, slnko sa
skrylo a nám dobre padne krátky
oddych a čaj a polievka z kuchyne
Chaty pri Zelenom plese (1551 m n.m.).

Serpentínami stúpame až na Rakúsku
poľanu (1471 m n.m.). V čase kvitnutia
bohatej flóry v auguste je táto tatranská
lúka nezabudnuteľným farebným a
voňavým zážitkom.

Spoločná fotka pred plesom. A po
chodníku, ktorý je ešte aj teraz v máji
pokrytý snehom, začíname zostupovať
ku Kežmarskej Bielej Vode (950 m
n.m.).

Teraz nás však nepríjemne šokuje
rýchlo postupujúci lykožrút. Milo
prekvapia hŕstky snehu, ktoré sa nestihli
roztopiť a krásne panoramatické
výhľady.

Mini grilovačkou v Starej Lesnej
završujeme pri dobrom jedle vydarenú
túru.
Absolvovali sme ju v časových limitoch
z turistických značiek, bez väčších
problémov. Oceňujem najmä tých
najmladších (Luciu, Lukáša a Maroša),
ktorí statočne držali tempo. A ďakujem
všetkým za pekný príjemný deň v
Tatrách.

Pokračujeme až k Veľkému Bielemu
plesu (1615 m n.m.) a odtiaľ je pred
nami už len pol hodina cesty k
Zelenému plesu.
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Fandím Francúzom, lebo sú
veľkým prekvapením na MS, hrajú
pekný rýchly hokej.
Veľmi som držala palce našim
mladým hokejistom, musia ešte
popracovať na prihrávkach a ako každý
hovorí: chýba im skúsenosť, a nesmú sa
dať vyprovokovať na fauly. Osobne si
myslím, že o rok, o dva, majú na to, aby
zabojovali o medailové umiestnenie."

HOKEJ MOJIMI OČAMI
anketa k MS hokeji 2014
Je nás, rovnako zasiahnutých, na
Slovensku i u nás vo firme, pomerne
dosť. Mužov i žien, starších i mladých.
Fandíme slovenským hokejistom za
každých okolností. Aj keď sme
povzbudení úspechmi. Aj keď sme
sklamaní prehrami.
Rok 2014 priniesol dve veľké hokejové
udalosti. Po olympijských hrách, kde
bola sklamaním hra-nehra nášho tímu,
prišlo sklamanie z konečného 9.miesta
na Majstrovstvách sveta v Bielorusku.

Martina Slaninová: "Musím sa priznať,
že hokej som moc nesledovala, ale môj
tip je taký: 1. Rusko, 2. Švédsko, 3.
Kanada, 4. Česi, 5. Francúzsko.
Slováci na to, že boli nový tím,
hrali dobre, chýbala im zohratosť a
skúsenosť. Najlepší boli: Laco a Tatar.
Sklamali: Šťastný a Šatan."
Štefan Olejník: "Turnaj vyhrá Rusko zatiaľ najkompaktnejšie mužstvo.
Štatisticky sa podľa môjho
názoru prekvapenia turnaja držia v
prirodzenom rámci. Nemôžeme chcieť,
aby sme z 20 zápasov, ktoré odohráme s
Francúzskom 20 vyhrali. A podobne to
je aj u iných mužstiev.
Na ďalšiu výhru s Kanadou si
budú musieť Francúzi počkať zopár
rokov :-) Svetový hokej je čím ďalej tým
viac vyrovnaný.
Hodnotenie (slovenského) tímu?
Musíme si zvyknúť na takéto
umiestnenia a zmieriť sa s tým. Inak
budú pre nás každé majstrovstvá len
stresom a zbytočným rozčuľovaním
sa :-)
Marek Ďaloga s Marinčinom boli
podľa môjho názoru najlepší hráči.
Sklamal Tatar, Pánik, Valach.
Ak Réway priberie aspoň 20 kg,
bude geniálny hokejista :-)"

