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slovenská
brána

regionálny dvojtýždenník 

Aktuálne 
na 7. - 10. str.

ČARO
 VÝŠIVKY

2. st r.

Prezidenti SR a ČR v historickej knižnici v zámku Topoľčianky. Foto: Pavol Čepček

GÉNIUS 
Z PUKANCA

5. st r.

ZO ŠPORTU

14 - 15. st r.

Posledná zahraničná návšteva prezidenta Českej re-
publiky Václava Klausa na Slovensku sa 11. januára 
2008 končila návštevou Topoľčianok, ktoré boli letným 
sídlom prvého prezidenta Československej  republiky 
T. G. Masaryka a ďalších prezidentov. 

Návštevu Topoľčianok za-
čali obidvaja prezidenti v 
kaštieli, v ktorom sa nachá-
dza aj pracovňa T.G. Masa-
ryka a historická knižnica. 
Po prehliadke zámku sa na 
kočiaroch previezli do Ná-
rodného žrebčína, š.p. kde 
ich privítal riaditeľ NŽ To-
poľčianky Ing. Michal Hor-
ný. Jazdci NŽ v historickej 
jazdiarni predviedli prezi-
dentom a obom prvým dá-
mam Štvorylku Lipicanských 
žrebcov, Topoľčiansku jaz-
deckú školu a chovné žreb-
ce z génových rezerv NŽ. 

Potom na kočoch prešli ob-
cou a prezreli si Hipologic-
ké múzeum NŽ. Riaditeľ NŽ 
obom prezidentom odovzdal 
kópiu obrazu T. G. Masary-
ka na koni Hektor pred to-
poľčianskym zámkom. Po 
návšteve múzea sa koló-
na previezla do parku do 
Poľovníckeho zámku ŠL B. 
Bystrica, odštepný podnik 
Topoľčianky, kde ich priví-
tal generálny riaditeľ Le-
sy SR, riaditeľ odštepné-
ho závodu Topoľčianky Le-
sy SR Ing. Határ. V poľov-
níckom zámočku sa obaja 

prezidenti so sprievodom 
naobedovali a odišli si po-
zrieť Zubriu zvernicu.                

Pavol Čepček

             SOU strojárske Tlmače a SES a.s. Tlmače 
vás pozývajú 

8. februára 2008 
na spoločnú prezentáciu spolupráce 

pri výchove strojárskych odborníkov. 

Akcia sa uskutoční v školskej jedálni SOUs Tlmače o 10. hod. 
Záujemcovia  z radov žiakov a aj ich rodičia sa môžu dozvedieť 
viac o podmienkach získania podnikového štipendia a ďalšie 
dôležité informácie.  

Kontakt: SOUs, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
      036/634 1981-2, 036/634 2335      

   email: soustlmace@kredit.sk
         internet: www.soustlmace.yw.sk

             

Spoločnosť SES Tlmače prechádza naďalej obdo-
bím výrazných zmien. Rok 2008 možno v rámci straté-
gie spoločnosti nazvať rokom rozvoja a zvýšenia zis-
kovosti firmy. Vlani  došlo k významným zmenám v 
procesoch a nástrojoch riadenia firmy, tento rok bude 
prvým obdobím, kedy by sa tieto zmeny mali výrazným 
spôsobom prejaviť vo výkonnosti spoločnosti.  

Návšteva prezidentov SR a ČR v Topoľčiankach

SES Tlmače odštartovali rok 
rozvoja a zvýšenia ziskovosti   

V tomto roku chce spo-
ločnosť pokračovať v dyna-
mickom zvýšení výkonov 
a tržieb, zvyšovať chce aj 
zdroje inžinierskych, výrob-

ných a montážnych kapacít, 
pričom si dala za cieľ stať 
sa silným a atraktívnym za-
mestnávateľom. Tento cieľ 
chce dosiahnuť aj novou 
stratégiou v odmeňovaní a 
mzdovými zmenami. 

Významnou aktivitou firmy 
v tomto roku je rebranding 
(zmena) značky SES. Nový 
návrh designu prezentovalo 
vedenie spoločnosti v treťom 
kalendárnom týždni na stret-

nutiach so zamestnancami.  
"Verím, že novo definovaná 
identita firmy, vrátane zme-
ny grafickej podoby značky, 
posilní vzťah súčasných za-
mestnancov SES k firme a 
zvýši atraktivitu našej spo-
ločnosti pre nových potenci-
onálnych zamestnancov na 
pracovnom trhu. Zvýšením 
marketingových aktivít v ko-
munikácii hodnôt firmy a no-
vej značky sledujeme zvý-
šenie atraktivity SES k ďal-
ším  záujmovým skupinám - 
obchodným partnerom a fi-
nančným inštitúciám," - vy-
svetlil zámery spoločnos-
ti Ing. Martin Paštika, MBA, 
generálny riaditeľ SES.     

-vap-

Evanjelická cirkev a. v. 
Levice a Cirkev bratská Le-
vice vás pozývajú na „Ve-
čery s Ulrichom Parzanym“, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 
1. - 3. februára v DK Druž-
ba v Leviciach. Tri večery 
slova a hudby sú organizo-
vané pod hlavičkou celoeu-
rópskych satelitných preno-
sov ProChrist. Biblické po-
solstvo v modernej dobe bu-
de prednášať obľúbený reč-
ník Urlich Parzany. Trojdňo-

Ján Figeľ v Leviciach 
vé podujatie začne v pia-
tok, 1. februára o 18. h kon-
certom Richarda Čanaky-
ho. V sobotu o 16. h bude 
hosťom podujatia euroko-
misár Ján Figeľ, stretnutie 
bude ďalej pokračovať kon-
certom Azusa Street a ve-
čerom pre mladých. V ne-
deľu o 17. h vystúpi skupi-
na noXcuse. Vstup na pod-
ujatie je voľný. Organizátori 
všetkých srdečne pozývajú. 

 -red- 
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v Žemberovciach

Stretnutia so vzácnym človekom
editorial

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína 
a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre pozýva všetkých, ktorým leží na srdci poznanie pra-
meňov kultúry a duchovného cítenia našich predkov žijúcich 
na území medzi Tatrami a Dunajom na prezentáciu publiká-
cií „Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilo-
metodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu“ a 
„Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda“. 
Podujatie sa uskutoční v priestoroch Siene Konštantína Filo-
zofa na Tr. A. Hlinku 1 v Nitre vo štvrtok, 7. februára o 13.30 
h. Bližšie informácie na tel. č. 0907 982 853.  

Zástupcovia cestovnej 
kancelárie z Dánskeho krá-
ľovstva navštívili vlani v ok-
tóbri Odštepný závod Le-
sov SR v Leviciach s úmys-
lom získať informácie o po-
ľovných revíroch a možnos-
tiach ubytovania. Očarujúca 
príroda v poľovníckych reví-
roch a vysoká úroveň  uby-
tovacích zariadení štátneho 
podniku LESY SR ich pre-
svedčila a hneď si objedna-
li dva dni lovu na bažantiu 
zver v poľovníckych revíroch 
Čereš - Želiezovce a Čifá-
re - Pata, ktoré sa konali vo 
februári 2007. Účastníci tej-
to poľovníckej návštevy bo-
li príjemne prekvapení kvali-
tou bažantov, ale aj skvelou 
organizáciou lovu. Tým bol 
položený základ dobrej spo-
lupráce i do budúcnosti. Táto 
spolupráca sa rozšírila v se-
zóne 2007/2008 na tri sku-
piny. Veľkým prekvapením 
pre nás bola informácia, že 
účastníkom druhej skupiny 
bude Jeho veličenstvo švéd-
sky kráľ Carl XVI. Gustaf.  
Švédsky panovník priletel 
lietadlom zo svojej vlasti do 
rakúskeho Schwechatu, od-
kiaľ ho previezli do vieden-
ského prístavu a cestoval 
loďou do Bratislavy, kde aj 

prespal so svojimi priateľmi 
a ochrankou v hoteli Devín. 
V sobotu 12. januára ráno 
odcestoval na poľovačku do 
bažantnice Čifáre neďaleko 
Nitry, asi 110 km od Bratisla-
vy. Jeho výsosť za deň ulo-
vila 71 kusov bažantov a ce-
lá skupina deviatich strelcov 
ulovila 575 kusov bažantov. 
Počas poľovačky po piatom 
pohone sa konala obedňaj-
šia prestávka, kde sa podá-
valo už tradičné poľovnícke 
menu - šunkové zvitky, ba-
žantia polievka a  diviak na 
šampiňónoch s ryžou.  Jeho 
kráľovská výsosť vyjadrila 

Levickí lesníci privítali švédskeho panovníka
Výnimočný človek si zaslúži úctu. Aj v 

našich novinách. Preto som rada, že tie-
to riadky môžem venovať Milanovi Hlôš-
kovi, človeku, ktorý je skutočne výnimoč-
ný a vzácny. Uvedomila som si to aj na 
nedávnej vernisáži výstavy Čaro výšivky 
v Nitre. Uznávaný fotograf mnohých pre-
kvapil, pretože tentoraz vystavoval vý-

šivky. Krásne a precízne, preto aj táto výstava bola plná 
skutočných vyšívaných zážitkov. O svojich prácach hovoril 
veľmi podrobne a pútavo, z každej bolo cítiť, že ju tvoril s 
nadšením, pre radosť sebe, no najmä iným.

A hoci bola vernisáž v Nitre, zúčastnili sa jej jeho rodáci, 
Starotekovčania, dokonca v prekrásnych tekovských kro-
joch. Z úst prvej dámy obce tu zazneli ďakovné slová ve-
nované výnimočnému Milanovi Hlôškovi, ktorý sa stále hr-
do hlási k Starému Tekovu a podporuje všetky kultúrne ak-
tivity obce. Tieto slová prijal s jemu príslovečnou skrom-
nosťou a s dojatím.

Každé stretnutie s Milanom Hlôškom je obohacujúce a 
inšpirujúce, preto si želám, aby ich bolo čo najviac.  

Pozvánka 

Pôvodom Starotekovčan 
Milan Hlôška, žijúci v Nitre, 
je verejnosti známy predo-
všetkým ako vynikajúci foto-
graf. Svoj vzťah k ľudovému 
umeniu rozvíja prostredníc-
tvom fotoobjektívu už takmer 
polstoročie. Zaznamenáva 
tradície, kroje i architektúru. 
Krása výšiviek stvárnená na 
ľudových krojoch ho podnie-
tila k ďalšej záľube, k vyší-
vaniu. Ako sám hovorí, ná-
hoda chcela, aby sa tejto 
činnosti začal venovať: „Po 
zlomení pravej ruky som si 
musel zlepšiť motoriku prs-
tov a tak som sa začal za-
oberať ručnými prácami. To 
bol základ môjho vyšívania, 
ktorému sa venujem najmä 
v zimnom období.“

Jeho práce mala mož-
nosť prvý raz vidieť verej-
nosť pred štyrmi rokmi v Te-
kovskej knižnici v Leviciach 
a v týchto dňoch ich môžu 
obdivovať aj obyvatelia mes-
ta pod Zoborom. Pod náz-
vom ČARO VÝŠIVKY výs-
tavu zorganizovalo Krajské 
osvetové stredisko v Nitre. 
Desiatky priateľov a obdi-
vovateľov tvorby M. Hlôš-
ku privítala na vernisáži 28. 
januára riaditeľka KOS Nit-

Milan Hlôška ako výšivkár 
ra Mgr. Daniela Gundová. 
Tvorbu všetkým predstavila 
odborná pracovníčka Mgr. 
Ľudmila Struková: „Veľa ľu-
dí pozná Milana Hlôšku ako 
uznávaného fotografa a ne-
tuší, že vie vytvárať rovna-
ko krásne výšivky, ktoré sú  
krásne z rubu aj líca. Jeho 

Pozdravy vzácnemu ro-
dákovi odovzdali starost-
ka Starého Tekova JUDr. 
Zdenka Bednáriková, pred-
sedníčka JDS v obci Mária 
Kúdeľová a matrikárka An-
na Rausová. „Každá obec 

na Slovensku by mala byť 
tak hrdá na svojho rodáka, 
ktorý nádherným spôsobom 
približuje, prezentuje a vy-
zdvihuje svoju obec po ce-
lý svoj život, ako sme my 
Starotekovčania. Teší nás 
aj to, že nikdy nechýba na 
našich spoločenských pod-
ujatiach a je veľkou podpo-
rou nášho kultúrneho živo-
ta. Ďakujeme mu za všet-
ko, čo pre svoje rodisko robí 
a odovzdávame mu od jeho 
priateľov a blízkych úprim-
né pozdravy s prianím pev-
ného zdravia a energie do 
ďalšej tvorby,“ - dodala sta-
rostka. Čarovné výšivky Mi-
lana Hlôšku môžete obdivo-
vať vo výstavných priesto-
roch KOS na Fatranskej 3 
v Nitre do 8. februára.

 -sak-

 Zľava: M. Kúdeľová, predsedníčka JDS S. Tekov, JUDr. Z. 
Bednáriková, starostka obce, M. Hlôška, autor, Mgr. D. Gun-
dová, riaditeľka KOS Nitra, Mgr. Ľ. Struková, pracovníčka 
KOS a A. Rausová, matrikárka obce.                        Foto: -sak-

záujem je venovaný plnej 
výšivke tak vo viacfarebnom 
a jednofarebnom prevede-
ní a technike výrezovej vý-
šivky. Jeho najzaujímavejšie 
sú miniatúrne obrázky vyší-
vané jednou niťou mulinky.“ 

 Organizátori lovu panovníkovi po obedňajšej prestávke 
predstavili možnosti a spôsoby lovu dravými vtákmi, čo ho 
nesmierne zaujalo.

po poľovačke veľkú spokoj-
nosť s úrovňou a priebehom 
poľovačky, samozrejme nie 
priamo, ale cez prostredníka 
tak, ako to predpisuje pro-
tokol. Spokojnosť švédske-
ho panovníka je dôkazom 
vysokej úrovne poľovníctva 
u štátneho podniku LESY 
SR a profesionality poľov-
ných špecialistov.

