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Opatrenia sú nevyhnutné
Stretnutia vrcholového manažmentu s pracovníkmi
všetkých stupňov riadenia sa stali v našej spoločnosti už
tradíciou. Organizované sú na sklonku roka a ich pred−
metom je hodnotenie výsledkov hospodárenia.
Dňa 21. novembra 2008 v po− ným skúsenostiam aj súčasnú
poludňajších hodinách sa v situáciu preklenieme. Rok 2009
Dome kultúry ŽP zišlo okolo 340 nebude ako predchádzajúci,
zamestnancov na pracovnom očakávame nižšiu výrobu tova−
aktíve s vedením spoločnosti. V ru. Budeme však robiť všetko pre
úvode stretnutia Ing. Vladimír So− to, aby sme zabezpečili zákaz−
ták, predseda predstavenstva a ky. V porovnaní s gigantmi máme
generálny riaditeľ, zhodnotil vý− jednu obrovskú výhodu. Sme fle−
sledky hospodárenia dosiahnu− xibilní a dokážeme rýchlo reago−
té za uplynulé mesiace tohto vať na rôznorodosť sortimentu
roka.
požadovaného zákazníkmi. Ak
Vzhľadom na skutočnosť, že chceme v momentálnej situácii
globálna kríza, ktorá postihla aj prežiť a udržať kmeňový stav za−
Slovensko, pretrváva a pociťuje− mestnancov, musíme byť opatr−
me ju poklesom zákaziek, je po− ní a naše rozhodnutia sú preto
trebné byť obozretní. V danej si− nevyhnutné.
tuácii preto predstavenstvo pri−
Stretnutia sa zúčastnili zástup−
jalo súbor opatrení, ktoré budú covia každej prevádzkarne a
zapracované do obchodného a ostatných útvarov našej spoloč−
finančného plánu na rok 2009.
nosti. Ak máte nejaké otázky sú−
Pracovný aktív ukončil Ing. Vla− visiace so závermi aktívu, odpo−
dimír Soták vyjadrením presved− veď sa dozviete na pracovných
čenia, že vďaka našim dlhoroč− poradách.
O.K.

Vianočný plat bude

Dychový orchester Železiarní Podbrezová oslávil 170. výročie svojho vzniku. Čítajte na
5. strane.
F: A. Nociarová

Dizajn sa zmenil
Nová internetová prezentácia ŽP a.s.

Hlavné menu obsahuje štyri hlavné
kategórie spolu s krátkym popisom
(Spoločnosť, Výrobky, Média a Karié−
ra), čo je menej ako v predošlom rie−
šení. Nové riešenie však umožňuje zá−
roveň vytiahnuť na prvú stranu vybra−
né položky submenu, čím sa dosiah−
ne zobrazenie až 12 liniek. Klipnu−
tím na ilustračný obrázok, či názov
kategórie, prechádza užívateľ do pr−
vej úrovne webu − do zvolenej kate−
V máji dostali zamestnanci na účel regenerácie pracovných síl górie, kde je mu ponúknuté kontexto−
po päť poukážok (jedna v nominálnej hodnote 200 korún). Pou− vé menu s kompletným obsahom da−
kážky, ktoré sú platné do 15. decembra 2008, je možné použiť nej kategórie. Hlavné kate−
na nákup liekov, vrátane doplatkov za lieky na recepty, na ná− górie boli vybrané tak, aby
kup vitamínov, zdravotníckych potrieb a ostatného doplnkového reflektovali potreby návštev−
sortimentu v Lekárni pri nemocnici, s.r.o. Banisko 1, v Brezne. níkov stránky podľa ich zá−
Po uvedenom termíne strácajú platnosť. Veríme však, že do tohto ujmu. Pribúda tu nová kate−
termínu každý zamestnanec využije ponúkanú možnosť a vybe− gória: Kariéra, ktorá je urče−
rie si zo širokej ponuky vitamínov, výživových doplnkov a ďal− ná pre ľudí hľadajúcich za−
šieho sortimentu.
M.D. mestnanie, brigádu, resp.
študijný kontakt.
Nosným prvkom celého
grafického riešenia je titulný
obrázok − grafický banner, navrhnutý
tak, aby fotografiou a krátkym sloga−
nom upriamoval pozornosť na konkrét−
nu tému, ktorou môže byť nový výro−
bok, skupina výrobkov, udalosť či iná
dôležitá informácia.
V hornej časti nad titulným obrázkom
je umiestnené menu, pre „rýchlu infor−
máciu“: kontakt, dopravné spojenie,
mapa stránok a vyhľadávanie. Horná
lišta, ktorá zároveň obsahuje logo spo−
ločnosti, prepínač jazykových mutácií
je spoločným nemenným prvkom
Víťazkou čitateľskej súťaže z histórie dychovej hudby sa stala všetkých úrovní nového webu.
Pod bannerom je umiestnené „ná−
Cecília Karasová z Ez. Cenu ŽP Šport, a.s. − DVD prehrávač − jej
odovzdal Branislav Braučok.
Foto: A. Nociarová strojové menu“. Jeho súčasťou je
Hoci tohtoročné výsledky hospodárenia ovplyvnili rôzne okolnosti,
počnúc neúmerným rastom cien vstupných materiálov na začiatku roka
a končiac vplyvmi celosvetovej finančnej krízy, Predstavenstvo ŽP a.s.
rozhodlo, že vianočný plat zamestnanci dostanú. Bude predstavovať desať
percent z úhrnu miezd za obdobie januára až októbra tohto roku, po od−
rátaní položiek, špecifikovaných vnútropodnikovým mzdovým predpisom.
Vianočný plat budú mať zamestnanci vyplatený v novembrovej výplate v
decembri.
O.K.

Už len do 15. decembra

Cieľom zmeny dizajnu je pokračovať v propagácii Železiarní Podbre−
zová a.s., s dôrazom na sprehľadnenie súčasnej formy internetov−
skej prezentácie a poskytnutie hlbšej komunikačnej bázy pre zákaz−
níkov (klientská zóna), akcionárov, partnerov akciovej spoločnosti
ako aj celej domácej a svetovej verejnosti. Nová internetová prezen−
tácia spoločnosti nesie znaky súčasného dizajnérskeho trendu. Naj−
výraznejší je zásah do formy hlavnej strany webu (Homepage). Sna−
hou realizátorov je umiestniť na prvú stránku čo najviac liniek, kto−
rých cieľom je umožniť užívateľovi priamo pri prvom priblížení nájsť
potrebné údaje o našej spoločnosti, resp. skupine ŽP Group.
Klientská zóna, autorizovaná aplikácia je priame linky umožňujúce získanie
pre zákazníkov ŽP a dcérskych predaj− tlačených periodík, ktoré vydáva spo−
ných spoločností. Klientská zóna ločnosť: Katalóg výrobkov, Ročná sprá−
va, Zákaznícky spravodajca, Podbre−
zovan, aj zápis do Newsletter. Od za−
čiatku roku je k dispozícii nová elektro−
nická forma firemných novín. Svojimi
funkciami, priateľským, užívateľským a
grafickým riešením konkuruje i celoštát−
nym periodikám. Newsletters je regis−
trácia do zoznamu návštevníkov strán−
ky, ktorí sú, resp. chcú byť informovaní
o každej zmene, ktorá sa na stránkach
udeje.
umožňuje užívateľom sledovať stav vy−
Akciová spoločnosť Železiarne Pod−
robenia objednaného tovaru, vyhľadať brezová považuje internet za dôležitý
a stiahnuť atesty, a tiež sledovať finanč− nástroj prezentácie a tiež za nástroj ko−
né záväzky voči našej spoločnosti. munikácie s obchodnými partnermi spo−
Ďalšie nástroje ponúkajú možnosť pre ločnosti. Každý mesiac sa počet čitate−
vyhľadanie výrobku, pre vyhľadanie ľov nášho webu šplhá k číslu 20 tisíc.
akosti ocele, pre vyhľadanie porovna− (čitatelia portálu www.oceloverury.sk
teľných akosti ocele. Tieto nástroje sú resp. ww.zelpo.sk). O výrobný program
spolu s prevodovou kalkulačkou „rúro− spoločnosti sa mesačne prostredníc−
vých“ veličín určené pre zjednoduše− tvom webu zaujíma okolo 500 náv−
nie práce zákazníka a potenciálneho števníkov − potenciálnych zákazníkov.
zákazníka našej spoločnosti. Nástroje Klientskú zónu, nástroj obchodného
má užívateľ k dispozícii počas celého vzťahu s našou spoločnosťou mesač−
času svojej prítomnosti na našom ne pravidelne využívajú tri desiatky
webe.
zákazníkov.
Ľavý stĺpec hlavnej stránky obsahu−
Ing. M. Adamčák, PhD.
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EURO − INFO
Nemocenské dávky v korunách a eurách
V eurách sa budú od januára vyplácať aj nemocenské,
úrazové dávky, dávka v nezamestnanosti a dávka garanč−
ného poistenia. Nemocenské sa po prepočte konverzným
kurzom zaokrúhli na najbližších desať eurocentov nahor.
Do 31. decembra sa budú
uvádzať v rozhodnutiach o pri−
znaní nároku na nemocenské,
úrazové dávky, dávku v ne−
zamestnanosti a dávku
garančného poistenia
tieto dávky sumy v ko−
runách a informatívne
peňažné sumy v eurách,
konverzný kurz, spôsob
prepočtu dávky z korún na eurá.
Od 1. januára do 31. decembra
2009 bude poradie mien opač−
né.
Neprepočítava
sa všetko
Ak Sociálna poisťovňa rozhod−
nutie o nároku na dávku vydala
v období pred povinnosťou duál−
neho zobrazovania a nárok na
dávku bude trvať v období duál−
neho zobrazovania, jej pobočka
bude zasielať oznámenie, v kto−
rom uvedie informatívne peňaž−
né sumy v eurách, konverzný

kurz, respektíve spôsob prepočtu
dávky zo slovenských korún na
eurá. Základné informácie o du−
álnom zobrazovaní nájdete
na webovej stránke Sociál−
nej poisťovne.
V oblasti výberu poistné−
ho na sociálne poistenie
duálnemu zobrazovaniu a
vykazovaniu nepodliehajú
sumy vo vstupných údajoch,
ktoré oznamujú Sociálnej pois−
ťovni tak fyzická osoba, ako aj
právnická osoba. Sú to najmä
sumy uvádzané vo výkaze po−
istného a príspevkov, a na tla−
čive Registračný list FO (údaj o
vymeriavacom základe).
To znamená, že fyzické a
právnické osoby, ktoré predkla−
dajú tlačivá a formuláre do So−
ciálnej poisťovne v období duál−
neho zobrazovania pred dňom
zavedenia eura, teda do 31. de−
cembra 2008, uvádzajú sumy
poistného, vymeriavacích zákla−

