
Na základe rozhodnutia predstavenstva pribudla do ro−
diny Železiarní Podbrezová 1. augusta 2008  ŽP VVC s.r.o.
O bližšie informácie sme požiadali jej riaditeľa, profeso−
ra Ing. Ľudovíta Pariláka, CSc.:
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Pribudla
nová spoločnosť

Eurosúťaž
pokračuje

Septembrová výroba
a ekonomika

Nástroj MOODLE
v našich školách

Posledné kolo súťaže
o dychovke

Na návšteve na re−
kondičných pobytoch

Zimný čas sa začína 26. októbra, kedy si o tretej ráno presunieme hodinovú ručičku na druhú hodinu.

Od augusta nová dcérska spoločnosť

Na úvod, prezradíte nám, čo
priviedlo univerzitného profe−
sora do Podbrezovej?
   − Ako riaditeľ Ústavu materiá−
lového výskumu Slovenskej aka−
démie vied (ďalej ÚMV SAV) som
aktívne spolupracoval so železiar−
ňami minimálne desať rokov, a tak
Podbrezová pre mňa nie je novým
prostredím. Táto firma odjakživa
venuje oblasti výskumu a vývoja
veľkú pozornosť. Nakoľko strate−
gickým zámerom jej vedenia je
koncentrácia výskumu, oslovil ma
generálny riaditeľ Ing. Vladimír So−
ták a výrobný riaditeľ Ing. Vladi−
mír Zvarík a ponúkli mi možnosť
prezentovať svoje skúsenosti z ob−
lasti výskumu v podmienkach tej−
to spoločnosti.
Tie sú nepochybne veľmi bo−
haté.
   − Vo výskume som robil celý svoj
život. Po absolvovaní ČVUT v Pra−
he, kde som študoval odbor ma−
teriálový výskum jadrovej energe−
tiky, som sa ako rodák z východ−
ného Slovenska vrátil do Košíc.
Stal som sa spoluzakladateľom
práve budovaného výskumného
ústavu, kde som následne praco−
val tridsaťšesť rokov, z toho šest−

násť rokov na poste riaditeľa.
Prijatím ponuky máte možnosť
zúročiť teoretické vedomosti v
praxi. Možno to tak chápať?
   − Ako výskumník − teoretik v ob−
lasti štruktúr a podstaty mecha−
nických vlastností, som sa orien−
toval aj na oblasť vývoja ocelí vo
Východoslovenských železiarňach,
kde sme riešili prevádzkové zále−
žitosti. Ako som už v úvode spo−
menul, do Podbrezovej sme cho−
dili tiež za účelom riešenia vý−
skumných úloh.  Môj kontakt s

výrobou bol vždy veľmi úzky. Ma−
nažovanie výskumu znamenalo tiež
pre mňa množstvo skúseností. Bol
som zakladateľom výskumu špe−
ciálnej keramiky, pôsobil som ako
vládny zmocnenec v oblasti roz−
voja myšlienky práškovej metalur−
gie, kde som riešil teoretické otáz−
ky, až po malosériovú výrobu.
    Áno, hoci som sa stretával po−
čas môjho pôsobenia vo výskume
aj s praxou, táto ponuka mi po−
skytla možnosť overiť si, či som
dostatočne pripravený aplikovať do
nej svoje skúsenosti.
Čo predchádzalo vytvoreniu
dcérskej spoločnosti?
   − Keď som nastúpil do Železiarní
Podbrezová, prevzal som vedenie
oddelenia vývoja. Predstava vede−
nia spoločnosti bola prezentova−
ná tak, že na danej úrovni globa−
lizácie je veľmi žiaduce koncentro−
vať výskum. Išlo len o otázku po−
doby a formy, ako tomu dať správ−
nu tvár. Jedna z prvotných  myš−
lienok bola − vytvoriť útvar, v kto−
rom by bol výskum koncentrova−
ný. Bola tu tradícia, výsledky fir−
my hovoria o tom, že výskumu bola
venovaná pozornosť, štrukturali−
zovaná však bola rôznym spôso−
bom a v rôznych etapách. Mojou
úlohou je tento výskum zastrešiť,
podchytiť všetky aktivity, ktoré v
tejto oblasti boli realizované, a to
nielen v podmienkach materskej
firmy, ale i v rámci celej skupiny

a dcérskych spoločností. Do bu−
dúcnosti by sa postupnou koordi−
náciou mal koncentrovať výskum
pod jednu strechu, aby bol pre−
hľadný. Základná  myšlienka − vy−
tvoriť takúto spoločnosť − evokuje
požiadavku istej samostatnosti, istej
vlastnej aktivity a kreovania krokov,
ktoré by viedli k dynamike vo výskume,
s orientáciou na inovácie, hlavne v
oblasti nových materiálov a techno−
lógií v ŽP GROUP. Samozrejme,

to si vyžaduje spoluprácu s uni−
verzitami a výskumnými ústavmi
doma aj v zahraničí. Cieľom je
vybudovať centrum regionálne−
ho a národného významu, až po
jeho medzinárodnú akceptáciu.
Zámery sú jasné. Pre ich napl−
nenie je rozhodujúca vysoká od−
borná úroveň výskumných pracov−
níkov a pr ís lušné laboratórne
vybavenie.

O. Kleinová

Výskumno − vývojové centrum v Podbrezovej

Druhý tohtoročný následný audit

Potvrdili zhodu
   V posledný septembrový a v prvý októbrový deň sa v našej
spoločnosti uskutočnil, v tomto kalendárnom roku druhý ná−
sledný audit systému environmentálneho manažérstva (SEM)
podľa normy ISO 14 001:2004, ktorý vykonala certifikačná spo−
ločnosť SGS Slovakia, s.r.o.

  Audit prebehol v súlade s plá−
novaným programom v prevádz−
karňach hutnícka druhovýroba,
energetika, v odbore technického
a investičného rozvoja a odbore
technického dozoru.
   V týchto organizačných útva−
roch bolo systémovo preverované
zabezpečenie a dodržiavanie po−
vinností  vyplývajúcich z normy
ISO 14 001:2004, právnych po−
žiadaviek a interných riadiacich do−
kumentácií SEM.
   Externým audítorom neboli ulo−
žené žiadne nápravné opatrenia.
V záverečnom hodnotení bola po−
tvrdená zhoda s prijatým záväz−
kom environmentálnej politiky, ako
aj účinnosť a funkčnosť SEM na
všetkých úrovniach spoločnosti.

  Výsledky následných auditov v
tomto roku potvrdzujú správnosť
stanovenej základnej línie v oblasti
starostlivosti o životné prostredie,
deklarovanej vrcholovým vedením
ŽP a.s., v Koncepcii a stratégii
kvality, environmentálneho mana−
žérstva a bezpečnosti práce. Iba
zodpovedný prístup k environmen−
tálnym problémom môže zaručiť
trvalé zlepšovanie životného
prostredia nielen v rámci ŽP a.s.,
ale v celom jej okolí.
   Ďakujem vedeniu akciovej spo−
ločnosti Železiarne Podbrezová a
všetkým zamestnancom prevero−
vaných oblastí, za profesionálny
prístup a ochotu počas auditu.

Ing. Igor Veverka,
koordinátor SEM

Lopejský jarmok ponúkol príležitosť remeselníkom zachovávajúcim sta−
ré tradície.                                                            F: A. Nociarová

Jeseň objektívom Karola Slabáka
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Žrebujeme v každom čísle

Kupón č. 7

Odpoveď: ......................................................

Meno a priezvisko: .......................................

Útvar: ..............................................................

Kontakt: ..........................................................

  V každom z nasledujúcich čísel novín nájdete sú−
ťažnú otázku, na ktorú pošlete svoju odpoveď do
desiatich dní od vydania toho čísla. Po každom kole
bude víťaz odmenený vecnou cenou a na záver, v
decembri, vyžrebovanému riešiteľovi všetkých kôl venuje
hlavnú cenu Ing. Marian Kurčík, podpredseda Pred−
stavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s.
   V šiestom kole boli úspešní riešitelia, ktorí
odpovedali, že v Slovenskej sporiteľni nabeh−
ne po zavedení eura bežný režim 5. januára 2008.
Šťastie sa usmialo na Ing. Martinu Černákovú
z Edú, ktorej cenu venoval Ing. Jozef Urban,
generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.

7. otázka:  Ktorá z postkomunistických krajín
bola ako prvá zaradená do eurozóny?

MÁTE RADI JESEŇ, PREČO?

Ceny porastú

    Ich zaujíma najviac to, čo sa
pre nich vstupom do eurozóny
zmení. Strach zo zdražovania je
podľa prieskumov našou naj−
väčšou obavou. S istotou
možno povedať, že ceny
budú rásť aj po vstupe
do eurozóny. Euro však
nebude dôvodom drah−
ších tovarov a služieb. Sil−
nejšia koruna zlacňuje do−
vážané tovary, čo po prechode
na euro už platiť nebude.

    Ceny po vstupe do eurozóny
vzrastú tak, či tak. „Cenové pri−
bližovanie Slovenska k úrovni zá−

padných krajín bude mož−
né len vyššou infláciou ako
v ostatných krajinách eu−
rozóny, nie aj posilňovaním
výmenného kurzu, ako
dnes, hovorí Peter Gonda
z Konzervatívneho inštitú−
tu. Na Slovensku funguje

voľná tvorba cien. To zname−
ná, že vývoj cien tovarov a slu−

Peter RIDZOŇ,
centrálna údržba
   −  Som určite slnečný, letný
typ. Mám rád teplo, dlhé letné
dni...  Nemôžem však jeseni
uprieť jej čaro, príroda nás ohro−
muje nádherne sfarbenými
stromami a porastom. Ako biat−
lonista to intenzívnejšie vnímam
pri tréningovom behu v horách.

Miroslav FILIPKO,
energetika
   − Nemám rád jeseň, ale  jar a
leto áno, prípadne predĺžené –
babie leto, s krásnym počasím.
Jeseň je pre mňa skôr depri−
mujúca, zdá sa mi, že ideme z
toho krajšieho do horšieho –
kratšie dni, chladnejšie a sych−
ravejšie počasie...