 Ing. Roman Ďuriš, 
poľovný referent OZ Levice

Veselo bude v Žembe-
rovciach v prvú februárovú 
sobotu, kedy obec organi-
zuje už tradičný fašiango-
vý sprievod maškár obcou. 
Fašiangový sprievod za-
čne ráno o 8. h pred zdra-
votným strediskom, v cen-
tre obce bude prebiehať 
tradičná zabíjačka. Deň 
ukončí fašiangová veseli-
ca s polnočným pochová-
vaním basy v miestnom 
Dome kultúry. Vstup pre 
každého je bezplatný, pod-
mienkou je však fašiango-
vá maska.    

CD album hudobnej 
skupiny SPIRIT z Rybníka 
vyhráva Anna Kotrusová 
z Tlmáč. Blahoželáme! Vý-
herkyňa si cenu môže pre-
vziať v redakcii. 

Vyhrali ste?

Zaujalo vás v čísle

Zaujalo ma v č. 2Zaujalo ma v č. Zaujalo ma v č. Zaujalo ma v č. 

Opäť máte možnosť hla-
sovať, čo vás najviac za-
ujalo v našich novinách. 
Do 11. februára nám píš-
te poštou, prípadne e-ma-
ilom, čo vás oslovilo v 2. 
čísle Slovenskej brány. 

Redakcia 

Fašiangy
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Polícia informuje

kpt. Ing. Peter Polák
skupina prevencie VO OR PZ Levice

Tragická nehoda v Hornej Seči. V obci Horná Seč do-
šlo 16. januára asi o pol piatej ráno k tragickej dopravnej 
nehode. 39-ročný vodič Škody Octávia prechádzal obcou 
v smere z Levíc do Nitry. Za doposiaľ nezistených okolnos-
tí prešiel s vozidlom do protismeru a narazil do betónové-
ho premostenia. Vodič utrpel pri zrážke zranenia, ktorým 
na mieste nehody podľahol. Na vozidle vznikla pri zrážke 
škoda až za 300 000 Sk. Na mieste nehody bol prítomný 
aj znalec z odboru cestnej dopravy. Mieru zavinenia tejto 
nehody odhalí ďalšie vyšetrovanie polície.

Spolujazdec zraneniam  podľahol. Na ceste medzi 
obcou Tekovské Lužany a Šarovce došlo 18. januára pred 
deviatou večer k tragickej dopravnej nehode. 24-ročný vo-
dič viedol VW Golf, v hmle pri prechádzaní zákruty nezvlá-
dol riadenie a narazil do betónového premostenia. Pri ne-
hode utrpel jeho 28-ročný spolujazdec zranenia, ktorým po 
prevoze do NsP Levice podľahol. U vodiča bol zistený al-
kohol.

Ďalšia obeť na ceste. K tragickej dopravnej nehode 
došlo 19. januára asi o pol tretej ráno na ceste medzi ob-
cou Veľké Kozmálovce a Starý Tekov. 50-ročný vodič vie-
dol vozidlo Seat. Za hustej hmly pravdepodobne neprispô-
sobil rýchlosť jazdy a prešiel do protismeru, po vbehnutí 
do ľavej priekopy narazil do stromu. Pri nehode utrpel zra-
nenia, ktorým po prevoze  do NsP Levice podľahol. U vo-
diča bol zistený alkohol.

Celkom 1755 trestných činov zistili v roku 2007 prí-
slušníci policajného zboru v okrese Levice. Aj o týchto 
číslach a vyriešených trestných činoch v minulom ro-
ku, informoval riaditeľ OR PZ Levice plk. Ing. Ľudovít 
Németh 24. januára na služobnom aktíve okresného 
riaditeľstva PZ Levice za účasti nitrianskeho krajské-
ho policajného riaditeľa plk. JUDr. Jána Štarka.

 „Z  1755 trestných činov 
bolo objasnených 948 prí-
padov, čo je o 20 viac ako 
v roku 2006. Na úseku ná-
silnej kriminality sme zistili 
223 trestných činov a objas-
nili 150 skutkov. Za obdobie 
roku 2007 neboli evidované 
vraždy,  podobne ako v ro-
ku 2006. Zaznamenali sme 
22 lúpeží a 14 z nich objas-
nili. Zaevidovali sme tri zná-
silnenia, pričom všetky bo-
li objasnené.  Na úseku ma-
jetkovej trestnej činnosti sme 
zaznamenali 742 skutkov, 
z ktorých objasnených bo-
lo 230.  V rámci majetkovej 
trestnej činnosti sme zazna-
menali 309 krádeží vláma-

ním, z tohto počtu bolo ob-
jasnených 83 skutkov. Zae-
vidovali sme tiež 73 skutkov 
krádeží vlámaním do bytov, 
z ktorých objasnených bo-
lo 21. V hodnotenom obdo-
bí bolo v okrese Levice od-
cudzených celkom 58 mo-
torových vozidiel, kde bolo 
objasnených 12 skutkov. Na 
úseku ekonomickej trestnej 
činnosti sme zistili 309 skut-
kov a objasnili 164 z nich,“ - 
uviedol plk. Ing. Németh. 

V roku 2007 bolo v rám-
ci levického okresu celkom 
443 hľadaných a 81 nezvest-
ných osôb. Vypátraných bolo 
celkom 297 hľadaných a 68 
nezvestných osôb. V oblas-

ti objasňovania trestnej čin-
nosti v rámci jednotlivých 
Obvodných oddelení PZ, 
došlo k miernemu nárastu 
trestnej činnosti na OO PZ 
Tlmače a Želiezovce. OO 
PZ Želiezovce zaznamena-
lo nárast celkovej kriminality 
370 skutkov, z nich objasni-
lo 214 skutkov. OO PZ Tlma-
če zaznamenalo celkovú kri-
minalitu 237 skutkov, z kto-
rých objasnilo 129 skutkov. 
V porovnaní s predošlým ro-
kom došlo k zvýšeniu o 41 
skutkov a zároveň o 62 skut-
kov bolo objasnených viac. 
V objasnených skutkoch 
došlo k nárastu na všetkých 
OO PZ v okrese, okrem OO 
PZ Levice. Najviac sa zvýšil 
počet objasnených skutkov 
na OO PZ Tlmače (62). 

Na základe dosiahnu-
tých výsledkov v objasňova-
ní priestupkov, zaznamenali 
všetky OO PZ nárast v zis-
tených priestupkoch a do-
šlo k zlepšeniu objasňova-
nia. Najviac na OO PZ Le-
vice, Tlmače a Kalná. Na 
úseku majetkových prie-
stupkov pozitívne výsledky 
v objasňovaní dosiahli všet-
ky OO PZ v pôsobnosti od-
boru poriadkovej polície, naj-
viac však policajti OO PZ Le-
vice, Kalná a Tlmače. V zis-
ťovaní priestupkov na úse-
ku bezpečnosti a plynulos-
ti cestnej premávky najlep-
šie výsledky dosiahli policajti 
OO PZ Levice a Želiezovce.   

 -sak-

Nitriansky kraj s rozlohou 6 343,4 km2 

zaberá 12,9 % celkovej rozlohy štátu. Naj-
južnejší bod štátu je v obci Patince v okre-
se Komárno. Kraj patrí k najproduktívnej-
ším poľnohospodárskym častiam Sloven-
ska. Podstatnú časť juhu a juhovýchodu 
zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda. 
Z celkovej rozlohy kraja zaberá poľnohos-
podárska pôda 469,2 tis. ha, z toho je až 
86,7 % orná pôda. Kraj tvorí sedem okre-
sov: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, 
Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Má 354 
obcí, z toho 15 má štatút mesta. V roku 
2006 žilo v kraji 707 305 obyvateľov, z to-
ho bolo 51,7 % žien. Najmenšou obcou je 
Jesenské (okr. Levice) s 55 obyvateľmi, 
najmenším mestom sú Tlmače so 4 107 
obyvateľmi a najmenším okresom sú Zla-
té Moravce so 42 955 obyvateľmi. Najväč-
šia obec sú Tvrdošovce (okr. Nové Zámky) 
s 5 292 obyvateľmi, najväčšie mesto je Nit-
ra s 84 800 obyvateľmi a najväčší okres je 
Nitra so 163 802 obyvateľmi. V priemere na 
jednu obec pripadalo 1 998 obyvateľov a na 
1 km2 111,5 obyvateľov. Z celkového poč-
tu obyvateľov kraja 14,5 % bolo v predpro-
duktívnom veku, 64 % v produktívnom ve-
ku, 21,5 % v poproduktívnom veku a prie-

merný vek obyvateľa bol 39,04 roka. Obec 
Telince (okres Nitra) patrí vekovo medzi naj-
mladšie, keď priemerný vek obyvateľa bol 
33,87 roka a najstaršou je obec Domadi-
ce (okres Levice), kde priemerný vek oby-
vateľa dosiahol 47,73 roka. V mestách žilo 
333 766 ľudí, čo je 47,2 % zo všetkých oby-
vateľov kraja.

V rámci organizačnej štruktúry bolo v kra-
ji evidovaných 62 103 právnych subjektov, 
z toho bolo 13 254 právnických osôb (podni-
ky a neziskové inštitúcie) a 48 849 fyzických 
osôb nezapísaných v Obchodnom regis-
tri (živnostníci, SHR a ostatné fyzické oso-
by). Z celkového počtu zamestnaných osôb 
najviac, t. j. 39,4 % pracovalo v priemysle, 
14,8 % v školstve a  9,2 % v poľnohospo-
dárstve. Priemerná mesačná mzda zamest-
nanca (v podnikoch s 20 a viac zamestnan-
cami) bola 17 328 Sk, keď najvyššia úroveň 
priemernej mesačnej mzdy sa zaznamenala 
v okrese Šaľa (19 237 Sk). Miera evidova-
nej nezamestnanosti z disponibilného počtu 
nezamestnaných bola v okresoch rozdielna, 
pohybovala sa v rozpätí od 5,83 % v okrese 
Nitra až do 14,04 % v okrese Levice. 

 Ing. Eva Rakovská, 
ŠÚ SR - pracovisko ŠÚ SR v Nitre

Pri chodníku na ulici 1. mája vo Vrábľoch  zastalo 15. ja-
nuára auto. Vodič požiadal 79-ročného chodca o pomoc pri 
zorientovaní sa v meste. Chodec ochotne nastúpil do auta 
a cestu neznámemu mužovi ukázal, pritom ho vodič popro-
sil o finančnú pomoc. Tvrdil, že mal nehodu a potrebuje zapla-
tiť škodu, má však len zahraničnú menu. Dôverčivý starý pán 
sa dal zaviesť domov, kde dal neznámemu mužovi 11 000 Sk. 
Za to dostal ako zálohu taštičku, v ktorej mali byť peniaze v cu-
dzej mene. Po odchode muža, ktorý si peniaze požičal, čakal 
starý pán asi dve hodiny na jeho návrat. Taštičku, ktorú tam 
nechal, sa bál otvoriť. Otvorili ju až policajti, keď ich nešťast-
ník privolal na pomoc. Boli v nej len nastrihané noviny. Poško-
dený podal polícii aj popis páchateľa. Bol to asi 170 cm vy-
soký muž, strednej postavy vo veku asi 45 rokov. Mal ovál-
nu tvár, rovný nos, čierne dozadu česané vlasy a tmavé oči. 

Oblečený mal čierny kabát. Auto na ktorom jazdil bolo tma-
vej farby. Hovoril po česky a niektoré slová vyslovil aj po ma-
ďarsky. Polícia prešetruje okolnosti udalosti a po páchateľovi 
pátra. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci trestné-
ho činu podvodu. 

Nasledujúci deň, 16. januára, naletel zlodejom aj 79-roč-
ný muž zo Zlatnej na Ostrove. K jeho domu prišli dvaja muži, 
ktorí mu údajne priniesli peniaze ako vyrovnanie dôchodku. 
V kuchyni vyložili na stôl 10 tisíckorunáčok a pýtali sa domá-
ceho pána či nemá staršie bankovky, ktoré by mu vymenili. 
Manželka domáceho pána priniesla z izby jednu tisícku, ale 
tá sa mužom nepozdávala. Rozruch okolo bankoviek a ná-
sledné podpisovanie preberacieho dokladu zrejme využil je-
den z dvojice páchateľov a z izby odcudzil 32 000 Sk v hoto-
vosti. Manželia zistili, že im boli peniaze odcudzené až v pod-
večer, keď vec aj oznámili polícii. Policajti preverujú okolnosti 
prípadu a po páchateľoch pátrajú. 

kpt. Mgr. Renáta Čuháková, hovorkyňa KR PZ Nitra

Nitriansky kraj v číslach

Vekovo sú v priemere najstaršie Domadice 

Najviac objasnených skutkov v Tlmačoch

 O výsledkoch práce príslušníkov OR PZ Levice za rok 
2007 informoval riaditeľ plk. Ing. Ľudovít Németh. Foto: -sak-

Dôverčiví dôchodcovia
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Začiatkom roka sa v na-
šej redakcii konala milá na-
rodeninová oslava. Trojičky 
Barborka, Viktória a Timo-
tej Šimkovci z Novej Dedi-
ny oslávili desiate narode-
niny a my sme sa rozhodli, 
že ich pozveme do redak-
cie. Stretnutie na našej re-
dakčnej pôde v Tlmačoch 
sa uskutočnilo prvý raz za 
desať rokov, preto sme sa 
naň aj slávnostne pripravi-
li.  Nechýbalo sladké občer-
stvenie, a samozrejme torta 
s desiatimi sviečkami, kto-
ré deti spoločne sfúkli. Prišli 
s mamičkou Renátou, pre-
tože otecko je kvôli pracov-
ným povinnostiam dlhodobo 
odcestovaný. "Boli to prvé 
Vianoce bez ocka, je ďaleko 
na Kube a vráti sa asi až vo 
februári" - prezradila Barbor-
ka, ktorú sme my v redakcii 
už dávno označili ako hovor-
kyňu trojice. 

Kvôli oteckovmu odchodu 
musela rodina upraviť svoj 
každodenný život.  Keďže 
deti chodia do školy v Levi-
ciach, na IV. ZŠ  Pri Podlu-
žianke, cez týždeň sú v mes-
te u starých rodičov Šimkov-
cov. Nemusia zavčasu vstá-
vať, pretože mamička skoro 
ráno odchádza za prácou do 

Začiatkom roka sa v na-

Desaťročné trojičky v redakcii
priemyselného parku na Gé-
ňu. Víkendy však trávia spo-
ločne v novodedinskom ro-
dinnom sídle.