Eurobalíčky
Kremnická mincovňa začala už v au−
guste raziť prvé euromince. V novembri
pripravila štartovacie balíčky, ktoré si
budú môcť občania kúpiť od 1. decem−
bra 2008 na všetkých poštách a v ban−
kách. V každom balíčku bude 45 rôznych
euromincí v hodnote 500 korún, t.j. 16,60
€ (45 slovenských euromincí s nominál−
nymi hodnotami od 1 eurocentu (0,30
Sk) do dvoch eur (60,25 Sk).

naša anketa
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dov a iných hodnôt iba v ko−
runách. Od 1. januára 2009
ich uvádzajú v eurách. Výroky
rozhodnutí sa nebudú duálne
zobrazovať.
Dávka, na ktorú vznikol ná−
rok pred zavedením eura a má
sa poukázať príjemcovi od dňa
zavedenia eura, sa určí v slo−
venských korunách a po pre−
počte konverzným kurzom sa
zaokrúhli na najbližší eurocent
nahor.
Ak nárok na túto dávku trvá aj
po 31. decembri 2008, od 1. ja−
nuára sa dávka v slovenských
korunách prepočíta konverzným
kurzom na eurá a zaokrúhli na
najbližší eurocent nahor.
Dávka, na ktorú vznikol nárok
do 31. decembra 2008 v koru−
nách, a ktorú príjemca dávky ne−
prevzal, sa vyplatí po zavedení
eura už v eurách. Jednotlivé
mesačné sumy dávok sa prepo−
čítajú konverzným kurzom a za−
okrúhlia na najbližší eurocent
nahor. Súčet takto prepočíta−
ných súm sa poukáže príjemco−
vi.
(Euro, príloha HN)

EUROSLOVNÍK
Už sedem rokov sa členovia EÚ pokúšajú dohodnúť na zjednodušenom rámci
fungovania inštitúcií a dať sami sebe nový právny štatút. Po tom, čo neprešla
európska ústava, prišla na rad
LISABONSKÁ ZMLUVA.
Po jej prijatí bude v Európskom parlamente 751 poslancov namiesto terajších
785. Zníži sa aj počet eurokomisárov, každý člen EÚ už teda nebude mať svojho
komisára. Zmení sa systém hlasovania, ktorým členské štáty prijímajú rozhod−
nutia v Rade EÚ. Zvýši sa počet oblastí, v ktorých sa nebude rozhodovať jedno−
myseľne, ale kvalifikovanou väčšinou. Zruší sa systém rotujúceho predsedníc−
tva, v ktorom sa v polročných intervaloch striedajú jednotlivé členské krajiny.
Čiastočne ho nahradí nová funkcia predsedu Európskej rady, ktorý sa bude voliť
na 2,5 roka. Post vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku vznikne zlúčením funkcie terajšieho Vysokého predstaviteľa EÚ pre za−
hraničnú politiku, ktorú zastáva J. Solana a funkcie eurokomisára pre vonkajšie
záležitosti, ktorú teraz vykonáva B. Ferrerová Waldnerová. Bude zároveň pod−
predsedom EK.
(Žurnál)

eurosúťaž * eurosúťaž * eurosúťaž

Žrebujeme v každom čísle
Je tu desiate a zároveň posledné kolo našej čitateľskej súťaže. Ve−
rím, že vás zaujala a ak ste sa neodhodlali súťažiť, určite ste využili
aspoň možnosť dozvedieť sa čo – to o pripravovanom prechode na
menu euro. V každom kole sme žrebovali víťaza, ktorý dostal vecnú
cenu. Nebude tomu inak ani po desiatom kole. Čaká nás však ešte
jedno veľké žrebovanie o hlavnú cenu súťaže, ktorú víťazovi venuje
Ing. Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický ria−
diteľ ŽP a.s. Nezabudnite preto najneskôr 5. decembra doručiť do
redakcie správnu odpoveď. V deviatom kole boli úspešní riešitelia,
ktorí odpovedali, že platbu splátky v hotovosti v slovenských koru−
nách nebude možné uhrádzať po sedemnástom januári budúceho
roka. Víťazke dnešného kola Eve Beraxovej z dopravy blahože−
láme a cenu, ktorú jej venovala Slovenská sporiteľňa, a.s., Pod−
brezová, si môže prevziať v redakcii.

naša anketa

10. otázka: Odkedy a kde si možno kúpiť
eurobalíčky?

Kupón č. 10
Odpoveď: ......................................................
Meno a priezvisko: .......................................
Útvar: ..............................................................
Kontakt: ..........................................................

naša anketa

Kúpite si eurobalíček?

naša anketa
Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Tatiana MARKUSOVÁ,
ťaháreň rúr

Ján STAŠ,
valcovňa bezšvíkových rúr

Rastislav KUBICA,
valcovňa bezšvíkových rúr

Jaroslav ŠKVARKA,
ťaháreň rúr

Marek STRMEŇ,
oceliareň

− Nekúpim si ho. Peniaze, v
tomto predvianočnom čase,
mám už rozdelené. Uvidím, čo
mi začiatok januára prinesie,
počkám si na prvú výplatu v
tejto mene.

− Doteraz som nad tým ne−
rozmýšľal, myslím si, že ho
nebudem potrebovať. V pr−
vých dňoch budú v obchodoch
výdavky v eurách a potom si
počkám na výplatu.

− Nie je to pre mňa nevy−
hnutné, ale kúpim si ho, keď
budem mať možnosť. S euro
menou mám už skúsenosti, z
pobytu v zahraničí, a niečo mi
z nej ešte aj zostalo.

− Zatiaľ som sa nerozhodol.
Ale ak sa zvýšia peniaze, lebo
idú sviatky, a dostanem sa do
banky, tak si ho kúpim. V
opačnom prípade počkám na
prvú eurovýplatu.

− V decembri si pohotovost−
ný balíček euromincí jedno−
značne kúpim. Zíde sa mi na
preklenutie obdobia od prvých
januárových dní až po výpla−
tu.
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PRÍPRAVA NA ZIMU
Tohtoročná zima sa najprv nesmelo prihlásila v polovici minulého týždňa, ale víkend
nás zastihol už s niekoľkocentimetrovou snehovou prikrývkou. Preto nás zaujímalo,
ako sú na zimnú prevádzku pripravené niektoré naše pracoviská:

CESTNÁ DOPRAVA
− Vozidlá cestnej dopravy sú
neustále pod kontrolou vodičov,
ktorú uskutočňujú formou den−
ných údržieb. V prípade väčšej
poruchy, alebo problému, sú
autá pristavené v špecializova−
nej dielni strediska údržby ná−
kladných vozidiel, kde ich po−
trebnú opravu vykonajú odborní
pracovníci. Vďaka celoročnej

starostlivosti o vozidlá sme ne−
mali väčší problém s prechodom
na zimné obdobie. V príprave na
zimu sme prekontrolovali pre−
vádzkyschopnosť vozidiel – hus−
totu chladiacej kvapaliny, stav
pneumatík, meranie kapacity
akumulátorov, skontrolovali sme
hustotu elektrolytu a zistené ne−
dostatky odstránili. Vodiči si pre−

AUTOSERVIS
− V týchto dňoch je činnosť v
autoservise upriamená na prí−
pravu vozidiel na zimnú pre−
vádzku. Musíme však pripome−
núť, že do tejto činnosti je okrem
výmeny pneumatík potrebné
zahrnúť aj kontrolu akumuláto−
rov, dobíjajúcej sústavy, chladia−
cich náplní, činnosť ostrekova−
čov, stieračov a zámok v dve−
rách. Nesmieme však zabudnúť
na výbavu vozidla, ktorá by v

uvedenom období mala byť do−
plnená škrabkou na ľad, metlič−
kou na sneh a utierkou okien. V
prípade, že vozidlá jazdia cez
horské priechody, môžeme len
odporučiť snehové reťaze a lo−
patku. Firemné vozidlá máme
už všetky pripravené. V súčas−
nosti sa venujeme príprave a
prezúvaniu súkromných vozi−
diel, ale zároveň aj bežným
opravárenským úkonom (pravi−

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
− Stredisko koľajová doprava
a zamestnanci údržby doprav−
ných ciest sú na tohtoročné zim−
né obdobie pripravení tak, aby
bola s ohľadom na pracovný re−
žim výrobných prevádzkarní za−

bezpečená prevádzkyschonosť
vnútropodnikovej dráhy – vlečky
ŽP a.s. Aj to bol dôvod, že v prie−
behu tohto roku sa uskutočnili
opravy a revízie zariadení elek−
trického ohrevu výhybiek. Záro−

kontrolovali stav kúrenia a ďal−
šie parametre, ktoré súvisia s
prevádzkou vozidiel v zimnom
období.
Z pohľadu vozidiel a strojov,
slúžiacich v zimnom období na
údržbu ciest, môžeme konšta−
tovať, že sú pripravené – pre nás
ako dopravákov, na nepríjemné
sprievodné javy zimy – na sto
percent.
Tomáš Fodor

Ilustračné foto: I. Kardhordová

Treba si zachovať
najmä chladnú hlavu

delné servisné prehliadky, prí−
prava vozidiel na STK, emisné
kontroly, umývanie a komplet−
né čistenie...). Pri výmene
pneumatík pre našich zákaz−
níkov, do 19. decembra 2008,
bezplatne skontrolujeme stav
nemrznúcich náplní v ostre−
kovačoch a chladiacej sústa−
ve. Pre vyťaženosť autoservisu
odporúčame vopred sa telefo−
nicky dohodnúť, na č.t. 048 645
5761.
Peter Kaderiak

Zimné obdobie sa spája s väčším rizikom nehôd na ces−
tách a každý bez rozdielu mu je vystavený. Ak sa nám už
niečo nepríjemné stane, potrebné je vedieť si zachovať
chladnú hlavu a vyhnúť sa zásadným chybám:

veň bola vyskúšaná funkčnosť
prúdového motora na odpratáva−
nie snehu. V prípadoch potreby
sú však pracovníci tohto stredis−
ka pripravení bojovať so sneho−
vou nádielkou aj ručne – s met−
lou a lopatou.
Ing. Peter Krajan

2. Nezabezpečenie miesta nehody

1. Bez polície
Ak sú to „iba“ plechy, môže mať najmä vinník nehody pocit, že
by sa to dalo vyrovnať bez prítomnosti polície. Tú však volajte
vždy: ak je niekto ranený, ak škoda presiahne 81 000 Sk (2
688,71 €), ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alko−
holu alebo inej návykovej látky, ak sa účastníci škodovej udalos−
ti nedohodnú na zavinení, ak je aspoň jedno auto na lízing, z
požičovne či služobné. Ak škoda na vozidle prekročí limit a pois−
tenec nedonesie protokol o dopravnej nehode vystavený polí−
ciou, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie.

