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veľtrhoch a výstavách

Anketa na
aktuálnu tému

Testovanie moto-
rických schopností

Zdravotnícke
okienko

Bronz pre našich 
kolkárov

Aktuálne zo ŽP
Informatika

   Dňa 7. októbra 2011 sa v aule Maxima Technickej uni-
verzity v Košiciach uskutočnila slávnostná inaugurácia 
Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., za rektora Tech-
nickej univerzity v Košiciach na funkčné obdobie 2011 až 
2015. Po prevzatí insignií a rektorskom sľube predstavil A. 
Čižmár novovymenovaných prorektorov. Prorektorom pre 
vedu a výskum je prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prorek-
torom pre vzdelávanie prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., 
prorektorom pre vonkajšie vzťahy a marketing prof. Ing. 
Juraj Sinay, DrSc., a prorektorom pre  rozvoj a výstavbu 
prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

   Prelom októbra a novembra je poznačený 
nostalgickými spomienkami na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami. Na stratu blízkeho sa 
nikdy nedokážeme dopredu pripraviť a pre-
to je každá spomienka bolestná. 
   Počas sviatku Všetkých svätých a Pa-
miatky zosnulých prichádzame na naše 
cintoríny, aby sme kytičkou kvetov i pla-
meňom sviečky vyjadrili úctu  k ich preži-
tému životu.  
   Všetci sa niekde ponáhľame a preto sa 
aspoň teraz zastavme na chvíľu pri ich hro-
be, siahnime do svojho vnútra a nechajme 
sa unášať pokorou, ktorú v sebe v dennom 
zhone potláčame.
   Sviatky zosnulých sú príležitosťou aj na 
rodinné stretnutia. Nájdime si na ne čas, 
venujme svoju pozornosť aj iným. Straťme 
milé slovo s každým, s kým sa stretáva-
me a robme to nielen v tento novembro-
vý sviatok.                                                ok Jeseň vo Vysokých Tatrách                                                                                                   F: PF

Foto: Jana Šlosárová

Tam, kde sa končí život,

začína spomienka

Rektorom
Technickej univerzity
v Košiciach je opäť

Anton Čižmár

Pozývame vás na domáci zápas s MŠK Rimavská Sobota – 22. októbra o 14. hodine

Amatérska
fotografická

súťaž 2011
o lákavé ceny
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Pýtala sa: O. Kleinová             Foto: A. Nociarová

S Ing. Jozefom Urbanom, generálnym riaditeľom

Ten čas neuveriteľne letí a od 
nášho posledného rozhovoru 
uplynulo už päť mesiacov. Čo 
sa za ten čas u vás udialo?
   - Blíži sa koniec roku 2011 
a to je pre ŽP Informatika ob-
dobie, kedy predkladá dozor-
nej rade vyhodnotenie plnenia 
stratégie rozvoja informačných 
systémov za obdobie 2009 až 
2011 a pripravu-
je stratégiu rozvo-
ja na najbližšie tri 
roky. Jednou z novi-
niek bude zriadenie 
nového organizač-
ného článku: odbor 
riadenia produktov, 
od ktorého si do bu-
dúcnosti sľubujeme 
výrazné zlepšenie marketingu 
a predaja našich strategických 
produktov. Pre zamestnancov 
pripravujeme nový model zdo-
konaľovania sa v anglickom ja-
zyku. To je len niekoľko bodov z 
pripravovanej stratégie. Verím, 
že na predstavenie nových cie-
ľov budeme mať vo vašom mé-
diu ešte priestor.  
   V priebehu uplynulých me-
siacov sme sa zapojili do dvoch 
významných tendrov, stá-
le čakáme na ich vyhodno-
tenie. Z projektov realizova-
ných pre dcérske spoločnos-
ti by som vyzdvihol blížiacu sa 
finálnu fázu projektu realizova-
ného pre spoločnosť ŽP EKO 
QELET a ŽIAROMAT KALINO-
VO. V ŽĎAS a.s. sme ukončili 
realizáciu rozsiahleho systému 
pre podporu obchodu a expe-
dície. Do konca roku pripravu-
jeme modernizáciu techniky pre 
používanie videokonferenčných 
hovorov. To je v skratke prie-
rez hlavných aktivít za posled-
né mesiace.
Je niečo nové v projekte pre-
pojenia spoločností ŽP GRO-
UP?
   - Na základe rozhodnu-

O významných projektoch uplynulých,
ale aj budúcich mesiacov

tia vedenia ŽP a.s. sa projekt 
začne realizovať v spoločnos-
ti PIPEX SK. V tomto mesiaci 
začína implementácia základ-
ného modulu SAP pre spoloč-
nosť PIPEX SK. Cieľom je v pr-
vom rade nahradiť stávajúci in-
formačný systém k 31. decem-
bru 2011 a postupne v priebehu 
budúceho roku pripájať špeci-

álne moduly z diel-
ne ŽP Informatika 
tak, ako boli defino-
vané v zadaní pro-
jektu. Jedným z nich 
je modul realizova-
ný projektom: „Sle-
dovanie nákladov na 
výrobok“, ktorý sme 
tento mesiac uviedli 

do skúšobnej prevádzky v pre-
vádzkarni ťaháreň rúr.
Ako pokračujete s inštalá-
ciou informačných tabúľ s 
dotykovou obrazovkou?
   - Pilotná inštalácia bola rea-
lizovaná v prevádzkarni ťaháreň 
rúr. Poskytuje informácie o dia-
ní v prevádzkarni, smerniciach 
a dokumentoch. Do konca roku 

máme v pláne osadiť tabule aj 
vo valcovni bezšvíkových rúr a 
oceliarni. Ide o prvú etapu ich 
využitia, to znamená, bez au-
torizovanej interaktívnej komu-
nikácie.
Aké sú ohlasy z testovania 
FIRIS-u?
   - Ukázalo sa, že FIRIS–Fi-
remný informačný systém nie je 
len software – jeho používaním 
sa zavádza nový štýl riadenia. 
Používatelia sa musia podriadiť 
nemenným pravidlám: 
- udalosť musí byť zaevidova-
ná,
- musí mať stanovené úlohy,
- musí byť zaznamenaný vý-

kon, ktorým bola úloha splne-
ná. 
Testovať FIRIS na vymysle-
ných dátach je pre používate-
ľov nepraktické a časovo ná-
ročné. Oveľa efektívnejšie je 
nasadiť ho do ostrej prevádzky 
pre vybrané udalosti a dôsled-
ne vyžadovať jeho používanie. 
Úplný prínos je totiž možné sle-
dovať len po určitom časovom 
úseku – minimálne 2 až 3 me-
siace. Na základe tohto pozna-
nia pripravujeme novú stratégiu 
marketingovej kampane.
Mládež je vašou „srdcov-
kou“. Čím sa môžete pochvá-
liť v tejto oblasti činnosti?
   - Pokračuje tradičná spolu-
práca s SG ŽP a a SSOŠH ŽP 
– implementovali sme pre nich 
dochádzkový a stravovací sys-
tém. Aj v tomto školskom roku 
plánujeme spolupracovať s ve-
dením školy minimálne v takom 
rozsahu, ako po minulé roky. Už 
tradične aj tento rok sme uspo-
riadali letné študentské kem-
py, kde cítime vytvárajúci sa 
potenciál pre našu firmu. Roz-

širujeme spo-
luprácu s vy-
sokými škola-
mi, mimo  UMB 
Banská Bystrica 

sme oslovili katedry informati-
ky v Žiline, Košiciach a Brati-
slave. Do konca roku 2020 do-
siahne dôchodkový vek v našej 
spoločnosti 20 zamestnancov. 
Je to takmer jedna pätina. Mu-
síme nájsť spôsob ako zabez-
pečiť plynulú obmenu špecialis-
tov bez ohrozenia chodu infor-
mačného systému. Presvedči-
li sme sa, že najefektívnejšia je 
cesta spolupráce so strednými 
a vysokými školami, periodic-
ká príprava študentov prostred-
níctvom vzdelávacích kem-
pov, bakalárskych a diplomo-
vých prác. 

O. Kleinová

Mária ZÁZRIVCOVÁ,
ťaháreň rúr
   - Hoci teraz robím na jednu zme-
nu, bola som zvyknutá robiť aj vo 
viaczmennom pracovnom režime 
a preto na môj organizmus táto zme-
na nejako zvlášť nepôsobí a neva-
dí mi to.

Zimný čas sa začne
30. októbra

O niekoľko dní prechádzame na zimný čas. Sys-
tém, ktorý vymyslel koncom 18. storočia ame-
rický vedec Benjamin Franklin mal naučiť ľudí 
chodiť spať skôr  a lepšie využívať denné svetlo. 
Jeho nápadom sa v roku 1916 inšpirovali niekto-
ré európske krajiny vrátane Rakúsko – Uhorska. 

Na Slovensku sa letný čas zavádzal od začiatku minulého sto-
ročia trikrát a vždy to súviselo s energetickou krízou. Už vyše 
troch desaťročí platí nepretržite. Pôvodne mal posun podľa smer-
nice EÚ platiť do roku 2011, v súčasnosti je časový rozpis na ďal-
ších päť rokov. Existujú rôzne názory na pre a proti. Zaujímavé 
je poznanie švédskych vedcov, ktorí prišli s objavom, že takzva-
ný zimný čas dokonca prospieva ľudskému srdcu. Sú však aj ná-
zory, že posun pôsobí na biorytmus a narúša ľudskú psychiku.

Ako na vás pôsobí prechod
z letného času na zimný?

Jozef MONDL,
ŽP Gastro servis, s.r.o.
   - Na mňa nijako. Vôbec to ne-
vnímam ako nejakú zásadnú zme-
nu, dokážem sa prispôsobiť, nemám 
s tým žiadny problém.

Kazimír KOKAVEC,
centrálna údržba
   - Ja prechod z letného na zimný 
čas pociťujem ako zmenu a myslím, 
že to narúša aj biorytmus. Trvá aj dva 
týždne, kým sa organizmus tejto zme-
ne dokáže prispôsobiť. Mne by viac 
vyhovovalo, keby to bolo zrušené.

