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ÚVODNÍK  
 
 
 Nejedna romantická duša má rada 
máj. Pre voňavú kvitnúcu prírodu, pre 
lásku vo vzduchu. 
 

Aj nejedno fanúšikovské 
hokejové srdce má rado máj. Pre nádej 
na radosť, ktorú prinášajú hokejové 
majstrovstvá sveta. Nech by zloženie 
slovenského tímu bolo akékoľvek, stále 
veríme, stále fandíme.  
 

My sme sa stali súčasťou 
slovenského kotla v ČEZ aréne 
v Ostrave počas zápasov našich 
hokejistov v základnej skupine. Ako 
bolo, ako to celé dopadlo, aj ako 
hodnotia majstrovstvá sveta v hokeji 
naši kolegovia, si môžete prečítať na 
stránkach nášho časopisu. 

 
V máji sa nesúťažilo len na ľade, 

ale aj v obsluhe a riadení silných strojov 
Caterpillar. Naši strojníci sa zúčastnili 
tradičnej Súťaže strojníkov CAT 2015. 
 
 

„Doprajeme druhým, len keď sa 
im nedarí...“ spieva Sima Martausová. 
Nepristihli ste sa aj vy pri tom, že počas 
športových zápasov fandíte slabšiemu? 
A keď sa slabšiemu darí, závidíte mu 
jeho úspech...  

 
Lenže, šťastným môže byť len 

ten, kto šťastie dopraje. Vráti sa ti totiž 
len to, čo dávaš ďalej 
 
 

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka 
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HOKEJ V OSTRAVE NAŽIVO 
 

Pred 4 rokmi sme v Košiciach 
okúsili atmosféru domácich 
majstrovstiev sveta v hokeji na emočne 
nezaujímavom hokeji USA – Kanada.  

 
Tohtoročné majstrovstvá sveta sa 

konali v Českej republike. Teda takmer 
ako doma :)  My sme v ostravskej 
hokejovej aréne videli naživo súboj 
Slovenska s Fínskom 9.5.2015 
a Slovenska s USA 12.5.2015. 

 
 

FÍNSKO - SLOVENSKO 9.5.2015 
 

 
 

9:00 SELČ : odchod 
 
Nevydarený predošlý zápas s Nórskom 
za nami. (Ostala po ňom pachuť hlúpej 
prehry a obavy o postup do štvrťfinále.)  
 
Hokejové dresy vo farbách trikolóry 
zbalené. (Nech sa stane čokoľvek, 
ostávame fanúšikmi slovenského 
hokeja.) 
 
Pred nami niekoľkohodinová cesta do 
Ostravy cez čarokrásne slovenské kraje, 
s niekoľkými zastávkami na kávu či na 
obed.  

 
 
cca. 14:30 SELČ : príchod do Ostravy 
 
V Ostrave nás nevítal Bob ani Bobek, 
ale mierny dopravný a organizačný 
chaos. Záchytné parkoviská okolo arény 
boli obsadené a navigácia organizátorov 
nám nebola nič platná.  
 

 
 
 
Sami seba sme sa pýtali: Zmenilo sa 
niečo v češtine, alebo jej už my 
nerozumieme? „Parking rovňě“  totiž 
v našom prípade znamenalo, že k 
parkovisku sme mali odbočiť doprava. 
Organizátori jednoducho nie práve 
najlepšie zvládali nápor Slovákov. 
 
Po dlhom sedení v aute však krátka 
prechádzka od improvizovaného 
parkoviska k ČEZ aréne padla vhod. 
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Po ceste sme stretávali sklamaných 
Bielorusov (ich hokejisti práve prehrali 
s Rusmi vysoko 0:7), trúbiacich 
českých podporovateľov slovenského 
hokeja, či extravagantne nahodených 
fanúšikov z Fínska.  
 

 
 
 
Aj odevné a vlasové kreácie dvoch 
Fínok (na fotke), originálne zhotovené 
na tieto majstrovstvá sveta, si žiadali 
pozornosť.  
 

 
 
 
Ale všetko sa topilo a všetci sa strácali 
v mori slovenských dresov 
s dvojkrížom na hrudi. 
 
Fan zóna pred štadiónom, so stánkami 
s jedlom a pivom, bola prehustená 
slovenskou nádejou na úspech v tomto 
zápase. 