Hoci máte starosti sami so sebou, musíte zabrániť riziku, že do
vás nabúra ešte niekto ďalší. Zapnite ihneď varovné svetlá a
umiestnite výstražný trojuholník dostatočne ďaleko a odíďte do
bezpečnej vzdialenosti.

3. Odstránenie vozidiel
Aj keď bránite premávke na frekventovanej ceste, neodtláčajte
ich, kým nie je všetko zmapované, nie sú označené miesta, kde
autá stáli, a nemáte jasno o vinníkovi. Pri akýchkoľvek pochyb−
nostiach zostaňte, kde ste až do príjazdu polície. Odporúčame
označiť na ceste pozíciu všetkých havarovaných áut a urobiť fot−
ky aspoň mobilom.

4. Nepresné údaje
Účastníci nehody by sa mali rozísť iba v prípade, že máte všetky
údaje – najmä mená, adresy vodičov a svedkov. Vinník by mal
ukázať poškodenému doklad o poistení s číslom poistky. Ak ide
o firemné auto, poznačte si jej názov, sídlo IČO a evidenčné
číslo auta. Nástojte na tom, že má podpísať písomné vyhlásenie,
že nehodu spôsobil a škodu nahlási vo svojej poisťovni.

5. Poisťovňa to nevie včas
Volajte svoju poisťovňu, aj tú − kde je vinník poistený, hoci aj
priamo z miesta nehody, informujte, čo sa stalo a nadiktujte po−
trebné údaje. Ak máte nepojazdné auto, môže vám poisťovňa
poslať odťahovú službu.

6. Bez zmluvného poistenia
Ilustračné foto: O. Kleinová

ENERGETIKA
− Ako každý rok, aj v roku
2008 boli pred vykurovacím
obdobím vykonané opravy v
kotolniach starého závodu, vý−
menníkových staniciach a v
teplárni nového závodu. Záro−
veň boli vyčistené tepelno −
výmenné plochy kotlov v tep−
lárni a odstránené všetky ne−
dostatky, vyplývajúce z odbor−
ných prehliadok kotlov a vý−
menníkových staníc. Skontro−
lované a opravené boli aj roz−
vody pary a horúcej vody.
V starom závode bola v tom−

to roku zrealizovaná druhá eta−
pa racionalizácie tepelného
hospodárstva, v dôsledku čoho
došlo k ukončeniu dodávky
tepla vo forme pary do starého
závodu. Vykurovanie vo výrob−
ných halách starého závodu je
zabezpečené plynovými infra−
žiaričmi, resp. plynovými tep−
lovzdušnými súpravami. V
ostatných objektoch je vykuro−
vanie a príprava teplej úžitko−
vej vody zabezpečená z novo−
vybudovaných lokálnych ply−
nových kotolní.

Počas opráv našich vodných
elektrární boli skontrolované a
opravené technologické zaria−
denia česlíc vtokových objek−
tov. Realizáciou tejto úlohy
chceme v maximálnej miere za−
bezpečiť automatické čistenie
česlíc od naplavených nečistôt,
ľadu a srieňu v zimnom období.
V súlade s technicko − organi−
začnými opatreniami na zimné
obdobie sme pripravení zabez−
pečiť racionálnu výrobu a dodáv−
ku tepla a ostatných energií pre
potreby akciovej spoločnosti
Železiarne Podbrezová.
Ing. Jozef Čerňan

Problém máte, či ste vinník, alebo poškodený. Ak škodu spôso−
bil nepoistený, musíte si náhradu vymáhať od neho. Ak ste zavi−
nili nehodu, budete platiť pokutu aj milióny za zdravotnú starost−
livosť o zranených.

7. Bez záznamu o nehode
Neopúšťajte miesto nehody bez čestného vyhlásenia vinníka,
uveďte čas, miesto nehody, priebeh deja a opis poškodených
častí spolu s evidenčnými číslami áut a mien vodičov, ich adre−
sami, telefónnymi číslami, menom poisťovne a číslom poistky.
Ak je to možné, nafoťte situáciu tak, aby bolo viditeľné poškode−
nie. Každý môže v zázname uviesť svoju výpoveď.

Volať asistenčnú službu?
Pri nehode je dobré ju zavolať, skúsení odborníci vám pomôžu s
odhadom predbežnej škody, nájdu najbližší servis alebo dopra−
via auto do vášho zmluvného, či môžu pomôcť s menšou opra−
vou na mieste. Volajte najprv asistenčnú službu svojej poisťov−
ne, služby iných nemusí poisťovňa uhradiť.
(Internet)
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Zo života spoločností skupiny

Dopad finančnej krízy na naše spoločnosti v Česku
O informáciu sme požiadali
Ing. Miroslava ŠABARTA,
generálneho riaditeľa ŽĎAS,
a.s.:
− Podľa očakávania, aj na−
priek názorom niektorých opti−
mistov, splnil sa
predpoklad, že aj
Českej republiky,
ako súčasti európ−
skej ekonomiky, sa
priamo či nepriamo
dotkne svetová fi−
nančná kríza, vyvo−
laná krachom ame−
rického hypotekár−
neho trhu.
Zdá sa mi, že Česká repub−
lika je zo stredoeurópskych
krajín zatiaľ zasiahnutá krízou
najmenej. Nutné je však uve−
domiť si, že nie je izolovaným
ostrovčekom
v
mori nedotknuteľ−
nom vonkajšími
vplyvmi. Najnovšie
správy potvrdzujú skutočnosť,
že postupne dochádza k útlmu
hospodárenia firiem podnikajú−
cich aj v našom regióne. Rok
2008 je zatiaľ pre ŽĎAS, a.s.,
z hospodárskeho hľadiska veľ−
mi úspešný. S najväčšou prav−
depodobnosťou bude opätov−
ne prekročený plánovaný vý−

sledok hospodárenia. Starosti
však vedeniu spoločnosti robí
rok 2009 a 2010. Už sa preja−
vujú náznaky, že dôjde k po−
klesu výroby vplyvom neocho−
ty odberateľov a ich snáh, šetriť
vo svojich investič−
ných zámeroch.
Príkladným dôka−
zom je skutočnosť,
že aj náš význam−
ný ruský zákazník,
spoločnosť OZMM
zo Starého Oskolu,
požaduje od nás
buď zrušenie už
uzatvoreného kon−
traktu, na dodávku veľkého ko−
vacieho lisu a manipulátora,
alebo dosť výraznú zľavu z
ceny diela, a to s odvolaním sa
na významný pokles dopytu po
ich výrobkoch. Ak
tento obchodný prí−
pad nebude reali−
zovaný, bude to
výpadok v naplnení kapacít
výroby strojární, a to najmä v
druhom polroku 2009. Zname−
ná to nutnosť ich dotiahnutia
inými obchodnými prípadmi, s
kratšou výrobnou lehotou.
Problémy spôsobené svetovou
krízou sa nevyhli, aj v súčas−
nosti nášmu najvýznamnejšie−

mu zákazníkovi
v Rusku, spo−
ločnosti OEMK
Starý Oskol, kde
v súčasnosti ro−
bíme montáž in−
špekčných li−
niek, dodaných
našou spoloč−
nosťou. OEMK v
dôsledku zníže−
ného dopytu zo
západnej Eu−
rópy znížila vý−
robu o sedem−
desiat percent,
skrátila pracov−
ný čas a obme−
dzila prácu v so−
botu. Tieto sku−
točnosti majú Ilustračné foto: J. Šindelka
výrazný vplyv
na harmonogram priebehu ných odberateľov znížiť ceny
montáže a následkom bude, v našich výrobkov. Ide najmä o
porovnaní s dohodnutým termí− produkty výroby metalurgie.
nom, oneskorenie odovzdania Našťastie, zatiaľ nejde o zasta−
diela až o štyri mesiace.
venie dodávok, ale len o roko−
Znižovanie nákladov a ďal− vania ohľadom výšky cien.
šie úsporné opatrenia sa po−
Zatiaľ nemáme problémy s fi−
maly začínajú prejavovať aj u nančnými zdrojmi, ale zdá sa,
našich zákazníkov v Európskej že banky vplyvom súčasného
únii, do ktorej smeruje značná diania a stavu ich materských
časť našej produkcie. Už teraz bánk sa budú snažiť znižovať
prebiehajú bilaterálne rokova− úverové rámce a naopak, zvy−
nia, vyvolané snahou význam− šovať úroky z úverov a ďalšie

poplatky.
Budúci rok rozhodne nebu−
de taký jednoduchý. Čaká
nás veľa práce, aby sme do−
kázali naplniť výrobné kapa−
city a dosiahli tak plánované
výsledky hospodárenia. Ne−
zostáva iné, ako vyvinúť ma−
ximálne úsilie, aby sme tento
cieľ dosiahli.
O.K.
PLATENÁ INZERCIA
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Václav FOLDINA

Štefan HORSKÝ
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Pavel ŠIANSKY

Miloslav HLAVÁČEK

Ing. Ján ŠTELLER

prof. Milan Pazúrik

Čo zaželáte podbrezovskej dychovke k jej výročiu?
Václav FOLDINA, bývalý člen
− Je to fantastická muzika, kto−
rá má obrovskú históriu. Ne−
smierne si ju vážim, pretože má
všetky atribúty, ktoré sa v iných
kapelách dosť ťažko hľadajú.
Veľké orchestre sú dnes skôr
vzácnosťou a výnimkou. Ja tejto
kapele želám všetko naj..., aby
vydržala ešte aspoň 170 rokov.
Štefan HORSKÝ, predseda
Dychového spolku v Brezne
− Nech to neznie ako fráza, ale
v týchto ťažkých časoch nedo−

statku financií, narušených ľud−
ských vzťahov, jej želám všetko
najlepšie. Želám jej pohodu, po−
koj, veľa dobrých muzikantov a
aby podbrezovská muzika po−
kračovala v starých šľapajách a
stále mala úspech.
Pavel ŠIANSKY, bývalý kapel−
ník DH ŽP
− Predovšetkým im želám, aby
stále získavali nových hráčov,
hlavne tých z mladších ročníkov.
Prajem im, aby pokračovali v sto−
sedemdesiatročnej tradícii a do−

sahovali dobré výsledky a aby
naďalej reprezentovali dychovú
hudbu nielen na Slovensku, ale
aby jej dobré meno šírili aj v za−
hraničí.
Miloslav HLAVÁČEK, sklada−
teľ a aranžér skladieb pre dy−
chovú hudbu
− Je to najstaršia dychová
hudba na Slovensku a ja jej pra−
jem ešte raz toľko rokov. To budú
mať necelých štyristo. Želám im,
aby im to vydržalo, aby nemali
problémy s dorastom, aby mali

šťastie na kapelníkov na dlhé
roky a aby im to hralo lepšie a
lepšie.
Ing. Ján ŠTELLER, starosta
Podbrezovej
− Hlavne, aby sa im darilo tak,
ako doteraz, aby mali pekné vy−
stúpenia, veľa dobrých koncer−
tov doma aj v zahraničí, aby im
zdravie slúžilo, aby sa omladili,
aby nám robili radosť.
prof. Milan Pazúrik, dirigent
Speváckeho zboru mesta
Brezno

− Fandím tejto dychovke a ob−
divujem, že v takejto ťažkej dobe
dokáže na fungovať na takej
úrovni. Som presvedčený, že
história je základ toho, že môže
prežiť aj ďalej. Verím, že jej budú
pribúdať mladí ľudia, už to dokon−
ca vidieť. A čo im zaželám? Len
aby všetkým zdravie slúžilo, kaž−
dému aby čas vychádzal, aby
mohli cvičiť, aby na medzinárod−
nom poli získavali tie najlepšie
výsledky a žali tie najvýznamnej−
šie vavríny.