Jozef AUXT,
ťaháreň rúr
   - Nie, vzhľadom na to, že robím 
na štyri zmeny, na mňa prechod na 
zimný či letný čas nevplýva. Neviem 
posúdiť či to prináša nejaký efekt, ale 
prispôsobiť sa musíme.

Soňa PEŤKOVÁ,
ťaháreň rúr
   - Ja to nevnímam ako problém, ro-
bím na tri zmeny, pri tomto kolobehu 
sa človek dokáže hneď prispôsobiť. Aj 
doma to neprežívame ako niečo čo by 
narúšalo chod našej domácnosti.

Jozef BAKA,
SSOŠH ŽP
   - Ja s tým problém nemám, ale 
myslím si, že tieto posuny času sú 
úplne zbytočné. Nie som celkom pre-
svedčený, že to prináša konečný po-
žadovaný efekt.

Informačná tabuľa s dotykovou obrazovkou v ťahárni rúr.                              Foto: I. Kardhordová
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    V dňoch 28. septembra až 
3. októbra 2011 sa uskutoč-
nila výstava Autosalón Nit-
ra, kde okrem noviniek z au-
tomobilového priemyslu do-

NA VÝSTAVÁCH
A VEĽTRHOCH

   Na brnianskom výstavisku prebehla v dňoch 3. až 7. októb-
ra 2011  najväčšia veľtržná akcia roku – už 53. ročník Medziná-
rodného strojárskeho veľtrhu (MSV). O najvýznamnejšiu pre-
hliadku priemyselných technológií v stredoeurópskom regióne 
bol tohto roku zvýšený záujem vystavovateľov. Rozsah veľtrhu 
do istej miery kopíruje vývoj v jednotlivých odvetviach. Keď sa v 
rokoch 2009 a 2010 na MSV negatívne prejavil prepad svetové-
ho dopytu po kovoobrábacích strojoch, teraz veľtrh naopak ťažil 
zo stabilizácie ekonomiky a priemyselného oživenia. 
   Medzi vystavovateľmi nechýbali lídri jednotlivých priemy-
selných odvetví. Medzi hutníckymi firmami dominovala, ako 
už každoročne, expozícia spoločností Železiarne Podbrezová 

Group. Expozícia v znamení osláv 60. výročia založenia dcér-
skej spoločnosti ŽĎAS, zároveň prezentovala ponuku výrobkov 
Železiarni Podbrezová a.s., určených výrobcom z odvetia hyd-
rauliky a pneumatiky.
   Množstvo stretnutí a rokovaní, ktoré absolvovali členovia ve-
dení a obchodníci našich výrobných a obchodných  spoločností, 
prispelo nepochybne k upevneniu vzťahov a porozumeniu po-
žiadavkám našich zákazníkov a obchodných partnerov.       
   Sme presvedčení, že naša účasť na MSV Brno bola vhod-
ným príspevkom k napĺňaniu obchodných zámerov všetkých 
spoločností združených pod značkou Železiarne Podbrezo-
vá Group.

Na 53. MSV v Brne

   V dňoch 25. septembra až 1. októbra 2011 sa spoločnosť Že-
leziarne Podbrezová predstavila na Medzinárodnom technic-
kom veľtrhu v bulharskom Plovdive. Veľtrh so 67 ročnou tradí-
ciou  je najvýznamnejším priemyselným podujatím v krajine, aj 
na Balkáne. Na tohtoročnom veľtrhu sa predstavilo takmer  de-
väťsto vystavovateľov zo štyridsiatich štyroch krajín.

Ing. M. Adamčák, PhD

Na Medzinárodnom
veľtrhu v Plovdive

ŽP EKO QELET a.s.
na Autosalóne v Nitre

stali priestor aj spracovate-
lia starých vozidiel, ktorí v 
stánku Recyklačného fondu 
v pavilóne M4 prezentova-
li spôsoby ich spracovania.

    Dňa 29. septembra 2011 
využila príležitosť aj spoloč-
nosť ŽP EKO QELET a.s, 
ktorá patrí k popredným au-
torizovaným spracovate-
ľom starých vozidiel a vyu-
žíva najefektívnejší spôsob 
spracovania – šrédrovanie.  
Táto metóda umožňuje úpl-
ne spracovať danú komoditu 
za zhruba jednu minútu. 
    Staré vozidlá vykupuje 
spoločnosť ŽP EKO QELET 
a.s  prevažne na strednom, 
západnom a južnom Sloven-
sku v 26 strediskách, kto-
ré sama vybudovala a ďa-
lej svoju sieť zberných miest 
rozširuje. Táto rozsiahla 
sieť v daných lokalitách rieši 
otázku čo so starým vozidlo 
po skončení jeho životnosti.
    Odlišnosť spoločnosti ŽP 
EKO QELET a.s, od ostat-
ných autorizovaných spra-
covateľov je daná tým, že 
staré vozidlo dokáže vo 
vlastnej réžií vykúpiť, pre-
praviť do spracovateľské-
ho zariadenia, ekologicky 
odobrať nebezpečné čas-
ti a kvapaliny a úplne spra-
covať na technologickej linke 
Shredder - uzavretým cyk-
lom od výkupu až po úplne 
spracovanie.
    Možnosti a prostriedky, 
ktoré spoločnosť ŽP EKO 
QELET a.s. má a využíva v 
oblasti zberu a spracovania 
starých vozidiel ju radia me-
dzi spoločnosti, ktorým nie je 
ľahostajné životné prostre-
die a jeho ochrana.
Ing. V. Ryšavý, obch. riaditeľ

Foto: J. Šindelka
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   Dňa 11. októbra 2011 sa študenti SG a SSOŠH zúčastni-
li školskej exkurzie v Oswienčime. Navštívili dva koncen-
tračné tábory. Zajatecký tábor Auschwitz I, pôvodne poľ-
ské delostrelecké kasárne, slúžil počas 2. svetovej voj-
ny ako administratívne centrum celého komplexu táborov 
okolo mesta. Od neho asi 3 km vzdialený Auschwitz II Bir-
kenau, ktorý sa nachádza v dedinke Brezinka. Bol najväč-
ším vyhladzovacím táborom v dobe nacizmu.

Posunuli sme sa
opäť dopredu

   Fény, staré mobilné 
telefóny, elektronické 
hračky a iný elektro-
odpad už od minu-
lého školského roku 
nehádžu študenti 
našich škôl do kon-
tajnera na odpad. SG 
ŽP a SSOŠH ŽP sa zapojili 
do medzinárodného projektu 
RECYKLOHRY, v ktorom je v 
súčasnosti zaregistrovaných 
vyše tisíc škôl z Českej re-
publiky a Slovenska. Cieľom  
tohto projektu je zvýšiť envi-
ronmentálne povedomie štu-
dentov a poukázať na nevy-
hnutnosť separácie odpadu. 
Úlohou škôl a študentov je 
vyseparovať čo najviac elek-
trozariadení, ktoré sa zhro-
mažďujú v špeciálnych kon-
tajneroch v škole a vypraco-
vať súťažné úlohy zadané cez 
internet. Za každú úlohu a ki-
logram nazbieraného elek-
troodpadu je škole pridele-
ný určitý počet bodov. Orga-
nizátori Recyklohier  pripra-
vili pre zapojené školy kata-
lóg odmien, v ktorom je mož-
né vymieňať nazbierané body 

   Doposiaľ spoločnosť ŽP EKO 
QELET a.s. vykonávala mera-
nie rádioaktivity ručnými prístroj-
mi. V súvislosti s rozvojom bez-
pečnosti práce, ochrany zdra-
via, životného prostredia a spo-
ľahlivosti merania investuje spo-
ločnosť aj do stacionárnych de-
tekčných systémov na meranie 

V uplynulých dňoch sa začalo tes-
tovanie zamestnancov obsluhujú-
cich výrobné zariadenia. Opýta-
li sme sa vedúceho personálneho 
odboru JUDr. Radima Kochana: 
O aké testovanie ide?
    - Testovanie senzomotoric-
kých schopností našich zamestnan-
cov sa vykonáva cez novo zakúpe-
ný psychologicko-diagnostický sys-
tém „PDS-5P“, ktorý vo svojom zá-
kladnom variante obsahuje tri druhy 
testov. Determinačný test je určený k 
vyšetreniu senzomotorických reakcií 
prostredníctvom zvukových a obra-
zových podnetov. V praxi sa využíva 
väčšinou na testovanie rýchlosti re-
akcie obsluhy strojov, je ale vhodný 
aj na testovanie vodičov. Vigilančný 
test je určený pre osoby vykonávajú-
ce monotónnu, ale na pozornosť ná-
ročnú činnosť, pri ktorej sa vyžadu-
je schopnosť dlhodobého sústrede-
nia. Test reakčného času je určený k 
rýchlemu zisteniu reakčného času na 
jednoduchý, optický alebo zvukový 
podnet, pričom podnety sa zobrazujú 
v náhodne zvolenom čase. Systém 
PDS-5P je koncipovaný ako mo-
bilná jednotka, ktorú tvorí klávesni-
ca a pedále, pričom tieto sa dajú pri-
pojiť k ľubovoľnému počítaču či no-
tebooku prostredníctvom USB portu.
Na čo poslúžia výstupné para-
metre?
    - Systém PSD-5P bolo vyvi-
nutý predovšetkým ako zariade-
nie umožňujúce meranie schopností 
a výkonnosti zamestnancov pri ob-
sluhe strojových zariadení a riade-
ní motorových vozidiel – profesií, pri 
ktorých sa kladie dôraz na schop-
nosť zamestnancov udržať dlhodo-
bú pozornosť pri rutinných činnos-
tiach. V súčasnosti prebieha v našej 
spoločnosti testovanie zamestnan-
cov predovšetkým z výrobného úse-
ku (napr. profesie riadič pretlačova-
cej stolice, riadič odvalcovačky, tavič 
operátor, žeriavnik a i.), pričom za-
mestnanci absolvujú všetky tri vyššie 
uvedené typy testov. Pri uvedených 
profesiách je schopnosť dlhodobé-