Marek DUNAJSKÝ,
odbor obrany a ochrany
   − Nemôžem povedať, že
uprednostňujem niektoré z
ročných období pred druhým.
Hlavne však, nech neprší. Do
prírody chodím po celý rok, na
jeseň hory hrajú všetkými od−
tieňmi farieb, je to príprava na
zimu a preto má tiež svoje čaro.

Ján ĎURČO,
doprava
   − Jeseň mám rád, hlavne
pre jej farebnosť, ktorá navo−
dzuje pohodu. Príroda je v
tomto prípade najlepší umelec,
nemá na ňu žiaden maliar.
Zároveň zo záhradky zberá−
me vlastnú úrodu, zemiaky a
nejakú zeleninu.

Ivan IVANIČ, zvarovňa rúr
veľkých priemerov
   − Je to veľmi krásne obdo−
bie, hlavne čo sa týka sfar−
benia našich hôr. Rád vtedy
chodím na huby. Okolie vní−
mam počas prechádzok oveľa
intenzívnejšie. Hlavne keď je
teplejšie, no obľubujem pobyt
v horách aj v zime.

  Za infláciu nebude zodpovedná nová mena, ale približovanie
sa k základnej Európe. Príspevok eura k celkovému rastu cien
by nemal presiahnuť pol percentuálneho bodu, ľudia to budú
pravdepodobne vnímať inak.

žieb závisí od konku−
rencie. Vo väčšine tova−
rov je konkurencia vysoká a
pôsobí ako nástroj ochrany
pred neodôvodneným rastom
cien.
   V niektorých službách však ta−
káto  situácia nie je. Ide najmä
o služby, ktorých poskytovanie
je nadviazané na špeciálne re−
gionálne podmienky. Tu je kon−
kurencia slabšia a vytvára väčší
priestor na rast cien a na ich
rozdielnosť nielen v porovnaní
s inými štátmi, ale aj v rámci
Slovenska.
   Pre krajiny eurozóny, ktoré za−
viedli euro do hotovostného obe−
hu prvého januára 2002, odhadol
štatistický úrad EÚ Eurostat prí−
spevok na zavedenie eurových ban−
koviek a mincí k inflácii na 0,12
až 0,29 percentuálneho bodu. Cel−
ková inflácia pritom v roku 2003
bola 2,3 percenta.
   Skúsenosti krajín terajšej euro−
zóny umožnili pripraviť stratégie
a postupy na zníženie možných
zdrojov zvyšovania cien pri zave−
dení eura na Slovensku. Medzi
hlavné témy národného plánu na
zavedenie eura patrí ochrana spot−
rebiteľa pred prípadným zneužitím
menovej konverzie podnikateľmi a
obchodníkmi na neodôvodnené
zvyšovanie cien.

   Prvou z postkomunistických kra−
jín, ktorá vstúpila do eurozóny v
roku 2007, bolo Slovinsko. Inflá−
cia v Slovinsku rýchlo prelomila hra−
nicu piatich percent a podľa úda−
jov Eurostatu sa pohybuje na úrovni
okolo sedem percent. Ľudia si viac
vážia mince, mnohí si doteraz ne−
navykli na plné vrecká. Toliar bol
totiž omnoho slabší ako euro, preto
bola absolútna väčšina transakcií
vykonávaná v bankovkách. Kon−
verzný kurz bol 239,64 toliara za
jedno euro.
    Podľa portálu Euroactiv v tej−
to krajine zdraželi predovšetkým
potraviny a takmer o desať per−

cent medziročne šli osem mesia−
cov po prijatí eura hore ceny v reš−
tauráciách a baroch. Vysoká inflá−
cia v segmente potravín však v tom
čase trápila aj iné krajiny, medzi
nimi aj tie, ktoré sa nepripravo−
vali na vstup do eurozóny.
Slovinskí predstavitelia najprv tvr−
dili, že príspevok eura k zrýchle−
niu inflácie bol na úrovni 0,2 až
0,3 percentuálneho bodu, neskôr
sa začalo hovoriť o dvojnásobku
tejto úrovne. Medzi najčastejšie
spomínanými dôvodmi bol vysoký
rast ekonomiky či investície do in−
fraštruktúry.

(Euro – HN)

Ideálny spôsob, ako prejsť na euro:
Vložte si peniaze do banky a získajte

okamžite eurovú hotovosť
Nastal správny čas na vloženie korunovej hotovosti do banky pred
prechodom na euro. Je to najjednoduchší spôsob, ako zvládnuť zmenu
meny. Slovenská sporiteľňa, najväčšia banka na Slovensku, pripra−
vila pre klientov novinku, termínovaný vklad EUROhotovosť. Tento
vklad im pomôže výhodne premeniť korunovú hotovosť na eurovú,
peniaze sa im zhodnotia a navyše im Slovenská sporiteľňa vyplatí
výnos vopred v hotovosti v eurách.

Za každých 100 tisíc korún, vlože−
ných na termínovaný vklad EUROho−
tovosť, získa klient výnos 180 eur
(takmer 5,5 tisíc Sk). „Klientom sa sna−
žíme vyjsť v ústrety a čo najviac im zjed−
nodušiť prechod na euro. Teraz majú
k dispozícii ideálne riešenie. Vďaka ter−
mínovanému vkladu EUROhotovosť sa
im úspory nielen zhodnotia atraktívnym
ročným výnosom presahujúcim 4,45
%, ale navyše im hneď pri vložení pe−
ňazí vyplatíme výnos v hotovosti v eu−
rách. Získajú tak eurovú hotovosť na
prvé dni roka 2009, keď už bude euro
domácou menou na Slovensku,“ hovorí
Janka Benčová, riaditeľka Regionálne−
ho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v
Banskej Bystrici.

Pri termínovanom vklade EUROho−
tovosť neplatia klienti žiadny vstupný
ani výstupný poplatok. Vklad aj výnos
prepočítava Slovenská sporiteľňa kon−
verzným kurzom 1 euro = 30,1260 Sk.
Klienti si môžu vybrať dobu viazanosti
12 alebo 18 mesiacov. Minimálny
vklad je 25 tisíc Sk.

Slovenská sporiteľňa zvyšuje
úrokové sadzby termínovaných
vkladov

Slovenská sporiteľňa tiež zvýšila úro−
kové sadzby na termínovaných vkla−
doch s kratšou dobou viazanosti (3 a
6 mesiacov) aj s dobou viazanosti 24
mesiacov. Pri vkladoch od 10 do 100
tisíc Sk sa zvýšili sadzby od 0,5 % do
1,4 % až na 4,50 % p. a.
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VÝROBA
   V oceliarni dosiahli vo vý−
robe predpokladané záme−
ry. Potešiteľné je, že počas
mesiaca neboli zaznamena−
né ďalšie prestoje. Aj keď z
hľadiska sortimentného plá−
nu výroby bolo nutné zara−
diť až šesť prestavieb a tri
výmeny nisteje, vhodnou or−
ganizáciou práce oceliareň
svoje plánované úlohy
prekročila. Podobné prekro−
čenie plánovaných mesač−
ných úloh sme zaregistro−
vali aj v nakládke hotových
výrobkov. Vo výrobe plynu−
lo odlievaných oceľových
blokov, určených na export−
ný predaj, boli  úlohy splne−
né a neevidujeme žiadne vý−
robné sklzy.
   Vo valcovni bezšvíkových
rúr výrobné úlohy splnené
neboli. Aj keď dopyt na do−
dávky bezšvíkových valco−
vaných rúr bol v porovnaní
s plánom vyšší a odrazilo sa
to aj na prekročení plnenia
realizácie, pokles požiada−
viek na polotovary pre vý−
robu bezšvíkových ťaha−
ných rúr bol taký výrazný,
že v konečnom dôsledku
spôsobil v distribučnej vý−
robe nesplnenie výrobných
úloh. Nenaplnenie požiada−
viek na výrobu polotovarov
spôsobilo značné problémy
v plynulosti toku materiálu
cez jednotlivé technologic−
ké uzly. Dochádzalo k pre−
plneniu výrobných kapacít,
najmä vo finalizujúcich ope−
ráciách, a v tretej dekáde
mesiaca bolo nutné urobiť aj
operatívne zásahy do valco−
vacieho programu. Výsled−
kom operatívnych zásahov
bolo prekročenie nutných
technologických prestojov a
v konečnom dôsledku aj ne−
splnenie operatívnych úloh
v hrubej výrobe. V pláne na−
kládky boli úlohy prekroče−
né, vďaka čomu poklesol aj
sklad hotovej výroby. Ešte
stále však pretrvávajú prob−
lémy s uskladnením hotovej
výroby, a preto aj v nasle−
dujúcich mesiacoch  bude
potrebné venovať nakládke
hotovej výroby, na každej
úrovni operatívneho riadenia,
maximálnu pozornosť.
   Vo zvarovni rúr veľkých
priemerov bolo v septembri
viac zákaziek a odrazilo sa
to vo výraznom prekročení
úloh výroby a nakládky. Aj
v hodnotenom mesiaci sme
boli zameraní vo zvýšenej
miere na výkony a dosiah−
nuté hodnoty nielenže zlep−
šujú ekonomické výsledky
prevádzkarne, ale umožňu−
jú aj optimálne využitie jej
výrobných kapacít.
   Najväčší pokles dopytu
sme zaznamenali po bezšví−

Bilancia septembrových výsledkov
   Uplynutím septembra sa rok 2008 preklopil do svojej poslednej štvrtiny.
Keď hodnotíme uplynulý mesiac z hľadiska využitia výrobných kapacít, mô−
žeme konštatovať, že požiadavky na dodávky boli v porovnaní s plánom
nižšie, hlavne na bezšvíkové ťahané a zvárané rúry malých priemerov. Niž−
šie požiadavky na bezšvíkové ťahané rúry sa automaticky premietli do niž−
šej potreby vsádzky, čo negatívne ovplyvnilo výrobu rúr valcovaných za
tepla. Z uvedeného dôvodu tieto dve výrobné prevádzkarne plánované sep−
tembrové úlohy výroby nesplnili. Výsledky dosiahnuté za deväť mesiacov
tohto roku v jednotlivých výrobných prevádzkarňach hovoria, že plánované
úlohy sú plnené v prevádzkarňach oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr,
zvarovňa rúr veľkých priemerov a v stredisku oblúkareň. Pozitívom minulé−
ho mesiaca bolo v hodnotovom vyjadrení dosiahnutie najvyššej nakládky.