Dychovka oslavovala stosedemdesiatiny
Je pre nás cťou, že najstarší dychový orchester na Slovensku
(a pravdepodobne aj v celej strednej Európe) sa spája so
Železiarňami Podbrezová. Jeho korene siahajú do Hrončian−
skeho komplexu, čo vysvetľuje, prečo slávi svoje stosedem−
desiatiny o dva roky skôr ako naše železiarne.
Slávnostný koncert na počesť skladby Vtedy na západe na
170. výročia vzniku Dychovej trombóne Marián Medveď. Kon−
hudby ŽP sa uskutočnil 18. no− cert ukončila zmes od Johna
vembra v Dome kultúry ŽP. Kandera Kabaret v podaní spe−
Hosťom, ktorý významný večer váčky Miroslavy Potančokovej.
otvoril, bol Spevácky zbor mes− Prekvapením večera bola
ta Brezna, účinkujúci pod tak− Oslavná, skladba, ktorú nielen
napísal a venoval, ale aj dirigo−
tovkou prof. Milana Pazúrika.
Oslávenec, Dychová hudba val známy hudobný skladateľ
ŽP, sa predstavil so skladbami, Adam Hudec, autor Podbrezov−
medzi ktorými nechýbali Pádi− skej polky.
Burácajúci potlesk sprevádza−
vého Rušaj junač, Chačaturia−
nov Šabľový tanec, či Lístoček júci jednotlivé skladby opäť pre−
z brezy od Karola Valečku, v po− svedčil, že hoci dychová hudba
daní spievajúcej klarinetistky stráca z celoslovenského hľa−
Nikolky Luptákovej. V skladbe diska svoju popularitu a žiaľ do−
Zdeňka Krotila Smutná trumpe− stáva sa do úzadia, ako preži−
ta sólo na trubke predviedol tok uplynulej doby, v Podbrezo−
Lukáš Považan a sólo známej vej má, aj bude mať pozície, aké

jej patria.
Každá oslava končí gratulá−
ciami a nechýbali ani v tento
večer. Úvodné blahoželanie vy−
slovil Ing. Vladimír Soták, pred−
seda Predstavenstva ŽP. Poďa−
koval členom dychovej hudby
za ich vynaložené úsilie a za−
želal im pevné zdravie, veľa
úspechov a do budúcnosti veľa
dobrých muzikantov. Zároveň
vyslovil presvedčenie, že bu−
dúcnosť dychovky je svetlá, po−
kiaľ bude mať takých kapelní−
kov, ako doteraz. S kyticou bla−
hoželaní prišli zástupcovia hu−
dobného života na Slovensku,
z regiónu a nechýbali ani kole−
govia z okolitých orchestrov.
Jednotliví gratulanti spomenuli
množstvo ocenení, ktorými sa
už naša dychovka hrdí, v tento
slávnostný okamih k nim pribudli
ďalšie. Dnes je už orchester

Pozvanie na koncert prijal aj hudobný skladateľ Adam HUDEC:
Na úvod, čo myslíte, ako čest−
ný predseda Združenia dycho−
vých hudieb Slovenska, prečo
sa dychová hudba dostáva do
úzadia?
− Nepovedal by som, že sa do−
stáva do úzadia. Určite sa však
po osemdesiatom deviatom roku
veľa zmenilo. Dychová hudba za−
čala byť považovaná určitými
ľuďmi za pozostatok a určitého
nositeľa socialistických ideí. Za−
čal prevládať názor, že ju treba
zlikvidovať. Bola to však politika
nesprávna, krátkozraká. A na
podbrezovskom orchestri, ktorý
existuje najdlhšie, sa dá krásne
dokumentovať, že od roku 1838
nepretržite šíri slovenskú kultúru
doma, i v zahraničí. Keby tento
žáner nebol životaschopný, ne−
mal určité hodnoty, iste by bol
dávno zahynul. On však žije.
Je na škodu veci, že aj verejno−
právne médiá, ktoré by mali ma−
povať kultúrne a umelecké dianie
na Slovensku, uprednostňujú ko−
merčné programy. Zaujímajú ich

Oslavná odznela po taktovkou jej autora. Foto: A. Nociarová

skôr super stars, atď... Nezazlie−
vam to komerčným televíziám,
verejnoprávna by sa však mala
viac zaujímať o základnú kultúr−
nu politiku, ktorá tu dnes chýba.
Žiadny iný žáner na Slovensku
nemá stosedemdesiat rokov, ne−
poznám súbor, orchester, ktorý
by dovŕšil také výročie. Na
dnešnom koncerte preto mala byť

banskobystrická STV a mala z
toho urobiť minimálne dvadsať
minútový dokument, ak nie
záznam z koncertu. To by ale bol
v dnešnej dobe zázrak. Ja si však
myslím, že o takýchto výročiach
sa má Slovensko dozvedieť. To
je tá naša malosť, pozeráme sa
na iných, obdivujeme, aké je všet−
ko fantastické, a to čo máme

omladený, ešte stále sú však
medzi nimi členovia, ktorí sa
môžu pochváliť dlhoročným
účinkovaním. Za päťdesiatpäť
rokov pôsobenia boli ocenení
Matúš Melicherčík a Matej Pec−
ník. Čestné uznanie dostal Jo−
zef Turis starší, nielen dlhoroč−
ný člen, ale aj bývalý predseda.
In memoriam bolo udelené
Čestné uznanie Richardovi
Bundovi staršiemu, ktorý v dy−
chovej hudbe strávil päťdesiat−
päť rokov života. Za dlhoročnú
manažérsku činnosť bol ocene−
ný Ing. Jozef Bánik a uznania
sa dostalo aj Miroslavovi Lehot−
skému, hospodárovi a archivá−
rovi, i Róbertovi Hlaváčikovi, za

dlhoročné sólistické účinkova−
nie na 1. krídlovke. Záverečné
slová vďaky patrili Predstaven−
stvu Železiarní Podbrezová, bez
ktorého podpory by sotva mo−
hol dychový orchester fungovať
bez problémov.
Súčasťou slávnostného ve−
čera bolo aj vyhodnotenie na−
šej čitateľskej súťaže, venova−
nej histórii dychovej hudby.
Celkovou víťazkou sa stala
Cecília Karasová zo zásobo−
vania, ktorej cenu − DVD pre−
hrávač − venoval riaditeľ ŽP
ŠPORT, a.s., Ján Daučík a
odovzdal ju v jeho zastúpení
Branislav Braučok.
O. Kleinová

Spevácky zbor mesta Brezna ďakuje vedeniu DH ŽP za
možnosť vystúpiť na slávnostnom koncerte k 170. výro−
čiu jeho existencie a za milé prijatie a pohostenie.

doma, treba zlikvidovať. Zúčast−
ňujem sa na rôznych európskych
kongresoch, kde sa veľa hovorí
o tejto problematike. Len v rôz−
norodej kultúrnej identite svojich
národov sa môžu rôznosti členov
Európskej únie zachovať. Nemô−
žeme jeden druhého kopírovať,
stratíme to svoje. A s tým nesú−
hlasia ani Nemci, ani Angličania,
Belgičania... a predpokladám, že
to nechceme ani my.
Je potešiteľné, že vedenie pod−
brezovských železiarní sa doslo−
va výnimočne stará o svoj orches−
ter. Veľká vďaka vám, Železiarne
Podbrezová! Bodaj by takých fi−
riem bolo na Slovensku viac.
Dvadsať rokov ste boli vedú−
cim Malokarpatskej kapely.
Máte na tie časy spomienku,
na ktorú sa nezabúda?
− Za to obdobie sme spravili
stovky koncertov na Slovensku,
v Čechách a aj množstvo v za−
hraničí, nahrali sme veľa gra−
moplatní, účinkovali v mnohých
televíznych programoch. Pekný
zážitok zostal vo mne zo Silves−
tra 1992. Robili sme silvestrovský

hudobno − zábavný program:
Hudba je len jedna, bolo to osem−
desiatminútové vysielanie pred
polnocou. Spievali sme tesne na
prelome dvoch rokov pieseň
„Neni nám súdené naveky tu zo−
stať, musíme sa v dobrom rozísť“.
O polnoci sme sa rozdelili na dva
štáty a ja na tento okamih nikdy
nezabudnem.
S Českom vás spájalo množ−
stvo vystúpení, iste sledujete
dianie aj dnes. Aká je tam si−
tuácia v rozvoji dychových hu−
dieb.
− Podobná ako u nás. Takisto
zrušili posádkové hudby, televíz−
ne relácie s dychovou hudbou
presunuli zo sledovaného času z
ČT1 na sobotu, na desiatu hodi−
nu dopoludnia na ČT2. Aj česká
televízia, žiaľ, berie tento žáner
ako nutné zlo. Existuje tam ešte
niekoľko orchestrov veľkého ob−
sadenia v okolí Ostravy, ale v
Čechách je ich už veľmi málo. Je
to dosť zložité a považujem za tra−
gédiu, že krátkozrakými rozhod−
nutiami sa snažia tento žáner lik−
vidovať.
O. Kleinová