ho sústredenia a pozornosti nao-
zaj nevyhnutná, v opačnom prípade 
sa úmerne zvyšuje riziko poškodenia 
zdravia zamestnancov v dôsledku 
úrazu a prípadne poškodenie strojo-
vého zariadenia. Preto je možné, že 
po ukončení testovania a následnom 
vyhodnotení testov niektorých za-
mestnancov zvážime, či nie je vhod-
né preradiť dotknutého zamestnanca 
na inú, pre neho vhodnejšiu profesiu, 
t.j. tam, kde je riziko úrazu a spôso-
benia škody minimálne.
A čo hovoria psychológovia Mgr. 
Dominika Barabášová a Mgr. Vla-
dimír Škultéty?
Môžete nám priblížiť pojem psy-
chomotorické schopnosti?
    - Je to cieľavedomé ovláda-
nie všetkých svalov buď na podnet 
zmyslových podnetov, alebo na zá-
klade vôľových podnetov. Cieľave-
domé ovládanie svalov je koordino-
vané prostredníctvom činnosti nižšej 
a vyššej nervovej sústavy. Inak po-
vedané, ide o ovládanie  rúk, nôh, 
otáčanie hlavy a trupu na základe 
reflexov, alebo v zložitejších situá-
ciách vplyvom myšlienkových pro-
cesov. Psychomotorické schopnos-
ti si človek buduje počas svojho ži-
vota a po narodení ich cieľavedome 
trénuje – rozvíja, zdokonaľuje, cvi-
čí. Najdôležitejším obdobím pre roz-
voj psychomotorických schopnos-
tí je obdobie hneď po narodení až do 
štvrtého, piateho roku života. Neskôr 
už nie je možné plnohodnotne rozví-
jať tieto schopnosti. Psychomotoric-
ké schopnosti sú základom pre rozu-
mové schopnosti,  niekedy tiež na-
zývané inteligencia. 
   Pre potreby firmy meriame schop-
nosť jedinca reagovať na rôzne pod-
nety. Zisťujeme čas, za ktorý testo-
vaná osoba dokáže správne zare-
agovať na podnet svetelného ale-
bo zvukového charakteru. V psy-
chologickom vyšetrení sledujeme aj 
schopnosť udržať pozornosť pri vy-
konávaní monotónnej, jednotvár-
nej činnosti. Je to veľmi dôležitý pa-
rameter v práci všetkých operátor-

ských profesií (vodič motorového 
vozidla, riadič výrobného zariadenia, 
žeriavnik, rušňovodič a iné profesie).
Čo ich ovplyvňuje?
   - Všetky ľudské psychomotoric-
ké schopnosti závisia na genetike – 
to, čo človek zdedí od svojich pred-
kov a na prostredí, v ktorom v det-
stve vyrastá, teda na riadenom roz-
voji, stimulácii a tréningu. V priebehu 
života, avšak, môžu ovplyvniť schop-
nosť reagovať na podnety niektoré 
ochorenia najmä pohybového apa-
rátu,  nervové poruchy ovplyvňujúce 
hybnosť jednotlivých orgánov i ďalšie 
iné ochorenia. Z psychických pro-
cesov sú najdôležitejšie pre správ-
ne fungovanie psychomotoriky práve 
pozornosť, únava (aj vplyvom intoxi-
kácie) a motivácia. Základným ne-
prekonateľným obmedzením je ľud-
ský nervový systém a jeho rých-
losť šírenia vzruchu a útlmu po ner-
vových vláknach. Inak povedané, 
rýchlosť akou sa šíri informácia zo 
zmyslového orgánu do nervového 
centra, dĺžka spracovania informácie 
v nervovom centre (mozgu) a pre-
nos z nervového centra do výkon-
ného orgánu (svalu). Neurofyziolo-
gickými meraniami sa zistilo, že ten-
to čas nie je možné skrátiť pod 1,5 
až 1,6 sekundy pri procesoch roz-
hodovacieho typu – to sú biologic-
ké hranice ľudských psychomotoric-
kých schopností.
 Čo spôsobuje ich zníženie?
   - Na zníženie psychomotorických 
schopností a vôbec schopnosti rea-
govať má vplyv veľmi veľa faktorov. 
Ako sme už spomenuli, sú to ner-
vové poruchy a choroby, psychické 
choroby (napr. depresia), rôzne in-
toxikácie – alkohol, ale aj lieky proti 
bolesti, únava – vyčerpanosť po dlh-
šej práci, stres – napríklad časového 
typu (sledovanie veľa úloh súbež-
ne), rôzne poruchy pozornosti, úra-
zy vyššej, ale aj nižšej nervovej sú-
stavy, ochorenia pohybového apa-
rátu rôznej etiológie a celý rad ďal-
ších príčin. 

ok

rádioaktivity, ktoré sú tvorené 
dvojicou veľkoplošných detek-
torov s príslušnou elektronikou. 
Medzi spoločnosťami zaobe-
rajúcimi sa predajom a spra-
covaním kovového odpadu je 
projekt ojedinelý a v zmysle tr-
valého zlepšovania podľa no-
riem ISO potrebný. Dva také-

to stacionárne systémy značky 
LUDLUM Model 375P-1000V 
boli v súčasnosti inštalované 
v stredisku Hliník nad Hronom. 
Monitorovacie stanice sú osa-
dené na automobilovej aj že-
lezničnej váhe. Detektory majú 
v zadnej časti inštalované do-
datočné oceľové tienenie pre 
zvýšenie citlivosti. Meranie sa 
spúšťa senzormi prítomnos-
ti vozidla. Týmto projektom sa 
spoločnosť ŽP EKO QELET 
a.s. posunula medzi najvy-
spelejšie spoločnosti v oblas-
ti spracovania kovového od-
padu.

Ing. M. Vlček, ekonom. riaditeľ

Aj takto predchádzame riziku
poškodenia zdravia

Medzinárodný projekt aj
v našich školách

za športové potreby, 
elektroniku, školské 
a výtvarné pomôcky. 
   Za uplynulé ob-
dobie sme spoloč-
ne vyseparovali 275 
kg elektrozariade-
ní a študenti vypra-

covali 3 súťažné úlohy, za čo 
nám bolo pridelených vyše 
1500 bodov. Body je možné  
zbierať až do júna 2013. Pro-
sím všetkých, ktorým záleží 
na životnom prostredí a chcú 
podporiť dobrú myšlienku a 
neposlednom rade aj naše 
školy, aby priniesli alebo po 
svojich deťoch poslali drobný 
elektroodpad do školy.
   Súčasťou výchovnovzde-
lávacieho procesu v našich 
školách je aj environmentál-
na výchova, ktorá je priebež-
ne začleňovaná do vyučova-
nia všetkých predmetov. Na-
šou snahou je študentov nie-
len vzdelávať, ale aj vycho-
vávať a budovať u nich pozi-
tívny vzťah k prírode. 

Mgr. Magda Rusková,
koordinátor ENV

Zaujímavé, ale deprimujúce

V utorok ráno o pol ôsmej sme 
vyrazili z Brezna. Dlhá 5-ho-
dinová cesta bola veľmi únav-
ná, ale oplatila sa. Po príchode 
na miesto sme mali prestávku, 
po ktorej sme spolu so sprie-
vodkyňou prešli najskôr prvý 
a potom, s menším presu-
nom autobusom, aj druhý tá-
bor. Prehliadka bola zaujíma-
vá, no miestami až deprimu-
júca. Výklad sprievodkyne nás 
vo všeličom poučil a ozrejmil 
nám strašnú dobu, v ktorej by 
sme nechceli prežiť ani jeden 
deň. Exkurzia v nás zanecha-

la veľa emócií, na ktoré len tak 
ľahko nezabudneme, preto-
že priestory, exponáty či foto-
grafie boli skutočné a aj vďaka 
nim sme sa vedeli aspoň troš-
ku vžiť do situácie ľudí, ktorí si 
zažívali to peklo každý deň. 
Počas prehliadky sme si obo-
hatili svoje poznatky z dejepi-
su a uvedomili sme si, že pria-
teľstvo, láska, pomoc a úcta k 
ľudskému životu sú tým naj-
podstatnejším a najdôležitej-
ším, čo máme a s čím môže-
me každý deň počítať.

J.A, M.V
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Jaroslava Núterová
ZVONY