16:15 SELČ : úvodné buly zápasu 
 
 

 
 
 
Usadení na svojich miestach (žiaľ bez 
fotoaparátu – museli sme ho odložiť do 
úschovne – ďalší prejav neochoty 
organizátorov) sme chvíľu ani nemohli 
veriť, že sme toho celého súčasťou. 
 

 
 
 
Ostravská hokejová aréna je rozľahlá 
ako letisko. A takmer 9 tisíc divákov v 
nej fandilo našim od prvej sekundy. 
 

 
 



4 

„Kto neskáče nie je Slovák, hop-hop-
hop!“ „Macejko, Macejko...“ 
„Slovenskóóó, Slovenskóóó, heja heja 
heja Slovensko!“ „Nech Bože dá, nech 
Bože dá...“ sa ozývalo arénou a ozvena 
sa šírila určite aj celou Ostravou.  
 
Miestni sa možno aj obávali, že im ČEZ 
Arénu zbúrame :) Jednoducho: 
atmosféra na nezaplatenie. Škoda, že 
jediné naše: „góól!“  nebolo regulárne :(  
 
Fínom  sme pritom boli počas prvých 
dvoch tretín vyrovnaným súperom. 
Odolávali sme ich tlaku, a nevyužívali 
naše gólové šance. 
 
V tretej tretine sa perspektíva dobrého 
výsledku rozsypala ako domček z karát. 
Prehra 0:3 však nie celkom dobre 
odráža všetko, čo sa na ľade dialo. 
A vyznieva voči slovenskému tímu až 
príliš kruto vzhľadom na priebeh 
zápasu. 
 
 
Števovi Olejníkovi sa však počas tohto 
zápasu podaril iný úlovok: selfie 
s Rišom „Citrónom“ Lintnerom.  
 

 
 
Možno bude mať táto fotka už o pár dní 
vyššiu ako vysokú hodnotu :) 
 

Fanúšikovia slovenského hokeja už 
vedia, že majster sveta z r. 2002 Richard 
Lintner kandiduje na pozíciu prezidenta 
Slovenského zväzu ľadového hokeja. 
Virtuálne ho môžete podporiť napríklad 
aj na stránke: 
http://www.changenet.sk/?section=kam
pane&x=814387.  
 
 
pred 19:00 SELČ : po zápase 
 
Ticho ako pred búrkou kráčali tisícky 
Slovákov von z ČEZ arény. Niektorí 
zapiť prehru, iní rovno domov – smer 
Slovensko. 
 
My sme cestou analyzovali a rozoberali 
a hodnotili. Hráčov i celý tím, zápas 
i celý turnaj. Lebo po bitke je ľahké byť 
generálom. (Hodnotenia našich kolegov 
si prečítajte v ankete.) 
 
 
USA – SLOVENSKO 12.5.2015 
 
V zápase s USA už išlo slovenským 
hokejistom iba o česť. Šancu na 
štvrťfinále naši stratili. Napriek tomu 
tisícky fanúšikov zo Slovenska opäť 
okupovali ČEZ arénu. Medzi nimi boli 
aj naši kolegovia. 
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Hokej to bol napínavý a bohatý na góly. 
USA rýchlo viedli 3:0, ale našim sa 
podarilo otočiť za pár minút skóre na 
4:3, USA následne dokázali vyrovnať. 
V predĺžení, ktoré nasledovalo, boli 
úspešnejší Američania. Konečný 
výsledok USA - Slovensko 5:4 pp. 
 
 
 
STUPNE VÍŤAZOV MS 2015 
 
Hokejovými majstrami sveta 2015 sa 
stali suverénni Kanaďania. Zdolali na 
turnaji koho sa len dalo a strelili 
neuveriteľných 66 gólov. Spanilú jazdu 
zavŕšili vo finále deklasovaním Ruska 
6:1. V súboji o bronz vyhrali USA nad 
domácim Českom. 
 
Veľká pochvala však patrí fanúšikom 
hokeja z celého sveta. Počas 
majstrovstiev v Prahe a Ostrave totiž 
padol rekord v počte divákov, ktorí 
sledovali zápasy naživo.  
 
 
ANKETA HOKEJOVÉ MS 2015  
 

 
 
 
Majstrovstvá sveta v hokeji sledovali 
pozorne aj mnohí naši kolegovia. Za 
všetky odpovede do ankety ďakujem. 