STRANA 6
XXXXV.
„Neviem,“ odvetil pomedzi zuby. „Aneta, ne−
pokaz mu deň, prosím.“
Vskutku sa snažila prispôsobiť veselej nála−
de ostatných hostí. Časté stretnutia v Nárdy−
ho vile prispeli k tomu, že sa tak trochu po−
znali okrem Soni, ktorú im šéf úspešne zata−
joval. Anetu náhle prepadol pocit, že to nie je
len táto krásavica, čo tajil. Nemohla však so
svojím podozrením vyrukovať v tento deň, v
tejto chvíli. Daliborove rady, ponaučenia v nej
zanechali stopy. Naučila sa ovládať, vyčkať,
neprenáhliť sa.
Hostia sa postupne lúčili, s prvým súmra−
kom zostali v chate štyria. Nárdy so Soňou,
Dalibor s Anetou.
„My dnes nejdeme domov?“ prehodila Aneta
akoby mimochodom a z jej hlasu znelo po−
dráždenie.
„Prosím ťa,“ zatiahol Nárdy zjavne v alkoho−
lickom opojení, na čo Soňa sprisahanecky,
tiež nie najtriezvejšia, zažmurkala. „Čo by si
doma robila? Tu je tvoje miesto, vedľa Dali−
bora. To je pravý muž pre teba.“ Po prvýkrát
videla svojho šéfa v takomto stave a pochopi−
la, prečo Karola prezývajú Nárdy. Vzal do rúk
gitaru. „Leonárdy da Vinci,“ spieval, vybrnká−
vajúc neurčitú, pritom spevavú melódiu. „Le−
onárdy da Vinci je môj sen o viniči...“ Vôbec
mu nevadilo, že slová nemajú význam a dalo
sa to prepáčiť, lebo mal hlas nádherný. Bolo
nad slnko jasné, že to je jeho obľúbená meló−
dia, vlastne o ničom, keď – ho premôže alko−
hol.
„Myslela som, že sa dnes vrátime,“ namietla
Aneta. „Nechcem tu zostať.“
„Prečo?“ zašvitorila Soňa. „Vyspať sa máš
kde, aj s kým. No nie?“
Pri tejto poznámke sa Aneta zamračene po−
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zrela na Nárdyho. Jej tušenie sa potvrdilo.
Dávnejšie u neho vybadala snahu dať ju do−
kopy s Daliborom, pochopila, prečo jej neustá−
le vrelo odporúčal priateľovu spoločnosť. Te−
raz si bola istá, že práve on jej odopieral roz−
hovor s Michalom a ktovie, čo mu narozprá−
val v jej neprítomnosti. Najradšej by šéfovi od
srdca vynadala, v tejto situácii to však nebolo
možné.
„Mám ti za čo byť vďačná,“ obrátila sa nahne−
vane k Daliborovi. „To je fakt. Ale nemienim
svoju vďačnosť prejavovať v posteli.“
„Ani to nečakám,“ pokrútil hlavou a odložil po−
hár s vínom.
„Sprisahali ste sa proti mne,“ zaškrípala zu−
bami, ledva ovládajúc narastajúcu zlosť. „Ve−
del si, že Nárdy mi tají Michalove telefonáty a
nič si nespravil. Čo si o sebe myslíš, dočerta!“
„Brzdi, Aneta.“ Nárdy odložil gitaru. „Dalibor
o ničom nevedel. Chcel som, aby si mala vedľa
seba partnera na úrovni, nie akéhosi krívajú−
ceho Jofreya de Peyrac. Na mne sa vyzúr,
jemu daj pokoj.“
Aneta, ohúrená pokojným Nárdyho prizna−
ním, vypleštila oči. „Kto ti dal právo hrať sa na
Boha?!“ skríkla s plačom na krajíčku. „Dobre
vieš, že Michala milujem a...“
„Ty ho miluješ!“ zvýšil hlas Nárdy. „Čo on?
Miluje ťa? Nie, moja zlatá, nemiluje! Keby tomu
tak bolo, nevyženie ťa! Prestaň sa oháňať lás−
kou, ktorá neexistuje!“
„Si opitý,“ zaúpela neveriaco Aneta.
„Možno som,“ pripustil so zvrašteným čelom.
„Aj tak mám pravdu.“
„Nehádajte sa,“ zasiahla Soňa, ktorej bola ich
debata nepríjemná. „Pozri, Aneta, dnes to
nevyriešite, načo si kaziť zábavu. Odreaguj
sa, dievča, a na Nárdyho sa nehnevaj. Keď je
on šťastný, chce, aby boli takí všetci. Pustíme

si hudbu.“
Nárdyho slová o láske zanechali v Anete mu−
čivé pochybnosti. Sama si neraz kládla otáz−
ku, čo viedlo Michala k tomu, aby ju odohnal
od svojho lôžka. Skutočne v ňom nehoda za−
bila lásku k nej? Začínal sa uzdravovať a prá−
ve vtedy sa rozhodol, že ju nechce vidieť. Pre−
čo? Impulzívne vybehla na terasu. Chladný
večerný vánok ovial jej rozhorúčené čelo,
striasla sa. Vtom zacítila na pleciach teplé ruky.
„Nedotýkaj sa ma,“ povedala bez toho, aby
sa obzrela.
„Je chladno,“ skonštatoval Dalibor a prehodil
jej cez plecia sveter. Niekoľko minút mlčali,

ich vzťahu, s Michalom chcela mať deti, zo−
starnúť s ním. Z jej strany. Čo on?
Dalibor nespúšťal z Anety oči plné nepoko−
ja. To, že nevedel všetko o priateľovom jed−
naní, mu neuberalo viny na tom, že neodmie−
tol jeho nenápadnú pomoc. Ak nad tým bude
Aneta uvažovať, znenávidí ho. Mal by sa jej
poctivo priznať, čo k nej cíti, ale – pochopí to?
Včera ho obvinila zo snahy odpútať ju od Mi−
chala a svojím vyznaním by to potvrdil.
„Ospravedlňujem sa, Aneta,“ pristúpil k nej
Nárdy s dvoma pohármi vína. Jeden jej podal.
Pozrela mu do očí a nepatrne sa usmiala.
„Snáď sa to bude dať zajtra napraviť,“ vzdych−

DIEVČA S MOTORKOU
Jaroslava Núterová
Román na pokračovanie
pozorujúc tmavé nebo plné hviezd.
„V smútku bývam zlá,“ preriekla opäť.
„Všimol som si, lenže zmenila si sa.“
„Mhm, pred rokom by ma tu nikto neudržal.“
„Hej, ušla by si... na autobus alebo peši.“
„Čo mi v tom bráni dnes?“ oprela sa o stĺp.
„Nič,“ usmial sa Dalibor. „Len si prišla na to,
čo je rozumné a čo nie. Poďme dnu, celá sa
trasieš.“
Nárdyho so Soňou našli tancovať v tesnom
objatí, no oni dvaja nemali chuť na tanec. Sadli
si na pohovku a Anete nevdojak napadlo, že
v slovách šéfa by mohlo niečo byť. Doteraz
žila v láske k Michalovi, akosi jej neprišlo na
um, že by ju už nemusel ľúbiť. Venovala sa
práci, priateľom, ani na sekundu neprestala
myslieť na muža, ktorý v nej zapálil iskru tohto
citu. Bola silne presvedčená o večnom trvaní

Jedálny lístok od 1. – 7. decembra 2008

Jedálny lístok od 8. – 14. decembra 2008

Pondelok 1.12.
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Arabské kuracie prsia, ryža, šalát
Furmanské halušky
Rančerský šalát pečivo
Zapek. graham. cestoviny s karfiolom a tofu
Mufinny s čokoládou, kakao
Utorok 2.12.
Polievka: oravská fazuľová, pečivo
Vyprážané kur. stehno, zemiaky, šalát
Hov. mäso na korení, tarhoňa, šalát
Kremnický perkelt, cestovina
Sójový šalát s údenou rybou, pečivo
Brav. pečienka, dusená červená kapusta
Ryžový nákyp s ovocím
Streda 3.12.
Polievka: roľnícka, pečivo
Sečuánske morčacie prsia, ryža, šalát
Plnená paprika, knedľa
Tyrolské zemiaky, uhorka
Horehronský syrový šalát, pečivo
Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka
Cesnakové osie hniezda
Štvrtok 4.12.
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo
Zbojnícka brav. krkovička, zem., cvikla s chrenom
Morčacie soté na paprike, cestovina
Kuracie stehno so zeleninou a cestovinami
Astória – ovocný šalát so zeleninou, pečivo
Zapekaná šošovica, šalát
Zem. knedličky slivkové, mak. posýpka
Piatok 5.12.
Polievka: zem. kyslá s kôprom, pečivo
Jelení guláš, knedľa
Kurací rezeň s broskyňami, ryža, šalát
Vypráž. brokolica, zem., tatárska omáčka
Pestrý cestovinový šalát
Plnené hovädzie mäso, obloha
Šišky s džemom, kakao
Sobota 6.12.
Polievka: gulášová, pečivo
Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa
Prírodný brav. rezeň, zeleninová ryža, šalát
Nedeľa 7.12.
Polievka: zeleninová s haluškami, pečivo
Hrádocký hovädzí závitok, zem., uhorka
Kuracie soté na zelenine, slov. ryža, šalát

Pondelok 8.12.
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka
Brav. rezeň na zelenom korení, cestovina
Zem. knedličky s údeným mäsom, kapusta
Racio šalát, pečivo
Švajčiarske sój. zemiaky, uhorkový šalát
Lievance s džemom
Utorok 9.12.
Polievka: šošov. s kyslou kapustou, pečivo
Kuracie soté s čínskou zelen., ryža, šalát
Hovädzia pečienka na víne, knedľa
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka
Uhorkový šalát, pečivo
Rizoto natural so zeleninou
Orechové pečené buchty, kakao
Streda 10.12.
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo
Parmský bravčový rezeň, zemiaky, šalát
Mor. mäso na hubách, tarhoňa, šalát
Držky na diabolský spôsob, knedľa
Syrové tajomstvo, pečivo
Španielske pikantné kur. stehno, obloha
Šúľance s makom
Štvrtok 11.12.
Polievka: krúpková, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Pizza zeleninová so salámou
Windsorský šalát, pečivo
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát
Ovocný koláč, kakao
Piatok 12.12.
Polievka: francúzska, pečivo
Pečené kur. stehno s kapustou, zemiaky
Bravčový perkelt, cestovina
Talianske špagety
Mexický šalát, pečivo
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Palacinky s tvarohom a čokoládou
Sobota 13.12.
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Bravčové stehno na smotane, knedľa
Morčacie prsia so syrom a špenát., ryža, šalát
Nedeľa 14.12.
Polievka: pohronská, pečivo
Brav. krkovička na cesnaku, zem., uhorka
Kopaničiarske hov. filé, tarhoňa, šalát