kových ťahaných rúrach, v
dôsledku čoho boli prijaté
nižšie operatívne úlohy a ná−
sledne bol upravený aj pra−
covný režim niektorých tech−
nologických uzlov. Nesplne−
nie úloh uplynulého mesia−
ca žiaľ spôsobilo, že ťahá−
reň rúr sa po hutníckej dru−
hovýrobe stala druhou vý−
robnou prevádzkarňou, kto−
rá za deväť mesiacov tohto
roka vykazuje neplnenie
výrobných úloh. Istou úte−
chou je, že v nakládke ho−
tových výrobkov sa nám
podarilo zrealizovať zámer −
vrátiť sa na optimálny objem
skladu. V septembri bola do−
siahnutá druhá najväčšia na−
kládka, v dielni jedna dokonca
rekordná.
   Podstatne lepšie boli vý−
sledky dosiahnuté v plnení
výrobných úloh a nakládky
navarovacích oblúkov a re−
dukcií. Plánované úlohy boli
prekročené a zároveň pre−
sunutím časti nadpočetných
zamestnancov ťahárne vy−
tvorené podmienky na zvý−

šenie rozpracovanosti sor−
timentu tlačnej linky 1, na
ktorej v tomto mesiaci bude
vykonaná rekonštrukcia ohre−
vu. Uvedená odstávka bude
využitá aj na strednú opravu
technologického zariadenia,
ktorá bola plánovaná na iný
termín.
   Nepriaznivá je aj naďalej
situácia v komodite zvára−
ných rúr malých priemerov,
kde úlohy výroby a naklád−
ky splnené neboli. Požiadav−
ky boli nízke, preto bola zvá−
racia linka počas celého
mesiaca v prevádzke len v
jednozmennom päťdňovom
režime. Časť zamestnancov
bola presunutá do ťahárne
rúr, kde vypomáhali na fina−
lizačných operáciách bezšví−
kových ťahaných rúr a bez−
švíkových rúr valcovaných
za tepla.
   V hutníckej druhovýrobe v
septembri dopyt po výrob−
koch z bezšvíkových a zvá−
raných kalibrovaných rúr tro−
chu stúpol, čo smerovalo k
splneniu plánovaných výrob−

ných úloh. Naopak, pokles
bol zaznamenaný v komo−
dite hydraulické rúry a vý−
robky zo zváraných ťaha−
ných rúr a preto sa nepoda−
rilo dosiahnuť ani splnenie
výrobných úloh. Nedarilo sa
nám ani pri nakládke hoto−
vých výrobkov. Plánované
úlohy boli splnené len vo vý−
robkoch zo zváraných ka−
librovaných rúr.

EKONOMIKA
   V priebehu septembra
cena nakupovaného kovo−
vého šrotu klesla, v porov−
naní s predchádzajúcim
mesiacom, o pätnásť per−
cent. Predajné ceny našich
výrobkov boli na úrovni do−
sahovaných cien v predchá−
dzajúcom mesiaci. Vďaka
klesajúcej cene kovového
šrotu a stabilizácii cien na−
kupovaných materiálov mož−
no predpokladať výsledok
hospodárenia − zisk, ktorý
by mal byť výrazne vyšší,
ako augustový.
   V porovnaní s minulým me−

siacom očakávame, že v
októbri zaznamenáme ešte
väčší prepad v dopyte po
bezšvíkových ťahaných rú−
rach, čo sa žiaľ premietne aj
do distribučnej výroby valcov−
ne bezšvíkových rúr. Stratu
chceme aspoň sčasti elimi−
novať navýšením predaja
bezšvíkových valcovaných
rúr a počítame s výpomocou
úpravarenských operácií aj
na zariadeniach ťahární rúr.
Nižšie sú aj požiadavky na

výrobky hutníckej druhový−
roby z bezšvíkových aj hyd−
raulických rúr. Aktuálne po−
žiadavky predaja a násled−
ná výroba polotovarov boli
premietnuté do operatív−
nych plánov výroby jednot−
livých výrobných prevádz−
karní, čomu bol prispôsobe−
ný pracovný režim aj počty
zamestnancov. Nadpočetní
zamestnanci, najmä z pre−
vádzkarne hutnícka druho−
výroba, boli presunutí do
iných výrobných prevádz−
karní na neobsadené mies−
ta, resp. namiesto dlhodo−
bo chorých zamestnancov.
   Za výsledky, dosiahnu−
té v hodnotenom období,
ďakujeme všetkým zamest−
nancom akciovej spoloč−
nosti a k plneniu októbro−
vých úloh prajeme celému
kolektívu pevné zdravie a
pracovnú pohodu.
Ing. Anton Mojžiš, asistent

výrobného riaditeľa
Ing. Milan Majer, vedúci

odboru ekonomického
plánovania

Ilustračné foto A. Nociarová
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Elektronické vzdelávanie prináša zaujímavé spestrenie

MOODLE osobitne pre obidve školy
Elektronické vzdelávanie sa postupne na vysokých ško−
lách stáva samozrejmosťou a študenti i vyučujúci si ho
veľmi pochvaľujú. Na stredných školách si zatiaľ len hľadá
svoje miesto, ale stretáva sa s pozitívnymi odozvami.
Dôležité je však zdôrazniť, že tu ho treba chápať ako do−
plnkové vzdelávanie, prinášajúce zaujímavé spestrenie.

   MOODLE (Modular Object
Oriented Dynamic Learning
Environment − modulárne ob−
jektovo orientované dynamic−
ké vzdelávacie prostredie) je
pojem pre naše súkromné
školy nie neznámy. Ing. Ivan
Štubňa, zastrešujúci nielen
výučbu informatiky v obidvoch
súkromných školách Železiar−
ní Podbrezová, ale aj adminis−
trátor MOODLE konštatoval,
že: „Súkromné stredné odbor−
né učilište hutnícke ŽP (teraz
Súkromná stredná odborná
škola hutnícka ŽP) sa už pred
niekoľkými rokmi zapojilo do
projektu financovaného z eu−
rópskych fondov spolu s ďal−
šími tromi školami v regióne,
aby spoločne využívali tento
e−learningový nástroj. Bol vy−
pracovaný spoločný portál, na
ktorom boli k dispozícii údaje z
jednotlivých škôl, aj rôzne
učebné texty, využiteľné vo
všetkých štyroch školách. Po
zriadení súkromného gymná−
zia sme však začali pociťovať

aj potrebu vytvorenia vlastné−
ho portálu. To, čo predtým
spĺňalo svoj účel, sa stalo pre
nás už nedostačujúce. S cie−
ľom vytvorenia niečoho nové−
ho, čím by sme mohli prezen−
tovať naše súkromné školy,
sme sa začali touto myšlien−
kou intenzívne zaoberať v spo−
lupráci so ŽP Informatika, s. r.
o. a UMB z Banskej Bystrice.“
   Manažér projektu, Ing. Pe−
ter Vrbjar zo ŽP Informatika
s.r.o., konštatoval, že:
“Z hľadiska technického rieši−
teľa boli vytvorené dva osobit−
né portály pre súkromnú stred−
nú školu a pre súkromné gym−
názium. Vylepšiť štruktúru a
dizajn bolo vecou UMB. Mo−
mentálne sa dá povedať, že
MOODLE je pripravený na
ostrú prevádzku.
   Záleží len na užívateľoch,
ako sa zhostia svojej úlohy.
Učitelia absolvovali prostred−
níctvom UMB základné škole−
nie k obsluhe. Vďaka bohatým
skúsenostiam Ing. Ivana Štub−

pozitívne hodnotiť jeho využí−
vanie. Ako bývalý študent vy−
sokej školy môžem z vlast−

AKO VNÍMAJÚ TÚTO MOŽNOSŤ UČITELIA OSTATNÝCH PREDMETOV?

Ako hodnotí možnosť využívania tohto nástroja elektronického vzdelá−
vania Ing. Ivan Štubňa, ktorý ho už zaviedol do výučby informatiky?

Mgr. Ľubica GOCELIAKOVÁ,
geografia a náuka o spoločnosti
   − V MOODLE vidím do budúc−
nosti perspektívy, hlavne čo sa
týka výučby geografie na gymná−
ziu, najmä kvôli mapám, testom...
Uplatnenie vo výučbe v strednej
odbornej škole bude asi trochu
menšie, pretože tá príprava je
pomerne náročná. Nemám prob−
lém pracovať s počítačom, venu−
jem sa MOODLE, ale vzhľadom
na časovú náročnosť sa určite ne−
bude dať všetko hneď zvládnuť.
Chce to čas.

Mgr. Monika URBANOVÁ,
matematika a fyzika
   − Vzhľadom na skutočnosť, že
matematických učebníc pre gym−
nazistov je nedostatok, považujem
túto možnosť za veľký prínos. U
žiakov gymnázia je  počítačová
vzdelanosť vyššia, aj vybavenosť
počítačmi v týchto rodinách je vyš−
šia. Čo sa týka využitia v strednej
odbornej škole, tam je žiakov, ktorí
počítače majú menej, preto bude
zložité využívať takúto formu štú−
dia, pokiaľ jedni budú mať mož−
nosť a druhí nie.

Mgr. Danica KVAČKAJOVÁ,
slovenčina, dejepis
   − Myšlienka je dobrá a MO−
ODLE má určite budúcnosť. Ab−
solvovali sme školenie, obozná−
mili sme sa s princípom obsluhy.
Aj keď je to časovo náročné, ur−
čite  začneme MOODLE použí−
vať, aj keď s vedomím, že výsled−
ky sa hneď neukážu. Vzhľadom
na to, že dejepis je jednohodi−
novka, pripravujem si prostred−
níctvom tohto nástroja nejaké
prezentácie. Perspektívy vidím v
uplatnení v slovenskom jazyku,
nakoľko je známe, že dnes mlá−
dež veľmi málo číta.

