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ÚVODNÍK  
 
 

Každý deň sú pred nás kladené 
nové výzvy. Možno to nie sú výzvy 
vyzývavé ako v Pevnosti Boyard :) Ale 
aj na ich zvládnutie, prekonanie, 
pokorenie, je treba silu, odvahu, 
odhodlanie.  

 
 
Najväčšia zo všetkých výziev, 

pred ktorou kedy aký človek stál, je 
výzva prekonať seba samého. 
V akomkoľvek zmysle slova. Z tohto 
uhla pohľadu je celý náš život sériou 
výziev. 

 
 
My sme opäť pripravili pre 

všetkých zamestnancov a 
spolupracovníkov Ekosvipácke 
športové leto. 

 
Prvú výzvu tohto leta sme 

zdolávali na Dni stavbárov 2015. 
Prečítajte si o všetkom dôležitom, čo sa 
udialo. Pozrite si fotogalériu 
tohtoročných víťazov. 

 
 

A prijmite ďalšiu našu letnú 
výzvu: túru k tatranským krásam. Poďte 
sa 29. augusta pozrieť na najvyšší 
slovenský vodopád: Kmeťov vodopád 
(výška 80 m) a najväčšie a najhlbšie 
tatranské pleso na Slovensku: Veľké 
Hincovo pleso (20,08 ha; 53,7 m). 

 
 

Ing. Marcela Bujňáková, šéfredaktorka 
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DEŇ STAVBÁROV 2015 
 
 
Posledný júlový deň roku 2015 patril 
výzvam na Dni stavbárov.  
 
Strelci prevetrali vzduchovky 
a rozstrieľali terče. Šípkami sa triafalo 
do čierneho. Futbalisti útočili a bránili a 
strieľali góly. Stolní tenisti odohrali 
opäť raz napínavý a vyrovnaný turnaj. 
Volejbalisti podávali a smečovali. A 
štyria odvážni prišli na bicykloch. 
 
 
POČASIE 
 
Nad počasím tento rok visel otáznik. 
Nad Krásnou Lúkou zasa od rána  
„visel“ dážď. Bolo zamračené a na 
polovicu leta aj nezvyčajne chladno. 
Celé doobedie sme sa skrývali pod 
svetrami a bundami. 
 
Vývoj počasia v predošlých dňoch však 
dával nádej na zmenu a oteplenie. 
Okolo obeda naozaj prišlo slnko. Jeho 
horúce lúče zohrievali účastníkov 
športového dňa až do jeho záveru 
neskoro popoludní. 
 
 

 
 
 

 
 
CYKLISTI  
 
Na úvod skladám z hlavy pomyselný 
klobúk a vyjadrujem uznanie štyrom 
kolegom, ktorí prišli z Prešova do 
Krásnej Lúky na bicykloch. 
 
Fero, Majo, Števo a Roman za podaný 
športový výkon máte náš obdiv! 

 
 
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 
 
Rokmi overená a obľúbená súťažná 
disciplína otvorila súťažný program. 
Dvojkolová streľba zo vzduchovky sa 
odohrávala v rohu ihriska a priniesla 
prvých víťazov. 
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ŠÍPKY 
 
Minuloročná novinka sa dostala opäť do 
programu súťažných disciplín, tento rok 
s výrazne vyššou účasťou a nie menej 
zaujímavými výsledkami súťažiacich 
žien.  
 
 
 
STOLNÝ TENIS 
 
Víťaz dvoch predošlých ročníkov Paľo 
Kuľbaga sa stolnotenisového turnaja 
kvôli zdravotnej indispozícii nemohol 
zúčastniť a tak bolo jasné, že v tejto 
súťažnej kategórii budeme mať nového 
víťaza.  
 