Blíži sa polrok a tak hlav-
nou témou nášho rozhovoru 
bola škola. Mama ich škol-
ské výsledky veľmi prežíva,  
snaží sa, aby  boli čo najlep-
šie, no nie vždy sú  známky 
podľa jej predstáv.  Barborka 
má známky dobré, slovenči-
na ju baví najviac, ale občas 
jej starosti  robí matematika. 

Viki má najradšej telesnú vý-
chovu, aj keď nie je známko-
vaná, no a stále sníva o ko-
níkoch, na ktorých by chce-
la aktívne jazdiť.  Najväč-
ší beťár z trojice je Timko. 
Učí sa na samé jednotky, aj 
keď učeniu sa vraj veľa ne-
venuje a mnohé si zapamä-
tá z počutia, pretože dievča-
tá sa učia nahlas. Chce hrať 
aktívne futbal, energie má aj 
na rozdávanie. Trojlístok aj 
naďalej muzicíruje, Barbor-

"Jedna staročínska povesť 
hovorí, že keď sa narodí die-
ťa, na oblohe sa zažne nová 
hviezda. Môžeme povedať, 
že keď sa narodí nová kniha, 
aj na literárnom nebi zažia-
ri nová hviezda. Je veľkým 
šťastím, ak tých hviezd na li-
terárnom nebi je veľa a kaž-
dý si nájde tú svoju" - tými-
to slovami začal svoj prího-
vor spisovateľ Emil Benčík 
na slávnostnej prezentácii 
knihy Andreja Chudobu Kým 
slnko nezapadne. Udalosť to 
bola mimoriadne slávnostná 
a sviatočná, o čo sa veľkou 
mierou pričinil kolektív pra-

covníčok Tekovskej kniž-
nice pod vedením Mgr. 
Jany Holubcovej. Mi-
moriadne nezvyčajný a 
skutočne originálny bol 
aj spôsob, akým sa vy-
davateľstvo SB PRESS, 
v ktorom kniha vyšla, 
rozhodlo knihu vypreva-
diť do sveta. "Text, ktorý 
táto kniha ukrýva, je po-
hladením pre dušu. Je to 
niečo, čo sa vás nežne 
dotkne, pohladí, napl-
ní vás svojou čarovnos-
ťou. Preto sme sa roz-
hodli, že túto knihu vy-
prevadíme do života po-
hladením. Keď chceme, 
aby sme znásobili lásku 
a krásu, ktorú kniha An-
dreja Chudobu obsahu-
je, necháme ju kolovať 

Pohladenie duše 
a potom sa späť vráti k auto-
rovi. Bude to kniha, ktorú na-
raz pohladilo najviac rúk"  - 
výstižne zdôvodnila zámer 
vydavateľstva jeho riaditeľ-
ka PhDr. Monika Nemče-
ková.

A tak hostia, me-
dzi ktorými ne-
chýbali spiso-
vatelia La-
dislav Švi-
hran, An-
ton Hy-
k i s c h , 
Ivan Kad-
lečík, Mi-
r o s l a v 
Pius, Da-
niel Šovc, 
poh ládza -
li knihu s ra-
dosťou 
so že-
laním, 
aby pre 
k a ž -
d é h o , 
kto v nej zalistuje, bola nao-
zajstným pohladením duše. 
V knihe nájdete básne, bás-
ne v próze, poviedky, poetic-
ké, lyrické aj filozofické ese-
je. Povedané slovami Emila 
Benčíka: “Napriek rôznoro-
dosti je táto kniha celistvá, 
pretože je tam celý Andrej 
Chudoba so svojim lyric-
kým a poetickým nature-
lom. Preto si myslím, že tá-
to kniha je v istom zmysle 

zavŕšením jeho diela. Na-
zval ju príznačne Kým sln-
ko nezapadne. Slnko ešte 
nezapadá, svieti a hreje aj 
preňho a verím, že ešte dl-
ho bude svietiť a umožní 

mu, aby mo-
hol žiť 

a tvoriť, pretože uňho žiť 
znamenalo vždy tvoriť.“

Viac ako 150-stranová 
knižná novinka z pera An-
dreja Chudobu sa už v tých-
to dňoch úspešne uchádza 
o priazeň čitateľov. Nežná 
kniha, doplnená  jemnými 
ilustráciami výtvarníka, zná-
meho dizajnéra Pukančana 
Jána Čalovku st., je jemným 
pohladením pre dušu citli-
vého a vnímavého čitateľa.  
Niet pochýb o tom, že to tak 
bude, pretože v tejto knihe 
je ukrytá krehká romantická 
duša spisovateľa, ktorý po 
celý život ostal verný sám 
sebe a svojmu rodisku.  

Vanda Prandorfyová

ka na klavír, Viki na harmo-
niku a Timko na gitare. Do-
ma sú naučení pomáhať pri 
domácich prácach, ale aj s 
hydinou, ktorej sa neboja a 
opatria ju ako treba. Práce 
sú vždy rozdelené, inak by 
sa to zvládnuť nedalo.

Desať rokov  ubehlo ako 
voda. Fotografie v našom 
archíve, keď sme deti hojda-
li v náručí vo vankúšikoch sú 
nenávratne preč. Deťúren-
ce rastú a robia radosť svo-

jim rodičom i najbližším, kto-
rí sa spoločne o ne od naro-
denia starali. K prvej desiat-
ke želáme deťom veľa zdra-
via, úspechov v škole a te-
raz aj splnenie toho najväč-
šieho želania, ktoré na záver 
našej návštevy vyslovila za 
všetkých Barborka: "Chce-
li by sme odkázať ockovi, 
že ho veľmi ľúbime a želá-
me si, aby sa čoskoro vrátil 
domov!"   

  Redakcia

 S nadšením novú knihu pohládza spisovateľ An-
ton Hykisch.                                  Foto: -vap-

 Pukanec je hrdý na svojho 
spisovateľa. A. Chudoba si pri-
píja na zdravie so starostkou 
Janou Bahnovou.

 Sladké vydanie knižnej no-
vinky, ktoré upiekli cukrári  bolo 
pre všetkých hostí príjemným 
prekvapením.              Foto: -vap-

 V Slovenskej bráne listuje Barborka.  Timko si vyskúšal písanie redakčných článkov.  Pri telefóne redakciu zastupovala Viki.   Foto:-vap-
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Základná škola Pukanec, 
tak ako väčšina vidieckych 
škôl, sa v súčasnosti nemô-
že chváliť veľkým počtom 
žiakov, ale zato sa môže-
me pochváliť ich šikovnos-
ťou. Nie sú to iba mimoškol-
ské aktivity,  ale  aj ich vedo-
mosti, ktorými sa prezentujú 
na olympiádach, najnovšie 
i v medzinárodnej olympiáde 
študentov do 15 rokov v Tai-
wane. Ako sa nám to poda-
rilo? Na škole pracuje veľa 
záujmových krúžkov, v kto-
rých žiaci trávia svoj voľný 
čas.  Žiaci zo 6. - 9. ročníkov 
sa spoločne  venovali najmä 
fyzike, chémii a matematike 
v krúžku, ktorý sme na pod-
net  Ing. Marty Ďurovičovej, 
učiteľky fyziky a matematiky, 
nazvali Mladý génius. A sku-
točne, mladý génius sa na-
šiel nie jeden, ale boli dvaja  
Róbert Matiašovic a Mar-
tin Kocmánek, v minulom 
školskom roku žiaci 8. roční-
ka so všestrannými záujma-

mi. Obaja sa pripravovali na 
olympiádu z chémie, fyziky, 
matematiky, Martin z geo-
grafie a Róbert z biológie. 

A potom do školy priš-
la informácia o 4. roční-
ku medzinárodnej súťaže 
IJ SO 2007 (International Ju-
nior Science Olympiad). Mo-
hol sa do nej prihlásiť každý 
žiak, ktorý dosahoval úspe-
chy v prírodovedných sú-
ťažiach, najmä v matemati-
ke, fyzike, chémii a biológii. 
Našich dvoch ôsmakov sme 
nemuseli prehovárať. Opí-
sali svoje záujmy a úspe-
chy dosahované v olympiá-
dach a poslali zástupcom 
Slovenska v medzinárod-
nom výbore olympiády, doc. 
RNDr. Františkovi Kundraci-
kovi, PhD. a RNDr. Martino-
vi Pleschovi z Matematicko-
fyzikálnej fakulty UK v Brati-
slave. Z prihlásených žiakov 
z celého Slovenska vybrali 
23 a medzi nimi boli aj na-
ši dvaja. Všetci museli pre-
jsť ešte dvomi výberovými 
kolami, kde testovali ich ve-
domosti z prírodovedných 
predmetov. Martin Kocmá-
nek sa dostal aj do druhé-
ho kola, v ktorom opäť súťa-
žilo 9 súťažiacich. Šesť naj-

lepších postúpilo do Taiwa-
nu, medzi nimi  aj náš Mar-
tin, skromný a nenápadný 
chlapec, ktorý sa nelíši od 

svojich spolužiakov. Róber-
tovi šťastie prialo menej, do 
druhého kola sa nedostal. 
Príprava na medzinárodnú 
olympiádu nebola jednodu-
chá. V prvom rade tu videl 
Martin veľkú zodpovednosť, 
veď šiel reprezentovať nie-
len školu, ale aj Slovensko. 
Martin sa svedomito pripra-
voval už počas prázdnin, až 
do odletu do Taiwanu (2.11.-
11.12.2007). 

Čo nám priniesol sloven-
ský tím súťažiacich? Na me-
dzinárodnej olympiáde súťa-
žili študenti z 38 krajín celé-
ho sveta. Jeden tím zo Slo-
venska sa v experimentálnej 
časti umiestnil na 3. mieste. 
Celkové umiestnenie našich 
súťažiacich bolo pekné 5. 
miesto. Slováci priniesli do-
mov 1 zlatú, 2 strieborné 
a 3 bronzové medaily. Mar-
tin získal bronzovú medai-
lu (bol najmladším súťažia-
cim slovenského tímu). Zís-
kal množstvo nových vedo-
mostí, skúseností, spoznal 
nových priateľov, iných ľu-
dí, novú krajinu. Zoznámil 
sa s národnými a kultúrny-
mi pamiatkami, uvidel zau-
jímavé prírodné útvary, čin-
né sopečné krátery, spoloč-
ne navštívili nočný trh a ďal-
šie zaujímavosti. Martina tá-
to skúsenosť poháňa ďalej. 
Chce si rozšíriť svoje vedo-
mosti o ďalšie nové poznat-
ky, opäť hľadá novú litera-
túru na ďalšie štúdium, veď 
na budúci školský rok si ne-
chce dať ujsť 5. ročník me-
dzinárodnej olympiády, kto-
rá sa bude konať v Kórei. 
Veríme, že sa mu to podarí 
a potiahne so sebou aj svoj-
ho kamaráta Róberta Matia-
šovica, veď pracovať v tí-
me je zaujímavejšie. K do-
siahnutým výsledkom Mar-
tinovi srdečne blahoželáme 
a obom prajeme veľa úspe-
chov v prezentácii nových 
vedomostí. 
Mgr. Magdaléna Skalková 
a kolektív pedagógov ZŠ 

v Pukanci 

Mladý génius z Pukanca

 Róbert Matiašovic

 Martin Kocmánek

Vyučovanie má srdce zušľachtiť, my-
seľ osvietiť, človeka do života a do sveta 
pripraviť. Výrok kodifikátora spisovnej slo-
venčiny Ľudovíta Štúra sa snažia vyučujú-
ci ZŠ v Rybníku napĺňať doslova. Pod ich 
vedením dosahujú žiaci  vynikajúce výsled-
ky a šíria dobré meno školy nielen v športo-
vých súťažiach, dôkazom čoho je aj deväť-
násobná majsterka Slovenska v plávaní 11 
a 12-ročných žiakov Rebeka Polomčáková, 
ale aj vo vedomostných súťažiach. V Levi-
ciach sa 9. januára uskutočnilo okresné ko-
lo olympiády v nemeckom jazyku. Svoje ja-
zykové zručnosti a konverzačné schopnosti 

Svoje archeologické zbier-
ky prezentuje od 22. januá-
ra v Dobóovskom kaštie-
li levického hradného areálu 
Podunajské múzeum v Ko-
márne. Exponáty, ktoré jeho 
pracovníci spoločne s riadi-
teľom múzea Ing. Jozefom 
Csütörtökym, CSc. prinies-
li do Levíc, patria medzi naj-
významnejšie objavy avar-
ského umenia na území Kar-
patskej kotliny. Veľká časť vy-
stavených predmetov je vý-
znamná aj z hľadiska európ-
skeho archeologického bá-
dania. Pozoruhodné sú pre-
dovšetkým nálezy z jazdec-
kých hrobov neskoroavar-
ského pohrebiska (Lodenice 
Komárno). „Výstavu pripra-
vili naši kolegovia múzejníci 
z Podunajského múzea v Ko-
márne, s ktorými spolupracu-
jeme od začiatku 80-tych ro-

kov. Na pôde Tekovského 
múzea sa prezentovali veľ-
mi úspešne už niekoľkokrát 
a teší nás, že tentokrát obo-
hatili naše výstavné priestory 
pútavou výstavou na tému ži-
vot a kultúra Avarov,“ - uvie-
dol riaditeľ TM Levice PhDr. 
Ján Dano. Podunajské mú-

zeum v Komárne dokumen-
tuje región Podunajska už 
vyše 120 rokov. Vo svojich 
zbierkach uchováva viac ako 
136 tisíc predmetov, z kto-
rých mimoriadne vzácne ex-
ponáty - avarské nálezy, sú 
v múzeu v Leviciach inštalo-
vané do konca marca.   -sak-

  Výstavu verejnosti predstavil Mgr. Pavel Paterka z Podu-
najského múzea v Komárne.                         Foto: -sak-

Úspech žiakov ZŠ Rybník
si tu mohli overiť Marek Havran a Aneta Ka-
rácsonyiová. Súťažné disciplíny pozostáva-
li z písomnej časti - počúvania s porozume-
ním, čítania s porozumením a testu. V úst-
nej časti mali žiaci vytvoriť príbeh na základe 
predloženého obrázka a viesť voľný rozho-
vor s členmi poroty. Svedomitá príprava na 
olympiádu priniesla zaslúžené ovocie. Ma-
rek Havran v kategórii 1/A obsadil 1. miesto 
s postupom do krajského kola. Anetka Ka-
rácsonyiová v kategórii 1/B získala cenné 3. 
miesto. Ambíciou našej školy je pokračovať 
v naštartovaných úspechoch.   