O. Kleinová + foto

   − E − learningové vzdelávanie je jedným z naj−
modernejších spôsobov výučby, ktorý má ne−
pochybne svoje výhody i nevýhody. Zaoberám
sa problematikou využitia MOODLE dlhšie.
Spočiatku som mal problémy, pretože hoci na
vysokých školách sa používa tento model štú−
dia dávnejšie, na stredných školách šlo o no−
vinku a tak som sa vlastne nemal s kým ani
poradiť.  Ak by som mal hodnotiť prínos z pohľa−
du učiteľa, vidím v tom mnoho pozitív. Spome−
niem len niektoré, ako napríklad   interaktívny
spôsob učenia, spätnú väzbu s učiteľom,  vlast−
né tempo učenia, ale i objektívnosť hodnote−

nia...  Samozrejme, treba mať na zreteli, že kontakt učiteľa so žiakom je veľmi
dôležitý a preto túto formu považujem z hľadiska strednej školy len za doplnko−
vú. Môže sa stať užitočný napríklad pre žiakov, ktorí kvôli reprezentácii často
vymeškávajú školu.

ňu, ktorý bude MOODLE me−
todicky riadiť, verím, že čosko−
ro budú učitelia i žiaci veľmi

ných skúseností povedať len
toľko, že hoci to má zápory,
klady rozhodne prevyšujú.“
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Martin BROZMAN, ťaháreň rúr
   − Dobre je tu. Strava je dostaču−
júca, raňajky, obedy a večere, všet−
ko vo forme švédskych stolov, uspo−
kojí aj najnáročnejších. Spokojný som
aj s procedúrami, najmä masážami,
tých by som prijal aj viac, mám štyri.
Prevládajú vodné procedúry  – ba−
zény, zafírový kúpeľ... Som na tomto

Z rekondičných pobytov v Turčianskych a Sklených Tepliciach

„Je to vynikajúci oddych...“
   Za daždivého počasia sme, v prvý októbrový deň, opúšťali Podbrezovú a vydali sa do
dvoch kúpeľných lokalít za účastníkmi rekondičných pobytov.
Prvou zastávkou, kde si tohto roku utužujú svoje zdravie naši spolupracovníci z rizikových
pracovísk, boli Turčianske Teplice. V ubytovni AQUA našli na štrnásť dní domov šiesti z
nich. Stravu, vo forme švédskych stolov, okolo 37 liečebných procedúr majú zabezpeče−
né v liečebnom dome Veľká Fatra a v SPA jednu z procedúr − cvičenie v bazéne.

M. Brozman M. Ridzoň L. Babic P. Strmeň

„Ako ste spokojný s pobytom?“ opýtali sme sa niektorých z nich:

TURČIANSKE
TEPLICE

type liečebného pobytu po prvý raz.
Samozrejme, že som sem išiel s
očakávaniami a som spokojný. Od−
dýchneme si, na izbe sme dvaja,
máme televízor, chladničku...
Marcel RIDZOŇ, ťaháreň rúr
   − Na rekondičnom pobyte som už
bol v Dudinciach, tam bolo ubyto−
vanie, strava i procedúry pod jed−
nou strechou. Tu sa viac nachodí−
me, avšak som  spokojnejší so stra−
vou, máme dostatok prídavkov

(múčniky, výber šalátov...). Na izbe
sme dvaja zo železiarní. Z proce−
dúr sú vynikajúce masáže − klasic−

ké, aj tie podvodné. Vo voľných chví−
ľach spoznávame okolie kúpeľov, cho−
díme na vychádzky...
Ladislav BABIC, ťaháreň rúr
   − Je to môj šiesty rekondičný po−
byt. Som tu spokojný, so stravou,
ubytovaním, ale aj s partiou. Mám
okolo seba mladých ľudí, takže som
trochu aj omladol. Keď ma pozvú,
idem s nimi, ale oddychujem aj v
izbe. Z procedúr mám aj parafín,
masáže, balneoterapiu... Pociťujem

už aj určité zlepšenie.
Peter STRMEŇ, oceliareň
   − Už som jeden takýto pobyt ab−
solvoval. Aj tu oddychujem, relaxu−
jem a považujem to za dobrú vec,
som s rekondičným pobytom spo−
kojný. Strava a ubytovanie sú vý−
borné, procedúry taktiež. Bol som
momentálne na magnetoterapii, je
to výborné. Voľné chvíle? Sme tu
len tretí deň, takže spoznávame
okolie.

V našej ceste pokračujeme za
prudkého dažďa, ktorý vystrie−
dali ďalšie rozmary počasia –
hmla a v blízkosti Žiaru bolo
zas nádherne slnečno. V cieli
našej cesty, v Goetheho dome
v Sklených Tepliciach, sme nav−
štívili druhú skupinu desiatich
spolupracovníkov. Vchodom do
ich ubytovne je útulná dobová
kaviarnička s recepciou a den−
ným barom, ústiaca do chodieb
s patinou dávnych čias. V mo−
dernejšom štýle je vybavený
Penzión Lenka, ktorý našim re−
kreantom ponúka celodenné
stravovanie. V priľahlých liečeb−
ných domoch majú zabezpeče−
ných po 37 – 38 procedúr, z
nich si nevedia vynachváliť Pa−
renicu − jaskynný parný kúpeľ
so 47 stupňovou vodou, inha−
lácie, oxigenoterapiu, masáže,
masážne kreslo...

Miloš KRIŠTOF, ťaháreň rúr
   − Som na takomto pobyte po
prvý raz, je to netypický oddych,
všetko nové vnímam oveľa citlivej−
šie. Práve sa vraciam z masážne−
ho kresla, bolo to perfektné. Naj−
viac sa mi páči jaskynný kúpeľ. Má
vodu teplú 47 stupňov Celzia, v
kľude sme tam dvadsať minút. Vo
voľnom čase oddychujeme v izbách,
pozeráme televízor, alebo sa ide−
me prejsť, oboznámiť sa s okolím
kúpeľov. Sme v blízkosti lesa a na
jeho okraji môžeme v súčasnosti
sledovať ruju srnčej zvere.
Pavol STRMEŇ, oceliareň
   − Brat je v Turčianskych a ja v Skle−
ných Tepliciach. Počul som, že sa
má dobre, a aj ja sa tu cítim po−

SKLENÉ
TEPLICE

dobne. Vynikajúca je strava, ubyto−
vanie, aj s procedúrami som spokoj−
ný. Zaujímavý je jaskynný kúpeľ −
Parenica, masáže − klasické, vodné,
kreslo a pribudli aj nové procedúry –
inhalácie a oxigenoterapia. Vo voľ−
nom čase spoznávame okolie kúpe−
ľov.
Daniel BITALA, oceliareň

   − Som prvýkrát na takomto type
liečebného pobytu. Je to zaujíma−
vé, hlavne tie procedúry. Strava –
švédske stoly, je dostačujúca s pes−
trým výberom. Z procedúr je dob−
ré masážne kreslo, inhalácie, pa−
rafínové a bahenné zábaly... Mám
predpísaných 38 procedúr, zame−
raných hlavne na balneoterapiu.

Prvýkrát sme všetci po jaskynnom
kúpeli pospali do šiestej, ale už sme
si na túto liečebnú procedúru, hlavne
teplotu v nej, zvykli.
Jozef SLABÉNI, ťaháreň rúr
   − Som asi na  piatom rekondič−
nom pobyte. Procedúry, strava sú
dobré, horšie je to s voľným ča−
som. Zostávajú len prechádzky,

možno že ešte zistíme, kde sa dá
ísť, napríklad na výlety. Najviac sa
mi páči jaskynný kúpeľ, cítim, že
na mňa dobre pôsobí. Dobré je aj
masážne kreslo.
Štefan MRAVÍK, oceliareň
   − Som na piatom rekondičnom po−
byte – Dudince 2x, Rajecké Tepli−
ce, Brusno a teraz Sklené Teplice.
Je tu všetko dobré – strava, proce−
dúry, len mi trošku chýba spoločen−
ský život. Kúpele sme už poprechá−
dzali, spoznali aj okolie a budeme
hľadať možnosti, ako si vyplniť voľný
čas. V októbri je to ťažšie. Videli
sme tu aj prírodný bazén, ten sa
však nedá využívať v takomto chlad−
nom počasí.

V. Kúkolová + foto

M. Krištof P. Strmeň D. Bitala J. Slabéni Š. Mravík

Turčianske Teplice s oddychovou zónou pred Modrým pavilónom

Viete, prečo tento penzión nesie meno známeho spisovateľa, mineralóga,
geológa, fyzika a biológa? Pretože, Johann Wolfgang Goethe sa v roku
1786 zúčastnil medzinárodného vedeckého kongresu v Sklených Tepliciach. Vychválená procedúra je v tejto Parenici −  jaskynnom parnom kúpeli

   V médiách sa neustále stretávame s výzvami
k darovaniu najvzácnejšej tekutiny, ktorá rozhodne
o bytí, či nebytí postihnutého a tým môže byť
hocikto z nás.
Obdivujem darcov, o to viac rodiny, ktoré sa
venujú tejto humánnej činnosti. Znamenajú pre
spoločnosť to najcennejšie − krvné banky. K dob−
rovoľným darcom, oceneným zlatou Jánskeho
plaketou patrí aj rovnač rúr z ťahárne rúr, Ľubo−
mír Hugec. Po prvý raz daroval krv, tak ako veľa
jeho rovesníkov, počas základnej vojenskej služby. Od tejto
chvíle sa pomoc blízkym stala na dlhé roky jeho priori−
tou. „Krv je tekutina, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Radšej
pomáham, veď neviem kedy ju ja, či moja rodina, bude−

Kedykoľvek som ochotný pomôcť
me potrebovať,“ objasnil dôvody, ktoré ho vedú
k darcovstvu. Za tridsaťjeden rokov odovzdal krv
41 krát. Takýto prístup sa v jeho rodine dedí.
Manželka je držiteľskou striebornej Jánskeho pla−
kety, syn má za sebou niekoľko odberov a k
prvému kroku sa odhodlala aj dcéra.  V dnešnej
dobe je zriedkavá ochota bezplatne čokoľvek
urobiť, či dať. Ľubomír a jeho rodina za svoj
postoj k spoločnosti neočakávajú odplatu. Sú
radi, keď môžu pomôcť, neváhajú najmä v na−

liehavých prípadoch.
   Pri pohľade na rub mince sme boli zvedaví, ako vníma
Ľubomír postoj spoločnosti k darcom? „Spoločensky sú dar−
covia ocenení morálne − udelením plakety. Väčšie výhody

mi však poskytuje zamestnávateľ. Železiarne Podbrezová
hradia svojim zamestnancom – darcom krvi a ich rodin−
ným príslušníkom, víkendové pobyty na Táľoch a poteší
nás aj finančná odmena. A kto si nás v spoločnosti ešte
všíma? Poisťovňa nám poskytuje vitamínové balíčky, avšak
väčšie výhody práve v zdravotníctve, alebo v iných oblas−
tiach nášho života, nepociťujeme.“
   Na otázku, čo robí pre svoje zdravie, spomenul: „Mám
rád prírodu, pobyt v nej, rád hubárčim, či zbieram lesné
plody. Sem tam si rekreačne zašportujem – futbal, hokej,
prípadne ako fanúšik podporím svoj tím.“
   Každý má v živote svoje krédo, vzor, podľa čoho sa snaží
žiť a viesť svoje kroky. Tým jeho je: „Každý človek je iný.
Viem sa naštartovať v situáciách, keď okolie potrebuje moju
pomoc. Premením ju na skutok – za ktorým je vzácna te−
kutina. Nie vždy ide o rovnakú krvnú skupinu, ale som
ochotný kedykoľvek, keď sa dá, pomôcť.“                  (vk)
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Jedálny lístok 20. – 26. 10. 2008

DIEVČA S MOTORKOU
Jaroslava Núterová

Jedálny lístok 27. 10. – 2. 11.2008

KAPUSTA

XXXXII.