 
 
FUTBAL 
 
Sme radi, že aj pre členov hosťujúceho 
futbalového tímu „výber starostovia a 
primátori“ sa náš Deň stavbárov stal 
tradíciou a že opäť prijali naše 
pozvanie. Všetkým členom tohto 
futbalového mužstva, ako aj všetkým 
ostatným hosťom ďakujeme za účasť. 
 

 
Za športové výkony a športového ducha 
chválime aj všetkých členov mužstva 
„výber EKOSVIP“. Ďakujeme. 
 
 

 
 
 
VOLEJBAL 
 
Minulý rok naši šikovní zamestnanci 
vyrobili držiak volejbalovej siete. 
Mimosúťažne sa pod ňou v závere Dňa 
stavbárov opäť rozohrali urputné boje o 
body a o sety. Dobre, že sme hľadanie 
tých „lešenárskych trúbok“ v sklade v 
Sabinove nevzdali :)  
 
Keď sa hovorí, že koniec dobrý, všetko 
dobré, tak potvrdzujeme, že to naozaj 
platí. 
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Súboj ženy verzus muži, ten, ktorý sa 
odohráva v realite života už stáročia, 
sme si strihli vo volejbale. 
 

 
 
Niektorí diváci sa po prvom sete smiali, 
že keď už hra žien neprináša body, 
aspoň sa je na čo pozerať. Uštipačníci 
prorokovali, že ženy nemôžu vyhrať 
nad mužmi. (Ale my ženy vieme, že 
sme to dávno vyhrali :) 
 
 
Ženský bojový pokrik (výskot 
„čučoriedok“) súpera dostatočne 
naľakal. Zlepšená súhra (alebo 
poľavenie na strane mužov?) 
znamenala, že druhý set vyhrali ženy. A 
to mali muži na ihrisku chvíľami 7 
hráčov. 
 

 

 
V treťom, rozhodujúcom sete, ženám 
výdatne pomáhal Peťo Kandráč (za čo 
mu ďakujeme). Nekonečná hra sa 
napokon okolo 17. hodiny podvečer 
skončila výhrou žien.  
 
Čestne však priznávame, že záver 
zápasu bol mimoriadne neprehľadný. Je 
otázne a vlastne nedôležité, kto vyhral. 
Zábava, smiech, radosť, jednoducho 
pozitívna emócia, ktorú sme preniesli aj 
na divákov, boli našou spoločnou 
výhrou. Verím, že o rok sa pod 
volejbalovou sieťou stretneme opäť. V 
dobrej kondícii a v dobrej nálade. 
 
 

 

 
 
(Ďakujem za pomoc pri fotografovaní 
volejbalového diania Majovi Nemcovi a 
Marekovi Repkovi.) 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS  
 
 
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 
(MUŽI)  
 
 meno 1.kolo 2.kolo ∑ BODY 

1 Ján REPKA 45 41 86 

2 Cyril ČERVEŇÁK 40 44 84 

3 
Stanislav 
BUJŇÁK ml. 

44 39 83 

4 Miroslav REPKA 40 41 81 

5 Štefan OLEJNÍK 39 41 80 

6 - 
7 

Marek REPKA 43 35 78 

Roman SELIGA 39 39 78 

8 …. KLEMBARA 34 43 77 

9 - 
12 

Ján PAŽIN 35 41 76 

Martin 
BOBOVČÁK 

43 33 76 

Karol JÁNOŠ 42 34 76 

Marián 
KAPERÁK 

45 31 76 

13 
- 
14 

Matúš OLEJNÍK 40 35 75 

Slavomír 
VIAZANKO 

43 32 75 

15 Dávid VRÁBEĽ 33 40 73 

16 
- 
17 

Milan BUJŇÁK st. 33 38 71 

Vladimír KNAP 43 28 71 

18 Miroslav LUKÁČ 38 32 70 

19 
- 
20 

Rasťo VARHOLÍK 32 35 67 

…. BUDKOVIČ 28 39 67 

21 
- 
22 

Peter RIDILLA 37 27 64 

Jozef KALETA 26 38 64 

23 Peter NOVICKÝ 21 41 62 

24 Matúš HOVANEC 33 18 51 

25 Peter IŽARIK 0 33 33 

 

Obr. Stanislav Bujňák ml. - 3. miesto  
 
(Pozn. Ján Repka a Cyril Červeňák na 
vyhodnotení neboli účastní, ceny im 
budú odovzdané dodatočne.) 
 