1. Najlepší a najhorší slovenský 
hokejista na turnaji  
 
 
„Žiaden. Nemali sme totiž v kádri 
žiadnu hernú osobnosť, ktorá by bola 
vyburcovala ostatných, všetci svojimi 
výkonmi upadli do podpriemeru.“ T. 
Vaňo 
 
„Pre mňa vynikal v slovenskom tíme 
energiou sršiaci „drzý, dravý“ Libor 
Hudáček: podľa mňa náš najlepší 
útočník na turnaji. A naopak najviac 
sklamala hviezda NHL Tomáš Tatar. 
V repre drese nie je až takou veľkou 
hviezdou, ako si o sebe myslí aj on 
sám.“ M. Bujňáková 
 
„Najlepšieho ťažko hľadať, bol to skôr 
kolektív a nikto nejako  nevyčnieval. Nie 
najhorší, ale viac som čakal od Tatara, 
ale nepresvedčil.“ M. Lukáč 
 
 
2. Najlepšie zvládnutý a úplne 
nezvládnutý slovenský zápas turnaji 
 
 
„Nebudem rozoberať jednotlivé zápasy, 
celkové naše vystúpenie na turnaji 
hodnotím ako úplne nezvládnuté.“ T. 
Vaňo 
 
„Asi nebol zápas, ktorý by bol dobre 
zvládnutý celý, mali sme len dobré a zlé 
tretiny, a absolútne sme mentálne 
nezvládli zápas s Nórskom.“ M. 
Bujňáková 
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„Výborný zápas bol s Ruskom, 
a najmenej hneď prvý s Dánskom, ktorý 
poznačil ostatné 4 zápasy s papierovo 
slabšími  mužstvami. Lepšie sa nám hrá, 
keď nie sme favoriti.“ M. Lukáč 
 
 

3. Celkové hodnotenie vystúpenia 
slovenského tímu na MS 2015 – čo vás 
potešilo, čo sklamalo 
 
„Taktické nedostatky, premieňanie 
šancí, ťažkopádnosť pred súperovou 
bránkou a v neposlednom rade pomalé 
korčuľovanie. Tie mužstvá, ktoré v 
minulosti tvorili druhý level, boli nám 
prinajmenšom vyrovnanými súpermi.“ 
T. Vaňo 
 
„Mne chýbala na ľade energia, 
zanietenie a chuť, absentoval nápad 
a náboj. A vtedy nemôžeš uspieť. To, čo 
sa dialo v hľadisku, akoby v niektorých 
momentoch našim sily nepridávalo, ale 
bralo.“ M. Bujňáková 
 
„Celkovo hodnotím výkon mužstva za 
celkom uspokojivý, nebolo to herne až 
také zlé, ako ukázal výsledok. Sklamalo 
ma hlavne nemohúcnosť našich 
útočníkov premieňať šance a to bol asi 
aj dôsledok nášho umiestnenia.“ M. 
Lukáč 
 
 

4. Najlepší hokejista na turnaji / 
najlepší tím turnaja 
 
„Najlepšie mužstvo na turnaji 
jednoznačne Kanada, okolo Sidney 
Crosbyho mala v svojom strede ešte 
viacerých vynikajúcich hokejistov, celý 
turnaj bez prehry, priemer strelených 
gólov na zápas 6,6 hovorí za všetko. 

Kanadský hokejový vlak nám ušiel a po 
výkone našej reprezentácie si dovolím 
tvrdiť, že je v nedohľadne...  
Prekvapením turnaja podľa mňa  je 
USA, keďže nemala v mužstve žiadnu 
výraznejšiu osobnosť, dotiahla to až na 
medaily.“ T. Vaňo 
 
„Fenomenálny Jaromír Jágr opäť 
ukázal svoje umenie. Hoci sa už nemôže 
vyrovnať rýchlosťou hokejistom 
mladším o celú generáciu, technicky ich 
všetkých prevyšuje minimálne o triedu. 