Každému musela vysvetľovať, že je v
poriadku, mala vypnutý telefón.
„Dofrasa, čo sa im robí?“ začudovane krú−
tila hlavou.
„No, vieš, Aneta,“ súkal zo seba Dalibor.
„To ja  som spravil poplach...“
„Preboha,“ zasmiala sa pobavene. „Koho
si ešte splašil?“
„Myslím, že to boli všetci,“ uškrnul sa.
„Ten ďalší volá z vlastnej iniciatívy.“
  V príjemnom rozhovore plynuli minúty,
spájajúce sa do hodín. Pripomínali sta−
rých priateľov, ktorí sa dlho nevideli a
chcú si všetko porozprávať. Jedinej téme
sa Aneta usilovne vyhýbala a modlila sa
v duchu, aby sa Dalibor na Michala ne−
spýtal. On zasa ťažko tlmil zvedavosť,
pretože si nebol istý, čo sa v Anete skrý−
va. Súmrak za oknami im naznačil pokro−
čilý čas.
„Je neskoro,“ riekla váhavo Aneta, keď
rozhovor začal viaznuť.
„Áno,“ pritakal Dalibor zamyslene, čaka−
júc vetu: − Idem do nemocnice za Micha−
lom. – „Chystáš sa niekam?“
  Mlčky pokrútila hlavou, vstala, a podišla
k obloku. Rozpaky medzi nimi narastali
každým okamihom, obaja vedeli, kto je
ich príčinou, no mlčali každý z iného dô−
vodu. Ticho sa stávalo neznesiteľným,
až Dalibor urobil prvý krok. Jemne sa do−
tkol Anetinho pleca. Ani sa nepohla, tak
si ju obrátil k sebe.
„Nech ťa trápi čokoľvek, dobré jedlo za−
háňa smútok,“  usmial sa do zelenkas−
tých očí. „Pozývam ťa na večeru.“ Tvár
jej skrivil úškrn, ktorý mal byť úsmevom.
Zhlboka vzdychla.
„To som už raz počula,“ riekla polohlas−
ne. „Je čas vyskúšať to. Ale...“ Odmlča−
la sa.
„Ale?“
„Za iných okolností. Nehnevaj sa, Dali−
bor.“
„Čo keby si mi povedala pravdu?“ zalo−
žil si ruky na hrudi. „Som tvoj priateľ alebo
nie?“
„Áno,“ prikývla. „Dobre teda, Michal sa
považuje za mrzáka. Vyhnal ma od seba,
vraj ho moja prítomnosť ubíja, unavuje.
Zakázal mi navštevovať ho a ja neviem
prečo. Keby som nemala túto prácu, asi
by som sa zbláznila.“
  Bol rád, že neplakala. Hovorila síce s
bolesťou v hlase, no slzy by to ešte zhor−
šili. Teraz, keď vedel, o čo ide, sa mu
uľavilo. Hoci netušil presne, aké slová
útechy má použiť, či by ich dievčina brala
na vedomie, rozhodol sa na pozvaní trvať.
„Pozri, Aneta, nemyslím, že by si sa preto
mala zatvárať. Možno to nie je také váž−
ne, daj mu čas, určite sa z toho dosta−
ne. Chápem tvoje sklamanie, ale ver mi,
že ak sa postaví na nohy – a on to do−
káže – príde sám za tebou.“
  Dočerta, čo ma núti takto ju utešovať,
hneval sa sám na seba Dalibor. Mal by
som byť rád, že Michal narušil ich vzťah,
čím mi do rúk vložil možnosť uchádzať
sa o ňu. Nie, nemôžem zneužiť jeho bez−
mocnosť, počkám kým nebude celkom
zdravý a potom sa uvidí. Len sa posta−
rám, aby Aneta veľmi netrpela.
  Pozvanie na večeru prijala. Jednak bola

  Táto známa zelenina s výborný−
mi dietetickými vlastnosťami a
množstvom vitamínov sa pestuje
viac ako 4 000 rokov.  Jej pravlas−
ťou je pobrežie západného Stre−
domoria a Atlantiku. Starí Egyp−
ťania pripisovali kapuste božskú moc
a stavali jej oltáre. Zmienky o nej
nachádzame v gréckej mytológii i
antickej literatúre. V starovekom
Grécku využívali kyslú kapustu len
ako liečivú rastlinu, ktorá posilňo−
vala telo a robila ho odolným proti
rôznym ochoreniam, pomáhala v
liečbe vredov, a dokonca vraj bola
účinná aj proti morovej nákaze.
Už v dávnej minulosti si námorníci
brávali so sebou na dlhé cesty kyslú
kapustu. To ešte netušili, že účin−
ne lieči skorbut.
   V súčasnosti sú známe aj ďalšie
liečivé vlastnosti tejto zeleniny,
preto by sme na ňu nemali zabú−
dať. Okrem vysokého obsahu vita−
mínu C, ktorý posilňuje  imunitný
systém a je dôležitý pri prevencii
chorôb z nachladnutia, sa v nej
nachádzajú aj ďalšie vitamíny. Zo
skupiny B dobre pôsobí na nervo−
vú sústavu a proti depresii vitamín
B 12, U je prevenciou proti  žalú−
dočným a dvanástorníkovým vre−
dom. V kapuste nájdeme aj provi−
tamín A (karotén), aminokyseliny

Medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie potraviny patrila
na Slovensku oddávna kapusta a dodnes si bez nej našu
kuchyňu nevieme predstaviť. Mohli by sme vymenovať veľa
slovenských jedál, ktoré sa bez nej nezaobídu – vianočná
kapustnica, kapustové fliačky, halušky s kyslou kapustou,
kapustníky a mnohé ďalšie. Kvasená kapusta bola kedysi v
chudobnejších rodinách hlavným zdrojom vitamínov, hlavne
v zime a začiatkom jari.

obsahujúce síru, ktoré pôsobia an−
tibioticky, ďalej obsahuje horčičný
olej a minerálne látky, najmä dras−
lík. Šťava z kyslej alebo surovej
kapusty má priaznivé účinky na
črevnú mikroflóru. Pre zdravie kon−
zumenta kapusty je nezanedba−
teľný aj vysoký obsah vlákniny –
látky, ktorá zlepšuje vyprázdňova−
nie. Ešte treba spomenúť, že vý−
razne napomáha odvodňovaniu or−
ganizmu a dokonca obsahuje lát−
ky, ktoré pomáhajú pri liečbe ná−
dorových ochorení. Navyše má
veľmi nízku energetickú hodnotu.
Kapustné listy sa v ľudovom lieči−
teľstve používajú napríklad na zmier−
nenie zápalov. A tak by sme mohli
pokračovať.
   V záplave moderných receptov,
vitamínových prípravkov, potravi−
nových doplnkov a liekov často
zabúdame, že naši predkovia ve−
deli čo, kedy a koľko jesť a ako sa
brániť proti bežným chorobám.
Niekedy to bola iba „z núdze cnosť“,

ale väčšinou išlo o skúsenosti, ktoré
sa prenášali z generácie na gene−
ráciu a boli overené rokmi. Nie je
preto náhoda, že kapusta spolu s
cesnakom a cibuľou, strukoviny a
zemiaky, tvorili základ zimného
jedálneho lístka našich predkov.
   Práve v tomto období je síce
jeseň ešte krásne farebná, ale už
je predzvesťou upršaných sychra−
vých dní a postupného ochladzo−
vania. S nimi neraz prichádza pre−
chladnutie, nádcha, kašeľ, prípad−
ne nás do postele zloží chrípka.
Skúsme preto oprášiť recepty sta−
rých materí. Veď už len napríklad
vôňa kapustnice v nás evokuje v
mrazivých dňoch okrem dobrého
jedla aj pocit teplej izby a rodin−
nej pohody. Výbornou prevenciou
pred prechladnutím je „vitamíno−
vá bomba“ v podobe kyslej ka−
pusty, do ktorej nakrájame cibu−
ľu, cesnak a zmes zjemníme oli−
vovým olejom. Niekomu táto kom−
binácia možno nebude voňať, ale
jej pozitívne účinky sa určite pre−
javia.