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokračovanie z minulého čísla)
„Určite,“ vyprskla znechutene 
Beáta. „Tvrdí, že si dával pozor, 
ale ja som okrem neho s nikým 
nebola.“
„Čože? On to chce odškriepiť?“
„Nie,“ vzdychla zelenooká siré-
na a pohodila plavou hrivou. „Má 
chorú manželku, nemôžem te-
raz od neho chcieť, aby ju opustil. 
Taká potvora až zasa nie som.“
„Ale Dávida by si kľudne...“
„Je slobodný,“ zahriakla ju namo-
súrene. „Akurát nie som jeho typ 
a ten jeho dom, nevedela by som 
v ňom bývať, je otrasný. Neviem, 
či si to decko nechám, perspek-
tíva slobodnej matky ma vôbec 
neláka. Čo myslíš?“
„Nič,“ pokrčila Rina plecami. Vy-
sloviť úsudok nahlas pred Beá-
tou značilo isté nebezpečenstvo. 
To si rovno mohla zobrať zapnu-
tý mikrofón mestského rozhlasu.
„Počuj, Rina, ja viem aká som, čo 
sa o mne hovorí. Lenže v skutoč-
nosti...“ Beáta si rozpačito hrýz-
la spodnú peru, očami plnými 
sĺz behala po miestnosti. Rina si 
spomenula na nedávny trapas 
spôsobený Beátinou žiarlivosťou. 
„Neverila som, že sa mi to naozaj 
môže stať a Peter si ďalšie dieťa 
neželá. Dočerta.“
„Prečo to hovoríš práve mne?“ 
spýtala sa Rina tíško.
„Lebo si ...“ Beáta sa zarazila. 
Utrela si o plece dve slzy a mier-
ne na kolegyňu zagánila. „Si ako 
dobrá víla z rozprávky, vždy milá, 
ochotná každého vypočuť a ja 
som to niekomu potrebovala po-
vedať. Chápeš? A nepôsobíš iba 
na mňa takto.“
„Naozaj?“ zasmiala sa Rina. 
„Mala som dojem, že ma skôr ne-
návidíš.“
„To nie je nenávisť,“ opravila ju 
Beáta s úškrnom. „To je obyčajná 
žiarlivosť. Ale v tej scénke u Bíre-
ša si bola fantastická, mala som 
chuť zatlieskať ti.“
„Tlieskať sa bude o hodinu a vy 
dve si tu pokojne klebetíte,“ vy-
rušil ich Marián, riaditeľov zá-
stupca. 
   Celých osemnásť mesiacov, 
čo je zamestnaný v Ďumbieri, si 
brúsi zuby na Rinu Jergelovú. 
Statočne odolávala jeho nadbie-
haniu z jednoduchého dôvodu. 
Pri prvom stretnutí ju surovo priti-
sol o stenu so slovami: „Za koľko, 
dievča?“ „Za osem rokov basy, 
chlapče,“ odvetila vtedy nebo-
jácne a opätkom mu z celej sily 
dupla na priehlavok ľavej nohy. 
Vzhľadom k tomu, že mal ktovie 
prečo rozšnurované poltopánky, 
to bol dosť úmerný trest.
   Keď sa o chvíľu zišli v riadite-
ľovej kancelárii, tváril sa, akoby 
ju videl prvý raz. S ospravedlne-
ním sa neponáhľal, no dlhé me-
siace z nej nespúšťal zrak. Občas 
to bolo veru pre Rinu nepríjemné, 
ale rýchlo ho prekukla. Chcel ju 
znemožniť. Vďaka tvrdej výcho-
ve starej mamy a náhodnej po-
moci ostatných sa mu to nedarilo. 
Zmenil taktiku. Začal Rine otvo-
rene dvoriť, správal sa galantne, 
dokonca našiel slová na ospra-
vedlnenie.
„Vieš, Rina, netušil som, že patríš 

k personálu. Prepáč 
mi moje chrapúnske 
správanie, viac sa to 
nestane.“
   Stalo sa o dva dni. 
Tento raz bolo obe-
ťou mladučké diev-
ča, ktoré vypomáhalo v kuchyni. 
Rina hľadala Beátu a natrafila na 
nechutné Mariánovo naliehanie. 
Vyplašená dievčina chcela zute-
kať, ale Rina ju zadržala.
„Pán zástupca ti dá malé od-
škodné. No,“ obrátila sa k za-
mračenému mužovi. „Alebo prí-
dete radšej o miesto?“
„Nič nechcem,“ šeplo dievča 
a zmizlo.
„Mali by ste sa liečiť, ste chorý,“ 
odporučila mu Rina a Marián pr-
výkrát pocítil silu jej modrých očí.
„Si smiešna, nikto ti neuverí,“ po-
vedal arogantne.
„To, že máš tridsaťpäť rokov, 
striebro na sluchách a vysoko-
školské vzdelanie nič nezname-
ná. Prečo sa neoženíš, keď ti sex 
tak veľmi chýba?“
 „Bol som ženatý.“ Tmavé oči 
sa zastreli smútkom, ale sán-
ky mu behali v potláčanom hne-
ve. „Tomu ty nerozumieš, si prí-
liš mladá.“
 „Skús mi to vysvetliť,“ pobádala 
ho vážne.
„Škoda, že som ťa nepoznal 
skôr,“ prižmúril oči, ruky zalo-
žil na hrudi a o dva kroky po-
stúpil k Rine. Necúvla. Pár se-
kúnd si hľadeli do očí. „Nie som 
žiadny sexuálny maniak, Rina. 
Viem, teraz mi ťažko uveríš, ale je 
to tak. Časy, kedy som mal chuť 
na pomstu, sú dávno za mnou,  
a dnes, dofrasa, načo ti to ho-
vorím! Kukáš na mňa nevinný-
mi okáľmi a človek, ktorý možno 
sám potrebuje pomoc, má zra-
zu nutkanie teba ochraňovať, po-
máhať ti, urobiť všetko pre to, aby 
si sa usmiala. Doparoma, veď ty 
ma normálne paralyzuješ, vieš 
o tom? Pomerme sa, Rina, ne-
túžim patriť medzi tvojich nepria-
teľov.“
„Pokiaľ viem, nemám nepriate-
ľov,“ povedala bez úsmevu.
„Veľa som o tebe počul. Ľudia ti 
pripisujú schopnosti malej dob-
rej Bielej čarodejnice z rozprávky 
o princeznej Fantaghiro.“
„Som obyčajné dievča dvadsia-
teho storočia, nie bosorka.“
„Tie zvláštne schopnosti ti fakt 
nemožno uprieť,“ vzdychol Ma-
rián. „Muž, ktorému budeš patriť, 
si svoje šťastie uvedomí vo chví-
li, keď ho opustíš. Navždy opus-
tíš Rina a jeho život prestane mať 
zmysel. Bude preklínať osud, že 
mu nedoprial zomrieť skôr ako 
tebe.“
„O čom to rozprávaš, prosím ťa?“
„Pôsobíš sugestívne.“ Marián sa 
usmial v snahe zľahčiť trochu 
vážne slová. „Ide o to, či budeš 
mať dosť síl bojovať proti zlu. Čaro 
dobra neplní vždy svoju funkciu.“
    Od tohto rozhovoru uplynul viac 
než rok. Nedá sa povedať, že by 
vzťah Riny a Mariána bol bohvie-
ako priateľský. Inak, ako služob-
ne sa nestretávali, zdalo sa jej, 
že ani jeden z nich po kamarát-
stve netúži. Rine sa však dostali 

do uší Mariánove slová, ktoré vy-
jadrovali jeho úctu a obdiv k mla-
dému dievčaťu. O ňom vedela iba 
toľko, že bol desať rokov ženatý, 
manželku s dvoma dcérami ne-
chal kdesi na západnom Sloven-
sku. Dôvod jeho rozvodu zostal 
neznámy.
     Beáta sa teda vrátila na pó-
dium a Rina chcela pokračovať 
v ukladaní kvetov na stoly. Lenže 
Marián jej ich zobral z rúk a podal 
vedľa stojacej čašníčke.
„Nemala by si sa toľko angažo-
vať,“ usmial sa na Rinu, pričom ju 
viedol von zo sály.
„Kam ideme?“ opýtala sa zve-
davo.
„Odveziem ťa domov, aby si sa 
mohla dať do gala.“
„Ale čo, neviem o tom, že by som 
sa zúčastnila dnešnej zábavy.“
„Ach tak, prepáč, zabudol som na 
pozvanie. Takže, ehm..., prosím 
ťa, Rina, buď dnes večer mojou 
spoločníčkou. Ak nemáš nič iné 
v pláne.“
   Mozgová kôra Riny Jergelo-
vej sa znovu o niečo prehĺbila od 
úporného premýšľania. Pozvanie 
prišlo vskutku nečakane. Čo sa 
za tým skrýva? Jeho výpady pro-
ti mladým dievčatám prestali, as-
poň Rina o nijakých nevie. Už sa 
nemuseli báť nemilých stretnu-
tí s ním. Zaujímavé bolo, že Beá-
ta nechala Mariána na pokoji, veď 
v čase jeho príchodu do Ďumbie-
ra nemala práve nikoho na udici. 
Ani on nejavil o Beátu záujem, ba 
vyzeralo to tak, že cítia voči sebe 
antipatiu. Tá nepatrila síce medzi 
Beátine meradlá, ale títo dvaja sa 
očividne jeden druhému vyhýbali. 
Rina po príčine nepátrala. 
„Veľmi som ti vyrazil dych?“ po-
čula Mariánovu otázku.
„Nie, iba...,“ Rina pozrela priamo 
na Mariána. „Premýšľam, čo ťa 
primälo k tomuto pozvaniu.“
„Ja viem,“ vzdychol bezmocne. 
„Pokazil som si u teba mienku 
hneď na začiatku. Chcem, aby si 
si ju o mne opravila, aby si uve-
rila, že nie som Casanova, aby si 
vedela, že vďaka tebe som našiel 
nový zmysel života. Moja viera 
v dobro sa vytratila v deň rozvo-
du, až ty si ma nevedomky prinú-
tila zamyslieť sa nad sebou.“
„Prisudzuješ mi schopnosti, kto-
ré nemám,“ ohradila sa Rina 
rozpačito. Stáli pri Mariánovom 
Moskviči, zaparkovanom pred 
hotelom.
„Máš,“ prikývol rozhodne. „Hoci 
si mladá, možno aj neskúse-
ná v ostatných veciach, vyžaru-
je z teba...“
„Prestaň, Marián,“ odstúpila od 
neho. „Nehnevaj sa, ale pôjdem 
radšej pešo.“
„Kým vyjdeš hore tým kopčis-
kom na Kiepku a zasa nazad, 
stratíš fúru času,“ namietal Mari-
án, otvárajúc dvere auta. „Viem, 
že sa nerada vozíš, ale sprav vý-
nimku a dopraj mi potešenie od-

viezť ťa.“
„Buď mi dovolíš odísť 
alebo sa zriekneš na 
dnes mojej spoloč-
nosti,“ pokrčila ľaho-
stajne plecami Rina.
„Vydieračka,“ krú-

