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VIANOCE NA VIACERO SPÔSOBOV: 

Ako trávia sviatky predstavitelia a zamestnanci Komory 
Ocitli sme sa na konci plodného roka, ktorý priniesol stavebníctvu mnoho dôležitých 
zmien. Predstavitelia Komory s viacerými členmi a pracovnými skupinami nepretržite 
pracovali na pripomienkovaní nového stavebného zákona, ktorý celá sféra domáceho 
stavebníctva netrpezlivo očakáva.  
Popri pracovnom zhone mnohí z nás pozabudli na blížiace sa sviatočné obdobie, ale čaro 
Vianoc si nakoniec všetci stihneme uvedomiť včas. Rozhodli sme sa nazrieť spolu do 
domácností predstaviteľov a zamestnancov SKSI, ktorí sa po celý rok snaživo starali o chod 
našej Komory a našich členov. Ponúkame vám ich odpovede na otázku, ako zvyknú tráviť 
vianočný čas, keď na chvíľu upustia od pracovnej rutiny. 

Vladimír BENKO, predseda SKSI 

Pokojné sviatočné chvíle si ako vždy vychutnám doma 
v Piešťanoch. Počas roka mám málo možností venovať sa 
svojim najbližším, preto sa teším na tieto  tradičné sviatky, pár 
voľných dní na oddych a chvíle strávené s mojou rodinou.  
Spolu s vnučkami zdobíme vianočný stromček, kým moja 
manželka s dcérou pripravujú tradičné slovenské štedrovečerné 
jedlá, ako ich to naučili ich mamy a staré mamy. 

Ján PETRŽALA, 1.  podpredseda SKSI  

Na Vianoce ctíme tradície rodiny. Po celodennej 
príprave, keď zbavíme kapra života, sa celá 
rodina stretáva pri štedrovečernom stole, na 
ktorom je prestretá kombinácia zvykov českého 
pôvodu mojej matky a slovenských tradícií. 
Večeriame vývar z kapra a vyprážaného kapra 
s majonézovým šalátom, nesmie však chýbať 
oplátka, med, vlašský orech, perfektná 
vianočka či červené vínko. Po večeri všetci 
dúfame, že aj k nám príde Ježiško.  
Nasledujúce dva sviatky vianočné sme tiež 
väčšinou sami doma pri živom vianočnom 
stromčeku, keďže v Košiciach, kde žijem, žiadne 
príbuzenstvo nemáme. Napriek tomu sú naše Vianoce pestré  a tento rok to bude rovnako, 
lebo tradícia je tradícia. A tá sa musí dodržiavať.  

Anton VYSKOČ, podpredseda SKSI 

Vianočné sviatky trávim v posledných 
rokoch na viac spôsobov. Niekedy 
cestujeme s manželkou do Talianska, kde 
žijú moje dcéry s rodinami. Tam sa cez 
sviatky venujem dvom vnukom a vnučke. 
Obe moje dcéry bývajú v jednom meste 
v krásnom prostredí pri jazere a medzi 
horami, ktoré využívame na vynikajúcu 
lyžovačku.  
Niektoré Vianoce zasa prídu deti za nami 
do Bratislavy, prípadne si ideme všetci 
spolu zalyžovať do Tatier. Minuloročné 

vianočné sviatky sme s rodinou relaxovali v popradskom aquaparku. 



Podujatia: 

Konferencia: NESTLMENÉ 
A HYDRAULICKY STLMENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
12. – 14. február 2014, Podbanské 

10. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY  
18. – 19. marec 2014, Bratislava 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ján RALBOVSKÝ, člen Predstavenstva SKSI 

Sviatky trávim tak, ako je to zrejme v  každej katolíckej 
rodine. Postavíme stromček, máme aj malý betlehem. 
Na stole nechýba pre Vianoce typický kapor. Večeriame 
podľa možností s celou rodinou. Keď sa zídeme s 
obidvoma dcérami a ich manželmi, vnukom a vnučkou, 
vtedy je to ideálne. A k Vianociam aj u nás doma 
samozrejme patria darčeky.  
Keďže som obe dcéry naučil lyžovať, cez voľné chvíle 
nás to ťahá do hôr. Pokiaľ Boh dá, bude Lomnické sedlo 
pre mňa vždy krásnym zážitkom, ktorý si vždy znovu 
rád zopakujem. 

Boris VRÁBEL, člen Predstavenstva SKSI 

Na Vianoce som vždy doma so svojou rodinou. Chystám to, čo 
pravidelne a tradične každý rok. Na Štedrý deň staviame 
vianočný stromček, užívame si pokojnú sviatočnú atmosféru 
a vyvárame. Nemám rád bahnité ryby, preto nekupujem kapra. 
Pripravujeme filé a varíme dve polievky, hrachovú aj kapustnicu. 
Naberiem si vždy z oboch. Tento rok je v našej rodine výnimočný, 
pretože sa k štedrovečernému stolu k mojim dvom dospelým 
dcéram prvýkrát pridá aj moja malá päťmesačná dcérka. Teším 
sa na prvé Vianoce s malou Justínkou. Vianoce prežívame 
v katolíckom duchu, netešíme sa na ne kvôli darčekom, ale kvôli 
ich emocionálnej stránke. 