la. „Bojím sa, že máš pravdu. Neviem, čo uro−
bím.“
„Zabudneš na neho,“ vyhlásil okamžite. „Kaž−
dý stratí nejakú tú lásku, o ktorej si myslí, že je
nesmrteľná. Chvíľu sa budeš cítiť zradená,
opustená, neskôr sa nad tým zasmeješ. Život
ide ďalej a ty si máš z čoho vyberať.“
...
Napriek všetkému Aneta spala dobre. Hoci
nevypila veľa vína, malo blahodarný účinok
na jej dušu. Nepršalo, zato mliečna hmla sa
vznášala na cestách a sprevádzala ich až do
Banskej Bystrice. O pol dvanástej predpolud−
ním vošla Aneta do prázdneho bytu, zatiaľ čo
Dalibor sa vrátil domov. Po výdatnej sprche si
rýchlo vyfénovala vlasy a utekala na autobus.
Pred nemocnicou zistila, že je ešte len tri−
násť hodín a pätnásť minút. S Dindovými deť−
mi sa dohovorila na pol druhú. Váhala ísť k
Michalovi sama, ktovie, ako by zareagoval,
no nebolo by lepšie, keby sa po takom dlhom
čase stretli bez svedkov?
S búšiacim srdcom vstúpila do nemocnič−
ného areálu. Z Michalovej izby sa ozývala vra−
va, výbuchy smiechu ju zarazili pred stlače−
ním kľučky. Zaklopala. Ako sa dalo čakať, ne−
počuli, teda otvorila dvere. Izba bola zaplne−
ná Michalovými bratmi s rodinami, okolo po−
stele stála Inga s Dindom a deťmi. Tina zba−
dala nesmelo stojacu dievčinu prvá.
„Aneta, konečne si prišla,“ pohla sa k nej s
pomocou bariel, no na vlastných nohách.
Nastalo všeobecné vítanie. Inga zasyčala
sestre do ucha: „Zastavili sme sa pre teba,
kde si bola?“ Neodvetila, očami našla Micha−
lovu tvár. Díval sa na ňu nezúčastnene, cu−
dzo, až ju pichlo pri srdci.
„Ako bolo na zásnubách?“ opýtal sa s nády−
chom posmechu v hlase a rodina zdúpnela.
Aneta by sa najradšej prepadla pod zem, pod
toľkými pohľadmi.
„Na akých zásnubách?“ vyštekol ostro Emil.
„Nárdy, môj šéf,“ začala Aneta neisto. „Mal
včera narodeniny a zároveň nám oznámil, že
sa o tri týždne žení.“ Tušila, odkiaľ vietor veje
a prichystala sa na tuhý boj. Iba dúfala, že
bude bojovať len s Michalom, nie s celou ro−
dinou. Vo vzduchu rezonovalo napätie.
„Čo sa medzi vami deje?“ nechápal Dindo.
„Do toho vás nič,“ odvrkol najmladší syn Emi−
la Vágnera. „Ďakujem za návštevu, majte sa.“
„Kontroluj sa, Michal,“ upozornil brata Maroš.
„Nikto z nás ti nekázal Anetu vyhnať.“
„Od koho to vieš?“ vyskočil zúrivo, no hneď
ho zadržalo niekoľko rúk.
„Viem,“ odvetil lakonicky. „A myslel som, že
to dnes dáš do poriadku. Vysvetlíš Anete, pre−
čo si to urobil, nezaslúžila si to. My teraz odí−
deme, aby si mal dosť času.“
Snúbenci osameli. Michal si ľahol na lôžko,
Aneta klesla na stoličku tesne pri ňom. Jej
túžba, chytiť svoju lásku aspoň za ruku, bola
príliš veľká na to, aby jej odolala. Neodtiahol
sa, naopak, i druhou rukou zovrel Anetine roz−
trasené prsty a zatvoril oči.
„Odpusť,“ zachripel. „Odpusť, prosím, nechcel
som, aby to takto dopadlo.“
Mlčky priložila tvár na ich spojené ruky a Mi−
chal ucítil čosi vlhké. Sťažka prehltol, no po−
dlá žiarlivosť vysušila slzy hnevu i ľútosti nad
tým, aké kruté dni im obom spôsobil. Nemo−
hol to vysloviť nahlas.
Aneta sa vystrela, nežne pohladkala jeho ble−
dé líca. „Schudol si,“ povedala tíško. „Už aby
ťa pustili, postarám sa o teba.“
„Najmeš kuchárku?“ pokúsil sa o žart.
„Naučím sa, neveríš mi?“
„O tom nepochybujem,“ zvážnel a zapichol

modré oči do jej zružovelej tváre. „Kvôli mne
si sa vzdala motorky, dlhoročného sna, kvôli
mne sa naučíš variť. Čoho si ešte schopná?“
„Kvôli tebe všetkého.“
„Čo tak vzdať sa závratnej kariéry, úspechu a
stať sa znovu kaderníčkou?“
„Ak na tom budeš trvať.“
„Nie!“ Michal sa prudko posadil. „Preboha,
Aneta, vôbec nie si zvedavá, prečo som ťa
vyhnal?“
„Pravdaže som zvedavá.“
Niekoľko sekúnd si hľadeli do očí. „Kristepa−
ne,“ zastonal, privretými očami sledoval diev−
činu, ktorej sa v tvári jasne zračila láska. Lás−
ka k nemu. „Lebo som stopercentný idiot a
blázon. Neprerušuj ma. Pred prvou módnou
prehliadkou si sa mi zdala ubehaná, unave−
ná, navyše si chodila sem. Bol som presved−
čený, že ťa to zaťažuje. Chcel som ti poskyt−
núť čas na oddych a predstúpiť pred teba,
Aneta, rozumieš? Normálne k tebe prísť na
vlastných nohách, vyobjímať ťa oboma ruka−
mi, zablahoželať. Vedel som, že keď ťa o to
požiadam, odmietneš. Chcela by si sa zúčast−
niť na mojej rehabilitácii, pomáhať mi, a ja som
chcel, aby si sa venovala práci, ktorá ťa baví,
máš v nej úspechy. Preto som sa uchýlil k tej
surovosti. Teraz si uvedomujem, akej nena−
praviteľnej chyby som sa dopustil.“
„Nie je nenapraviteľná,“ namietla Aneta. „Som
tu, Michal, budeme pokračovať tam, kde sme
prestali.“
„Telefonoval som ti,“ pokračoval ďalej. „Kaž−
dý deň. Vo firme si nebola prítomná, doma si
slúchadlo nedvíhala. Nárdy mi vždy oznámil,
že večer máš akciu. Neveril som mu, ale za−
každým našiel niekoho, kto to potvrdil. Preží−
val som hrozné chvíle, Aneta, zvlášť vtedy,
keď povedal, že ty a Dalibor Prukner, môj
najlepší priateľ, chodíte všade spolu. Aj v no−
vinách uverejňovali vaše fotografie. Myslel
som, že sa zbláznim. Potom mi to došlo. Ty
vedľa seba nesmieš mať obyčajného krívajú−
ceho vodiča autobusu, ale práve takého Da−
libora Pruknera.“
„Zbláznil si sa?“ vzlykla.
„Nie, reálne uvažujem. Ja neprestanem krí−
vať, Aneta. Predstav si, že pôjdeme na večie−
rok, recepciu. Všetci si budú hovoriť – kde
nabrala táto mladá, krásna žena Jofreya de
Peyrac?“
„Prestaň,“ plakala Aneta. „Ľúbim ťa, nevadí
mi, že budeš krívať. Dofrasa.“
„Nie si Angelika, si moderná žena.“
„Preto ťa nesmiem ľúbiť?“ utrela si slzy.
„Mysli trochu aj na mňa. Ako by som sa cítil v
tej fajnovej spoločnosti? Preto ti prajem veľa
šťastia s bezchybným partnerom.“
Michalovi pristála facka na líci ako pucka na
klin. Aneta sa napriahla na druhé zaucho, to
však už zachytil. Pevne zvieral jej útle zápäs−
tia. „Bitkou nič nezmeníš,“ zasipel. „Viem, že
si to nezaslúžiš, ale nemôžeme byť spolu,
pochop, Aneta.“
„Kam sa vytratila tvoja láska? Vari žiarliš na
moje úspechy? Nie, tomu neverím. Ty nie si
taký prízemný. Je v tom iná žena?“
„Mám ťa rád, ale nechcem ťa obmedzovať.“
„Je v tom iná žena?“ opakovala dôraznejšie.
„Zatiaľ nie. O mňa sa nestaraj, zober si Dali−
bora a majte spolu veľa detí.“
„To bolo surové! Si hnusný podliak!“ vmietla
mu zúrivo do tváre. „Zradca a darebák. Ne−
návidím ťa!“
Aneta Korestová blúdila bezcieľne po mes−
te, nevšimla si, že začalo pršať, kým nebola
úplne mokrá. So sklonenou hlavou, zmoknu−
tými vlasmi v uplakanej tvári vrážala do stĺpov
na chodníkoch. Chodci sa jej zďaleka vyhý−
bali, v domnienke, že dievčina je opitá. Napo−
kon ju zastavili mestskí policajti. „Čo sa vám
stalo, slečna? Zabudli ste, kde bývate?“
Zdvihla hlavu, akoby sa prebrala zo zlého
sna. „Koľko je hodín?“ zašepkala unavene.
„Dvadsaťtri nula päť,“ odpovedal policajt s fúz−
kami. „Chodíte tu niekoľko hodín, nebolia vás
nohy?“
„Bolia,“ zaškerila sa. „Ráno musím do práce,
dobrú noc.“
„Počkajte, nemáme vás odprevadiť?“
„Ďakujem, potrafím.“
Obaja mladí policajti sa za ňou dívali, až sa im
stratila z očí. „Človeče, vieš, kto to bol?“ opý−
tal sa ten s fúzkami. „Tá módna návrhárka,
dnes bola jej fotka v novinách. Čo tu robila tak
neskoro? Nevyzerala opitá.“
„Asi hľadala inšpiráciu,“ zasmial sa druhý a
pokračovali v obchôdzke.
(Pokračovanie nabudúce)
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Jazykové
okienko

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, bývalým
spolupracovníkom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim
drahým manželom, otcom a starým otcom
Jozefom HLÁSNIKOM z Dolnej Lehoty.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hl−
boký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj
Dychovej hudbe ŽP.
Manželka a synovia s rodinami
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a bý−
valým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim mi−
lovaným otcom, dedkom a pradedkom
Pavlom SÝKOROM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa
pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú
rozlúčku ďakujeme p. Márii Zvaríkovej, Zboru
pre občianske záležitosti pri OcÚ v Podbre−
zovej a Dychovej hudbe ŽP a.s.
Smútiaca rodina