til hlavou. „Mala by si sa už toho 
komplexu zbaviť. Ušetríš čas aj 
peniaze za topánky.“
„Času mám dosť a na obuv si za-
robím.“
„Prepáč, Rina.“
„Nič sa nedeje,“ usmiala sa.
   Lenže sa dialo. Rina Jergelo-
vá opäť počula alarmujúce zvo-
ny, čo značilo určitú nepríjem-
nosť, či prekvapenie. Stávalo sa 
je to v súvislosti s Dávidom Ra-
kovským, ktorého vyše týždňa 
nevidela ani nepočula. Vlastne 
od toho večera, kedy si navzájom 
nahlas priznali lásku, spolu ne-
prehovorili. 
   Deň pred tým Rina počula zvo-
ny, to znamená, že dnes, zajtra 
sa Dávid objaví. Prečo však tie 
zvony? Pred čím ju varujú? Čo 
jej chcú svojím ohlušujúcim vy-
zváňaním naznačiť? Nikdy také-
to halucinácie nemávala, zača-
li v apríli, keď prvýkrát skolabo-
vala. Zatiaľ sa nikomu nezdôveri-
la, no často na sebe pocítila skú-
mavý pohľad starej mamy. Anas-
tázia Jergelová trpezlivo čakala, 
kým vnučka vysvetlí náhle prikla-
danie rúk na uši.
„Chceš sa pod tou sprchou roz-
pustiť?“ zaklopala Rine na kúpeľ-
ňové dvere. Zvuk tečúcej vody 
v tej chvíli ustal. Rina vyšla z kú-
peľne zabalená v bielom fro-
té župane, prstami si pretriasa-
la polodlhé čierne vlasy. Zamie-
rila k podkroviu.
„Ahoj,“ počula za sebou mužský 
hlas a zvrtla sa. Dávidov úsmev 
v nej vyvolal vlnu príjemné-
ho vzrušenia, radosti, že ho opäť 
vidí. Spomenula si na ich posled-
né stretnutie a v rozpakoch uro-
bila dva kroky k nemu. 
„Ahoj,“ odvetila neisto s oča-
mi upretými na jeho pravé ple-
ce. Ukazovákom si podvihol Ri-
ninu tvár k sebe.
„Niekam sa chystáš?“ opýtal sa. 
Dávidove pery boli nebezpeč-
ne blízko.
„Áno.“
„Škoda,“ vzdychol a pustil ju. 
„Myslel som, že budeme dnes 
večer spolu. Ahoj.“
„Počkaj,“ chytila ho za ruku. „Pre-
čo si sa neohlásil? Bola som si 
istá, že sa hneváš, tak ...“
„Hnevať sa?“ uškrnul sa Dá-
vid. „Nie, Rina. Len som si musel 
niečo ujasniť, ale neviem,“ mier-
ne pokrútil hlavou. Pozrel na útlu 
ruku Rina na svojom predlak-
tí. V tom okamihu pocítil nástojči-
vú túžbu objať dievčinu a nikdy ju 
nepustiť. Rina sa zachvela. „Že-
lám ti príjemnú zábavu,“ pove-
dal drsne.
 Stará mama trvala na tom, aby 
sa Rina navečerala. Celý život 
prísne dbala o to, aby neodchá-
dzala z domu nenajedená, lebo 
človek nevie, čo ho môže zastih-
núť, či sa nasledujúce hodiny do-
stane k nejakej strave. Hlad po-
važovala za najkrutejšie trýzne-

nie.
„Čo sa v tom prehŕňaš,“ napomí-
nala vnučku a zaliala si kávu.
„Nechutí mi.“ Rina bez vôle vloži-
la hranolček do úst.
„Jasné,“ prikývla chápajúco star-
ká. „Zábava ide cez žalúdok, 
moja drahá. Ak nebudeš jesť, ne-
budeš vládať tancovať. Bojím sa 
Rina, že sa nedokážeš zamilo-
vať, že som niečo pokazila,“ stará 
pani vyčkávavo zmĺkla. Rina od-
tisla tanier a vstala. 
„Je to aj moja vina,“ povedala po-
dráždene. „Musím ísť.“
  Na ceste do Ďumbiera mala 
Rina dosť času upokojiť rozruše-
né nervy, nasadiť masku bezsta-
rostnosti, masku veselej nálady. 
Za roky praxe tlmočníčky sa na-
učila skrývať vlastné pocity, či už 
boli také alebo onaké. Silou vôle 
si vyhodila z hlavy problém s Dá-
vidom, veď jej dnešný partner 
s tým nemá nič spoločné. 
   Ale áno! Keby ju nepozval na 
zábavu, celkom určite by skončila 
v Dávidovom náručí, na ktoré sa 
veľmi tešila.
   Ibaže Marián o ňom, samozrej-
me, nemal ani poňatia, nemohol 
vedieť o jeho existencii. Preto si 
trúfol Rinu pozvať.
   Niekoľko hodín strávila Rina 
v bujarej spoločnosti známych, 
rada sa nechávala unášať lahod-
nými melódiami klasických tan-
cov i temperamentnou modernou 
hudbou. Navyše Marián bol vyni-
kajúci tanečník, pozorný partner, 
s ktorým sa ani na sekundu ne-
nudila. 
   Teplá júlová noc lákala na pre-
chádzku, uniknúť zo zadyme-
nej tanečnej sály. Rina vyš-
la na chodbu, kde je o málo lepší 
vzduch a sadla si na koženú lavi-
cu. Prijala od Mariána ponúknu-
tú cigaretu.
„Nechceš ísť na chvíľu von?“ spý-
tal sa starostlivo.
 „Nie,“ odmietla rýchlo. Marián sa 
zasmial.
 „Skutočne sa ma nemusíš báť, 
Rina,“ objal ju okolo pliec. „Nebu-
dem sa o nič pokúšať, čestné slo-
vo. Vieš, trocha som sa obával, či 
vôbec prídeš.“
 „Nezvyknem nechávať ľudí v šti-
chu,“ povedala a nechala padnúť 
cigaretu do popolníka. „Trocha 
som meškala, to je pravda, ale čo 
sľúbim, snažím sa splniť.“
„Je mi s tebou dobre, Rina,“ ne-
spúšťal z nej zrak. „Bol by som 
rád, keby sme sa mohli stretá-
vať častejšie, záleží mi na tom. Aj 
keď viem, akú máš o mne mien-
ku. Prosím, dovoľ, aby som ťa 
presvedčil, že nie som taký suk-
ničkár.“
 „Prečo ti tak záleží na tom, čo 
si o tebe myslím?“ spýtala sa so 
záujmom. „Musím ťa upozorniť, že 
môj názor, je názorom neskúse-
ného dievčaťa. Veľmi neskúse-
ného.“
„Skúsenosti sa nezískavajú len 
počtom milencov v posteli, ak 
máš na mysli toto.“
„Ale úplne bezpredmetná skúse-
nosť to nie je,“ odporovala Rina 
podpichovačným tónom. Marián 
odvrátil oči.
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Zdravie máš len jedno

Jedálny lístok 24. - 30. 10. 2011 Jedálny lístok 31. 10 - 6. 11. 2011
Pondelok

Polievky: Fazuľová so salámou, pečivo
Brokolicová so syrovou lievankou, pečivo

Vypráž. morčacie medail. so šunkou a syr., zem., 
tatárska omáčka

Sviečková hovädzia pečienka, cestovina
Kurča dusené so slivkami, ryža

Ruský šalát, pečivo
Pórový nákyp, paradajkový šalát

Muffiny s čokoládou, kakao
Bageta syrová (maslo, syr Niva, syr údený, vaj-

ce, hláv. šalát, kapia)
Ovocný balíček

Utorok (sviatok)
Polievka: Francúzska, pečivo

Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Morčacie prsia na hrášku so šampiň., ryža, šalát
Bageta mexická (šunka, mrkva, paradaj., ster. 
uhor., syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica, hrá-

šok, dressing)
Streda

Polievky: Slepačia, pečivo
Cesnaková s haluškami, pečivo

Brav. mäso na srbský spôsob, tarhoňa, šalát
Vyprážané kuracie stehno parížske, zem., šalát

Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky
Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo

Farfally so zeleninovou omáčkou
Žemľovka s tvarohom

Celozrnná bageta šunková so šalátom (šunka, 
uhorka šalátová, paprika, paradajky, šalát konz.)

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: Goralská, pečivo
Paradajková s ryžou, pečivo

Kuracie prsia s ananás. a syrom, ryža, šalát
Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa

Klužská kapusta
Šopský šalát, pečivo

Zapekané sójové papriky, zeleninová obloha
Palacinky s Nutelou

Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hláv. 
šalát, kukurica, kapia, pikatný dressing)

Vyprážaná ryba, pečivo
Piatok

Polievky: Zemiaková kyslá s kôprom, pečivo
Prešporská, pečivo

Peč. kuracie stehno s kapustou, zemiaky
Trenčiansky brav. rezeň, slov. ryža, šalát

Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Zem. knedličky tvarohovo-jahodové,
makov. posýpka

Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, 
vajce, maslo, horčica)

Ovocný balíček
Sobota

Polievka: Šošovicová s kyslou kapustou, pečivo
Bratislavské bravčové stehno, knedľa

Morčacie mäso na lesných hríboch, ryža, šalát
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. ša-

lát., paprika, paradajky, šalát konzumný)
Nedeľa

Polievka: Zemiaková gulášová, pečivo
Portugalská hovädzia roštenka, zem., šalát

Bravčový guláš, cestovina
Bageta moravská (moravské mäso, uhorka ša-

lát., maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)