Suverenita Kanaďanov stále 
znova udivuje, ale aj hnevá :)“ M. 
Bujňáková 

 
„Asi Crosby a Kanada. Niet čo dodať, 
boli najlepší.“ M. Lukáč 

 
5. Celkové hodnotenie turnaja 

 
„Myslím si, že Česko zvládlo 
organizáciu šampionátu k spokojnosti, 
návštevnosť a  atmosféra na zápasoch 
bola fantastická. Ostáva len veriť, že aj 
Slovensko to podobne dokáže o štyri 
roky, to však už tu nesmie byť Ficova 
vláda.“ T. Vaňo 
 
„Majstrovstvá sveta v Prahe a Ostrave 
mi utkvejú v pamäti ako momentky: Keď 
ostravskou arénou znelo: kto neskáče, 
nie je Slovák, a štadión sa otriasal 
v základoch, malo to strašnú silu davu. 
Aj napriek tomu, ako skončil zápas 
s Fínskom, a vlastne pre Slovákov aj 
celý šampionát, som rada, že sme 
v Ostrave boli.“ M. Bujňáková 
 
„Bola to krásna ukážka športu a aj 
divákov.“ M. Lukáč 
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SÚŤAŽ STROJNÍKOV 
23.5.2015 
 
 

Opätovne v Banskej Bystrici 
a opätovne s našou účasťou sa konal 
ďalší ročník Súťaže strojníkov Cat 
2015. 
 

Za našu firmu sa do 65 člennej 
štartovej listiny zapísali strojníci Pavol 
Dzugas a Cyril Červeňák. V sychravom 
počasí absolvovali strojníci náročné 
súťažné disciplíny. Čas potrebný na 
splnenie jednotlivých úloh sa na záver 
spočítal a vzniklo toto konečné poradie: 
 
Výsledková listina 

1. Sečanský Tomáš 214,35 
2. Môlčan Marián  236,47 
3. Vrábel Pavol 253,59 
....  
32. Červeňák Cyril 472,70 
44. Dzugas Pavol 540,84 
 
 

Víťazom blahoželáme a našim 
strojníkom ďakujeme za reprezentáciu 
firmy. 
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HISTORICKÉ OKIENKO 
 
 
1. máj 
 
V roku 1886 vyšli desiatky tisíc 
robotníkov v Chicagu (aj v iných 
mestách USA) do ulíc, aby štrajkovali a 
bojovali za osemhodinový pracovný 
čas. Policajná streľba rozohnala 
chicagské demonštrácie, a priniesla 
mŕtvych i ťažko zranených. 
 
O tri roky neskôr bolo v Paríži na 
pamiatku týchto udalostí prijaté 
uznesenie o oslavách 1.mája ako 
medzinárodného sviatku pracujúcich. 
 
 
8. máj 
 
V roku 1945 sa kapituláciou Nemecka 
skončila v Európe neľudská, zverská  
2.svetová vojna.  
 
Na jej začiatku bola Mníchovská 
dohoda a viedenský diktát, vytvorenie 
Protektorátu Čiech a Moravy, 
Slovenského štátu, pakt Hitlera 
a Stalina o neútočení, klamstvo 
o príčine nemeckého útoku na Poľsko, 
a chorá idea o čistej rase. 
 
Vojna, ktorá priniesla protižidovské 
opatrenia a zákony, koncentračné tábory 
a holokaust, atómovú bombu, smrť 
niekoľkých desiatok miliónov ľudí, 
vojna, ktorá ničila mestá a lámala 
charaktery, trvala takmer 6 rokov. 
 
Ôsmy máj oslavujeme ako Deň 
víťazstva nad fašizmom. 

 
ANKETA 1.MÁJ a 8.MÁJ  
 
 
1/ Zažili ste prvomájové sprievody pred 
rokov 1989 ako študenti či 
zamestnanci? Ako si na nich spomínate?  
 
 
„Prvomájové sprievody v ČSSR mali za 
úlohu propagovať nefungujúci režim. 
Aktívne som ich nezažila, a ani si 
nemyslím, že by som ich chcela 
každoročne zažívať.“ M. Bujňáková 
 
 
„Mali sme voľno takže z toho pohľadu 
to bolo fajn.“ Š. Olejník 
 
 
„Zažil som prvomájové oslavy a 
sprievody pred rokom 1989 aj ako 
študent, aj ako zamestnanec. 

Pozitívnou črtou v obidvoch 
prípadoch bolo to, že sme sa stretali na 
námestiach často aj s ľuďmi, s ktorými 
sme boli ináč iba zriedkavo v kontakte. 

Všetko ostatné okolo osláv 1. 
mája vnímam ako totálny nezmysel. 
Napr. pre spestrenie: Ako vedúci 
pracovník som musel mať na prezenčnej 
listine podpísanú účasť všetkých mojich 
pracovníkov. Túto som potom 
odovzdával na kádrovom a 
personálnom oddelení podniku. 