Dňa 27. novembra uplynul rok od úmrtia nášho mi−
lovaného manžela, otca, starého otca a príbuzné−
ho
Emila SELČANA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
...
„Odišla si bez rozlúčky, tíško a navždy, v srdciach len smútok, na
duši jazvy. Nič nenahradí tvoj úprimný smiech, chýbaš nám denne
sedem dlhých liet. Chýba nám tvoj hlas, nežné pohladenie, spo−
mienka na teba nikdy nevybledne. Tam v raji nebeskom pokoj več−
ný máš, si našim anjelom, na zemi strážiš nás.“
Dňa 24. novembra sme si pripomenuli siedme smutné výročie ne−
čakaného úmrtia našej milovanej maminky, starej
a prastarej mamy
Kataríny STEINSDORFEROVEJ z Valaskej.
S láskou a vďakou spomínajú
deti Svetozár, Tatiana, Katarína, Miroslav,
Alica a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat
a sedem pravnúčat
...
Dňa 5. decembra si pripomenieme rok odvtedy, ako
nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý
otec
Martin DANIŠ
z Hronca.
S láskou spomína smútiaca rodina
...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok
v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra uplynie päť rokov, čo nás na−
vždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a pras−
tarý otec
Vojtech REIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária
a dcéry s rodinami
...
„S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plameňoch svieč−
ky sa za teba modlíme. Nemohol si tu s nami dlhšie byť, ale v
našich srdciach budeš stále žiť.“
Dňa 16. decembra uplynú tri roky, ako nás navždy
opustil milovaný manžel a starý otec
Otakar BREJZA z Piesku.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína milovaná manželka,
dcéra s rodinou a syn
...
Dňa 20. decembra si pripomenieme piate výročie
od tragickej smrti nášho milovaného manžela a otca
Mareka GRÚBERA
z Podbrezovej.
S láskou spomína manželka
a synovia
...
Dňa 29. novembra uplynie deväť rokov odvtedy, čo
nás navždy opustil
Štefan ROHÁČ z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka s rodinou a bývalé
spolupracovníčky z odboru výchovy kádrov

Najčastejšie
chyby

Foto: A. Nociarová

Jánošík
„Domovom, ktorý večer čo večer po−
skytuje mäkké lôžko z machu, nehu
čistej oblohy plnej iskrivých hviezd a
šum vetra storočných stromov. Učite−
ľom, ktorí učia rozvahe, múdrosti, bys−
trosti a láske ku koreňom, ktoré máme
v našej čarokrásnej prírode“.
Týmito slovami charakterizuje Imrich
Ľalík, riaditeľ Vojenského folklórneho
súboru Jánošík, toto profesionálne zo−
skupenie hudobníkov, spevákov a ta−
nečníkov zo Zvolena, ktorí sa predsta−
vili našim zamestnancom 19. novem−
bra v dome kultúry s programom „Ná−
vrat ku koreňom“. Do plného hľadis−
ka priniesli radosť, a na javisku vyča−
rili nielen ohňostroj rezkých ľudových
tónov, ale aj bzukot čmeliaka a trilko−

vanie vtákov, podčiarknuté zvonivým
spevom, bystrými nohami a žiarivými
farbami ľudových krojov. O vysokej
profesionálnej úrovni všetkých členov
súboru svedčili pozorné chvíle ticha,
ktoré sa striedali s neutíchajúcim po−
tleskom. Tí, ktorí prišli, naozaj nemu−
seli ľutovať. Temperamentné výkony
vykúzlili v sále atmosféru roztancova−
ných letných dní a v duši kúsok tepla,
ktoré aspoň na chvíľu dalo zabudnúť
na každodenné starosti a nepríjemné
sychravé počasie, vládnuce za dve−
rami domu kultúry. Vďaka súboru Já−
nošík si všetci odnášali spomienku na
pekný večer, obdiv k virtuóznemu
umeniu a našim ľudovým tradíciám.
O. Molčanová

Poďakovanie
Ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predsta−
venstva ŽP a.s., za neoceniteľnú pomoc pri zabezpečení
zdravotnej starostlivosti pre našu dcérku a vnučku Paulín−
ku Lócziovú z Brezna na Klinike pediatrickej onkológie a
hematológie SZÚ v Banskej Bystrici. Naše poďakovanie za
príkladnú starostlivosť patrí aj prednostke kliniky, doc. MUDr.
Eve Bubanskej a MUDr. Petrovi Mesárovi. Ďakujeme aj
všetkým, ktorí darovali krv na záchranu jej života.
Rodina Lócziová

Siedmeho príde Mikuláš
Pre deti svojich zamestnancov, vo veku od troch do dva−
nástich rokov, pripravili Železiarne Podbrezová mikulášske di−
vadelné predstavenie rozprávky „Ach, aká nádherná je Pana−
ma“. Predstavenie sa uskutoční 7. decembra o 14. hod. v DK
ŽP a.s. Záujemcovia o vstupenky sa môžu prihlásiť do 1. de−
cembra (do 10. hod.) v sekretariátoch výrobných prevádzkar−
ní a odborných útvarov.

Spomínate si ešte na gramatické
„chytáky“ v školských diktátoch?
Veru pre mnohých bol nočnou mo−
rou výr, ktorý si poletoval nad vírom
v lesnej zátočine. A čo napríklad psy
alebo psi, orli alebo orly?
Vysvetliť písanie slov výr a vír, je
pomerne jednoduché. Výr, ktorý po−
letuje, je druh sovy, a píše sa vždy s
tvrdým y. Ten druhý vír, s mäkkým i,
sa dá nazvať aj vodnou krútňavou.
Tak isto sa píše napríklad aj vírivá
vaňa, ale aj vzdušný vír − jednodu−
cho to, čo sa točí, čo víri.
Zložitejšie je to so slovami psy,
vlky, vtáky, orly. Ak chceme nájsť vý−
chodisko, musíme si pomôcť troškou
teórie. Uvedené slová sa nazývajú
podstatné mená, odborne substan−
tíva. Pomenúvajú osoby, zvieratá,
veci, vlastnosti a deje, a členia sa do
ďalších kategórií, napríklad na kon−
krétne a abstraktné, životné a neži−
votné, pomnožné, zvieracie atď. Nás
budú zaujímať zvieracie, ktoré sú tak
isto, ako všetky podstatné mená,
rodu mužského, ženského a stred−
ného. Môžu byť v jednotnom a množ−
nom čísle a skloňujú sa podľa urči−
tých vzorov. A práve tam je „pes za−
kopaný“. Niektoré zvieracie podstat−
né mená sú výnimkami z pravidiel a
skloňujú sa ako dvojtvary. To zname−
ná ako životné − podľa vzoru chlap,
aj ako neživotné – podľa vzoru
dub. A tu už väčšina z nás vie, že
mocní chlapi v množnom čísle sa
píšu vždy s mäkkým i, tak isto poľov−
nícki psi, sťahovaví vtáci (životné
podstatné meno). Ale mohutné duby
a poľovnícke psy, pestré vtáky s tvr−
dým y (neživotné podstatné meno).
A ešte jedna výnimka: ak zosobníme
„poľudštíme“ zvieracie podstatné
meno, je to vždy vzor chlap. Príkla−
dom sú Štúrovci, ktorým sa prene−
sene hovorilo smelí orli.
(O.M.)

GASTRO−
VIANOCE 2008,
sa uskutočnia
v hoteli Ďumbier
v Brezne,
v dňoch
2. a 3. decembra,
denne od 9. do 18. hod.
Výstava bude spojená
s prezentáciou
zručností žiakov Obchod−
nej akadémie
v Brezne a s predajom.

Foto: I. Kardhordová

Z komôr našich starých mám
Predám 4 ks zimných protek−
torov 175/70 R−13. Kontakt:
0903487008 alebo 645 4071
...
Prenajmem 1−izbový byt na
Šupkovej ulici v Podbrezovej.
Kontakt: 617 1477

Tradičná výstava zaváranín z ovocia, zeleniny a lesných plo−
dov bola v dňoch od 20. do 23. novembra inštalovaná v Klube
dôchodcov v Podbrezovej. Vyše dvadsať vystavovateľov na
nej prezentovalo svoju pestovateľskú a kulinársku zručnosť.
Výstavnú plochu spestrili aranžmánmi z okrasných, ale aj divo
rastúcich krov, mini exponátmi okrasných tekvíc a košíkmi
sušených húb. Viac ako stovka návštevníkov odchádzala s
námetmi na zaplnenie komory nielen chutne, ale aj vkusne.
(vk)
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Zhodnotenie jesene 2008
O zhodnotenie tohtoročnej futbalovej jesene sme po−
žiadali sekretára Futbalového oddielu ŽP Šport, a.s.,
Mariána Lauera.
Môžete, krátko pred zimnou prestáv− miestach, s minimálnym odstupom za
kou, zhrnúť doterajšie výsledky fut− lídrami tabuľky. Považujeme to, vzhľa−
balového oddielu?
dom na náš cieľ − postup do 2. ligy, za
− V týchto dňoch sa skončili súťažné dobré umiestnenie. Prvoligové žiacke
stretnutia mládežníckych mužstiev a B − družstvá si počínali rozdielne, keď
družstva dospelých. S účinkovaním mlá− umiestnenie a bodový zisk starších žia−
dežníckych tímov sme spokojní, až na kov spĺňa naše predstavy − hrať v prvej
umiestnenie A – družstva staršieho do− polovici tabuľky. Družstvo mladších žia−
rastu v 1. lige, kde sme si vytýčili za cieľ kov sa potrebovalo skonsolidovať a zo−
vyšší bodový zisk. Nešlo nám ani tak o hrať, čo sa prejavilo aj na jeho výsled−
umiestnenie, ako o počet bodov, ktorý koch a umiestnení. Nie sme spokojní a
by nám umožnil spokojnejšiu prípravu na musíme ešte vykonať mnoho práce, aby
jarnú odvetu. Budem konkrétnejší, B – tento tím naplnil naše predstavy. B –
družstvo prezimuje na 13. mieste v 2. družstvá mladších a starších žiakov, hra−
lige skupiny východ, so ziskom 17 bo− júcich v 2. lige, hodnotíme rovnako, ako
dov. Umiestnenie tímu je dobrou štarto− ich starších rovesníkov. Treba však zdô−
vacou pozíciou pred jarnou časťou sú− razniť, že v uvedených kategóriách nie
ťažného ročníka. Mladší dorast bol v 1. je našim cieľom umiestnenie, ale chce−
lige úspešnejší, ako jeho starší rovesní− me vštepiť žiakom správne futbalové
ci, a s jeho účinkovaním sme viac−me− návyky a čo najviac ich naučiť z futbalo−
nej spokojní. B – družstvá staršieho a vej abecedy. Najmladšou kategóriou sú
mladšieho dorastu, hrajúce v 3. lige, futbalové prípravky, ktoré účinkujú v 1.
skončili po jesennej časti zhodne na 2. lige prípraviek. Práve v tejto kategórii
Ženy:
BBSW Wien – ŽP 6:2 (3301:3082)
Zostava a body: J. Turčanová + E. Bábelová 504, Ľ. Listoferová 539, I.
Vaňková 497, E. Hiadlovská 506, K. Micanová 509 a G. Kuchárová 529.
Muži:
ŽP – SKC Victoria Bamberg 2:6 (3733:3753)
Zostava a body: J. Truska 623, M. Tomka 595, O. Kyselica 605, J. Pešta
658, R. Foltín 635 a J. Čalič 617.