Otto TOKÁR, člen Predstavenstva SKSI 

Sviatky budem tráviť doma a doprajem si trocha pokoja pri televízii a knihe bez práce po 
tomto hektickom roku. 
Medzi sviatkami poupratujem kanceláriu a vyrazím na nákupy, ktoré som nestihol 
zrealizovať počas roka a dám sa trochu zdravotne dokopy. Štedrý deň strávim z rodinou. 
Mám štvorročnú dcérku a malého  ročného syna, tak to bude celkom veselé, najmä keď chce 
každý z nich pomáhať pri varení štedrovečernej kapustnice a príprave vianočného šalátu. V 
našej rodine sa už tradične nejedáva ryba (po mojom neveselom zážitku s kosťou), ale 
vyprážaný syr a rezne. No a na Druhý sviatok vianočný pôjdeme navštíviť s deťmi jednu i 
druhú babičku, nech si ich trochu užijú. 

Diana KRÍŽOVÁ, riaditeľka Úradu SKSI 

Mám skvelých švagrovcov, ktorí každý rok pre celú rodinu uvaria 
kapustnicu, napečú koláče a naporcujú kapra.  
Ja si teda 24. decembra plne užívam vianočnú atmosféru a 
s pohárikom domáceho vaječného likéru pripravujem majonézový 
šalát a pečiem vianočku posypanú makom a mandľovými 
lupienkami. Teším sa na oblátky s medom a cesnakom, 
rozkrojenie jabĺčka, hádzanie orechov a najmä na to, že sviatky 
strávim s mojimi najbližšími.  
Po vianočných sviatkoch zvyčajne vyrážame  s priateľmi na 
silvestrovskú lyžovačku. Ak sa podarí, tak aj lyžujeme. 

Alžbeta VOLEKOVÁ 
 sekretariát Úradu SKSI  

Vianoce trávim v 
rodinnom kruhu 
svojich najbližších. 
Pečiem vianočné 
koláčiky s mojou 
vnučkou Leuškou a 
chystám štedrove-
černú  večeru.  Naj-
radšej pripravujem  
vyprážaného kapra 

so slovenským šalátom. Všetci sa tešíme 
z našich ratolestí celej rodiny. Na prvý sviatok 
vianočný máme pekný zvyk každý rok sa 
schádzať u iného súrodenca. 

Ľubica KRIŽANOVÁ 
Administratívna kancelária Trenčín 

Vianočné sviatky 
trávim s deťmi a s 
maminou. Všetci 
spolu pečieme 
dobroty,  makovník, 
orechovník a 
medovníčky. Na 
večeru pripravujeme 
už od rána 
zemiakový šalát s majonézou, večeriame k 
nemu    vypraženého kapra a kapustnicu 
zmiešanú s rybou polievkou. Najviac sa na 
Vianoce tešia deti, keď si pod stromčekom 
rozbalia darčeky. 
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Mária OLŠAKOVSKÁ, referentka pre autorizáciu 

Cez Vianoce si vychutnávam čarovné 
spojenie duchovna, pokoja a radosti. Teším 
sa zo stretnutia s blízkymi a radosť mi robia 
nádherné vianočné piesne v kombinácii s 
vôňou koláčikov, ktoré každoročne vypekám 
len podľa tradičných a veľmi chutných 
babkiných receptov. Potom ich „striedmo 
zobkám“ pri rozprávkach. A veľmi sa teším, 
keď nám Pánbožko dopraje aj dobré zdravie 
a k tomu snehové vločky, aby zakryli to 
pochmúrne prostredie.  

Janette MASLOVIECOVÁ, referentka pre databázy 

Vianočné sviatky trávim obklopená svojimi blízkymi. Po 
celodennom pôste, ktorý sa snažíme dodržať v nádeji, že 
uvidíme „zlaté prasiatko“, keď na oblohe zažiari prvá hviezda, 
zasadneme k štedrovečernému stolu a po slávnostnom prípitku 
začneme hodovať. Na stole nesmie chýbať trošku pikantná 
rybacia polievka „halászlé“, majonézový šalát, pečený 
i vyprážaný kapor. Nezabúdame však ani na vianočné oblátky 
s medom, cesnakom, orechy, ktoré  hádžeme do kútov kvôli 
hojnosti, či jabĺčka, ktoré si symbolicky rozkrajujeme. Po dobrej 
večeri sa pustíme do rozbaľovania darčekov a na koniec večera si 
pre radosť i zábavu odlievame olovo. Počas Prvého sviatku 
vianočného sa navzájom s blízkymi navštevujeme a popritom si 
pochutnávame na domácej vianočke či iných napečených 

dobrotách. Na Štefana sa celá rodina zíde u nás doma na obed, kde sa tešíme zo vzájomnej 
blízkosti a užívame si rodinnú pohodu.  