Mgr. Soňa Pidová

Život a kultúra Avarov

Samostatnú autorskú výstavu Levičana Ing. Ladislava 
Kušteka nazvanú „Môj uhol pohľadu“ môže od 17. januára 
verejnosť vidieť v Tekovskom múzeu v Leviciach. Člen OZ 
FOTOGRAVITY svoju tvorbu prvýkrát prezentoval v letných 
mesiacoch 2007 v Pizzerii Jaskyňa v Leviciach sériou foto-
grafií zátiší a bojov na Hrone. V októbri sa zúčastnil spoloč-
ne s ďalšími členmi fotoklubu výstavy v českej Jihlave a ná-
sledne sa predstavil svojimi reportážami v Mestskej knižni-
ci Želiezovce. Ing. Kuštek fotografuje športové, spoločenské 
i divadelné podujatia a prostredníctvom zverejňovania svo-
jich fotografíí na fotoweboch www.fotoaparat.cz a www.foto-
gravity.sk sa snaží získavať ďalšie skúsenosti a prijímať kri-
tiku na svoje fotografie. Pokračovaním jeho prezentácie bu-
de v apríli tohto roku v rámci Levických poľovníckych dní te-
matická výstava  "Fló-
ra a fauna v makro fo-
tografii" a v marci v CK 
Junior výstava „V zaja-
tí hudby". Výstava „Môj 
uhol pohľadu“ v Galé-
rii J. Nécseyho potrvá 
do 24. februára.  -sak-

Prípravná návšteva pro-
jektu Comenius - Partner-
stvá škôl, sa uskutočni-
la v dňoch 12. - 18. januára 
v nórskom Lunde, malej de-
dinke vzdialenej asi 300 ki-
lometrov od hlavného mes-
ta Nórska - Osla. Účastníkmi 
boli koordinátori a zástup-
covia z partnerských kra-
jín: Veľkej Británie, Slovin-
ska, Poľska, Nórska a Slo-
venska. Základnú školu A. 
Kmeťa  Levice zastupovala 
na tomto podujatí Ing. Kata-
rína Rudzanová. Všetci zú-
častnení pracovali na spo-
ločnom projekte, ktorý by 
mal trvať 2 roky a je zame-
raný na zefektívnenie vyučo-
vacieho procesu, využívanie 
inovatívnych a zaujímavých 
prvkov vo výchovno-vzdelá-
vacom procese, rozvoj kre-
ativity, osobnostných vlast-
ností žiakov. Získané skú-
senosti z projektu obohatia 
nielen samotných žiakov, ale 
aj nás učiteľov. Účastníci sa 
oboznámili s prácou učiteľov 
a žiakov na 10-ročnej zá-
kladnej škole v Lunde. Vyu-
čovací deň na tejto škole za-

čína o 9. hodine a jeden uči-
teľ vyučuje všetky predmety 
v jednej triede celý školský 
rok. Zaujímavosťou je “uče-
nie vonku“, kde deti trávia je-
den deň v týždni vyučova-
ním v prírode. Žiaci sa inten-
zívne zaujímali o život de-

tí v partnerských krajinách. 
Projekt bude pokračovať vý-
mennými návštevami v part-
nerských krajinách, takže sa 
tešíme na nových priateľov 
a zaujímavé aktivity. 

Ing. Katarína Rudzanová 
ZŠ A. Kmeťa Levice

V nórskom Lunde sa učia aj v prírode

Uhol pohľadu 
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V levickom dekanáte je v rámci programu duchovnej ob-
novy každý mesiac venovaný jednej farnosti a jej veriacim. 
Okrem jednotnej témy duchovnej obnovy sa kladie dôraz ma 
spoločné celodekanátne modlitby za veriacich v tejto obci. 
Súčasne sú veriaci informovaní, kde sa táto obec nachádza 
a čo je pre ňu charakteristické. Slúžia k tomu aj nástenné 
noviny, ktoré okrem mapky dekanátu s vyznačením farnos-
ti, prinášajú aktuálne informácie o farnosti, ktorej je venova-
ný konkrétny mesiac.

Po farnostiach Bátovce, Beša, Čajkov, Dolný Pial, Hon-
tianske Trsťany, Hronské Kosihy, Kalná nad Hronom, Kozá-
rovce, Krškany, Levice a Nová Dedina sa pozornosť veria-
cich v januári zameriavala na farnosť Nový Tekov.

Najstarší zachovaný písomný doklad o obci Nový Tekov 
je z roku 1394. Počas svojej existencie bola obec majetkom 
viacerých rodov. V 14. storočí patrilo územie obce panstvu 
Levice, v 15. storočí opátstvu v Hronskom Beňadiku, v 16. 
storočí boli vlast-
níkmi zemania z 
Pialu, v 17. storočí 
to boli Hunyadov-
ci a v roku 1725 
sa vlastníkom stal 
kláštor Kamoldul-
cov na Zobore a 
rodina Eszterhá-
zyovcov. Počas 
tureckej nadvlá-
dy bola obec kom-
pletne zničená. 
Súčasťou obce sú 
tiež časti Šandor-
halma, Podvinica, 
horáreň Nový Vrch 
a Marušová. 

K pamätihod-
nostiam obce pat-
rí rímsko-katolíc-
ky barokovo-kla-
sicistický kostol sv. Karola z roku 1811 a reformátsko-klasi-
cistický kostol, postavený v roku 1791. V časti Marušová je 
zaujímavým miestom stará, v nedávnej minulosti rekonštru-
ovaná zvonička. Katolícky kostol sv. Karola Boromejského 
bol postavený na mieste starého gotického chrámu so za-
chovanou dispozíciou predošlej stavby z konca 15. storo-
čia. Chrám je jednoloďový s polygonálnym uzáverom, juž-
nou sakristiou a prestavanou trojpodlažnou vežou. Hlavný 
oltár obsahuje barokový obraz sv. Karola Boromejského z 
konca 18. storočia. Pôvodná kazateľnica bola klasicistická z 
konca 18. storočia, spovednica a lavice tiež. V roku 1990 bol 
obnovený interiér kostola, spolu s výmenou všetkých okien. 
Následne v roku 1994 bol opravený a vymaľovaný interiér 
kostola. 

Farnosť má 835 obyvateľov, z toho 493 katolíkov. Správ-
com farnosti je od júla 2007 vdp. Viktor Tomčányi. K obci 
Nový Tekov patrí aj filiálka Malé Kozmálovce s kostolom Ru-
žencovej Panny Márie.   

Podľa programu duchovnej obnovy bude pozornosť celé-
ho dekanátu vo februári venovaná farnosti Pečenice.  -nem-

Kupón

Duchovná obnova dekanátu Levice
Január: farnosť Nový Tekov

 Ilustrácia rímsko-katolíckeho kostola v 
Novom Tekove.   Kresba: Daniel Dacej

Svätú omšu v Kostole Sv. Michala v Levi-
ciach odslúžil v  predvianočnom období zná-
my páter Šebastián Labo, kňaz Spoločnos-
ti Ježišovej. Je autorom publikácie Zabijem 
pastiera, v ktorej ako prvý v roku 1982 kniž-
ne popísal udalosti okolo atentátu na pápe-
ža Jána Pavla II. Dielo vyšlo prvýkrát v ne-
meckom origináli a na základe obrovského 
ohlasu vo svete ho postupne preložili do via-
cerých jazykov. Na Slovensku vyšla táto kni-
ha v troch vydaniach. Levickú farnosť nav-

Páter Šebastián Labo v Leviciach 
štívil P. Šebastián Labo na pozvanie dekana 
Mons. Františka Procházku. „Všade kam prí-
dem, kážem o nebohom Svätom Otcovi, je-
ho odkaze, význame rodiny a kultúre života. 
Zo Slovenska som odišiel v roku 1963. Ako 
utečenec som v cudzine nahlas a napriek 
prenasledovaniu veril, že príde deň, keď sa 
budeme môcť vrátiť domov. Stalo sa tak, pre-
tože na večné časy nie je žiadny komuniz-
mus, na večné časy je len Pán Boh,“ - ho-
vorí Š. Labo. Posledné zo svojich diel, ve-

nované Jánovi Pavlovi II., pub-
likoval v roku 2007. Knihy, „Po-
sledné cesty lietajúceho pút-
nika“, „Utrpenie, smrť a poh-
reb Jána Pavla Veľkého“, ako 
aj brožúru „Blahoslavený mu-
čeník Euren Bossilkov“, ve-
noval počas svojej návštevy 
nášho kraja aj čitateľom Slo-
venskej brány. Môžete ich zís-
kať, ak na adresu redakcie do 
11. februára odošlete súťažný 
kupón. Možno jedna z týchto 
hodnotných kníh obohatí práve 
vašu domácu knižnicu.   -sak- 

Kľúče do nových brán je 
názov projektu, ktorý realizu-
je obec Jur nad Hronom s pod-
porou  Európskeho sociál-
neho fondu v rámci výzvy 
SOP ĽZ-FSR 2007/2.1/01. 
Projekt je zameraný na po-
moc pri zlepšení životných 
podmienok skupín ľudí ohro-
zených sociálnym vylúče-
ním a na pomoc pri nado-
búdaní pracovných zručnos-
tí a získavaní základných te-
oretických vedomostí, kto-
ré sa budú týkať murárstva 
a gastronómie. Rekvalifikač-
ný kurz pre murárov absol-
vuje 16 záujemcov z radov 
nezamestnaných a kurz pe-
čenia a varenia zase 20 zá-
ujemcov z radov nezamest-

V Jure nad Hronom realizujú projekt

Kľúče do nových brán
naných a žien na materskej 
„dovolenke“.

V rámci projektu bude 
zriadené komunitné centrum 
s cieľom skvalitniť prístup 
k informáciám, riešiť mar-
kantné problémy nezamest-
naných, ktorí majú záujem 
o prácu využitím vlastnej ini-
ciatívy pri sebarealizácii a se-
bareflexii. Centrum bude prí-
stupné aj pre ostatné margi-
nalizované skupiny občanov 
vrátane mládeže, ktorá bude 
mať k dispozícii študijnú lite-
ratúru a internet. Verejnosť 
bude môcť využiť služby ko-
ordinátorky centra v oblasti 
kariérneho a ekonomického 
poradenstva, sociálnych zá-
ležitostí a pri získavaní infor-

mácií cez internet. 
Hlavným cieľom projektu 

je dať všetkým absolventom 
kurzu a členom komunitné-
ho centra „Kľúče do nových 
brán“, cez ktoré sa dostanú 
do zamestnania. Celkový roz-
počet projektu je 3  156 255 
Sk, z čoho vlastný vklad obce 
je 5 %, čo je 157 812,75 Sk. 
Hlavné aktivity projektu sa za-
čali realizovať v januári a bu-
dú trvať až do konca septem-
bra 2008. Partnerom obce pri 
realizácii projektu je OZ-AKTI-
VITY v Jure nad Hronom a pri 
výbere cieľových skupín aj 
Úrad práce a sociálnych vecí 
v Leviciach. 

Helena Valentová 
starostka obce Jur nad Hronom

Delegáti Združenia kresťanských senio-
rov Slovenska sa stretli v Trnávke na svo-
jom riadnom Valnom zhromaždení, kde 
zhodnotili svoju činnosť za uplynulé funkč-
né obdobie rokov 2005-2007. Rokova-
nie otvoril predseda Ivan Kravjanský, kto-
rý privítal všetkých účastníkov a hostí, pre-
dovšetkým Mons. Dominika Hrušovského, 
emeritného arcibiskupa a nuncia. S kultúr-
nym programom vystúpil FS krojovaných 
žien a mužov z Čajkova, členov ZKS. S du-
chovným príhovorom sa účastníkom priho-
voril otec arcibiskup Hrušovský. Po zvo-
lení komisií predniesol správu o činnos-
ti združenia jeho predseda, ktorý poďa-
koval všetkým za dobrú spoluprácu. Keď-
že na schôdzi bola prítomná väčšina dele-
gátov (91,53 %), bolo Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie spríjemnili Čajkovčania
uznášaniaschopné. Následne sa kandidáti 
na volené funkcie predstavili. Delegáti veľ-
mi očakávali príhovor doc. Dr. J. Mikloška, 
ktorý sa mal ujať funkcie predsedu ZKS 
a nahradiť tak I. Kravjanského, odstupujú-
ceho zo zdravotných dôvodov. Počas sčí-
tavania volebných hlasov sa prítomným pri-
hovoril predseda KDH a poslanec NR SR 
Pavol Hrušovský. Následne odznela sprá-
va volebnej komisie a za nového predse-
du ZKS bol menovaný Dr. Mikloško, ktorý 
získal najväčší počet hlasov. Verejným hla-
sovaním bol doterajší predseda I. Kravjan-
ský zvolený za čestného predsedu ZKS. Zá-
ver patril ochutnávke vynikajúcich pečených 
čajkovských koláčikov, pričom príjemné po-
sedenie obohatila opäť FS z Čajkova, za čo 
zožala potlesk všetkých účastníkov.   -J.T.-

 P. Šebastián Labo podpisuje svoju knihu v Leviciach.  
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  Ponuka práce v SES 
                (8. - 9. str.)

  SES spolupracuje 
   s SOUs Tlmače                     

                    (10. str.)
                  

V rámci internej prezentácie vedenie SES  
zamestnancom predstavilo nové logo
Predbežné výsledky SES za rok 2007, Stratégia 

a ciele na rok 2008, Zmena v politike odmeňova-
nia, Rebranding - zmena značky, to boli hlavné ob-
sahové témy interných mítingov so zamestnanca-
mi, ktoré sa v SES uskutočnili v dňoch 16. a 17. ja-
nuára. 