Prečítajte si názory nás: laikov hokejových fanúšikov.
Koho tipujete za víťaza MS 2014? Ako
hodnotíte vystúpenie slovenského tímu
na MS 2014? (pozn. red. tipovali sme
pred začiatkom štvrťfinálových duelov)
Kto bol najlepší slovenský hokejista na
turnaji a prečo? Kto naopak najviac
sklamal?
Milka Lazoríková: "Môj tip na víťaza
na MS v Minsku je jednoznačný Rusko. Počas ich doterajších vystúpení,
aj keď som nesledovala ich všetky
zápasy, idú za svojím cieľom.
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Marek Repka: "Vyhrá Rusko, aj keď
som ich ešte nevidel hrať :D
Najlepší slovenský hokejista: Ján
Laco. Veľa hráčov však podalo pekný
výkon, ako Nagy, Miklík, Viedenský,
Ďaloga, Réway, Hrivík, Skokan a
samozrejme Šatan, ktorý podáva vždy
kvalitný výkon.
Z môjho pohľadu hrali lepší
hokej ako zostava SVK z olympiády.
Škoda tých tretích tretín..."

A potom moja srdcovka Miro
Šatan. Vodcovská charizma, ktorú má,
tej sa nedá naučiť, tú musíte dostať do
daru. Vek nezastavíme, ale pokoj, ktorý
on prináša do hry, ten pokoj chýbal na
hokejkách mladých hráčov, aj v súboji s
Francúzmi.
Práve kvôli Nagyovi a Šatanovi
mi je ľúto, že to skončilo ako to
skončilo.
Najviac ma sklamal asi Pánik.
Nehral ani zlomok toho, čo som od
neho očakávala."

Marcela Bujňáková: "Môj tip na víťaza
je: Rusko. Vzhľadom na to, že sú
doteraz najsuverénnejší vo výhrach, by
si titul aj zaslúžili.
Tohtoročné MS potvrdili, že v
žiadnom zápase už niet jasného favorita
a jasného outsidera.
A čo naši? Myslím si, že jediné,
čo im môžeme vyčítať, je posledných 10
minút zápasu s Francúzskom. Možno
prejav neskúsenosti mladého mužstva.
Ale férovo treba uznať, že Francúzi
otočili na turnaji nielen tento jeden
zápas vo svoj prospech. Klobúk dole.
Páčilo sa mi, že naši hrali
srdcom. Nechali na ľade seba a k nám
vyslali emóciu. Aj o to predsa pri
"fanúšikovaní" ide. Vedieť, že držanie
palcov, povzbudzovanie a dôvera aj v
nepriaznivých chvíľach, sa vrátia v
podobe úsilia a nasadenia na ľade. Aj
keď nie vždy príde víťazstvo. Šťastena
je totiž vrtkavá potvora :)
Najlepší z našich bol pre mňa
Laco Nagy. Dlho som ho v reprezentácii
nevidela hrať. Prekvapil ma tým, ako
dozrel na veľkého hokejistu. Sršal
nielen energiou, ale aj rozvahou a
prehľadom v hre. Naozaj ma dostal.

Miro Lukáč: "Vystúpenie slovenského
tímu na týchto MS hodnotím vcelku za
zodpovedajúce tomu, čo som od takého
zloženia mužstva očakával.
Veľká škoda gólu Čechov v
posledných minútach zápasu, lebo
verím, že víťazstvo v tomto zápase by
dalo našim veľa energie a celý turnaj
by dopadol lepšie, ak nie až nejakým
pekným prekvapením.
Najlepším
hráčom
bol
jednoznačne Šatan. Pravá vodcovská
osobnosť v mladom tíme, bojovnosť,
prístup k reprezentácii. Vidieť, aká bola
chyba nezobrať ho na OH.
O sklamaní sa veľmi hovoriť
nedá. Každý sa asi snažil ako vedel. No
možno menšia skúsenosť nás stála
niektoré lepšie výsledky."