 
 
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 
(ŽENY) 
 
 
 meno 1.kolo 2.kolo ∑ BODY 

1 Martina 
SLANINOVÁ 

40 41 81 

2 
Dominika 
BUJŇÁKOVÁ 

26 42 68 

3 
Zuzana 
ŠIMONOVÁ 

32 36 68 

4 
Emília 
LAZORÍKOVÁ 

36 26 62 

 

Obr. Víťazná trojica kategórie streľba zo 
vzduchovky - ženy 
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ŠÍPKY (MUŽI) 
 
 
 meno 1.kolo 2.kolo ∑ BODY 

1 Marek REPKA 115 38 153 

2 Patrik SEDLÁK 76 75 151 

3 Peter KANDRÁČ 84 63 147 

4 Peter BERDIS 77 67 144 

5 
Miroslav 
ANDRAŠČÍK 

90 52 142 

6 Milan BUJŇÁK st. 106 33 139 

7 Jozef KALETA 72 65 137 

8 Ján PAŽIN 63 72 135 

9 Rasťo VARHOLÍK 78 56 134 

10 Matúš HOVANEC 89 39 128 

11 Vladimír KNAP 49 77 126 

12 
Marcel 
KVAŠŇÁK 

55 69 124 

13 
Martin 
BOBOVČÁK 

107 16 123 

14 Cyril ČERVEŇÁK 31 90 121 

15 Dávid VRÁBEĽ 43 77 120 

16 Ján REPKA 53 61 104 

17 Peter IŽARIK 63 40 103 

18 
Marián 
KAPERÁK 

43 53 96 

19 Ondrej JÁNOŠ 48 46 94 

20 
Miroslav 
ŠTIEBER 

42 50 92 

21 Milan MINÁRIK 43 45 88 

22 Milan BUJŇÁK 
ml. 

39 41 80 

23 Matúš OLEJNÍK 39 30 69 

 
 
 
 

 
 
 

Obr. Víťazná trojica kategórie šípky - muži 
 
 
 
 
ŠÍPKY (ŽENY) 
 
 
 meno 1.kolo 2.kolo ∑ BODY 

1 Milka 
LAZORÍKOVÁ 

115 78 193 

2 
Martina 
SLANINOVÁ 

86 76 162 

3 
Michaela 
HUDÁKOVÁ 

41 95 136 

4 
Ľubka 
JUDIČÁKOVÁ 

58 17 75 

 
 

Obr. Víťazná trojica kategórie šípky - ženy 
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STOLNÝ TENIS 
 
 meno 

1 Martin BOBOV ČÁK  

2 Peter RIDILLA  

3 Marián NEMEC 

 

Obr. Víťazná trojica v kategórii stolný tenis 
 
Ďalší hráči (bez uvedenia poradia) 
 
 meno 

 Marián KAPERÁK 

 Tadeáš KANDRÁČ  

 Dominik LUKÁČ 

 Stanislav BUJŇÁK 

 Slavomír VIAZANKO 

 Martin SEDLÁK 

 Štefan OLEJNÍK 

 František KOČIŠKO 

 
 
FUTBAL 
 
Výsledok zápasu: 
 

Výber EKO SVIP 
Výber starostovia a 

primátori 

4               :                2 

 

 