Rotavírusové ochorenia majú aj
v SR vzostupný trend

   Z analýzy  dlhodobého sle-
dovania výskytu rotavíruso-
vých  nákaz na Slovensku  
je zrejmý trvalo vzostupný 
trend. Kým v roku 2001 od-
borníci zaznamenali len 35 
prípadov ochorení a chorob-
nosť predstavovala 0,65 na 
100 tisíc obyvateľov, v roku 
2005 – po výraznom, zlep-
šení diagnostických podmie-
nok, to bolo už 255 prípa-
dov, čo predstavovalo cho-
robnosť 4,7 na 100 tisíc oby-

vateľov. Vlani sa už chorob-
nosť vyšplhala až na  hodno-
tu 62,14 na 100 tisíc obyva-
teľov, čo predstavovalo 2342 
prípadov. „Za závažný po-
važujeme fakt pozorovaný 

v celom svete, že chorob-
nosť 0-ročných detí prevy-
šuje celkovú chorobnosť 
takmer 26 - krát a chorob-
nosť 1-5 ročných detí bez-
mála 12 - krát. Epidemiolo-

gická situácia v neukonče-
nom roku 2011 je ešte  zá-
važnejšia. Do 30. septem-
bra tohto roku sme zazna-
menali už 3371 prípadov 
ochorení, z toho u detí do 
jedného roka sa chorob-
nosť vyšplhala na 1220 a u 
1-5 ročných detí na 828,5 
prípadov na 100 tisíc detí 
tejto vekovej skupiny. Pri 
tom si treba uvedomiť, 
že tieto čísla hovoria len 
o prípadoch, keď rodičia 
navštívili lekára, dieťa bolo 
prevažne hospitalizova-
né a počas hospitalizácie 

mu lekári odobrali stolicu 
na virologické vyšetrenie. 
Preto je zrejmé, že sku-
točný výskyt rotavíruso-
vých infekcií je významne 
vyšší. V porovnaní s ostat-
nými krajmi na Slovensku 
je v Banskobystrickom 
kraji výskyt týchto ocho-
rení najnižší,“ uviedla ve-
dúca Odboru epidemiológie 
Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva (RÚVZ) v 
Banskej Bystrici MUDr. Má-
ria Avdičová.
   Rotavírusy patria celosve-
tovo k najčastejším pôvod-
com akútnych hnačkových 
ochorení u detí do piatich ro-
kov veku, a to až v 40 per-
centách. V priebehu prvých 
piatich rokov života preko-
ná rotavírusovú infekciu as-
poň jedenkrát takmer každé 
dieťa. Na rotavírusovú gas-
troenteritídu umierajú deti 
z rozvojových krajín, kde je 
nízka zdravotná starostli-
vosť, ale závažné klinické 
priebehy sa zaznamenáva-
jú aj v rozvinutých krajinách, 
kde však k úmrtiam dochá-
dza len občas. Rotavíruso-
vá infekcia sa prejavuje pre-
dovšetkým vodnatou hnač-
kou, pocitom na zvracanie i 
samotným zvracaním, ktoré 
vedú k rýchlemu odvodneniu 
organizmu a k rozvoju teplo-

ty. Komplikácie sa prejavujú 
ťažkými následkami dehyd-
ratácie, možnosťou rozvoja 
epileptického záchvatu, prí-
padne  zápalom mozgu. Zá-
važnosť príznakov je závislá 
najmä od veku dieťaťa, naj-
ťažšie stavy pozorujú lekári 
vo veku troch až 24 mesia-
cov. „U starších detí a do-
spelých dochádza často 
k bezpríznakovej infekcii. 
K prenosu dochádza naj-
mä priamym kontaktom s 
chorým, alebo nepriamym 
kontaktom pri styku s kon-
taminovanými predmetmi. 
Rotavírus je veľmi odolný 
voči vonkajším podmien-
kam, preto sa v prostre-
dí udržuje veľmi dlho a len 
ťažko sa  toto prostredie 
dekontaminuje. Nákaza sa 
môž preniesť aj vzduchom, 
vodou sa šírenie zatiaľ ne-

potvrdilo. Dobré podmien-
ky pre šírenie nákazy sa 
vytvárajú v prostredí, kde 
dochádza k nahromadeniu  
neimúnnych detí, to zna-
mená takých, ktoré túto 
nákazu ešte neprekona-
li,“ približuje spôsoby náka-
zy MUDr. Avdičová. 
   Za veľmi dôležité považu-
je, že ochoreniu sa dá pre-
dísť očkovaním. Je mož-
né odporúčať ho rodičom a 
podať vakcínu deťom na ich 
žiadosť, teda aj rodič sa sám 
môže uchádzať o toto očko-
vanie aktívne, ak chce chrá-
niť svoje dieťa proti spomí-
nanej nákaze. „Očkovanie 
je jednoduché, vakcína sa 
podáva orálnou cestou, 
t.j. na lyžičke, s čím väčši-
na detí nemá problém. Od-
porúčaný vek pre očkova-
nie je od 6 týždňov dvomi 
alebo tromi dávkami pod-
ľa toho, ktorú z dvoch vak-
cín dostupných na našom 
trhu  si rodič na základe 
odporúčania pediatra vy-
berie. Avšak očkovanie 
proti rotavírusovým infek-
ciám chráni len proti nim a 
nie proti hnačkám spôso-
beným inými vírusmi ale-
bo baktériami,“ zdôrazňu-
je na záver MUDr. Avdičová.

M. Tolnayová, RÚVZ

Pondelok
Polievky: Gulášová, pečivo

Špenátová so syr. haluškami, pečivo
Nitrianske bravčové stehno, knedľa

Pečené kuracie stehno, ryža, kompót
Karfiolový mozoček so syrom, zemiaky

Lipský šalát so špargľou, pečivo
Šéfovský šalát

Šúľance so strúhankou
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. šalát., 

paprika, paradajky, šalát konz.)
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: Horácka, pečivo

Brokolicová s fazuľou, pečivo
Vypr. kurací rezeň furmanský, zem. kaša, šalát

Bravčový tokáň, tarhoňa, uhorka
Kremnický perkelt, cestovina
Mrkvový šalát s marhuľami
Zapekaná ryba so šampiň.,

šalát z čer. kapusty s kukuricou
Makový závin s jablkami, kakao

Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, ka-
pia, pór, čínska kapusta, syr, dressing)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Streda

Polievky: Furmanská, pečivo
Zeleninová s liatym cestom, pečivo

Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát
Brav. pečienka sedliacka, červ. kapusta, knedľa

Granatiersky pochod, cvikla
Horehronský syrový šalát, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Šišky s Nutelou, kakao

Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hláv. ša-
lát, kukurica, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: Frankfurtská, pečivo
Kapustová s farebnou paprikou, pečivo

Plnená husárska roláda, zemiaky, uhorka
Záhradnícke brav. stehno, slovenská ryža, šalát

Pizza s údeným mäsom
Šalát pikantný šampiňónový so šunkou, pečivo

Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát
Kysnutý koláč slivkový, kakao

Celozrnná bageta indická (kuracia šunka, ster. 
uhorky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica, pikant-

ný dressing)
Vyprážaný brav. rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: Fazuľová kyslá, pečivo

Zeleninová so šunkou, pečivo
Hovädzie dusené, paradajková omáčka, knedľa
Morčacie prsia so syrom a špenátom, ryža, šalát

Pečená klobása, hrach. kaša, chlieb, uhorka
Tlačenkový šalát, pečivo

Cestoviny s brokoicou a smotanovou omáčkou
Maxi buchta s orech.- višňov. plnkou, vanil. krém

Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šampiňó-
ny, vajcia, syr, čínska kapusta, kukurica, dressing)

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: Kelová s ryžou, pečivo
Brav. rezeň s Nivou a šampiňón., zem., šalát

Kuracie soté na paprike, cestovina
Bageta s pikantným mäsom (pik. brav. mäso, hláv. 

šalát, paradajky, paprika, dressing)
Nedeľa

Polievka: Nosická s cícerom, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Kuracie prsia s mandarínkami, ryža, šalát
Celozrnná bageta čínska (šunka, parad., ster. 
uhorky, čín. kapusta, mrkva, čínsky dressing)



Dňa 2. novembra si pripomenieme 80 nedožitých 
rokov a siedme výročie od úmr-
tia nášho milovaného manžela, 
syna, otca, starého a prastaré-
ho otca

Jána MELKU z Piesku.
S láskou spomínajú manželka, 

syn, dcéra, vnúčatá
a pravnúčatá

...
Dňa 14. októbra sme si pripo-
menuli štvrté výročie od úmr-
tia nášho drahého manžela, otca 
a starého otca

Ladislava VIŠTÍKA
z Podbrezovej

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami

...
Dňa 29. októbra uplynie päť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil náš milovaný 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
...

„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedo-
volí. Aj keď nie si medzi nami, 
v srdciach našich žiješ s nami.“
Dňa 31. októbra uplynú tri roky 
odvtedy, ako nás navždy opus-
til milovaný manžel, otec a sta-
rý otec

Jozef HLÁSNIK
z Dolnej Lehoty.

S láskou a úctou spomína manželka,
synovia s rodinami a ostatná rodina
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Inzertná služba

Spomienky
�  na výstavu výsledkov tvorivosti učite-
ľov, ktorá je verejnosti sprístupnená do 
30. októbra v Synagóge v Brezne,

�  v rámci Partnerských dní 2011 – 26. 
októbra o 20. hod. do Mestského domu 
kultúry na Farebný muzikál, s najpopu-
lárnejšími európskymi skladbami v poda-
ní tria TRJOF. Dňa 27. októbra o 18. hod. 
do Ďumbiera na Dynamiku tanca – Tan-
cujte s nami... a o 19,30 hod. do rímsko-
katolíckeho kostola na Chrámový spev 
(koncert speváckych zborov). Záverečné 
vystúpenie všetkých folklórnych zborov 
„Folklórna mozaika Európy“ sa uskutoč-
ní 28. októbra o 18. hod. v Aréne Brezno,

�  do Kultúrneho domu Polomka, kde sa 
22. októbra o 17. hod. uskutoční súťaž-
ná prehliadka folklórnych skupín okresov 
Brezno a Banská Bystrica „Nositelia tra-
dícií.“
Prehliadka krojov zo  siedmich krajín
    Medzi historickými prejavmi už zanik-
nutej ľudovej kultúry má osobitné posta-
venie tradičný odev – kroj, ktorý aj v sú-
časnosti púta pozornosť rôznorodosťou 
a pestrosťou výzdoby. Rovnako zaujíma 
laických pozorovateľov, ako aj umelcov 
a odborníkov – etnológov. Na tradičnú 
výstavu ľudových odevov z okolia Brezna 
a jeho partnerských miest – Agrie (Gréc-
ko), Ciechanowa (Poľsko), Čačaku (Srb-
sko), Meudonu (Francúzsko), Nadlaku 
(Rumunsko) a Nového Bydžova (Česko), 
s názvom PESTRÁ PALETA KROJOV, 
vás pozývame do Meštianskeho domu 
Horehronského múzea v Brezne do 16. 
novembra.