(OM)

Pondelok 27.10
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo

Kuracie stehno s hlivami, knedľa
Zbojnícka bravčová krkovička, ryža, šalát

Švédske mäs. guličky, zem., tatár. omáčka
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Špaldovo – zemiakové placky, zakysanka
Pečené buchty s tvarohom, kakao

Utorok 28.10.
Polievka: francúzska, pečivo

Detvianska nátura, opek. zemiaky, uhorka
Milánska hovädzia pečienka, cestovina

Zemiakovo − bryndzové pirohy so slaninkou
Cestovinový šalát s kapiou a salámou

TOP šalát s kuracím mäsom
Langoše s kečupom

Streda 29.10.
Polievka: fazuľová so salámou, pečivo

Kurací rezeň Andalúzia, zel. ryža, šalát
Jelení guláš, knedľa

Morč. mäso s brus. omáčkou, široké rezance
Grécky šalát, pečivo

Údené mäso, dusená kyslá kapusta
Škoricové osie hniezda, kakao

Štvrtok 30.10.
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Vyprážaný brav. rezeň, zem., šalát s maj.
Bravčové mäso na rasci, ryža, šalát

Mexická pizza
Racio šalát, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Lievance s džemom

Piatok 31.10.
Polievka: zemiak. s hláv. kapustou, pečivo

Plnená paprika, knedľa
Morčacie prsia plnené pór., ryža, šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Jesenný šalát, pečivo

Tofu s kur. prsiami na čínsky spôsob
Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka

Sobota 1.11.
Polievka: brok. s fazuľou, pečivo

Brav. rezeň s nivou a šamp., zem., šalát
Kuracie stehno na paprike, cestovina

Nedeľa 2.11.
Polievka: zelenin. s haluškami, pečivo

Sedliacka brav. pečienka, čer. kap., knedľa
Znojemský hovädzí guláš, ryža, šalát

Pondelok 20.10.
Polievka: goralská, pečivo

Kuracie stehno s ružičkovým kelom, zem.
Hovädzí guláš, cestovina

Horalské špagety
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo

Rizoto s paprikou a tofu
Šišky s džemom
Utorok 21.10.

Polievka: hov. s peč. haluškami, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Morč. soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Rybie krokety, zemiaková kaša, šalát

Mexický šalát, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, obloha

Plnené rožky orechové
Streda 22.10.

Polievka: fazuľková kyslá, pečivo
Kur. rezeň s bazalkou a tym., tarhoňa, šalát

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Brav. rezeň v kokose, arašíd. omáčka, ryža

Horehronský syrový šalát, pečivo
Mrkvovo − hub. nákyp, paradajkový šalát

Buchty na pare s lek., kak. posýpka, kakao
Štvrtok 23.10.

Polievka: cesnaková s haluškami, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Bravčové mäso na rasci, ryža, šalát

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Pórovo – hráškový šalát, pečivo

Záhradnícke kuracie stehno
Slivkový koláč kysnutý, kakao

Piatok 24.10.
Polievka: kláštorná, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, šalát
Brav. rezeň na zelenom korení, cestovina
Zvolenské údené mäso s fazuľou, chlieb
Brokolicový šalát s kur. mäsom a olivami

Zapekaná šošovica, šalát
Muffiny s čokoládou, kakao

Sobota 25.10.
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Burgundská hovädzia pečienka, knedľa
Srbský brav. rezeň, slovenská ryža, uhorka

Nedeľa 26.10.
Polievka: pohronská, pečivo

Kovbojské bravčové mäso, ryža, šalát
Kurací rezeň na hubách, zemiaky, šalát

KULINÁRSKY OBČASNÍK

hladná, jednak sa v jej domácnosti nena−
šla poriadna strava. Varenie ešte stále ne−
patrí medzi Anetine záľuby. Po večeri Da−
libor navrhol návštevu Nárdyho vily, kde
z Anety smútok rapídne opadol.
  Nastali týždne plného pracovného nasa−
denia. Nemohli si dovoliť zaspať na vav−
rínoch a z Nárdyho sa vykľul prísny, ná−
ročný šéf, nekompromisne vyžadujúci sto−
percentný výkon. Modely jeho firmy boli
žiadané, dobre platené, nezanedbateľný
bol spôsob, akým ich prezentovali. Zro−
dila sa nová, mladá, šarmantná, ambici−
ózna osobnosť vo svete módy v podobe
Anety Korestovej. Médiá sa o nej vyjad−
rovali v superlatívoch, všade, kde sa ob−
javila, nemala núdzu o spoločnosť. Popri
mnohých povinnostiach Aneta nezabúda−
la na Michala Vágnera a každý deň si ukra−
dla pár minút na telefonát do nemocnice.
  Netušila, že on sleduje pozorne jej úspe−
chy, ktoré sú pre neho hnacím motorom
na skoré uzdravenie. Pohyblivosť jeho
končatín sa zo dňa na deň zväčšovala,
dokonca i tých, s ktorými dosiaľ nemohol
hýbať. Od zdravotníckeho personálu sa
mu dostalo pochvaly. Už dávno tu nemali
pacienta, ktorý sa tak rýchlo zotavoval.
Nemalý podiel na jeho úsilí mala, samo−
zrejme, myšlienka na snúbenicu, ktorú
odohnal. Sestričky pred ním netajili jej
telefonáty a Michal si uvedomil absurd−
nosť svojho rozhodnutia. Mohli sa tešiť
spoločne – on z jej úspechov, ona z jeho
rekonvalescencie.
  Zvyčajne sa vrchná sestra nemiešala do
súkromných záležitostí pacientov. Mladý
muž si ju získal svojím optimizmom a usi−
lovnosťou, jeho snúbenica vytrvalosťou.
Šikovnými otázkami vymámila z Micha−
la priznanie, prečo ho Aneta prestala na−
vštevovať.
  Jedného slnečného dňa mu položila otáz−
ku: „Napadlo vám, že by si mohla nájsť
niekoho iného?“
„No, to je fakt,“ súhlasil okamžite. „Ale to
by sa o mňa dávno nezaujímala.“
„Takže čakáte, kým sa tak stane? Ne−
chcem vám radiť, ale nenechávajte ju dlho
samu. Je mladá, krásna, úspešná...“
„Viem,“ sklonil hlavu. „Práve preto jej ch−
cem byť rovnocenným partnerom. Predstav−
te si, že by som s ňou mal ísť do spoloč−
nosti. S barlami to pôjde ťažko.“
„Tie vás budú sprevádzať niekoľko mesia−
cov, chlapče. Aneta sa s tým vyrovná skôr
ako vy, mali by ste jej viac dôverovať.“
„To ju tak dobre poznáte?“ zvraštil čelo.
„Poznám – nepoznám, uvažujte,“ uzavrela
vrchná sestra a odišla.
  Podarilo sa jej vypočuť rozhovor sestier,
ktoré sa o mladého muža starajú. Vyroz−
umela z neho, že Aneta požiadala jednu
z nich o stretnutie s Michalom a tá, keď
mu prosbu tlmočila, bola prekvapená jeho
zlostnou reakciou. Tvrdohlavo trval na ne−
rozumnom rozhodnutí, až to človeka za−
rážalo. Dúfala, že semienko pochybnos−
tí v ňom začne klíčiť a privolí na Anetine
návštevy.
  Michal Vágner prežíval najbližších pár
hodín úporným premýšľaním. Prišiel k hro−
zivému záveru.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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170. výročie dychovej hudby

Z RETROSPEKTÍVY
K
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17 Otázka 17. kola: Koľko členov má súčasný orchester DH
ŽP a.s.?
(Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do
redakcie novín.)
Správna odpoveď 16. kola: Do zlatého pásma bola DH ŽP
zaradená štyrikrát.

  Otvárame posledné kolo našej čita−
teľskej súťaže, ktorú sme začali uve−
rejňovať vo februári a vyvrcholí odo−
vzdaním ceny na slávnostnom kon−
certe DH ŽP v novembri.
   V retrospektíve najvýznamnejších
udalostí, ktoré ovplyvnili život Dycho−
vej hudby ŽP a.s. nesmie chýbať:
− r. 1838, založenie hudby rímskoka−
tolíckym kňazom T. Hromadom v Hron−
ci, ktorý zakúpil zo zbierky prvé dycho−
vé nástroje – slúžili na sólovú hru za
sprievodu organu. V tomto období
hudba spoluúčinkovala pri cirkevných
slávnostiach, významných štátnych i
železiarskych oslavách, sprevádzala
robotnícke divadelné predstavenia. V
r. 1867 vítala rezortného ministra pri
návšteve erárnych železiarní v Hron−
ci, Tisovci a Podbrezovej,
− prechod hudby, spoločne so sprá−
vou Hrončianskeho komplexu − v dru−
hej polovici 19. storočia, do Podbre−
zovej,
− v r. 1879 dostala hudba nové sta−
novy. Disponovať s týmto hudobným
telesom mohla správa železiarní − ria−
diteľ železiarní Martin Hamerák. Zá−
roveň boli stanovené povinné zrážky
zo mzdy robotníkov do hudobného
fondu, ktorý viedol Golian,
− príchod českého dirigenta Antonína
Kříža z Moravy. Profesionalizácia or−
chestra príchodom českých muzikan−
tov,
− prvé masové vystúpenie hudby na
mnohotisícovom ľudovom zhromaž−
dení v Radvani v roku 1918 – pri Slád−
kovičovom hrobe,
− povojnoví kapelníci Chvapil, Karol
Hübner, Václav Prokop,
− nové stanovy hudby v r. 1921,
− zrušenie zrážkového systému na
hudbu od roku 1925 do roku 1937. Prí−
spevok bol obnovený, avšak už na zá−
klade dobrovoľnosti,

− tamburášsky zbor  a spevokol Slo−
van,
− zaktivizovanie činnosti po II. sveto−
vej vojne kapelníkom Vladimírom
Štubňom,
− príchod prvého vojenského dirigenta
Ľudovíta Adamčíka, v r. 1950 a prvé
úspechy v regionálne a na celoštát−
nych prehliadkach,
− výmena kapelníckej taktovky. Po
smrti V. Štubňu prichádza Alojz Šiku−
la, ktorého vystriedal Alfréd Šebes−
ta, po ňom Imrich Gažovič a Peter
Zaoral,
− oživenie hudby príchodom mažoretko−
vej skupiny pri ZK OZK KOVO, neskôr
spolupráca s mažoretkami z Karvinej,
− vystúpenia v Slovenskom rozhlase
a v dvoch televíznych dokumentoch
(Druhý dych a Zastavený čas),
− ocenenie činnosti orchestra v r. 1993
udelením Ceny Karola Pádivého,

− zaradenie DH ŽP do strieborného
pásma v r. 1996,
− v r. 1997 prichádza ďalší z vynika−
júcich vojenských kapelníkov Pavol
Šianský,
− po prvý raz bola podbrezovská dy−
chovka zaradená do zlatého pásma
v roku 1998, následne v r. 2000, 2003
a 2005,
− vydanie prvého CD so šestnástimi
skladbami v r. 2002 a príchod kapel−
níka Pavla Machajdíka,
− ocenenie za rozvoj dychovej hudby
na Slovensku a za vysokú umeleckú
úroveň – Výročnou medailou Danie−
la Gabriela Licharda,
− príchod kapelníka Jozefa Kráľa v r.
2005,
− november 2008 – Slávnostný kon−
cert k 170. výročiu DH ŽP a.s., dnes
štyridsaťpäť členného orchestra, ktorý
tvoria bývalí a súčasní zamestnanci pod−
brezovských železiarní a  žiaci základ−
ných a stredných škôl.