"V trende stretnutí so 
zamestnancami pokraču-
jeme aj v tomto roku. Som 
presvedčený, že ak sú za-
mestnanci oboznámení s 
tým, čo plánujeme, budú 
vedieť podporiť naše zá-
mery a ciele," - povedal v 
úvode stretnutia generálny 
riaditeľ, Ing. Martin Pašti-
ka, MBA. 

V  úvode stretnutia pri-
pomenul, že  impulzom 
k procesným zmenám v 
spoločnosti bol Projekt 
SES 2007. Kľúčovými ak-
tivitami v minulom roku bo-

lo spracovanie dokumen-
tu Stratégia 2007 - 2009, 
realizácia projektu SES 
2007 (procesná reštruktu-
ralizácia), začatie projektu 
Progres 2008, hodnotenie 
pracovných pozícií - spra-
covanie mzdového poriad-
ku, stanovenie politiky od-
meňovania na roky 2008 - 
2010, otvorenie prevádzky 
v Želiezovciach a rebran-
ding značky (firemná iden-
tita, firemný dizajn). 

Podľa predbežných vý-
sledkov spoločnosť vlani 
dosiahla výkony na úrov-

ni 5 mld. Sk, úspešne uza-
tvorila kontrakty vo výš-
ke 12 mld. korún, dosiah-
la splnenie plánovanej vý-
konnosti - EBITDA vo výš-
ke 249 mil. Sk a hospodár-
sky výsledok vo výške 120 
mil. korún. Podarilo sa za-
istiť financovanie projektov 
a navýšenie bankových 
rámcov na úrovni 8 mld. 
Sk. Hoci finálne výsledky 
za rok 2007 budú uzatvo-
rené po dokončení audi-
tu na konci februára 2008, 
predbežné výsledky by sa 
zásadne meniť nemali.  

Generálny riaditeľ pred-
stavil víziu spoločnosti, kto-
rej hlavným cieľom je stať 
sa najvýznamnejšou firmou 
v odvetví v strednej Európe 
a európskym lídrom  v ob-
lasti dodávok  fluidných  
kotloch. Rozvojovými prio-

ritami spoločnosti SES sú 
partnerstvo, zaistenie zdro-
jov (ľudských, finančných, 
technických), rozvoj za-
mestnancov, líderstvo vo 
fluidných kotloch, spokoj-
nosť akcionára a globalizá-
cia pôsobenia. 

SES chce byť silným a 
atraktívnym zamestnáva-
teľom na trhu práce, pre-
to spoločnosť prijala stra-
tégiu odmeňovania na ro-
ky 2008 - 2010. V rámci 
tejto stratégie sa sústre-
dí na zabezpečenie kon-
kurencieschopnosti na tr-

Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače 
(SES Tlmače) sa usilujú spoločne s českými firma-
mi o získanie kontraktu na projekt výstavby šies-
tich blokov tepelnej elektrárne vo Vietname. Celko-
vá inštalovaná kapacita elektrárne Duyen Hai - Tra 
Vinh, v ktorej bude  spaľované uhlie, má byť 6 x 
500 MW. Uvedenie prvého bloku do prevádzky je 
plánované na rok 2012. Financovanie projektu za-
bezpečí Česká exportná banka.

SES Tlmače v konzorciu pre výstavbu 
elektrárne vo Vietname

Projekt sa pripravuje 
v súvislosti  s možnosťa-
mi  spolupráce spoločné-
ho presadzovania sa  slo-
venských a českých  fi-
riem na trhoch tretích 
krajín. Otvorenú podporu 
tomuto postupu vyjadrili 
minister priemyslu a ob-

chodu Českej republiky 
Martin Říman a minister 
hospodárstva Slovenskej 
republiky Ľubomír Jahná-
tek na poslednom januá-
rovom zasadnutí sloven-
sko-českej medzirezort-
nej komisie.  

V tomto projekte ide 

o spoločný postup prí-
pravy ponuky do tendra 
v rámci konzorcia spo-
ločností Škoda Praha 
ako EPC kontraktor, Ško-
da Power ako dodávateľ 
strojovne a SES Tlmače 
ako dodávateľ kotolne. 

„Dôležitými a  rozho-
dujúcimi faktormi z hľa-
diska získania kontraktu 
sú termín uvedenia blo-
kov do prevádzky a ce-
na,“ - zdôraznil Ing. Mar-
tin Paštika, MBA generál-
ny riaditeľ SES a.s. Tlma-
če. Zároveň povedal, že 
ázijské trhy sú z pohľadu 
energetiky jednými z naj-

dynamickejšie sa rozví-
jajúcich. Existuje tu však 
silná konkurencia lokál-
nych firiem, preto je veľ-
mi zložité presadiť sa na 
tomto trhu. V prípade pro-
jektu Tra Vinh sa jedná o 
kontrakt podporovaný na 
vládnej úrovni obidvoch 
krajín a podporený ex-
portným financovaním, čo 
môže byť kľúčovým fak-
torom pre jeho získanie. 
„Tento kontrakt, v prípade 
jeho získania, položí zá-
klad stability spoločnos-
ti  v strednodobom a dlho-
dobom horizonte,“ - dodal 
na záver Ing. Martin Pašti-

ka, MBA. 
SES Tlmače sa v tomto 

projekte preukazujú skú-
senosťami a referenciami, 
ktoré získali pri realizá-
cii výstavby tepelnej elek-
trárne Shen Tou v Číne, 
kde dodali štyri komplet-
né kotolne pre 500 MW 
elektrárenské bloky. Uve-
dená elektráreň v Číne, 
z pohľadu spoľahlivosti, 
patrí k najlepšie hodnote-
ným energetickým celkom 
v čínskej energetike, za 
čo získala aj čínske štát-
ne ocenenie. 

Ing. Gabriel Sirotňák, 
vedúci sekcie Marketing

hu a elimináciu fluktuácie 
zamestnancov. SES bude 
využívať  atraktívnu poli-
tiku odmeňovania pri ná-
bore a stabilizácii zamest-
nancov, pričom prijala zá-
väzok medziročného ras-
tu priemernej mzdy v roku 
2008 o 20 %. Dôraz bude 
klásť na rast garantova-
ných zložiek mzdy v roku 
2008 s orientáciou na kľú-
čové profesie - inžiniering, 
zvárači, zámočníci a na 
rast motivačných zložiek 
mzdy v roku 2009. 
(Pokračovanie na 9. str.)
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-  Vykonáva vstupnú, medzioperačnú a konečnú kontrou 
počas montážnej činnosti. 

- Organizuje kontrolnú činnosť na stavbe a zúčastňuje 
sa prebierok u subdodávateľov pod metodickým dohľa-
dom senior inšpektora technickej kontroly. 

-  Sleduje riadenie nezhodného výrobku podľa ISO 9001/
2000. 

-  Dokumentuje kontrolnú montážnu činnosť podľa stano-
vených noriem. 

-  Vykonáva individuálne skúšky.
Požiadavky:

- SŠ vzdelanie strojárskeho smeru
- minimálne 1 rok praxe 
- základná znalosť aspoň 1 svetového jazyka 
- aktívna znalosť MS Word, MS Excel, Correl Draw 
- vodičský preukaz skupiny B 
- schopnosť pracovať vo výškach 
- odborné spôsobilosti v oblasti spektrálnej analýzy a 

VT.Level ll 
-  znalosť systémov manažérstva kvality

SES, a.s. Tlmače
pre svoj podnik v TLMAČOCH

Továrenská 210, 935 28  Tlmače

SKLADOVÝ ROBOTNÍK

INŠPEKTOR TECHNICKEJ KONTROLY 
MONTÁŽE

PONÚKAME:
• prácu v stabilnej a ekonomicky silnej spoločnosti
• motivujúce finančné ohodnotenie
• možnosti ďalšieho vzdelania a osobnostného rastu

HĽADÁ pracovníkov na pozície:

- Vykonáva manipulačné práce spojené s vykládkou a na-
kládkou dopravných prostriedkov v sklade. 

- Triedi materiál podľa rozmerov a ukladá ho do paliet, prí-
padne iné určené miesto skladníkom. 

- Zodpovedá za náradie a stroje, ktoré mu boli zverené na 
výkon svojej práce.

Požiadavky:
- absolvent SOU bez maturity 
- lojalita 
- orientácia na výsledok/cieľ

CONTROLLER

- Zúčastňuje sa na tvorbe podnikových plánov (vo finanč-
nom i hmotnom vyjadrení), jeho kontrole, navrhuje oprav-
né opatrenia.  Sleduje odchýlky od prijatých cieľov podni-
ku. 

- Vytvára aktualizácie cenníkov prác a služieb. 
- Vytvára aktualizácie číselníkov (organizačné, nákladové a 

pod.) 
- Vypracováva podklady podľa požiadaviek útvarov ad hoc 

analýzy 
- Vytvára výkazy, reporty pre ostatné útvary podniku.
Požiadavky:
- VŠ vzdelanie ekonomického alebo technického smeru 
- minimálne 3 roky praxe v oblasti ekonomiky 
• znalosť 1 svetového jazyka na mierne pokročilej úrovni 
• aktívna znalosť MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS 

Outlook, Internet (e-mail, www) 
• analytické schopnosti, logické myslenie

KONTAKT:
Anna Pavlíková

SES a.s., Továrenská 210, 935 28  Tlmače
Tel: 036/638 2781

jobs@ses.sk

* Zamestnancom SES 
bola prezentovaná na inter-
ných mítingoch nová znač-
ka, ktorou sa bude SES 
prezentovať od februá-
ra 2008. Aké sú princípy 
tejto zmeny? 

- V prvom rade chcem 
zdôrazniť, že nová značka 
to nebol prvotný cieľ. Cieľom 
je a naďalej zostáva budo-
vanie firemnej kultúry, ktorej 
základom je firemná iden-
tita. Projekt definovania fi-
remnej identity začal v le-
te minulého roka a nadvä-
zoval predovšetkým na po-
znatky z interných seminá-
rov robených naprieč celou 
firmou, ako aj na poznatky 
z externého prostredia. Kon-
com septembra boli defino-
vané hodnoty a vlastnos-
ti našej firmy, ktorými naša 
spoločnosť disponuje resp., 
ktoré chce dosiahnuť. Tých 
východiskových bodov bolo 
omnoho viac. Druhým kro-
kom bola tvorba firemného 
dizajnu, teda  vytvoriť obra-
zové vyjadrenie zadefinova-
ných hodnôt a vlastností fir-
my. Zadanie bolo jasné: roz-
pracovať dva varianty: drob-
ná úprava súčasného loga 
resp. radikálna zmena. Pri 
oboch variantoch boli defi-
nované základné princípy, 
ktoré sa museli dodržať: a.) 
základom loga má byť me-
no spoločnosti SES TLMA-
ČE, b.) zachovanie fareb-
nosti – tmavomodrá, c.) ne-
opustiť používanie pôvodnej 

obrazovej časti loga „komo-
ra s nadstavcami“.

* Neodmysliteľnou sú-
časťou doterajšej histó-
rie bolo logo s komorou a 
nadstavcami. Bude 
sa používať aj v 
budúcnosti? 

- Odpoveď 
znie, áno. 
Ale rozme-
ním ju na 
drobné. Táto 
značka pre-
šla vo svo-
jej histórii tiež 
viacerými drob-
nými zmenami, ale 
jej význam sa v podstate 
nemenil. V posledných viac 
ako 15 rokoch sa pod logom 
v poloblúku resp. vedľa ne-
ho komunikoval názov SES 
TLMAČE. Z odpovede na 
prvú otázku je zrejmé, že 
zadanie na obrazové vy-
jadrenie definovanej firem-
nej identity bolo postavené 
tak, že je dôležité nadviazať 
na dlhoročnú tradíciu firmy 
(2.4.1951 bola spustená vý-
roba, spoločnosť bola zalo-
žená 1.1.1950) aj v zmene-
ných podmienkach (zme-
na majoritného akcioná-
ra, zmena situácie na trhu 
atď.) komunikáciou pomo-
cou pôvodného loga. Jed-
nou z vlastností je hrdosť 
a my sa naozaj máme načo 
odvolávať, máme históriu či-
že referencie a skúsenos-
ti. Preto sme pôvodné lo-
go po drobných úpravách 

Na otázky redakcie odpovedá Ing. Gabriel Sirotňák, vedúci sekcie Marketing

Základom je firemná identita
povýšili na značku tradí-
cie. Ale zároveň chceme byť 
dynamickou a otvorenou fir-
mou, ktorá má víziu byť naj-
významnejšou firmou v od-

vetví v strednej Eu-
rópe a byť európ-

skym lídrom 
v oblasti do-
dávok fluid-
ných kotlov. 
Nová znač-
ka tieto hod-
noty a vlast-

nosti repre-
zentuje, na-

vyše v komuni-
kácii bude podpo-

rená sloganom „well-know-
how“, ktorého význam sme 
vysvetlili na interných mítin-
goch a v informačnom ma-
teriáli pre zamestnancov 
(brandjournal). Na záver 
ch cem potvrdiť, že pôvodné 
logo sa bude používať, ale 
nie ako logo. Bude to znač-
ka tradície a jej používanie 
bude presne zadefinované 
v dizajn manuáli, ktorý bu-
de vydaný začiatkom febru-
ára rozhodnutím generálne-
ho riaditeľa a bude patrične 
sprístupnený. Tým, že sme 
ho povýšili na značku tradí-
cie bude používaný najmä 
pri slávnostnejších udalos-
tiach napr. odznak, medai-
la, tabuľka na kotol po resp. 
na príležitostných dokumen-
toch (napr. osobný list gene-
rálneho riaditeľa). Avšak zá-
kladom komunikácie bude 
nová značka. 