   Ich spoločná výstava je prie-
rezom tvorby učiteľa a žia-
ka Strednej umeleckej školy v 
Kremnici, kde Pavel Károly, uči-
teľ odboru plošného a plastic-
kého rytia, odovzdal skúsenos-
ti svojmu talentovanému žiako-
vi Karolovi Ličkovi. Aj prostred-
níctvom tejto prezentácie máme 
možnosť porovnávať špičkové 
diela slovenského medailérstva. 
Vystavované exempláre potvr-
dzujú „jednu školu“, s vysokým 
umeleckým cítením a detailným 
majstrovským prevedením.  
   Veríme, že zámer priblí-
žiť ich tvorbu Horehroncom v 

V latinsko-amerických tan-
coch obsadili v kategóriách: 
Dospelí A LAT
4. miesto Miroslava Ondrej-
ková a Michal Šimanský 
Open – kategórie B, A, S
12. miesto Miroslava Ondrej-
ková a Michal Šimanský
Dospelí C LAT
3. miesto Andrea Simanová  a  
Marek Gruber (na fotografii).
Blahoželáme a ďakujeme za  
skvelú reprezentáciu Sloven-
ska v zahraničí.

V Nových Zámkoch sa 17. 
septembra uskutočnil Viva 
Dance Festival, kde v jed-
notlivých kategóriách obsa-
dili páry Fáber Dance Team 
Slovakia:
Junior II. D LAT
3. miesto Alexandra Skalošo-
vá - Filip Vlček
Dospelí D STT
3. miesto Zuzana Murínová - 
Ondrej Bódiš
Dospelí C LAT
4. miesto Zuzana Murínová - 
Ondrej Bódiš
7. miesto Andrea Simanová - 
Marek Gruber

Dňa 25. septembra v súťa-
ži O pohár primátora mesta 

Ponúkam hudobnú produkciu so širokým 
výberom pesničiek na svadby, oslavy, kon-
coročné posedenia. Zabaviť sa môžete aj 
pri karaoke show.
Kontakt: 0918 102 353

...
Predám 1-izbový byt, Podbrezová – Kolká-
reň. Kontakt: 0911 275 105

...
Predám záhradku so záhradnou chatkou na 
atraktívnom mieste pri hore, v lokalite Glia-
ne.
Kontakt: 6111237, 0908 215430.

Aj v tomto roku, 14. októbra, pokračoval tradičný Lopejský jarmok. Návštev-
níkov upútal ľudovými výrobkami. Zruční remeselníci umožnili verejnosti na-
hliadnuť aj do tajomstva výroby vystavovaného tovaru (ukážka ich tvorby ob-
jektívom Ivety Kardhordovej). K tomu nechýbala vynikajúca jarmočná nála-
da s vôňou slovenských pochúťok, ku ktorej prispeli aj hrejivé slnečné lúče.

Karate Klub Milana Pi-
liara Brezno týmto po-
zýva nových záujemcov 
na zápis v čase trénin-
gov, ktoré sa konajú v 
Základnej škole s ma-
terskou školou Karola 
Rapoša, Pionierska 4 v 
Brezne:
v utorok a štvrtok od 

17. do 18.30 hod.
Informácie na tel. čís-

le 0907 819 129

Zápis do Karate
klubu MP

Pozývame vás

Z tanečného parketu...
   V poľskom meste Rybnik sa 1. a 2. októbra ko-
nala medzinárodná tanečná súťaž v spoločenských 
tancoch, na ktorej prijali účasť i páry z Fáber Dan-
ce Team Slovakia.

Rimavská Sobota:
Hobby Junior I + II
2. miesto Zoja Didiová - Da-
niel Didi
4. miesto Timea Tyčiaková - 
David Ridzoň
Hobby Deti I + II
2. miesto  Radka Ridzoňová - 
Matúš Ridzoň
Dospelí D STT
3. miesto Zuzana Murínová - 
Ondrej Bódiš
Dospelí D LAT
3. miesto Alexandra Skalošo-
vá - Filip Vlček

(lg)

MINCE
Vernisáž výstavy významných medailérov nášho regiónu pod 
názvom MINCE, sa uskutočnila 7. októbra v Meštianskom 
dome Horehronského múzea v Brezne, za prítomnosti obi-
dvoch autorov.

roku, kedy obidvaja oslávi-
li svoje okrúhle životné jubileá, 
sa stretne s veľkým ohlasom. 
Veď Šumiačanom je dobre zná-
me meno rodáka Pavla Károly-
ho, člena združenia medailérov 
Slovenska, špecializujúceho sa 
na tvorbu razených, liatych, fré-
zovaných i ručne rytých medai-
lí, insígnií a pečatidiel pre mestá, 
obce a vysoké školy. Autor via-
cerých obehových, zberateľských 
a pamätných mincí sa, okrem do-
mácich a zahraničných výstav, 
pravidelne zúčastňuje aj medzi-
národnej výstavy profesionálnej 
medaily FIDEM. 

   V tejto umeleckej branži je 
svojmu učiteľovi viac ako rov-
nocenným partnerom jeho žiak 
Karol Ličko. Po absolvovaní 
SUPŠ v Kremnici v roku 1980 
začal pracovať v grafickom štú-
diu (HLP-grafik Brezno), kde 
sa popri svojej práci naďa-
lej venuje tvorbe medailí, min-
cí, drobných plastík... Skrom-
ný, málovravný umelec, o kto-
rom len málo kto vie, že  je už 
niekoľko desaťroční známym 
autorom viacerých obehových 
i pamätných mincí, realizova-
ných v slovenskej a v súčas-
nosti v európskej mene. Po-
zná ho odborná európska i slo-
venská scéna, menej je známy 
v lokalite, v ktorej žije a pracu-
je. Patríme k tým, ktorí sa ob-
čas pootvorenými dvierkami 
priblížili k duši a dielni umelca 
a preto sme so záujmom priví-
tali zverejnenie jeho diela v na-
šom regióne. 
   Pozývame vás na prehliad-
ku tvorby P. Károlyho a K. Lič-
ku - návrhy mincí, pohľad na 
výtvarný a technický postup pri 
ich tvorbe, ukážky voľnej tvorby, 
ktorá osloví každého návštevní-
ka. Výstava je sprístupnená do 
16. novembra.

(vk) 
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FK BODVA – ŽP ŠPORT 0:0
Po  domácom víťazstve v 12. kole s 
Dubnicou odohralo podbrezovské muž-
stvo bezgólovú remízu s FK Bodva Mol-
dava nad Bodvou. Predpoklady, že s tí-
mom, ktorý doma porazili vysoko 7:0, 
uhrá náš tím ďalší skvelý výsledok sa 
nenaplnili. Hoci si zo súperovho ihris-
ka odnášali jeden bod, mrzí nás, že na-
priek tomu, že si v priebehu hry vypraco-
vali niekoľko gólových príležitostí, nedo-
kázali ani z jednej ťažiť. Po 13. kole, kto-
ré v Moldave pred 790 divákmi rozho-

doval Perašín (Balko, Jenču-
ra), sú na 3. mieste 2. ligovej 
tabuľky s 23 bodmi a od lídra 
ich delí 7 bodov.

(vk)  
Breznaník exceloval

v českej Gambrinus lige
V 10. kole českej Gambrinus ligy pre-
kvapil Slovan Liberec víťazstvom nad 
lídrom tabuľky Spartou Praha. Sparta 
doma podľahla 3:0, o dva góly sa posta-
ral slovenský krídelník Michal Breznaník, 
ktorý v 8. min. otvoril a v 64. min. uzavrel 
skóre zápasu. Michal, bývalý hráč Slo-
vana Bratislava a Podbrezovej, je podľa 
analytikov jeden z momentálne najlep-
ších hráčov českej Gambrinus ligy.

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada – predseda Ing. Alena 
Sojková, MBA. Členovia: Ing. Anton Mojžiš, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová. 
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk   Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 

Pozvánky
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na II.  ligu mužov
ŽP Šport  - MŠK Rim. Sobota

22. októbra o 14. hod. na FŠ v Podbrezovej

na I. ligu dorastu
ŽP Šport  - AS Trenčín

22. októbra o 11. a 13.15 hod. na FŠ v Brezne

na II. ligu dorastu
Dukla B. Bystrica B – ŽP Šport B

27. októbra o 12. a 14.15 hod. na FŠ do B. Bystrice

na I. ligu starších žiakov
FK Dukla B. Bystrica – ŽP Šport

22. októbra o 10. a 12. hod. na FŠ B. Bystrica

ŽP Šport  - FK Čadca
28. októbra o 11. a 13. hod. na FŠ Valaská

na Extraligu mužov
ŽP B – Tatran Šučany

22. októbra 2011 o 14. hod. do kolkárne DŠ ŽP

ŽP Šport A – Inter Bratislava A
22. októbra 2011 o 11,30 hod. do kolkárne DŠ ŽP

na I.  ligu
ŽP Šport C – Tatran Sučany C

22. októbra 2011 o 16,30 hod. do kolkárne DŠ ŽP

na Extraligu žien
ŽP Šport –  ŠKK Trstená

22. októbra 2011 o 9. hod. do kolkárne DŠ ŽP

na Dorasteneckú ligu
ŽP Šport – Lokomotíva Vrútky

23. októbra o 10. hod. do kolkárne DŠ ŽP

   V nemeckom Augsburgu sa 4. – 8. októb-
ra uskutočnil Svetový pohár družstiev 2011 
s účasťou najlepších kolkárskych tímov. Pät-
násť majstrovských celkov si v štyroch hracích 
dňoch zmeralo sily v druhej najprestížnejšej 
klubovej súťaži. Podbrezová, ako minuloročný 
víťaz,  bola favoritom. Svoju dominanciu a silu 
naši hráči ukázali v kvalifikácii, keď ako jediní 
bez problémov postúpili z 1. miesta a o postup 
sa nemuseli v priebehu dvojdňovej kvalifikácie 
vôbec obávať. Výborný vstup do súťaže zariadil 
Ivan Čech, druhým najlepším výsledkom prvé-
ho dňa (617 bodov), ktorý podporili v tretej sé-
rii Vilmoš Zavarko (616) a v piatej Ondrej Kyse-
lica (603). Zisk 3552 bodov znamenal pre náš 
tím 1. miesto v kvalifikácii. Dramatický súboj bol 
o štvrté postupové 
miesto medzi štyr-
mi družstvami. Po 
striedaní posledné-
ho hráča nemecké-
ho tímu sa Šťastena  
priklonila na stra-
nu Zerbstu, postúpil 
rozdielom 9 bodov 
z posledného po-
stupového miesta. 
Poradie v kvalifiká-
cii - 1. KO ŽP Šport, 
2. St.Polten, 3. Za-