V. Kúkolová
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Otázka: Kto je v súčasnosti kapelníkom DH ŽP a.s.?

Dňa 6. októbra uplynul rok odvtedy, ako nás ná−
hle opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Juraj ENGLER z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka, synovia s rodina−
mi a ostatná smútiaca rodina

. . .
“Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky,
čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďa−
ka ti otecko za všetkých nás.“
Dňa 17. októbra si pripomenieme rok odvtedy, ako
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a sta−
rý otec

Ján MALIČKÝ z Brezna.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia s rodinami,

vnúčatá a ostatná rodina
. . .

Ako ten čas letí, ako nočný sen, už prišiel 25. ok−
tóber – pre nás taký smutný deň. Vtedy pre nášho
syna,

Miroslava ORAVSKÉHO
z Mýta pod Ďumbierom,

slniečko zhaslo a on už jedenásť rokov sníva svoj
večný sen, spolu so svojím bratom

Tiborom ORAVSKÝM,
ktorého tretie výročie odchodu do večnosti sme si
pripomenuli 25. augusta.
Odišli nečakane, ale ich pamiatka navždy ostane
v srdciach ich rodičov.

Spomínajte s nami
. . .

„Nezomrel ten, kto v srdciach ostáva.“
Dňa 14. októbra uplynul rok,  čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a starý otec

Ladislav VIŠTÍK z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spolu s nami
tichú spomienku.

Manželka a deti s rodinami
. . .

„Odišiel si v srdci bolesť zanechal, tak rýchlo a bez
rozlúčky, to nik nečakal. Slza nám steká po líci,
zabudnúť sa nedá, aj keď hľadíš na nás z neba,
čas plynie, ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád,
nevie zabudnúť.“
Dňa 2. novembra si pripomenieme štyri roky od−
vtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Ján MELKO z Piesku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra, vnúčatá,

pravnúčatá a celá rodina
. . .

Dňa 29. októbra uplynú dva roky odvtedy, ako nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Milan SRNKA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku s modlitbou.
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami

Ďakujeme príbuzným, priateľom,
známym, spolužiakom, učiteľke
p. Krčovej, ZŠ v Podbrezovej, ka−
marátom za prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktorými sa sna−
žili zmierniť náš hlboký žiaľ za na−
šou milovanou dcérkou

Ivankou ĽAPINOVOU.
 Vedeniu ŽP a.s. ďakujeme za
veľkú pomoc pri zabezpečovaní
zdravotníckej pomoci pre našu
dcérku Ivanku.
Ďakujeme všetkým za dôstojnú
rozlúčku.

rodina Ľapinová

októbrovým

PRACOVNÉ JUBILEÁ
40 − ročné

Peter KÚDELKA
35 − ročné

Pavel BÍROŠ, Ing. Ernest KIL−
VÁDY, Alica MICHALISKOVÁ,
Ján OLERÍNY

30−ročné
Ondrej JANOŠTIAK, Pavel JER−
GUŠ, Ing. Július KRIVÁŇ, Oľga
KUPCOVÁ, Janka MOKOSCHO−
VÁ, Margita REPKOVÁ

25−ročné
Marta BOŠKOVÁ, Ján DIVOK,
Anna KOVÁČOVÁ, Vasil POL−
DAUF, Branislav TREPÁČ

20−ročné
Ing. Juraj DANČ, Jozef FAŠKO,
Ľudovít LEITNER, Ľubomír RAČÁK

Stretli ste známu
paniu či známu pani?

   Možno si ani neuvedomujeme,
ako často slovo PANI pri bežnom
rozhovore, oslovení a písomnej ko−
rešpondencii používame. Slovo pani
sa skloňuje len vtedy, keď stojí sa−
mostatne bez určenia konkrétneho
mena: stretol som, pozdravil som
staršiu paniu, dostal som list od
neznámej panej, rozlúčili sme sa s
paňou domu (nie pani). Ak je však
slovo pani súčasťou oslovenia ale−
bo titulu, neskloňuje sa. Teda: idem
k pani doktorke, stretol som pani
Kováčovú, bola tam aj pani Slová−
ková.
   Oslovenie pani je aj súčasťou pí−
somnej korešpondencie. Pripomeň−
me si preto, aké je správne písa−
nie mien. V slovenčine je záväzné
poradie rodné meno – priezvisko,
čiže Ján Horský, Mária Slováková.
Dodržiavanie záväzného poradia pri
menách je dôležité, pretože jestvujú
aj také priezviská, ktoré sa zhodu−
jú s menami, napr. Valentín ako
meno (Valentín Kráľ) a Valentín ako
priezvisko (Štefan Valentín).
   Táto záväznosť sa však niekedy
môže porušiť, napr. v rozličných
zoznamoch, kde je z dôvodu rých−
lej orientácie výhodné usporiadanie
priezvísk podľa abecedy.
(Zdroj: internet, spracovala OM)

  Psovod Roman Kutliak, z odbo−
ru obrany a ochrany ŽP a.s., sa
s päťročným nemeckým ovčia−
kom zúčastnili 4. októbra v
Brezne medzinárodných skúšok
IPO, v ktorých z deviatich psov
dosiahol Marko najvyšší počet
bodov (stopa 96, poslušnosť 92
a obrana 96).
   Forma tohto strážneho psa sa
výrazne zlepšila. Lepšie umiest−
nenie očakávajú aj  na tohtoroč−
ných pretekoch policajných psov
v Lučenci.                          (vk)

Foto A. Nociarová

Poďakovanie

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
Oľga BACHŇÁKOVÁ, Tat iana
BARZÍKOVÁ, Frant išek BLA−
HÚT, Ladislav BOROVIČ, Jan−
ka BROZMANOVÁ, Pavol BU−
DAJ, Daniel  FUJDIAR, Juraj
GAJDOŠ, Ivan GOTTHARDT,
Jozef KAMENSKÝ, Ing. Ernest
KILVÁDY, Pavol KOHÚT, Ja−
roslav KORTÁN, Peter KÚ−
DELKA, Ján LIČKO, Mária LY−
SINOVÁ, Ján NEPŠINSKÝ,
Rudolf OLŠIAK, Marta PANČÍ−
KOVÁ, Miroslav PEŤKO, Ru−
dolf PREDAJŇA, Eva RAPŠO−
VÁ, Jaroslav STIERANKA,
Anna SVITEKOVÁ, Pavol
VALO, Katarína ŽABKOVÁ

Vstupenky pre zamestnancov a rodinných príslušníkov sú zadarmo,
budú zdaňované 19 % podľa platných predpisov. Záujemcovia si ich
môžu  prevziať v sekretariátoch výrobných prevádzkarní a odborných
útvarov, prípadné informácie  na tel. č. 645 2818

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena
sa  28. októbra v Dome kultúry ŽP a.s.

predstaví s komédiou

“DÁMSKY KRAJČÍR”
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  Trnava bola 5. – 6. októbra dejiskom konania Majstrovstiev SR v
atletických viacbojoch. V kategórii dorasteniek zvíťazila Klára Ábelová,
ktorá v sedemboji nazbierala 4 461 bodov (1000 m prekážky − 16,21 s,
výška 176 cm, guľa 10,60 m, 200 m – 28,00 s, diaľka 517 cm, oštep
25,34 m, 800 m 2:31,31 s). Bronzovú medailu si priniesla Janka
Červienková (4 334 bodov). Z dorastencov si prvenstvo vybojoval v
osemboji Maroš Póč výkonom 4 961 bodov (100 m 11,96 s, diaľka 606
cm, guľa 13,45 m, 400 m 56,69 s, 110 m preteky 15,91 s, výška 192
cm, oštep 45,82 m, 1000 m 3:21,03 min.). Štvrté miesto obsadil
Marošov spolužiak Lukáš Kaco (4 412 bodov). Všetci sú žiakmi Súk−
romného gymnázia ŽP a pretekajú za AK MŠK Mostáreň Brezno.
Podrobné výsledky nájdete na www.atletikasvk.sk                  (RS)

Na stupni víťazov Klára Ábelová, 2. Veronika Štefíková a 3. Janka Červienková

Ábelová a Póč majstri Slovenska

   Úvodné kolo Slovenského po−
hára v cyklokrose o Pohár Žele−
ziarní Podbrezová ovládli českí cyk−
lokrosári. Juniorský majster sve−
ta spred 13 rokov, Čech Zdeněk
Mlynář  sa stal 4. októbra v Pod−
brezovej víťazom hlavnej kategó−
rie mužov Elite, jeho krajania zví−
ťazili v kategórii juniorov a jazd−
cov do 23 rokov. Podbrezovské po−
dujatie bolo súčasťou medziná−
rodného kalendára UCI kateg. C2
a v konkurencii tridsiatky prete−
károv zo Slovenska, Čiech, Ma−
ďarska a Rakúska 32−ročný Mly−
nář zvíťazil systémom štart – cieľ.
Technicky a silovo dobre vybave−
ný Mlynář, na prevažne blatistom,
2 300 metrovom okruhu odrazil
všetky útoky konkurencie, na čele
s dvojicou podbrezovských cyklo−
krosárov − Milana Barényiho a
Róberta Glajzu. Finišoval s 51 se−
kundovým náskokom pred svojim
krajanom, niekdajším majstrom
Európy – Martinom Zlámalíkom.
Najlepším zo Slovákov bol Milan
Barényi (CK Šport Podbrezová),
ktorý obsadil tretie miesto. Or−
ganizátorom zo ŽP Šport, a.s.,
sa na úvod sezóny podarilo prilá−
kať na Horehronie viacero zvuč−
ných mien. Okrem Mlynářa a Zlá−
malíka to bol minuloročný maj−
ster Európy Ľubomír Petruš, či
Peter Sagan, juniorský majster
sveta v horskej cyklistike a strie−
borný medailista v cyklokrose z
Trevisa 2008.                 (mm)

Najrýchlejší
je Zdeněk Mlynář

Barényi víťazom v Borovej
   Slovenský pohár v cyklokrose pokračoval 5. októbra druhým kolom v
Borovej pri Trnave. V kategórii mužov zaznamenal svoje prvé víťazstvo
v sezóne Milan Barényi (na snímke), ktorý skončil pred Martinom Harin−
gom s viac ako minútovým rozdielom. Z juniorov bol druhý Matej Med−
veď, z kadetov bol tretí Peter Štulrajter, piaty O. Glajza a siedmy M.
Bukovec. Druhý zo žiakov bol M. Donoval pred Šimonom Vozárom.