Obr. výber EKO SVIP 
 
(Zostava v abecednom poradí: Patrik 
Sedlák – Miroslav Andraščík, Anton 
Bujňák, Marián Bujňák, Stanislav 
Bujňák, Matúš Hovanec, Ondrej Jánoš, 
Dominik Kandráč,  Peter Kandráč, 
Tadeáš Kandráč, Marián Kaperák, 
Dominik Lukáč, Martin Lukáč, 
Miroslav Lukáč, Pavol Maruša,  Milan 
Minárik,  Peter Ridilla, Miroslav 
Štieber, Dávid Vrábeľ) 
 
 

Obr. výber starostovia a primátori 
 
(Zostava: horný rad zľava: Imrich 
Drutarovský, Štefan Bujňák, Ján 
Šejirman, Jaroslav Dujava, Jozef 
Lukačko, Martin Jurko, Igor Birčák, 
Radovan Rokošný, dolný rad zľava: 
Peter Kipikaša, Vladimír Lelovský, 
Štefan Bujňák, Tomáš Potočiar, Ľuboš 
Bernát, Miroslav Čekan, Martin Kollár) 
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FOTOGALÉRIA  
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NOVINKY 
júl 2015 
 

• Turistický výstup 2015 
„Kôprovou dolinou kráčať 

k tatranským krásam“ 
 
Informácie o termíne a trase túry  
Kedy: 29.8.2015 (sobota)  
Čo: Kôprovský štít  2363 m n.m. 
Začiatok výstupu: 8:00 hod.  
Trvanie: cca. 8,5 hod.  
 
Náročnosť: Štartovať budeme na Troch 
studničkách. Prvá etapa Kôprovou 
dolinou bude cca 2,5 hod. chôdze 
v miernom stúpaní. Najnáročnejšia časť 
cesty: Hlinskou dolinou pôjdeme 4,7 
km, cca 2 hod., prevýšenie 750 m do 
Vyšného Kôprovského sedla. Odtiaľ je 
štít už na dosah (cca 40 min). Cesta na 
vrch nie je technicky náročná. 
Nasledovať bude zostup k Popradskému 
plesu (okolo Veľkého Hincovho plesa). 
 
Jedlo, nápoje: K chate sa dostaneme až 
po cca. 7,5 hodinách túry, teda v jej 
samom závere. Podobne ako vlani 
cestou na Kriváň nie je k dispozícii 
žiadne občerstvenie. Všetko treba mať 
so sebou b batohu. Preto treba zvážiť, 
čo všetko si na túru vezmete. 
Odporúčam každý účastník nech má 
vlastný batoh s výbavou pre seba. 
  
Alternatívne trasy: Môžete si zvoliť aj 
alternatívnu trasu výstupu: klasický 
výstup z Popradského. Výstup z tejto 
strany je kratší, prekonáva sa menšie 
prevýšenie. S menšími deťmi môžete 
ostať na chatách pri Popradskom plese 
(cca 1:20 hod) alebo prísť až k Veľkému 
Hincovmu plesu (cca 2:55 hod). 

Oblečenie, obuv: Potrebná je turistická 
obuv: pevná, spevňujúca členky. 
Oblečenie závisí od aktuálneho počasia. 
Určite si zbaľte pršiplášť/nepremokavú 
bundu. A nezabudnite na náhradné 
tričko a ponožky. (Opäť si budeme 
namáčať nohy v studenej vode plesa.) 
 
Zdravie:  Ako každý rok odporúčam 
poistenie - inštrukcie budú v pokynoch, 
ktoré dostanú záujemcovia pred túrou. 
Zoberte si so sebou paličky (turistické, 
lyžiarske, a pod.). Uľahčia vám výstup 
a pomôžu aj pri zostupe. Kto má 
problém s kolenami nech si pribalí 
kolenačky. Treba mať pre istotu v 
batohu aj leukoplast a lieky proti 
bolesti.  
 
Prosím záujemcov o túru o 
nahlásenie počtu účastníkov a 
veľkosti tri čka v termíne do: 
12.8.2015 (streda). 