Ján FUKAS, ekonóm 

Vianoce sú mojim najobľúbenejším obdobím, pretože majú osobitné 
čaro, atmosféru a krásu. Je to čas, ktorý trávim v rodinnom kruhu, je to 
čas, kedy sa pre mňa veľa vecí zastaví, je to čas čo prináša prekvapenia. 
Viem, že takéto obdobie sa nezaobíde bez zhonu či stresu. Napriek tomu 
sa držím priania, aby som zvládol predvianočný zhon s ľahkosťou a 
v pohode, a samotné Vianočné sviatky v radosti a pokoji, pri 
Štedrovečernej večeri, pri rodine, pri sviečke, pri stromčeku, pri 
darčekoch a na polnočnej omši v zasneženej krajine Hornej Oravy. 

 Viktória ČAPČÍKOVÁ, hovorkyňa   

Čas medzi Vianocami a Novým rokom každoročne trávim v rodnom 
Liptove so svojou najbližšou rodinou. Nákupy a vymýšľanie darčekov si 
vždy poctivo riešim už počas roka, len tento rok sa stal akýmsi 
hektickejším a prekvapenia zháňam na poslednú chvíľu. Mám rada 
osobné darčeky, vždy sledujem, o čom ktorý člen rodiny rozpráva a po 
čom túži, a potom sa to snažím v rámci možností vždy zohnať. 
Sviatky, keď sme všetci pokope, si v poslednej dobe vážim oveľa viac, 
odkedy už žijem mimo rodiska. Teším sa na chvíľku pohody, keď si 
nájdem čas na rozprávkovú klasiku, alebo si so sestrou pripomeniem 
detstvo a postavíme spolu za domom v našom dvore snehuliaka.  

Janka PASTOROVÁ, Regionálna kancelária  Košice  

Ja trávim tento rok Vianoce so svojimi dvoma deťmi 
a vnukom. Po príchode mojej dcéry a vnúčika, ktorí 
žili šesť rokov v Anglicku, sú to prvé Vianoce, ktoré 
strávim u dcéry a spoločne si ich užijeme u nej doma. 
Stromček si vyzdobím miniatúrnymi ozdobami 
v kombinácii červená a zlatá, nesmie chýbať adventný 
veniec nad vchodom a na stole. Kvôli vôni mám vo 
váze každoročne čerstvé vetvičky smrečka. Mám rada 
večernú atmosféru pri blikajúcom stromčeku na gauči 
a pri telke s chutným nápojom v ruke. 
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Janka GREGOROVÁ, Regionálna kancelária Žilina  

Naše Vianoce boli posledné tri roky dosť hektické, keďže do našej 
rodiny pribudli dvojičky „Gregorky“. Ale s ich povýšením do „stavu 
škôlkarského“ už očakávame  pokojnejší priebeh. Možno stihneme aj 
polnočnú sv. omšu.  Inak máme Vianoce ako každý iný. Kapustnicu, 
rybu a šalát. Nejeme žiadnu zdravú stravu, nedržíme žiadne diéty. 
Normálne sa prejedáme, po večeri sedíme na gauči a papáme 
ďalšiu  porciu ryby so šalátom. Pozeráme Mrázika a Tri oriešky pre 
Popolušku. Ja sa najviac  teším, ako budú deťom svietiť očká pri 
pohľade na darčeky od Ježiška. A tiež na to, čo dostanem ja. Však 
som poslúchala.  

Zuzka PAROBEKOVÁ, Regionálna kancelária Banská Bystrica  

Ja sa počas Vianoc najviac teším na výzdobu nášho bytu. Na okná 
dám anjelikov vystrihnutých z papiera a svietiaceho 
snehuliaka. Stromček skladá môj manžel a ja ho potom ozdobím 
vlastnoručne vyrobenými háčkovanými zvončekmi, hviezdičkami 
a  mašličkami. Stôl v obývačke skrášlim adventným vencom, 
ktorý tiež robím sama. Na Vianoce rada pečiem aj s pomocou 
mojej maminy, s ktorou spolu trávime vianočné sviatky. Teším sa 
aj na návštevu služieb božích počas Štedrého večera  a po nich  na 
chlieb zabalený v obrúsku na štedrovečernom stole, oblátku s 
medom, opekance s makom, vianočnú kapustnicu a malé darčeky 
pod vianočným stromčekom. Na Prvý a Druhý sviatok vianočný 
navštevujeme príbuzných. Rada si pozriem dobré filmy či prečítam Kocúrkovo. 

 Adriana VALENTOVIČOVÁ, Regionálna kancelária Trnava  

Tento slávnostný čas trávim v úzkom kruhu rodiny. Teším sa 
na radostné výkriky mojich drobcov a ich rozžiarené očká, 
keď rozsvietim vianočný stromček.  
Vianočnú atmosféru u nás doma už tradične vytvárajú 
napečené dobroty, vôňa ihličia a medu, a najmä dvaja 
nedočkavci, ktorí s úžasným napätím čakajú na príchod 
Ježiška.  
Pre mňa osobne je to čas, kedy za seba zahodím všetky 
povinnosti a snažím sa naplno vychutnávať teplo domova, 
lásku, pokoj a pohodu. 
 

 
 

Novoročné číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach 14. januára 2014. 
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