Toi − Toi Cup
   V ďalšom z podujatí Českého pohára v cyklokrose si 11. októbra, v
konkurencii českých cyklistov,  Milan Barényi vybojoval cenné šieste
miesto. V rýchlych pretekoch v Lounoch jazdila od štartu v čele  počet−
ná skupina, z ktorej mal v závere najviac síl Martin Bína (Cyklo team
Tábor), na ktorého mal Milan v cieli stratu 17 sekúnd. Róbert Glajza
prešiel cieľom 16. a Martin Haring 22. Medzi juniormi bol 20. Matej
Medveď.

Slovenský pohár
   V ďalšom podujatí Slovenského pohára o cenu ŽP a.s. v Spišskej
Teplici zvíťazil 12. októbra v hlavnej kategórii mužov Milan Barényi,
pred svojim kolegom Róbertom Glajzom a tretím Martinom Harin−
gom. Z juniorov si prvenstvo vybojoval Matej Medveď a z kadetov na
najvyšší stupeň vystúpil Peter Štulrajter. Pre oboch to boli prvé víťaz−
stvá v rámci Slovenského pohára v tohtoročnej sezóne. V kateg. star−
ších žiakov bol druhý Michal Donoval pred Šimonom Vozárom.

(mm)

ŠK ŽU Žilina – ŽP Šport
3:1 (−21, 14, 17, 21)
   Volejbalistky sa v dru−
hom kole extraligovej sú−
ťaže predstavili na pôde
jedného z favoritov základ−
nej časti – ŠK ŽU Žilina. Začali
dobrou hrou, ktorou zaskočili Žilin−
čanky. Úvodný set bol v jasnej
réžii našich hráčok, ktoré viedli
5:11, 13:21 a zvíťazili 21:25. Už
v koncovke domáce hráčky − Ja−
kušová s Pavelkovou, pracovali na
plné obrátky. Prejavilo sa to v
druhom sete, železiarky nezachytili
úvod a bolo 7:1. Nepomohli strie−
dania, ani oddychové časy, Žilina
zlepšený výkon pretavila vo výraz−
né víťazstvo 25:14. Po vyrovnaní
sa hráčky ŽP nevzdali a ďalší prie−
beh bol veľmi vyrovnaný. Diváci
videli zaujímavý duel, v ktorom
však obe družstvá produkovali
chyby. Viac ich bolo v závere se−
tov na našej strane. V treťom sete
viedla Žilina 6:2, potom naše hráč−
ky 11:13, keď sa v podaní darilo
Michelčíkovej. Vysokoškoláčky oto−
čili na 17:16 a črtal sa dramatic−
ký záver setu. Horehronky však
pridali už len bod a prehrali 25:17.
Vyrovnanosť v prvej polovici pat−
rila i pre štvrtý set. Domáce vied−
li 4:1, potom bolo 6:6, potom sme
prehrávali 14:9 a výsledok dotiahli

Dobrý nástup nevyužili
na 14:13. Za daného sta−
vu nasledovala opäť žilin−
ská šnúra a bolo 19:14.
Napriek tomu sa hráčky
nášho tímu pokúšali o dra−
matický záver a pri podaní

Bendíkovej sa dotiahli na Žilinu.
Tá však víťazstvo ustrážila a set
vyhrala 25:21 (3:1). Novoformu−
júci sa tím Podbrezovej však za−
nechal v Žiline dobrý dojem, prí−
kladne bojoval a jeho výkon po−
tvrdil stúpajúcu hernú úroveň.
Vyjadrenie trénera, Milana
Múku: „Vedeli sme, že Žilina s
bývalými reprezentantkami – Ja−
kušovou a Pavelkovou, má lepšie
družstvo ako v minulom ročníku.
My sme sa naopak museli vyrov−
nať so zraneniami a chorobami.
Dievčatá podali bojovný výkon,
pokiaľ sme dokázali dodržiavať tak−
tické pokyny, boli sme úplne vy−
rovnaným súperom favoritovi.
Dopúšťame sa však zbytočných
chýb, ktoré nás pri vyrovnanom
priebehu stoja lepší výsledok.“
   Na naše volejbalistky čaká ná−
ročný týždeň, stretnutie v Prievi−
dzi v rámci Slovenského pohára
a dve extraligové kolá (18. októb−
ra o 17. privítajú UKF Nitru a 19.
októbra o 17. hod. ŠG Nitru).

(SL)

  V Rakúskom Ritzingu sa 1. – 4. októbra uskutočnil Svetový pohár
družstiev 2008, kde v kateg. mužov aj žien štartovalo 14 družstiev.
Kvalifikácia bola rozdelená do dvoch dní a lepšie do nej vykročili ženy,
keď po prvom kvalifikačnom dni dosiahli šiestu priečku a na postup do
finálovej štvorky im chýbalo len päť bodov. Druhý deň však
nášmu tímu vôbec nevyšiel podľa predstáv a bolo z toho
konečné deviate miesto. Mužom sa nedarilo od úplného
začiatku. Pohybovali sa striedavo medzi šiestou až devia−
tou priečkou a na postup im po prvom dni chýbalo 50
bodov. Druhý kvalifikačný deň záverečná dvojica hráčov
Foltín a Čalič udržali pre tím šiestu priečku a tak farby
Podbrezovej chýbali vo finálových bojoch po dlhých šiestich
rokoch. Umiestnením si však vybojovali účasť v Lige maj−
strov, kde bude v prvom kole ich súperom nemecké druž−
stvo SKC Victoria Bamberg.
Konečné poradie SP 2008 – ženy: 1. Miroteks Celje
(SLO), 2. SKC Victoria Bamberg (GER) a 3. Slávia Praha
(CZE), SP muži: 1. SKV Rot Weiss Zerbst (GER), 2.
Gabonatrans Szeged, 3. KK Zadar, 6. ŽP Šport.    (Kys)

Extraliga – muži

ŽP B – Slavoj Veľký Šariš
8:0 (3744:3538)

Domáci nenechali nič na náhodu,
od začiatku prevzali iniciatívu a kon−
trolovali priebeh zápasu. Zostava
a body: P. Jakubec 628, J. Truska
637, M. Tomka 597, R. Foltín 621,
J. Čalič 646 a J. Pešta 615.

ŽP A – Inter Bratislava
6:2 (3658:3563)

V domácom zápase sa potvrdilo,
že Podbrezová je pre Inter noč−
nou morou, nakoľko v posledných
troch ročníkoch nad ňou nedoká−
zal zvíťaziť. Zostava a body: O.
Kyselica 652, T. Dilský 574, J.
Kriváň 596, B. Vadovič 610, T.
Pašiak 624 a P. Šibal 602.

Extraliga – ženy
TKK Trenčín – ŽP 1:7 (2957:3176)
Opäť hladká výhra v podaní pod−
brezovských žien. Tento raz si to
odnieslo družstvo Trenčína na vlast−

ných dráhach. Naj−
lepší výkon podala
Iveta Vaňková. Zostava a body:
G. Kuchárová 533, Ľ. Listoferová
513, E. Hiadlovská 534, K. Mica−
nová 484, I. Vaňková 579 a D.
Kyselicová 533.

 1. liga

FTC Fiľakovo B – ŽP C
1:7 (3068:3096)

Nováčik súťaže bol hosťom z Pod−
brezovej vyrovnaným súperom. Pre−
javila sa väčšia skúsenosť hostí, kto−
rí z minima vyťažili maximum a do−
mácim dovolili získať len čestný bod.
Zostava a body: T. Herich 518, M.
Sršeň 528, Ľ. Niščák 492, J. Petráš
514, S. Vais 509 a Ľ. Figura 535.

Dorastenecká liga
ŽP Šport dorastenky – ŽP

Šport dorastenci 0:3 (1511:1693)
Dorastenci v derby zápase ukázali
svoju silu a dievčatám nadelili vyso−

kú prehru. Skvelou hrou sa opäť
predviedol Ľ. Svitek s výkonom 588
bodov. Zostava a body dorasteniek:
K. Diabelková 528, D. Kyselicová
513, N. Kurpašová 473, I. Makov−
níková 467. Dorastenci: Ľ. Svitek
588, T. Dziad 427, M. Mihok 552,
M. Svitek 546. V disciplíne šprint sa
stretli D. Kyselicová a Ľ. Svitek 0:2.

(Kys)

Z kolkárskych dráh

Ľuboš Svitek vedie tabuľku jed−
notlivcov dorasteneckej ligy

Podbrezová vo Svetovom
pohári družstiev šiesta

   Tretí ročník lesného behu Britovou doli−
nou sa uskutočnil 12. októbra vo Važci. S
pretekármi Oddielu bežeckého lyžovania a
biatlonu ŽP Šport, a.s., bežal aj člen atle−
tického klubu Pavol Faško, ktorý bol druhý v
kateg. mužov B. V kat. najmladších žiačok
bola 7. Z. Longauerová, z najmladších žia−
kov 8. skončil T. Longauer, zo starších žia−
kov bol piaty P. Seifert, 6. M. Marčok. Z
dorasteniek zvíťazila Andrea Hôrčiková, rov−
nako ako Jozef Babka v najstaršej kateg.
mužov D.                                                        (mk)

Britovou dolinou