Foto: Pavol Kűhnel

Ilustračné foto I. Kardhordová

nie sú podstatné výsledky, ale získava−
nie herných skúseností a vybudovanie
hráčskeho kádra pre potreby nášho od−
dielu.
Môžete pre posledným domácim zá−
pasom zhodnotiť aj výsledky áčka?
− Predposledný zápas jesene sme odo−

hrali na súperom ihrisku v Rimavskej
Sobote. Nedopadol podľa našich pred−
stáv. Od úvodu stretnutia sme prvých
dvadsať minút boli aktívnym a lepším tí−
mom. Vypracovali sme si dve dobré stre−
lecké príležitosti, ktoré sme však nepre−
menili. Potom sa hra vyrovnala a súper

v 33. minúte strelil náhodný gól, keď stre−
lu z 25−metrov náš brankár neudržal,
vypadla mu a aktívny Gibala získal pre
domácich vedenie. Nástup do druhého
polčasu vyšiel opäť domácim. V 47. mi−
núte zahrávali rohový kop, k odrazenej
lopte sa dostal opäť Gibala a druhý raz
prekonal hosťujúceho Hanáka. Po góle
hostia zapli na vyššie obrátky, prevzali
iniciatívu, no vážnejšie gólové príležitosti
si nevypracovali. Výnimkou bola 74. mi−
núta, v ktorej Svintek prudko po zemi
vystrelil, domáci brankár zázračne vyra−
zil loptu pred nášho Snitku, ten však
prázdnu bránu prestrelil. Tento moment
ešte mohol zdramatizovať vývoj stretnu−
tia. Domáci však zodpovedne bránili a
keďže strelili dva góly, vyhrali.
Po tomto stretnutí sme na šiestom
mieste, s minimálnymi bodovými odstup−
mi od súperov na vyšších priečkach ta−
buľky. Pred našim áčkom je posledný
zápas na domácej pôde, v ktorom priví−
tajú tento víkend súpera z Prievidze. Je−
diným cieľom tohto stretnutia je víťazstvo,
ktoré nám zabezpečí úzky kontakt so
špičkou prvej ligy a tým by boli naplne−
né aj naše predstavy o účinkovaní tímu
v súťaži.
V. Kúkolová

Vstup do Ligy majstrov 2009 nám nevyšiel
Liga majstrov 2009 v kolkoch sa
začala 22. novembra prvým kolom.
Podbrezovské ženy vycestovali za
svojimi súperkami do Viedne a muži
v domácom prostredí privítali nemec−
ké družstvo Bambergu. Oba tímy
však svoje prvé duely prehrali, čo nie
je priaznivý stav pred odvetnými zá−
pasmi 6. decembra. Vo Viedni boli od
začiatku na koni domáce hráčky, kto−
ré kontrolovali priebeh zápasu, naj−
mä vďaka nepodarenému výkonu
Turčanovej, ktorú nepodporila ani
striedajúca Bábelová. Ziskom bodu
iskierku nádeje vykresala Listofero−
vá. V druhej polovici však Vaňková
a Hiadlovská pokračovali v nevýraz−
ných výkonoch a tak stav stretnutia
pred poslednou dvojicou bol pre

naše hráčky veľmi nepriaznivý, keď
rozdiel v dosiahnutom výsledku bol
3:1 a 188 bodov. V poslednej dvojici
dokázala bodovať Kuchárová, čím
vykresala malú nádej na postup do
ďalšieho kola. Na postup je potreb−
né domáce víťazstvo 7:1, prípadne
6:2 a zisk 19 setových bodov. Zápas
mužov mal vyrovnanejší priebeh, ale
rovnaký koniec. V prvej dvojici za
Bamberg nastúpil čerstvý majster
sveta Rumun Nikolae Lupu, ktorý
predposledným hodom – desiatkou,
zdolal Jaroslava Trusku o šesť bo−
dov. Priebeh duelu naznačil, ako sa
bude celý zápas vyvíjať. Tomka so
svojim súperom nedokázal bodovať
a stav po prvej dvojici hráčov bol 0:2.
V strednej dvojici Pešta a Kyselica

bodovali, bolo to však po súboji o
každý kôl a bod obaja získali až v
úplnom závere. Stav pred poslednou
dvojicou bol 2:2 (–15 bodov), čo dá−
valo šancu na úspech, nakoľko za
Podbrezovú nastupovali Čalič a Fol−
tín. Nádeje sa vkladali najmä do Ča−
liča, ktorý má v lige na domácich drá−
hach priemer 646 bodov. Vystúpenie
v tomto zápase mu však vôbec ne−
vyšlo. Foltína dokázal súper vybodo−
vať, a tak napriek vyrovnanému prie−
behu zápasu sa z víťazstva tešili hrá−
či Bambergu. Vzhľadom k priebehu
tohto zápasu je možné, že v odvete
Podbrezová dokáže na dráhach sú−
pera zvíťaziť a vybojovať si postup do
ďalšieho kola.
O. Kyselica

 šport v skratke  šport v skratke  šport v skratke 
Slovenský pohár
Slovenský pohár v cyklokrose o Cenu
ŽP a.s. pokračoval 6. a 7. kolom v Zelen−
či a Kremnici. V obidvoch dňoch v hlav−
nej katg. mužov získal ďalšie dva body
za víťazstvá Milan Barényi, keď v Zelenči
aj Kremnici zvíťazil po sólovej jazde, s veľ−
kým odstupom od ostatných prenasledo−
vateľov. Z juniorov si dve víťazstvá pripí−
sal Matej Medveď. V Kremnici podal veľ−
mi dobrý výkon a v celkovom hodnotení
spoločnej kateg. mužov Elite U 23 a ju−
niorov bol tretí. Z kadetov sa v Zelenči
presadil Peter Štulrajter, bol druhý, a tre−
tie miesto obsadil Ondrej Glajza. Zo žia−
kov tretie miesto obsadil Šimon Vozár. Mi−
chal Donoval, ktorý bol v Zelenči druhý,
pre technické problémy preteky v Krem−
nici nedokončil.
Dňa 17. novembra sa v Holých Vrchoch
konali ďalšie preteky Českého pohára v
cyklokrose. V kateg. mužov sa na štarte
zišla takmer kompletná česká reprezen−
tácia. V technicky náročnom teréne, strie−
dali sa blatisté úseky so zamrznutými čas−
ťami trate, obsadil Milan Barényi 9. miesto.
Veľmi dobrým výkonom sa zapísal Martin
Haring, bol 17. a po prvý raz sa mu poda−

rilo zdolať v priamom súboji oddielového
kolegu a trénera v jednej osobe – Róber−
ta Glajzu, ktorý bol 22. Nečakaným víťa−
zom sa stal Jaroslav Kulhavý z tímu Mi−
chelin MTB Specilaized pred Petrom
Dlaskom.
(MM)
...
Ôsme kolo Slovenského pohára v cyk−
lokrose sa uskutočnilo 23. novembra v
Trnave. Napriek ťažkému terénu a zlé−
mu počasiu sa našim cyklistom darilo. V
mládežníckych kateg. zvíťazil starší žiak
Michal Donoval, 2. bol Šimon Vozár a 5.
Ivan Schwarzbacher. Z kadetov skončil
3. Peter Štulrajter. V hlavnej kateg. mu−
žov Elite na trati dominoval Milan Baré−
nyi, 4. bol Martin Fraňo. V kategórii U 23,
ako najlepší z našich, skončil tretí Milan
Rovňak. Z juniorov jasne zvíťazil Matej
Medveď.
P. Medveď
...
1. liga muži
ŽP C – FTC Fiľakovo A 5:3
3407:3375
Zostava a body: Herich 628, Sršeň 575,
Mihok 526, Figura 519, Petráš 562 a P.

Paulečko 592.
S dorastencom Mihokom v základnej zo−
stave si družstvo poradilo s ťažkým súpe−
rom z Fiľakova. V prvej trojici hráčov bol
priebeh v réžii domácich a stav 2:1, roz−
diel bodov +116, naznačoval jednoznač−
ný priebeh. Slabší začiatok Figuru v dru−
hej trojici, vrátil Fiľakovo do hry. Bol to však
Figura, ktorý v úplnom závere svojho vy−
stúpenia dokázal nemožným predposled−
ným hodom zraziť oboch sedliakov a po−
sledným hodom dosiahol osem a tak zís−
kal rozhodujúci piaty bod pre Podbrezo−
vú. C družstvo si udržalo piatu priečku v
priebežnej tabuľke.
Dorastenecká liga
Tatran S. N. Ves B – ŽP dorastenky 2:1
1505:1382
Zostava a body: K. Diabelková 477, D.
Kyselicová 453 a N. Kurpašová 452.
Tatran S. N. Ves A – ŽP dorastenci 2:1
1589:1530
Zostava a body: Ľ. Svitek 472, T. Dilský
475, M. Mihok 530, M. Svitek 525.
V disciplíne šprint sa stretli D. Schriffelová
s Kristínou Diabelkovou 1:2 a Martin Kvas−
nička s Michalom Svitekom 1:2.
O. Kyselica

Trofeo Citta di Lucca
Trojica podbrezovských cyklistov štartovala 23. novembra v talianskej
Lucce vo veľmi silne obsadenom cyklokrosovom podujatí Trofeo Citta di
Lucca, kat. UCI C2. V konkurencii 45 pretekárov (zo štyroch krajín) obsadil
Martin Haring v elitnej kategórii 13. miesto, so stratou +2:45 min. na víťaz−
ného Marca Fontanu. Vývoj pretekov poznačil pád cyklistov krátko po štar−
te, následne sa do čela dostala 11 členná skupina. Škoda, že Haring ostal
zablokovaný spomínaným pádom a nepodarilo sa mu udržať kontakt s ve−
dúcou skupinou. Postupne sa veľmi dobrým výkonom posúval z 22. pozície
dopredu a nakoniec nechýbalo veľa, aby si pripísal na svoje konto ďalšie
UCI body tejto sezóny. Na 23. mieste bol Róbert Glajza, 34. skončil Peter
Kupec – pretekár kategórie U 23.
(MM+foto)
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