WELL-KNOWN
DOBRE ZNÁMY
KNOW-HOW
SCHOPNOSTI, SKÚSENOSTI, ZRUČNOSTI

DOBRE ZNÁME SKÚSENOSTI

well-know-how

Nový slogan našej spoločnosti vznikol 
spojením dvoch slovných spojení (well-known 
a know-how). Spolu s novo definovanou 
corporate identity a novým vizuálnym štýlom 
je začiatkom zmien a nových úspechov.

nadstavcami. Bude 
aj v 

Odpoveď 

jej histórii tiež 
viacerými drob-
nými zmenami, ale 

vetví v strednej Eu-
rópe a byť európ-

skym lídrom 

zentuje, na-
vyše v komuni-

kácii bude podpo-
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MANAŽÉR PREDAJA A REALIZÁCIE PRE MONTÁŽ

SES, a.s. Tlmače
pre svoj podnik v TLMAČOCH

Továrenská 210, 935 28  Tlmače

HĽADÁ pracovníkov na pozície:

(Dokončenie zo 7. str.) 
Nová stratégia odme-

ňovania by mala priniesť 
upevnenie pozície atrak-
tívneho zamestnávateľa v 
regióne a získanie špičko-
vého zamestnávateľského 
mena v podmienkach SR, 
najneskôr v roku 2010. Pra-

V rámci internej prezentácie vedenie SES 
zamestnancom predstavilo nové logo

šenie atraktivity SES k ďal-
ším záujmovým skupinám - 
obchodným partnerom a fi-
nančným inštitúciám.  

Pokiaľ ide o firemnú kul-
túru, spoločnosť jasne za-
definovala päť základ-
ných hodnôt firemnej iden-
tity, ktoré bude vyznávať a 
päť vlastností, ktoré ju majú 
charakterizovať.   

"Naša spoločnosť si sta-

PIESKOVAČ

• Vytvára a aktualizuje databázu dodávateľov. 
• Sleduje dodávateľské trhy a navrhuje nové príležitosti. 
• Aktívne pracuje v nákupných tímoch (vytvára tím, zvoláva a 

riadi). 
• Komunikuje s internými zákazníkmi tak, aby overil oprávne-

nosť požiadaviek na nákup. 
• Pripravuje podklady pre výber dodávateľov a navrhuje náme-

ty na znižovanie nákladov v súvislosti s nákupom. 
Požiadavky:
• vzdelanie VŠ + 3 roky praxe alebo SŠ + 6 rokov praxe 
• aktívna znalosť aspoň 1 svetového jazyka 
• aktívna znalosť MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet   

(e-mail, www.) 
• vodičský preukaz skupiny B 
• dobrá technická znalosť nákupných skupín 
• schopnosť posudzovať dodávateľské trhy

- kompletné obchodné činnosti (kontakt so zákazníkom, dopyt, 
ponuka, predkontraktačné rokovania, zmluva) 

- plánovanie zákazkovej náplne (normohodiny, fin. objemy, vý-
hľady)  a plánovanie parametrov realizácie diela /náklady die-
la, cash-flow) 

- zaistenie obchodných činností pri príprave realizácie montáž-
nych zákaziek 

- zmluvné vzťahy v rámci realizácie diela (služby, externé mon-
tážne výkony, obchodné tovary a služby, podklady pre faktu-
ráciu) 

- monitorovanie, reporting a prijímanie opatrení v priebehu rea-
lizácie diela 

- príprava podmienok a zabezpečenie technických  podkladov 
pre odovzdanie diela a samotné odovzdanie diela (protokol)

 Požiadavky:
- Vzdelanie VŠ v oblasti strojárstvo, ekonomika alebo obchod 

a marketing 
- prax 2-4 roky 
- aktívna znalosť 1 svetového jazyka 
- aktívna znalosť MS Windows, MS Office, Internet (e-mail, 

www) 
- znalosť systémov manažérstva kvality 
- znalosť legislatívnych noriem v rozsahu vykonávaných čin-

ností (Obchodný zákonník, atď) 
- znalosť zásad BOZP 
- vysoká miera psychickej záťaže (stresu) 
- vodičské oprávnenie skupiny B

- Zabezpečuje ochranu značenia pred a počas tryskania ako aj 
identifikáciu materiálu po tryskaní 

- Vykonáva otryskanie materiálu primeranou rýchlosťou podľa 
požiadaviek na stupeň čistoty povrchu 

- Priebežne kontroluje kvalitu pieskovania a upozorní majstra 
na prípadné závady 

- Zodpovedá za náradie a stroje, ktoré mu boli zverené na vý-
kon svojej práce. 

- Vykonáva likvidáciu odpadov vznikajúcich pri tryskaní podľa 
zásad EMS-ISO14000. 

- Zodpovedá za čistotu povrchu a značenia, ak aj nakládku 
opieskovaného materiálu na vagóny.

Požiadavky:
- absolvent SOU bez maturity 
- lojalita 
- orientácia na výsledok/cieľ

PILKÁR
- Vykonáva rozmeranie a rozrysovanie materiálu podľa striha-

cieho plánu, prípadne len materiálových lístkov. 
- Vykonáva prenos značiek podľa platnej dokumentácie SMK-

ISO 9000, prípadne pokynov majstra. 
- Delí materiál podľa rozrysovania, domeriavania alebo na do-

raz. 
- Zodpovedá za náradie a stroje, ktoré mu boli zverené na vý-

kon svojej práce. 
- Priebežne kontroluje presnosť rezania a upozorní majstra na 

podpilovanie, prípadne iné závady. 
- Zodpovedá za presnosť a značenie, ako aj očistenie od pilín a 

odihlenie napílených kusov.
Požiadavky:
- absolvent SOU bez maturity 
- požadovaná prax min.2 roky ako skladník, príp. ako skladový 

robotník 
- lojalita 
- orientácia na výsledok/cieľ 
- logické myslenie

NÁKUPCA JUNIOR

TECHNOLÓG ZVÁRANIA MONTÁŽE
• Vypracováva projekty organizácie montáže pre zváranie a te-

pelné spracovanie. 
• Špecifikuje rozsah kontrol a skúšok zvarových spojov 
• Rieši a navrhuje montážne prípravky a jednoúčelové montáž-

ne zariadenia
• Priamo na stavbách vybavuje a rieši prípadné zmeny techno-

logických postupov.
• Dozoruje priamo na domácich a zahraničných stavbách vy-

konávanie zváracích prác.
Požiadavky:
• vzdelanie vyššie odborné v oblasti strojárstva 
• požadovaná prax min. 5 rokov
• aktívna znalosť anglického jazyka 
• aktívna znalosť MS Word, MS Excel, MS Outlook, Correl 

Draw. 
• medzinárodný zváračský inžinier
• práca vo výškach, práca v noci

KONTAKT:
Anna Pavlíková

SES a.s., Továrenská 210, 935 28  Tlmače
Tel: 036/638 2781

jobs@ses.sk

PONÚKAME:
• prácu v stabilnej a ekonomicky silnej spoločnosti
• motivujúce finančné ohodnotenie
• možnosti ďalšieho vzdelania a osobnostného rastu

KONTAKT:
Anna Pavlíková

SES a.s., Továrenská 210, 935 28  Tlmače
Tel: 036/638 2781

jobs@ses.sk

SES, a.s. Tlmače
pre svoj podnik v TLMAČOCH

HĽADÁ pracovníkov na pozície:

Stabi l i ta
Dynamika
Tímovosť
Vodcovstvo
Partnerstvo

Naše hodnoty

Sebavedomie
Šikovnosť
Hrdosť
Otvorenosť
Starost l ivosť

novila silný, náročný, ale 
reálny cieľ. Od zamest-
nancov očakávame vý-
konnosť, aktivitu a kvali-
fikovanosť.  Pred nami je 
výzva stabilnej silnej spo-
ločnosti, ktorá chce pat-
riť k významným firmám 
s jasnou perspektívou," - 
povedal na záver stretnu-
tia so zamestnancami ge-
nerálny riaditeľ.   

vidlá politiky odmeňovania 
sú zakotvené v dohode so 
zástupcami zamestnancov, 
v Mzdovom poriadku. 

Dôležitá časť prezentácie 
patrila rebrandingu - zme-
ne značky SES. Zamest-
nanci  sa oboznámili s tým, 
aké boli východiská, dô-
vody, princípy a ciele tejto 
zmeny. 

Hlavnými dôvodmi bo-
la potreba väčšej profilá-
cie pozície na trhu, vstup 
silného partnera - akcio-
nára a maximálne využi-
tie možností, ktoré znač-
ka SES Tlmače poskytuje. 
Cieľom zmeny značky je 
reálne preniesť nové hod-
noty značky SES do živo-
ta firmy - do správania za-
mestnancov spoločnos-
ti, vyprofilovať novú znač-
ku, ktorá zároveň uchová 
hodnoty súčasnej znač-
ky. Zvýšením marketingo-
vých aktivít v komunikácii 
hodnôt firmy a novej znač-
ky sleduje spoločnosť zvý-

Naše vlastnosti
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Blažej Seneši, strojný zá-
močník, stred. V4105
Ján Havran, zvárač kovov, 
stred. V4706
Blažena Havranová, kon-
štruktérka, stred. I3200
Jozef Janok, montér zá-
močník, stred. M4200
Jozef Havran, stroj-
ný zámočník, 
stred. V4403

Oznam
Oznamujeme, že pre-

klady s úradným overením 
- jazyk anglický a nemec-
ký - si môžete dať vyhoto-
viť v priestoroch spoločnos-
ti SES, a.s. Tlmače, budo-
va zdravotného strediska, 1. 
posch., kancelária preklada-
teliek,  tel. č. 036/638 2784. 
Kontakt: 0908 145 529 - 
angličtina, 0907 295 085 - 
nemčina. 

Naši jubilanti Nahláste zmenu 
zdravotnej poisťovne
Žiadame všetkých zamestnancov, kto-
rí si zmenili zdravotnú poisťovňu k     
1. januáru 2008, aby túto skutočnosť 
nahlásili najneskôr do konca januára v 
mzdovej učtárni.

 4-ročné študijné odbory
- mechanik strojov a zariadení
- mechanik nastavovač pre  
  obrábacie stroje a linky
- programátor obrábacích a zváracích strojov a za-
riadení
- pracovník marketingu – cestovný ruch
- operátor ekologických zariadení
- mechanik elektrotechnik so špecializáciou na orga-
nizačnú a výpočtovú techniku alebo spotrebnú elek-
troniku
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie aj výučný 
list.

3-ročné učebné odbory
-strojný mechanik
-obrábač kovov
Absolventi získajú výučný list. Majú možnosť v 2-roč-
nom nadstavbovom štúdiu získať maturitné vysved-
čenie.

2-ročné nadstavbové štúdium
-strojárstvo so zameraním na
• výrobu, montáž a opravy
• obrábanie materiálov
• podnikanie a služby
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie.

ponúka pri štúdiu v strojárskych odboroch:  
-   podnikové štipendium v posledných dvoch ročníkoch štúdia vo výške 800 – 

1500 SK mesačne                                 
-   prax v prevádzkach SES
-  získanie zváračského oprávnenia aj pre zváranie v ochrannej atmosfére 

(CO2, argón)
-  istota perspektívneho zamestnania v SES (aj v zahraničí)
Ponuka platí pre trojročné  aj  štvorročné odbory.

Dňa  8. februára 2008  sa uskutoční spoločná prezentácia spolupráce SES a.s. Tlmače a SOUs 
Tlmače pri výchove strojárskych odborníkov. Záujemcovia z radov žiakov a aj ich rodičia sa môžu dozvedieť o 
podmienkach získania podnikového štipendia a iné informácie.
Akcia sa koná v školskej jedálni SOUs Tlmače o 10.00 hod.

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STROJÁRSKE TLMAČE
V ŠKOLSKOM ROKU 2008-2009
PONÚKA TIETO ODBORY: 

Kontaktná adresa:
Stredné odborné uči l ište strojárske
Kozmálovská cesta 9
935 28 TLMAČE                  
tel . :  036/ 6341981-2, 036/6342335               
 e-mail :  soustlmace@kredit.sk
 internet: www.soustlmace.yw.sk

SOU strojárske v Tlmačoch 
v spolupráci so SES a.s. TLMAČE

Za 57 rokov existencie SOUs Tlmače sa v 
škole vystriedalo množstvo žiakov a v rôznych štu-
dijných a učebných odboroch úspešne ukončilo štú-
dium viac ako 6 500 absolventov. 

Radi privítame aj Vás! 

Slovenská technická univerzita Bratislava strojnícka fakulta otvorila v šk. ro-
ku 2007/2008 konzultačné stredisko pre bakalárske štúdium v študijných   programoch 
Energetické strojárstvo a Strojárska výroba a manažérstvo kvality v SOU strojárskom, Koz-
málovská cesta č. 9, Tlmače.
Využite možnosť získať vysokoškolské vzdelanie.

Jaroslav Solmoši, obrá-
bač kovov, stred. V4514
Marián Bernát, technológ 
normovania, stred. I4200
Jozef Uhnák, robotník 
v sklade, stred. N2230
Mgr. Jaroslav Sýkora, ko-
ordinátor dodávok a slu-
žieb, stred. R1000
Pavol Boldiš, montér zá-
močník, stred. M4200
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Koncert 
Hany Zagorovej 

Spoločenská rubrika

Narodili sa

Opustili  nás

Povedali si  áno
Poďakovanie

(1
7)

•  Inzercia • 

 

(1
0)

Objednávam si Slovenskú 
bránu na rok 2008

Objednávka Slovenskej brány

      polrok            alebo            rok
     120 Sk           240 Sk
Noviny zasielajte na adresu:
Meno a priezvisko:...........................................................
Ulica, č. domu:..................................................................
Miesto, PSČ:.....................................................................
Dátum, podpis:.................................................................

Vážení čitatelia, ak  chcete pravidelne dostávať Slo-
venskú bránu aj v tomto roku, môžete si ju predplatiť. 
Predplatné môžete zaplatiť poštovou poukážkou typu H, 
alebo osobne v redakcii, ktorá sídli v areáli SES, a.s. Tl-
mače. Bližšie informácie získate na tel. č. 036/638 2086 
alebo 638 2087. Objednajte si včas Slovenskú bránu 
a dozviete sa aktuálne informácie z diania v SES i v na-
šom regióne. Na vašu priazeň sa teší                  REDAKCIA

• Súkromná bezpečnostná služba  GAMA Group, s.r.o. 
Levice, ponúka za výhodných cenových podmienok odbor-
nú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon 
strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

• Taktiež ponúkame skrátenú formu preškolenia pre ob-
novu preukazov vydaných v roku 2005, nakoľko ich plat-
nosť zaniká k 31.12.2008.