Hokej nás spája, keď fandíme a
možno
trochu
rozdeľuje,
keď
hodnotíme. Aj keď s názormi druhých
nemusíme súhlasiť, treba si ich vážiť.
Ďakujem všetkým za postrehy k
hokejovým majstrovstvám sveta 2014.
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Po poslednom hvizde na MS 2014

NOVINKY
máj 2014

Ako
posledná
znela
na
tohtoročnom hokejovom šampionáte
ruská hymna. Zaslúžene. Rusi nestratili
na turnaji ani bod, vyhrali, čo sa dalo. A
nakoniec aj zlato. Všetky naše tipy na
víťaza boli teda správne :)

•

Vyčíňanie počasia

Traja zamrznutí priniesli v máji
na Slovensko prudký vietor a intenzívny
dážď. Vyčíňanie počasia sa večer
15.5.2014 a v noci na 16.5.2014
prejavilo aj v Prešovskom kraji.

Šampionát v bieloruskom Minsku
bol (zdá sa) posledný pre dve veľké
hokejové legendy Slovenska a Česka.
My, fanúšikovia z oboch brehov rieky
Moravy však tajne dúfame, že Mira
Šatana a Jaromíra Jágra uvidíme hrať aj
na budúci rok v máji v Ostrave a v
Prahe.

Zvýšená hladina rieky Torysa
znamenala vyhlásenie 3. stupňa
povodňovej aktivity napríklad aj v
Meste Sabinov, či v obci Torysa.
Vo Vysokých Tatrách silný vietor
váľal stromy na cesty i na turistické
chodníky. Rozsiahle škody pripomenuli
ničivú kalamitu spred desiatich rokov.

Tešme sa spolu na MS v hokeji
2015 v Čechách!

Čo sa vlastne stalo? Jednoducho
nám príroda zasa raz ukázala svoju silu.
Zbytočne sa mocujeme, čo všetko ako
ľudstvo dokážeme. Stačí silnejší vietor,
výdatnejší dážď. A nemôžeme nič. Len
prijať
skutočnosť
a
pokorne
odstraňovať škody.

•

Blahoželanie
k
ukončeniu
vysokoškolského štúdia

V máji úspešne ukončil externé
štúdium a titul inžinier získal náš
kolega, obchodno-technický riaditeľ
Štefan Olejník. Blahoželáme!
Pozn. Pre fanúšikov Mira Šatana a
slovenského hokeja odporúčam prečítať si
editorial Štefana Hríba v časopise .týždeň,
č. 22/2014.

7

ZÁVEROM

Ako ďaleko
neúspechu?

je

úspech

Tvoj neúspech je aj mojím
neúspechom. Lebo som na ľade mohol
urobiť viac, lebo som si v rodine
nevšimol vznikajúci problém, lebo som
vo firme neurobil svoju prácu dobre či
dôsledne.

od

Hokejisti by možno povedali, že
pár stratených minút. Maturanti a
vysokoškolskí študenti by to odhadli na
dni či týždne poctivého učenia sa.
Politici
by
mohli
hovoriť
o
niekoľkoročnom
naprávaní
chýb
predchodcov.

A na druhej strane, tvoj úspech sa
nekončí tam, kde sa začína ten môj.
Tvoj úspech je pokračovaním, ale aj má
svoje pokračovanie v úspechu toho
druhého.

A ja tvrdím, že úspech a neúspech
kráčajú v našich životoch bok po boku,
jeden vedľa druhého, spolu, popri nás.

Povedané
športovou
terminológiou: K čomu sú všetky
individuálne štatistiky, keď sa tímu
nedarí. A zasa: Keď sa tímu darí, je
jedno, kto strieľa góly.

Od úspechu k neúspechu je to len
jeden krok mimo. Od neúspechu k
úspechu je to len jeden krok správnym
smerom.

Iná otázka znie: čo je úspech? A
čo neúspech? Vysoko subjektívne
vnímanie týchto dvoch skutočností
nedovoľuje ich jasne zadefinovať.
No name spievajú, že: „úspech je
všetkých, neúspech iba jedného“. Áno,
máme tendenciu hľadať vinníka,
ktorého môžeme urobiť zodpovedným
za kolektívne aj naše vlastné neúspechy.
EKO SVIP, s.r.o., 2014

Ale. V dobrých, v súdržných
tímoch, a nezáleží na tom, či ide o tím
športový, alebo ide o rodinu, či firmu, v
týchto tímoch platí niečo iné. Úspech a
neúspech sa tu zdieľajú.

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