Bronzový tím KO ŽP Šport, horný rad zľava: Bystrík Vadovič, Vilmoš Zavarko, Ing.Július Kriváň 
- predseda Predstavenstva ŽP Šport, prof. Miloš Ponjavič - tréner, Jovan Ćalić, Igor Roháč - vo-
dič, Ing. Pavol Kühnel - manažér, Radoslav Foltín, dolný rad zľava: Pavol Bukovec - masér, On-
drej Kyselica, Ivan Čech, Tomáš Pašiak, Milan Tomka.                                 Foto: Bystrík Vadovič

   Český pohár v cyklokrose TOI TOI 
CUP pokračoval 28. septembra 2. 
kolom v Mníchovom Hradišti a 3. ko-
lom 8. októbra v Lošticích. Výsledky 
členov Cyklistického klubu ŽP Šport, 
a.s. v Mníchovom Hradišti v ktg. ka-
deti: 14. Pavol Kvietok, kadetky: 2. 
Tereze Medveďová, juniori: 7. On-
drej Glajza, 23. Ivan Schwarzbacher 
a Šimon Vozár preteky nedokončil. 
V 3. kole v Lošticiach, v ktg. žiaci: 14. 
Tomáš Kapajčík, kadetky: 1. Tereza 
Medveďová, kadeti: 9.  Pavol Kvie-
tok, 22. Daniel Mihalíček, juniori: 5. 
Šimon Vozár a 22. Ivan Schwarzba-
cher.

...
Slovenský pohár v cyklokrose po-
kračoval 3. októbra 2. kolom v Boro-

vej a 9. októbra 3. kolom v Rakovej. 
Výsledky našich cyklistov v 2. kole 
– ktg. žiaci: 1. Tomáš Kapajčík, 2. 
Slavomír Kujan,  5. Daniel Rajčok, 6. 
Matúš Turošík, kadeti: 1.  Pavol Kvie-
tok, 3. Daniel Mihalíček, 4. Marcel 
Havetta, juniori: 2. Šimon Vozár, 4. 
Ivan Schwarcbacher, Ondrej Glajza 
preteky nedokončil, ženy a kadetky: 
2. Tereza Medveďová. V 3. kole Slo-
venského pohára v Rakovej skonči-
li v ktg. – žiaci: 4. Tomáš Kapajčík, 
5. Slavomír Kujan, 7. Daniel Rajčok, 
kadeti: 1. Pavol Kvietok, 5. Daniel 
Mihalíček, 6. Marcel Havetta, junio-
ri: 1. Šimon Vozár, 2. Ondrej Glajza, 
5. Ivan Schwarcbacher, 7. Sebastián 
Čanecký, kadetka: 2. Tereza Medve-
ďová.                                          (pm) 

   Stalo sa tradíciou, že členovia Oddielu bežeckého lyžovania a biat-
lonu ŽP Šport, a.s., sa začiatkom septembra zúčastňujú pretekov vo 
Važci, kde sa 8. októbra 2011 konal 6. ročník Lesného behu Birtovou 
dolinkou. V jednotlivých kategóriách obsadili naši biatlonisti – v ktg. 
mladších žiakov (1992-2000) zvíťazil Dušan Peťko, 7. bol Adam Lo-

faj, v ktg. starších žiakov (1997-1996) bol 3. Tomáš Longauer, v ktg. starších žiačok 
(1999-2000) skončila 5. Zuzana Longauerová a v ktg. žien B bola 2. Viera Kubacká.

...
V priestoroch UMB v Banskej Bystrici sa 16. októbra uskutočnili testy všeobecnej 
všestrannosti, ktorých sa zúčastnili aj naši biatlonisti kategórií žiaci, dorastenci a ju-
niori, pod vedením trénerov Mariana Kazára a Petra Zelínku.

...
Lyžiarsko-turistický oddiel TJ Družstevník Oravská Poruba zorganizoval 15. októb-
ra 1. ročníka Porubského behu v Gäceli v cezpoľnom behu, ktorého sa zúčastnilo 
niekoľko klubov bežeckého lyžovania. V rámci letnej prípravy si naši biatlonisti mohli 
otestovať pripravenosť s inými oddielmi bežeckého lyžovania.  Umiestnenie v jed-
notlivých kategóriách – mladší žiaci (1999-2000) 2. Dušan Peťko, 14. Viktor Papaj, 
starší žiaci (1997-1998) 8. Tomáš Longauer, staršie žiačky (1999-2000) 7. Zuzana 
Longauerová, ženy (1992) 2. Viera Kubacká.

mk

Priebežné postavenie družstiev Kol-
kárskeho oddielu ŽP Šport, a.s. v ex-
traligovej tabuľke: muži A – 1. miesto, 
muži B – 3. miesto, ženy – 7. miesto, 
v 1. ligovej tabuľke: muži – 3. miesto, 
v Dorasteneckej lige: 2. 
miesto.

Extraliga muži 5. kolo
ŽP A – Slavoj Sládkovičovo 8:0

3867:3264
Zostava a body: I. Čech 652, V. Zavar-
ko 686, O. Kyselica 645, M. Tomka 622, 
R. Foltín 603, J. Ćalić 659.

Po piatom kole
ŽP B – Tatran S. N. Ves 7:1
3626:3413
Zostava a body: T. Pašiak 639, B. Va-
dovič 634, P. Šibal 558, Ľ. Figura 570, E. 
Kuna 598, T. Dilský 627.

1. liga 5. kolo
ŽP C – MKK Svit 7:1

3302:3286
Zostava a body: R. Balco 558, P. 
Paulečko 553, Ľ. Svitek 586, J. Pet-
ráš/M.Dilský 480, T. Herich 560, T. 

Dziad 565.
Extraliga ženy 5. kolo

Slavoj V. Šariš – ŽP 4:2
2098:2051

Zostava a body: D. Kyselicová 553, E. 
Bábelová 459, E. Hiadlovská 539, D. Ky-
selicová ml. 500.

Dorastenecká liga 4. kolo
Tatran Sučany – ŽP 0:4

1549:1632
Zostava a body: M. Dilský 541, T. Dziad 
545, M. Štefančík 501, R. Balco 546. 
Šprint Mušková – Kyselicová 0:2, Brá-
nik – Balco 0:2.                                 (kys)

Tretí v Svetovom pohári
dar a 4. Zerbst. Z prvej štvorice družstiev vznik-
li semifinálové dvojice. Podbrezová sa stretla s 
nemeckým Zerbstom a chorvátsky Zadar s ra-
kúskym St.Poltenom. Semifinálový zápas me-
dzi Podbrezovou a Zerbstom priniesol skve-
lý športový zážitok. O postup sa bojovalo do 
úplného záveru zápasu. O postupujúcom roz-
hodli zranenie Ćalića a chybný predposledný 
hod Tomku, ktorý znamenal stratu bodu a ten 
v konečnom účtovaní nášmu tímu chýbal. Bo-
dovať dokázali len Čech (615) a Kyselica (596) 
a napriek lepšiemu celkovému výkonu do finá-
le nepostúpili, nakoľko zápas sa skončil remí-
zou 4:4, na pomocné setové body postúpilo ne-
mecké družstvo, ktoré sa stalo aj celkovým víťa-
zom, keď si vo finále poradilo so Zadarom jed-

noznačne 7:1. V súboji o bronz náš tím zdo-
lal St. Polteno 7:1. Zápas bol okorenený naj-
lepším výsledkom šampionátu, ktorý dosiahol 
Vilmoš Zavarko (663).
Poradie v jednotlivých pohároch určili 
dvojice v Lige majstrov. Podbrezová sa v 
1. kole stretne s francúzskym družstvom 
Selongey:
Poradie kvalifikácie mužov: 1. KO ŽP 
Šport, Podbrezová (SVK) 3554, 2. BSV St. 
Polten (AUT) 3505, 3. KK Zadar (CRO)  3494, 
4. SKV Zerbst (GER)  3468, 5. KK Beograd 
(SRB) 3459, 6. KK Makpetrol Skopje (MKD) 
3453, 7. Zalaegerszegi TK (HUN) 3441,8. KK 

Konstrukt. Maribor (SLO) 3378, 9. KK Neumarkt 
(ITA) 3370, 10. Olimpia ACB Lasi (ROU) 3366, 
11. Borac Banja Luka (BIH) 3362, 12. Racing 
Strasbourg (FRA) 3356, 13. KK Slavoj Praha 
(CZE) 3330, 14. Alfa Podgorne (POLKS) 3168, 
15. Talke Tallinn (EST) 3075.
Semifinále: ŽP Šport Podbrezová  – SKW Zerb-
st 4:4 (3527:3505) setové body 11:13. Výsledky 
hráčov: I. Čech 615, M. Tomka 569, V. Zavarko 
605, R. Foltín 574, J. Ćalić 568, O. Kyselica 596. 
Zápas o 3. miesto: ŽP Šport Podbrezová  – 

St. Polten 7:1 (3582:3351). Výsledky hráčov: I. 
Čech 583, T. Pašiak 590, V. Zavarko 663, R. 
Foltín/B. Vadovič 610, O. Kyselica 557, M. Tom-
ka 579.
Celkové poradie SVETOVÉHO POHÁRA 2011
Ženy: 1. Bamberg (GER), 2. Celje (SLO), 3. 
Zagreb (CRO), 4. Subotica (SRB), 11. Zlaté Kla-
sy (SVK) 
Muži: 1. Zerbst (GER), 2. Zadar (CRO), 3. ŽP 
Šport Podbrezová (SVK), 4. St. Polten (AUT)

(kys)

Z biatlonových tratí

Medveďová sa stala
víťazkou 3. kola ČP