Záujemcovia hláste sa 
na tel. čísle: 036/ 6306 461,  0903224029 

GAMA Group, s.r.o.
AKREDITOVANÁ OSOBA

    

GAMA Group, s.r.o. SNP 26. 934 05 Levice
súkromná bezpečnostná služba

PONUKA

* Predám biele víno PL, 
VZ, DH,  kabinetné. Tel.: 
0905 475 170.                        (12)

* Predám šteniatko 
(500 Sk) čokoládovohne-
dé, hladká srsť. Matka zla-
tý retvier, otec poľovníc-
ky farbiar. Dobre stava-
né, vhodné do bytu aj RD. 
Tel.: 0910 197 287. (11)

* Predám ošípanú cca 150 
kg. Tel. 0903 394 167 (16)

* Prenajmem 2-izbo-
vý byt v Leviciach, Na lú-
kach 3. Tel.: 036/630 
1433.                    (14)

So smútkom v srdci sme dňa 12. januá-
ra 2008 odprevadili na cintoríne v Rybníku 
nášho otca, starého otca a prastarého otca 

JURAJA CHLEBU.
Ďakujeme všetkým príbuzným a zná-

mym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. 
Ďakujeme za kvetinové dary a slová úte-

chy. 
Smútiaca rodina 

* Prijmeme  asis-
tentku  predaja do 
zabehnutej exklu-
zívnej predajne 
dámskej a pánskej 
módy v Kozárov-
ciach. 
Tel.: 0903 424 992.                    

(15) 

* SB PRESS, s.r.o., Továrenská 210, 
Tlmače hľadá pomocného pracovníka/
pracovníčku do tlačiarne. 

Bližšie informácie na tel. č. 036/638 
2087, 0905 241 329.                   (13) 

Beáta Halmová a Štefan 
Harmady (Nová Dedina)
Lucia Kúdeľová a Peter 
Senci (Starý Tekov)

Miriam Beniaková, dcéra 
Alžbety a Ľubomíra (Kozá-
rovce)
Patrik Šallai, syn Katarí-
ny a Róberta (Veľké Koz-
málovce)
Natália Matošová, dcéra 
Soni a Miroslava (Tlmače) 
Simona Šebová, dcé-
ra Ľubomíry a Jaroslava 
(Rybník) 

Mária Čulíková, vo veku 
82 rokov (Čajkov)
Cyril Hlava, vo veku 94 ro-
kov (Kozárovce)
Mária Ridzoňová, vo veku 
70 rokov (Kozárovce)
Michal Herc, vo veku 60 
rokov (Veľké Kozmálovce)
Mária Ráchelová, vo veku 
79 rokov (Tlmače)
Ján Francen, vo veku 64 
rokov (Tlmače)
Mons. PhDr. h.c. Vincent 
Malý, vo veku 85 rokov 
(Čierne Kľačany)

Mestské kultúrne stredisko Zlaté Moravce vás pozýva 
14. februára o 17.30 h do divadelnej sály MsKS na kon-
cert HANY ZAGOROVEJ a PETRA REZEKA. Vstupné je 
500 Sk v predpredaji a 600 Sk pred koncertom. Rezervá-
cie vstupeniek a bližšie informácie v kancelárii MsKS ale-
bo na tel. č. 037/642 3277. Využite príležitosť darovať ten-
to koncert milovanej osobe k sviatku sv. Valentína!     -r-

Po dlhoročnej prestávke sa začal na mno-
hých školách opäť vyučovať ruský jazyk. 
Gymnázium A. Vrábla v Leviciach má už 
druhý rok študentov, ktorí sa učia tento ja-
zyk. Mgr. Olympia Mókušová, vyučujúca 
ruský jazyk, zorganizovala besedu pre svo-
jich študentov a pozvala na stretnutie lekto-
ra z Ruského centra vedy a kultúry, ktoré má  
sídlo v Bratislave.

Dňa 18. januára zavítal do školy Jevgenij 
Alexandrovič Orlov, ktorý pôsobí pol roka v 
Bratislave. V triede na Jevgenija A. Orlova 
čakali všetci študenti gymnázia, ktorí sa učia 
ruštinu a tiež žiaci zo ZŠ na Vinohradoch, 
ktorí navštevujú krúžok ruského jazyka.

Jevgenij Alexandrovič Orlov  krásnou ruš-
tinou  porozprával rôzne zaujímavosti. Mimo-
riadne pútavé bolo rozprávanie o Vladimírovi 
Visockom a Bulatovi Okudžavovi. Žiaci si po-
zreli film o Moskve, ktorý lektor priniesol so 
sebou. Ruské centrum vedy a kultúry poda-
rovalo škole pomôcky, ktoré využijú pri vyu-
čovaní ruského jazyka. Účastníci besedy bo-
li veľmi spokojní a tešili sa, že lektorovi rozu-

ГОВОРИТЕ ПО РУССКИ?
mejú, jednak preto, že sa už aj niečo nauči-
li, ale zároveň aj zistili ako sú si naše jazy-
ky blízke. Jevgenij Alexandrovič Orlov sa zo-
známil aj s naším mestom, navštívil Tekov-
ské múzeum na hrade, prezrel si historické 
budovy na Námestí hrdinov, cintorín, na kto-
rom sú pochovaní vojaci z 2. svetovej voj-
ny. Tiež mal možnosť stretnúť sa s rusky ho-
voriacou rodinou a zároveň získať pozna-
tok, že záujem o ruštinu v tejto rodine po-
kračuje, že sa s ňou aktívne pracuje.  -am- 

S mojou 3-ročnou vnuč-
kou navštevujem Mater-
ské centrum (MC) v Zla-
tých Moravciach. Je veľmi 
pozoruhodné, ako sa vie 
tešiť, keď ideme na diva-
dielko alebo detičky spolu 
spievajú, tancujú a pred-
vádzajú rôzne hry. Pracov-
níci sa snažia vžiť do det-
ských hier. Je to svet de-
tí, ktorý im často v rodine 
medzi dospelými možno 
chýba, ako aj detské ka-
marátstvo. Je dobré, že aj 
deti, ktoré ešte nenavšte-
vujú materskú školu, majú 
možnosť stretávať sa v ta-
komto zariadení. Takis-
to viacdetné mamičky na 
materskej dovolenke sa 
tu môžu stretnúť, vzájom-
ne si poradia o strave pre 
svoje ratolesti, príp. si vy-
mieňajú svoje skúsenosti 
a recepty na pečenie, va-
renie a na chvíľu zabudnú 

Slová uznania pre Materské centrum 
v Zlatých Moravciach

na každodenné starosti a prob-
lémy v dnešnom tak uponá-
hľanom svete. Môžu sa poučiť 
o krásnej spolupatričnosti ma-
tiek a ich ratolestí, aké dôležité 
je v živote priateľstvo a vzájom-
ná láska a uvedomiť si, že tu sa 
nerozlišujú deti podľa farby ple-

ti a podľa bohatstva rodičov. 
Každej mamičke je to jej die-
ťatko najmilšie a predsa vie, 
že v tomto kolektíve MC sú 
všetky deti rovnocenné. Za-
mestnanci MC sa starajú 
o pohodlie a dohliadajú, aby 
neprišlo k úrazu, snažia sa 

do sveta detí preorientovať. 
Túto prácu môžu robiť len ľu-
dia s dobrým srdcom. Myslím 
si, že potešenie a úsmev detí 
stoja za to, aby sa MC rozví-
jali, rástli, zveľaďovali a priná-
šali radosť. 

Eva Mihalková 
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Úspešná 
Michaela

O tom, ako vznikli názvy

V minulom čísle sme od-
štartovali seriál, v ktorom sa 
vraciame do kuchýň našich 
starých rodičov. Spoločne 
s vami chceme objavovať 
jedlá, ktoré chutili voľakedy 
a v jednotlivých rodinách sa 
dedili z generácie na 
generáciu. Takto 
sa zachova-
li a chutia 
dodnes. Ak 
máte svoje 
obľúbené 
„zdedené“ 
jedlo a chce-
te sa s ním po-
deliť, dajte nám ve-
dieť.  S veľkým úspechom 
sa stretol zabíjačkový recep-
tár so Žobráckou kašou, ver-
me, že podobne vás zaujme 
aj dnešná Huspenina. 

Chutilo to voľakedy, chutí to aj dnes

Suroviny: údené kole-
no, údené paprčky, neúde-
né koleno, neúdené paprč-
ky, údené a neúdené kož-
ky, koreňová zelenina, ces-
nak, soľ, čierne mleté a ce-
lé korenie

Postup: Vo veľkom hrnci 
zalejeme vodou očistenú ze-
leninu, mäso, kožky. Trochu 
osolíme, pridáme čierne celé 
korenie a varíme 4 - 6 hodín. 
Nesmie vrieť. Počas varenia 
zberáme mastnotu, ktorá sa 
nazráža na povrchu. Pripra-

Varíme na Fašiangy

víme si cesnakovú zmes - 
prelisovaný cesnak zmieša-
me s mletou červenou pap-
rikou a troškou vývaru. Uva-
rené mäso vykostíme a na-
krájame na malé kúsky. Vý-
var precedíme. Do každého 
taniera dáme mäso, trošičku 
zalejeme vývarom, pridáme 
1 lyžicu cesnakovej zmesi 
a dolejeme vývar doplna. Po 
vychladnutí posypeme mle-
tým čiernym korením, nakrá-
janou cibuľkou a polejeme 
octom.           Dobrú chuť!

Suroviny: 1 údené kole-
no, 2 údené paprčky, 2 neú-
dené paprčky, neúdené kož-
ky, koreňová  zelenina, čier-
ne celé korenie, cesnak, 
sladká červená paprika

Postup: Všetky očiste-
né suroviny dáme do hrnca. 
Varíme veľmi pomaly približ-
ne 12 hodín. Počas varenia 
zbierame mastnotu na po-
vrchu. Po uvarení mäso na-
porcujeme a dáme do pri-
pravených tanierov, do kto-
rých sme dali strúčik cesna-
ku a štipku sladkej červenej 
papriky. Zalejeme vývarom. 
Necháme stuhnúť. Po stuh-
nutí osolíme. Posypeme ci-
buľkou a octom. Podávame 
s chlebom. 

Moje túlavé topánky zablúdili minulý 
týždeň do kraja, ktorý mi je srdcu blíz-
ky. Zatúžila som po pohľade na zurčia-
ci Hron obmývajúci drevené piliere na 
jeho strednom toku a hoci ho vietor po-
háňal vpred, trblietali sa na ňom zvyšky 
ľadových jazykov. Nuž, o pár týždňov 
slnce pošteklí i pôdu a bude sa dať tú-
lať po chotároch, kde už vykúkajú prvé 
obilné lístky a tvoria bledúčko zelený 
povlak rušiaci fádne farby zimy. 

No kým ešte zima dúcha do oblo-
kov, vráťme sa do Hronských Klačian, 
kde potok Kompa tečie a tvorí súčasť 
chotára Vidiecko pole. Jeho správna 
spisovná podoba v tvare Vidiecke po-
le sa objavila už v roku 1865. Odkiaľ 
pochádza –o na konci slova sa zmie-
ňovali viacerí jazykovedci: Trávniček, 
Pastrnek či Pauliny. Tvrdia, že vzniklo 
z pôvodného dlhého –ó skrátením a na 
strednom Slovensku sa napokon zme-
nilo na –uo. Dedinčania v Hronských 
Kľačanoch krásne zmäkčujú, preto ich 

môžete počuť hovoriť o chotári Viďiec-
ko poľe. A čo sa o ňom píše v zaprá-
šených dokumentoch? ,,Vidiecko po-
le – celí potok Kompa i z brehami ... 
medza Chotarna od Levickeho Chota-
ra...“ Názov mu dali obyvatelia, aby bo-
lo všetkým jasné, že patrí obci.

Do čilejkárskej oblasti patrí i Starý 
Tekov. Dnes sa zameriame na ich Ko-
nopiská. ,,Konopňiská – tu pri Hro-
ňe ako sa tie Hoferove zeme, sú a tak 
pri Hroňe – volali sa Pasienki – to bo-
lo rozďelené, ešťe to bolo tak rozďele-
né, to bolo Krátke – to boli Konopňis-
ká,“ presne ma zorientovali ,,tekoven-
ci,“ aby som sa nezatúlala ďaleko a isto 
našla ich Konopniská. Slovo konope je 
staroslovanského pôvodu, vyskytuje sa 
i v ruštine v tvare konoplja, v poľštine 
ako konopie a označuje rastlinu. Cho-
tár dostal svoj názov podľa svojho úžit-
ku. A že tomu bolo naozaj tak, mi po-
tvrdil bývalý pracovník obecného druž-
stva: ,,Konopňiská ekzistujú, ale sa uš 

konope ňepestuje, lebo sa aňi ňesmie.“ 
Ak by ste sa pýtali na tento chotár, je 
známy aj ako Krátke či Pasienky.

Slovenskou obcou vo vrábeľskej ná-
rečovej oblasti je Veľký Ďur. Tam mô-
žete kráčať chotárom Pod chrasťou, 
ktorý je na starej uhorskej mape uvede-
ný v tvare Pod chrastyu. Na moje po-
čudovanie niet o ňom žiadnej zmien-
ky na mapách, ktoré vznikli po rozpade 
ČSFR. Jeho miesto zastupuje: Pod vi-
nicami a Za vinicami. No nič to nemení, 
pretože v pôvodnom tvare je uchovaný 
v pamäti ľudu dodnes ako: ,,Pod chras-
ťou, víbeški z puodi.“ Pravdepodobne 
v 19. storočí okolo neho rástla chrasť – 
suché lesné haluze či kríky, zoschnu-
té starobou lemovali jeho hornú hranicu 
a tvorili orientačný rozpoznávací znak, 
a tým vytvorili i názov na označenie tej-
to pôdy. A ako to bolo, keď ešte existo-
vali pažite, grunty a holdy v týchto ob-
ciach, to si povieme nabudúce.    