Ľudia, čo boli viac menej 
donútení niesť transparenty, alebo 
podobizne „nejakých bradatých ujov“, 
to zjavne nezvládli a po prechode 
popred tribúnu to všetko skončilo v 
priekope, alebo v najbližšej nádobe na 
odpad.“ T. Vaňo 
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„Zažil som sprievody aj ako študent aj 
ako zamestnanec.  Bolo to celkom pekné 
spestrenie života, čas na nezáväzné 
rozhovory a stretnutia kolegov 
a priateľov.“ M. Lukáč 
 
 
2/ Má podľa vás dnes význam 
oslavovať 1.máj? Prečo? 
 
„V slovenskom kalendári štátnych 
sviatkov mi príde prvý máj navyše. My 
pracujúci sa tešíme, že máme deň 
voľna, ale význam tohto dňa sa stratil 
kdesi v preklade.“ M. Bujňáková 
 
„Jasné že áno však máme štátny sviatok 
a sviatok práce každý aj tak oslavuje 
domácimi prácami ☺“ Š. Olejník 
 
„Podľa môjho názoru má aj dnes 
význam oslavovať 1. máj, nie však ako 
Sviatok práce, ale napr. ako Začiatok 
mesiaca lásky.“ T. Vaňo 
 
„Keďže je to Sviatok práce mali by sme 
si prácu vážiť, lebo je jej čím ďalej 
menej a pre mnohých už pomaly 
vzácnosť.“ M. Lukáč 
 
 
 
3/ Myslíte si, že svet žije dnes (70 rokov 
po 2.sv.vojne) v mieri?  
 
„Svet nedokáže žiť v mieri, dokonca ani 
tá naša Európa nie. V 90. rokoch sme tu 
za rohom mali vojny na Balkáne, potom 
Kosovo, Čečensko, teraz Ukrajinu. 
A mimo Európy je to s tým svetovým 
mierom ešte komplikovanejšie.“ M. 
Bujňáková 

 
„Ur čite nežije, ale to je už iný príbeh.“ 
Š. Olejník 
 
„Ani 70 rokov po druhej svetovej vojne 
svet nežije v mieri. Veď aký to mier, keď 
je vo svete toľko vojnových konfliktov a 
ohnísk napätia, na čo doplácajú 
obyčajní ľudia, často aj deti.“ T. Vaňo 
 
„Nie, svet už nežije v mieri vidíme to 
denne v televízii. Niekomu to asi 
vyhovuje.“ M. Lukáč 
 
 
 
4/ Máte recept, návod, názor na to, čo 
robiť a nerobiť preto, aby už nikdy 
nedošlo k svetovej vojne? 
 
„Možno to vyznie feministicky, ale 
receptom je podľa mňa viac „Angel 
Merkelových“ na pozíciách svetových 
lídrov.“ M. Bujňáková 
 
„Neviem odpovedať na túto otázku, skôr 
by vedeli odpovedať účastníčky súťaží 
krásy☺. Bežný ľud nemá určite dosah 
tieto veci ovplyvňovať.“ Š. Olejník 
 
„Podľa mňa vojnovým hrozbám a 
roztržkám by sa v mnohom dalo predísť, 
keby sa svet nepozeral na dianie iba cez 
peniaze, lebo človek a jeho duševno je v 
tom prípade iba piatym kolesom na 
voze.  Ľudia by si mali prestať závidieť, 
mali by sa častejšie stretávať na 
uliciach a námestiach, zabávať sa, 
rozprávať a vymieňať si rôzne poznatky 
zo života, a to nielen na Začiatku 
mesiaca lásky... ;-)“ T. Vaňo 
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„Da ť hlavne mladým ľuďom prácu, aby 
ich napĺňala a nemali čas na aktivity, 
ktoré v nich prebúdzajú sklony 
k agresivite a podobným záujmom. Na 
vojne a hlavne výrobe zbraní niekto 
veľmi dobre zarobí, takže im ani 
nezáleží na tom, či vojna je alebo nie, 
hlavne nech je čím ďalej od nich a oni 
zarobia na dodávke zbraní najčastejšie 
pre obe strany.“ M. Lukáč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postrehy iných sú ako pohľady na tú 
istú vec z rôznych uhlov. Súhlasíme 
s nimi alebo aj nie. Potvrdzujú naše 
stanoviská alebo k nim hľadáme 
protiargumenty.  
 