 
 

• Folklórne slávnosti Krásna 
Lúka 2015 

 

 
 
Drišľak, Sabinovčan, Šarišan 

a potom tí najlepší z folkloristi 
pochádzajúcich z Krásnej Lúky.  

 



11 

Toto všetko mohli vidieť domáci 
i návštevníci na Folklórnych 
slávnostiach dňa 12.7.2015. V rámci 
osláv 720. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci sa tu totiž konala 
Pamätnica Milana Kandráča. 

 
Vystúpenie Ľudovej hudby SOSNA 
načalo zábavu. (O pár dní neskôr sme sa 
o nesporných kvalitách ĽH Sosna mohli 
presvedčiť na oslave 60-tky nášho 
konateľa.) 
 

 
 
 
Čepčenie nevesty v podaní súboru 
LISOČKA  navodilo svadobnú 
atmosféru. 
 

 
 
 
Bodkou programu boli populárni 
KANDRÁ ČOVCI s primášom 
Ondrejom. 
 

Príjemné letné počasie. Veľká 
porcia ľudovej hudby. Atrakcie pre deti. 
To bola nedeľa v Krásnej Lúke. A kto 
nebol, môže ľutovať. My sme radi, že 
sme ako sponzor boli súčasťou tohto 
vydareného podujatia. 
 

(Pozn.: fotografie pochádzajú 
z internetovej stránky Obce Krásna 
Lúka) 
 
 

• Životné jubileum 

 
Dňa 12.7.2015 sa krásneho 

životného jubilea 60 rokov dožil náš 
konateľ Ing. Anton Bujňák. 

 

 
Osobne sme mu blahoželali 

osobne na oslave 17.7.2015. Prajeme 
mu ešte raz pevné zdravie, veľa radosti 
a úspechov.  
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ZÁVEROM  

 
 
 
Hodená rukavica ako symbol 

výzvy na súboj. Život nám denne hádže 
takúto rukavicu do ringu. Z predošlých 
prehier sa učíme zvládať všetky ďalšie 
svoje zápasy lepšie. Celkom ako vo 
volejbalovom zápase. 

 
 
Učíme sa načiahnuť sa za každou  

príležitosťou, nech by sa zdala byť 
akokoľvek vzdialená či 
nedosiahnuteľná. Lebo za pokus dáš 
prinajhoršom odreté koleno či kúsok 
vlastnej pýchy. 

 
 Učíme sa uhýbať. Uštipačným 
rečiam, provokačným poznámkam. 
Alebo len lopte letiacej do autu. Lebo je 
jednoducho potrebné aj vedieť sa 
uhnúť. 
 
 
 A tak vo volejbale ako aj v živote 
je najťažšou úlohou rozhodnúť sa 
medzi týmito dvoma stratégiami: udrieť 
alebo nechať tak. Jedno aj druhé môže 
priniesť úspech. Jedno aj druhé môže 
priniesť pád. 
 
 
 Výzvy sú tu na to, aby sa 
prijímali. Bez nich by bol deň i život 
len nudný a jednotvárny kolobeh 
všednosti.  
 
 
 
 

 
 
 Záverom tohto „Záverom“ chcem 
poďakovať všetkým, ktorí odpovedali 
na výzvu a zapojili sa do súťažných 
i nesúťažných disciplín na športovom 
dni. 
 

Bez vás, milí hráči a súťažiaci, 
by sme nemohli s radosťou a hrdosťou 
označiť Deň stavbárov 2015 za 
mimoriadne úspešnú akciu tohto leta. 
Ďakujem! 
 
 
 Rovnako vyjadrujem 
poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali 
s organizáciou a technickým 
zabezpečením podujatia. Aj s vaším 
prispením sa podarilo vytvoriť 
výnimočnú atmosféru, o level lepšiu 
ako na predošlých dňoch stavbárov. 
Ďakujem! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EKO SVIP, s.r.o., 2015 
 

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