 
Stále však majú potenciál nás obohatiť. 
Verím, že naši čitatelia to vnímajú 
podobne.  
 
 
Tým, ktorí sa zapojili do ankety, 
ďakujem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVINKY 
máj 2015 
 
 

• Blahoželanie k životnému 
jubileu  

 

 
 
Naša kolegyňa Milka Lazoríková 

sa dňa 20.2.2015 dožila krásneho 
životného jubilea. (U žien sa vek 
neprezrádza, hoci Milka na ten svoj 
rozhodne nevyzerá.) 
 

Osobne sme jej blahoželali na 
oslave 29.mája a touto cestou jej 
chceme opätovne zaželať za všetkých 
kolegov: veľa zdravia, radosti, 
úsmevov, životného elánu, rodinnej 
pohody a splnených snov. 
 
 
 

• Blahoželanie k svadbe   
 

Dňa 23.mája 2015 vstúpila naša 
nová kolegyňa zo sekretariátu Zuzka 
Gaľová do stavu manželského. 

 
Za všetkých kolegov želáme 

novomanželom Šimonovým dlhú a 
krásnu a šťastnú spoločnú cestu 
životom.  
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ZÁVEROM  
 
 
 

Starý príbeh o závisti a nenávisti 
sa vinie dejinami od ich počiatku po 
súčasnosť. Stále si dokážeme závidieť 
aj nos medzi očami. Stále sa vieme 
nenávidieť na život a na smrť, pre 
hlúposti. 
 
 
 

Jedna pravda hovorí, že komu nie 
je zhora dané, ten v lekárni nekúpi. To 
nie je o znevažovaní. To je o realite 
rôzneho mentálneho vybavenia ľudí. 
 

Každý máme nejaké schopnosti, 
talenty, zručnosti, znalosti, vedomosti, 
predispozície, danosti. Každý máme na 
tomto svete svoju úlohu, svoje miesto, 
svoje radosti, svoje trápenia. Preto 
nerozumiem závisti. Ani jej nechcem 
rozumieť.  
 
 
 

Za úspechom vidí hlupák iba 
úspech. Múdry človek za ním vidí roky 
driny a odriekania. Tony vynaloženej 
námahy, nespočet vybojovaných 
vnútorných bojov. Zdolané kopce 
prekážok. Prebrodené kaluže rizika. 

 
Úspech dokáže závidieť iba 

hlupák. Múdry človek sa aj z úspechu 
iného teší a dopraje, lebo vie, čo všetko 
ten úspech stál. 

 
 
 

 
Počuli ste o indickom kastovom 

systéme? Možnosti dostať sa do vyššej 
kasty sú brutálne obmedzené, ak nie 
priam nemožné. Toto je ich viera 
a zákon. 

 
Na Slovensku, v Európe, v tomto 

našom modernom západnom svete to 
našťastie neplatí. Rodíme sa síce do 
rôznych rodín a pomerov, ale 
v konečnom dôsledku si za svoje životy, 
úspechy aj prehry, môžeme sami.  
 

 
 
Keď ťa nabudúce bude zžierať 

závisť a budeš si opakovať, koho 
každého a prečo nenávidíš, skús si 
uvedomiť, že ak závidíš a nenávidíš, 
škodíš len sebe samému.  

 
Závisť je rakovinou duše. 

Nenávisť je mor pre medziľudské 
vzťahy.  
 
 

Závidením vlastne znižuješ svoju 
vlastnú hodnotu. Azda to, kým si, aký 
si, čo máš a čo ti k šťastiu nechýba, 
nemá pre teba žiadnu cenu? 

 
 
Toto je môj idealistický pohľad 

na svet: Ľudia sú silní. A preto, že 
môžu, musia bojovať so svojimi 
slabosťami a obmedzeniami, vzdorovať 
nepriazni osudu, stále sa usilovať byť 
lepšími.  

 
Kto sa vzdáva bez boja, stráca 

nárok. 
 



12 

 
Prajem nám všetkým, aby sme si 

vedeli vytvoriť pod slnkom vlastný 
lepší svet. Taký, kde budeme úspešne 
žať zasiate. A k šťastiu nám bude stačiť 
zožaté. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EKO SVIP, s.r.o., 2015 
 

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

 
Ďakujem za fotografie do tohto čísla časopisu aj 

kolegom: Marián Kaperák, Števo Olejník,  
Marián Nemec.  