Jana Láskošová

Vidiecko pole v Hronských Kľačanoch,
Konopiská v Starom Tekove a Pod chrasťou vo Veľkom Ďure

dedili z generácie na 
generáciu. Takto 
sa zachova-
li a chutia 

„zdedené“ 
jedlo a chce-
te sa s ním po-
deliť, dajte nám ve-

Huspenina z Kozároviec

Huspenina 
zo Starého Tekova

Medzi nami je veľa ľudí, 
ktorých fascinujú hviezdy, 
Slnko, galaxie,vesmír... Pre 
niektorých je to niečo ne-
predstaviteľné, nedosiahnu-
teľné, niečo, čo je pre nich 
veľmi vzdialené. Ale sú aj 
takí (a nie je ich málo), kto-
rých hviezdy, vesmír do-
slova „priťahuje“, obohacu-
je život. Vedeli ste, že ho-
ci sa nám z nášho hľadis-
ka zdá, že slnečná sústa-
va je neuveriteľne veľká, no 
vo vesmírnych meradlách je 
nekonečne malá?! Napriek 
tomu, má jej výskum nedo-
ceniteľný význam pre zís-
kavanie nových poznatkov 
o vesmíre ako celku. To-
to všetko, a ešte oveľa viac 
o všetkých planétach a ich 
mesiacoch, o hviezdach, 
Slnku majú doslova „v ma-
líčku„ žiaci IV.  A triedy z V. 
ZŠ na Saratovskej ulici 43 
v Leviciach Daniel Gunár, 
Martin Šmilňák a Jakub Fr-

Každá škola je hrdá na 
tých žiakov, ktorí jej robia 
dobré meno, ktorí ochot-
ne idú hájiť ,,jej farby“ v rôz-
nych súťažiach a na rôz-
nych podujatiach. K takým 
patrí Michaela Záturecz-
ká,  piatačka z V. ZŠ na Ul. 
Saratovskej 43 v Leviciach. 
Je veľmi talentovaná nie-
len ako huslistka, ale vyniká 
predovšetkým ako recitátor-
ka literárnych textov - poé-
zie a prózy. V minulom roku 
reprezentovala svoju ško-
lu v krajskom kole Hviezdo-
slavovho Kubína. Tento rok 
z okresného kola v predne-
se povestí súťaže Šalian-
sky Maťko postúpila do kraj-
ského kola. Veselú a vtipnú 
povesť Jozefa Melichera o 
Pištovi Michaela prednies-
la veľmi bezprostredne a fa-
mózne. Dúfame, že úspech 
zožne i v krajskom kole. 
Miška, držíme ti palce!  

Mgr. Anna Kmeťová

tús. Títo chlapci úspešne re-
prezentovali triedu a ško-
lu a preukázali svoje bohaté 
vedomosti v súťaži o slneč-
nej sústave. Chlapci, blaho-
želáme vám k dosiahnutým 
výsledkom a prajeme veľa 
síl a chuti pri získavaní ďal-
ších vašich vedomostí a po-
znatkov o vesmíre. 

Kolektív pedagógov 

Čo (ne)vieme 
o slnečnej sústave...

 Michaela Zátureczká.

V minulosti sa po tradič-
nej zabíjačke najskôr spra-
covali najkvalitnejšie časti 
mäsa. Potom prišla na rad 
aj Huspenina, ktorá sa vari-
la zo surovín, ktoré zostali. 
Takto naši starí rodičia ve-

deli veľmi ekonomicky 
spotrebovať zo 

zabitého pra-
saťa všet-
ko, okrem 
nechtov na 
paprčkách 

a srsti. 
Receptov 

na Huspeninu 
je na celom Sloven-

sku aj v našom regióne ve-
ľa, aj keď sa líšia len v ma-
lých detailoch. Posúďte sa-
mi, vyskúšajte, veríme, že si 
pochutíte. 

 Huspenina riadne stuhla, ur-
čite vám bude chutiť.  

 Foto: -nem-
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Kubína

Eur. 
pohár 

majstrov

plúž

ženské 
meno
Ďeň 

národa

koniec 
tajničky

mate-
riál na 
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Ak vám to vaše zamest-
nanie dovolí, spomaľte. Po-
malšie tempo vám len pro-
speje, ale najmä zabránite 
chybám. Dávajte si pozor na 
zdravie a neprepínajte sily.

V týchto dňoch vám hro-
zia straty. Buďte opatrní a 
dobre si rozmyslite, koho 
pozvete na návštevu. Part-
nera a aj vás príjemne pre-
kvapí vaša nežnosť.  

Nechajte si svoje poznat-
ky pre seba, radšej nech 
rozprávajú vaši kolegovia. 
Vy zatiaľ vyčkajte, váš čas 
ešte príde. Držte na uzde 
svoju impulzívnosť.  

Úspech v práci vám prine-
sie naozajstný pocit šťastia. 
Finančná odmena vás pri-
vedie do vytrženia. Budete 
mať dilemu, či sa priznať ku 
klamstvu čestne, alebo rad-
šej mlčky prehliadať vznik-
nuté klebety.

Stále platí, že s vaším 
zdravím to nie je celkom v 
poriadku. Radšej sa vyberte 
na preventívnu prehliadku. 
Najväčší prím zrejme zohra-
jú vaše srdcové záležitosti.   

 
Nejaké neplánované zme-

ny by mohli otriasť vašimi 
istotami. Vykročili ste však 
správne, a tak sa nemáte 
čoho obávať.

V zamestnaní sa dajú oča-
kávať problémy, a dokonca i 
zmeny. Buďte pripravení na 
to, že by ste mohli prísť o 
prácu. Máte sklony priveľa 
hovoriť a málo konať.  

Drobným komplikáciám 
sa pravdepodobne nevy-
hnete. Nepodliehajte panike 
a v pokoji si všetko premys-
lite. Až potom konajte.

Cítite sa v pohode a ne-
ohrození, ale majte na pa-
mäti, že sa musíte chrániť. 
Dobre sa oblečte, aby ste 
neprechladli.

Ak máte rozpracovaný 
projekt, za žiadnu cenu ni-
komu nedovoľte, aby vám 
doň nejako zasahoval. Svo-
jím taktom môžete docieliť 
zlepšenie v pomerne zloži-
tej situácii.  

V podstate nie je čo rie-
šiť. Obyčajný a všedný deň 
by sa mohol súhrou náhod 
zvrtnúť na romantickú zále-
žitosť. Dbajte na to, aby ste 
nepresiahli správnu mieru.  

Zalovte vo svojej pamäti, 
či nemáte niekde nedorieše-
né resty. Ak áno, tak ich čo 
najskôr vybavte. V práci viac 
počúvajte, menej hovorte.  

Vodnár 21.1.-19.2.

Ryby 20.2.-20.3.

Vylúštenie krížovky spolu s nalepeným kupónom čakáme do 22.2.2008  Vyžrebovaný lúštiteľ bude od-
menený darčekom.   Tajnička  z  č. 24  ...počas vianoc praje redakcia. Darček získava Marcela Bíňov-
ská z Rybníka.                Autor: I. Benedikovič, Krížovkársky krúžok Zelenáči, Zlaté Moravce

Krížovka SB č. 2

Vieš, prečo slobodní muži sú štíhli a ženáči tuční? - Prečo? - Lebo slobodní keď prídu domov, otvoria chladničku a zistia, 
že je prázdna, idú spať. Ženáči idú do izby a zistia, že tam nie ...  (tajnička)

Rak 22.6.-22.7.

Váhy 24.9.-23.10.

Strelec 23.11.-21.12.

Škorpión 24.10.-22.11.

Horoskop
od 30.1.  do 13.2.

Lev 23.7.-23.8.

Kozorožec 22.12.-20.1.

Panna 24.8.-23.9.

Baran 21.3.-20.4.

Býk 21.4.-20.5.

Blíženci 21.5.-21.6.

Ponuka voľných pracovných miest

SB

SB SB

     KONTAKT:   ASTRA SALÓN
    Továrenská 20
  Zlaté Moravce

SLUŽBY:
• kozmetické služby
• opálenie nástrekom
• nechtové štúdio
• kaderníctvo

Astra salón
VYUŽITE NAŠE AKCIE V MESIACI JANUÁR! 

INFO A OBJEDNÁVKY:  
0915 360 104 - KADERNÍCTVO
0904 139 888 - KOZMETIKA, NECHTOVÉ ŠTÚDIO A NÁSTREK  

OTVORENÉ: 
 PO - PI:  10.00 – 18.00 
 SO:            8.00 – 12.00  
 JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ AJ INÝ TERMÍN. 

www.astrasalon.sk

Krásne s Astra salónom

Kupó
n

č. 2 
2008

4 traktoristi – nástup 23.2., vyuč., 15000-18000 Sk, PD Kozárovce, tel. č. 0905 
169 496 p. Blahút 
2 vodiči nákladného automobilu – nástup 21.2., US, SO, PM Zbrojníky, Géňa 56, 
Levice, tel. č. 036/631 8139 p. Bojková
1 vodič samochod. postr. plodín - nástup 9.2., 18000 Sk, vyuč., INTERAGROS, 
Nám. Šoltésovej 14, Levice, tel. č. 0905 704 301 Ing. Packa    
2 záhradníci – nástup 17.3., vyuč., 10000-15000 Sk, SLOVFLÓRA, Českosl. armá-
dy 6, Levice, tel. č. 0905 239 927 Ing. Martinák
1 zdravotná sestra – nástup 16.2., 13000-16000 Sk, USO, DOMOV DOCHODCOV 
A DSS, Domadice 58, tel. č. 036/639 9208 p. Šimeghová
10 zvárači kovov – SO, SES, a.s., Továrenská 210, Tlmače, tel. č. 036/638 2781 
p. Pavlíková
2 sústružníci dreva – nástup 11.2., vyuč., 12000-20000 Sk, LENCOS, Nádražný 
rad 28, Levice, tel. č. 036/631 2074 p. Mesárová 
1 učiteľ ZŠ 1. stupeň – nástup 1.3., VS, ZŠ Pohronský Ruskov, tel. č. 036/779 
5019 Mgr. Burínová 
1 učiteľ ZŠ DEJ-ZEM – nástup 1.3., VS, ZŠ Zbrojníky, tel. č. 036/779 9107, 0907 
523 192 PaedDr. Pástorová 
2 upratovači – nástup 11.2., zákl., LENCOS, Nádražný rad 28, Levice, tel. č. 036/
631 2074 p. Mesárová
1 účtovník – nástup 21.2., 15000 Sk, USO, SOU STAVEBNÉ, Pod amfiteátrom 7, 
Levice, tel. č. 036/631 2510 Ing. Horňáková
1 účtovník – nástup 23.2., ÚSO, FOLDI GEJZA-ASD, Ku Bratke 1, Levice, tel. č. 
0903 463 995 p. Foldi 
20 manipulační robotníci – nástup 1.3., SO, SES, Továrenská 210, Tlmače, tel. č. 
036/638 2781 p. Pavlíková
2 obchodní manažéri - špedícia – nástup 16.2., VS, USO, M-LOGISTIC, Komen-
ského 24, Levice, tel. č. 036/630 4026 p. Ižák
5 príslušníci mestskej polície – nástup 29.2., USO, MESTSKY URAD, Nám. Hrdi-
nov 1, Levice, tel. č. 036/631 2022 p. Lauroško
2 prípravár pizze – nástup 22.2., vyuč., MILOS GUNÁR, Pri tehelni 8, Levice, tel. 
č. 0911 502 927 p. Gunár
5 ruční baliči – nástup 11.2., zákl., 11000-15000 Sk, LUDEX, Ku Bratke 5, Levice, 
tel. č. 0902 415 706 p. Víglaš
1 servisný pracovník plyn. kotlov – nástup 23.2., vyuč., IVIS, Vojenská 55, Levice, 
tel. č. 036/633 4600 Ing. Lorinc
1 stavbyvedúci – nástup 15.2., USO, COMAT PLUS, Kpt. Nálepku 59, Levice, tel. 
č. 0905 724 265 p. Hlinčík 
1 stolár – nástup 11.2., vyuč., 12000-20000 Sk, LENCOS, Nádražný rad 28, Levice, 
tel. č. 036/631 2074 p. Mesárová
1 strážnik ZPS – nástup 17.2., vyuč., PORON, Podjavorinskej 15, Levice, tel. č. 
0903 219 471 Ing. Ráček
20 strojní zámočníci – SO, SES, a.s., Továrenská 210, Tlmače, tel. č. 036/638 
2781 p. Pavlíková 
3 čašníci, servírky - nástup 9.2.,  vyuč. PACIFIC-A, Roz-
marínová 1, Levice, tel. č.  0915 754 767 Ajan Aliji       
1 elektromontér – nástup 25.2., vyuč., SO, KEPS, Hronská 4, Levice, tel. č. 0905 
643 307 Ing. Frčka
2 vodiči nákladného automobilu – nástup 21.2., US, SO, PM ZBROJNIKY, Géňa 
56, Levice, tel. č. 036/631 8139 p. Bojková

Novým partnerom našej súťaže je Astra sa-
lón Zlaté Moravce. V prvom kole súťaže poukaz 
na služby v salóne v hodnote 300 Sk vyhráva 
Iveta Magušinová zo Zlatých Moraviec.  Pou-
kaz ju čaká v redakcii.  O ďalšiu výhru sa môže-
te uchádzať, ak vystrihnutý súťažný kupón do 
11. februára pošlete na adresu redakcie.   
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 Ivana Gazdíka z Brehov, 
člena klubu Ľadové medve-
de, sme vám v našich novi-
nách už predstavili.  Písali 
sme ňom aj vlani v decem-
bri, keď zorganizoval 1. roč-
ník Mikulášskeho kúpania na 
Tajchu. Práve tu nám prezra-
dil, že má pred sebou cieľ, na 
aký sa odváži máloktorý smr-
teľník. Chce preplávať kanál 
La Manche, dlhý približne 34 
kilometrov. Jeho plán by sa 
mal uskutočniť v roku 2009, 
na prelome júla a augusta. 
Už je nahlásený do poradov-
níka spolu s Lacom Pečen-
kom, predsedom klubu Ľado-
vé medvede. Pláva sa z mes-
ta Dover v Anglicku na výbe-
žok vo Francúzsku Cap-Griz-
-Nez pri Calais.  Sú tam dosť 
sťažené podmienky chladom 
vody (9-17 stupňov), treba 
byť  pripravený na silný prí-
liv a odliv a vyše 30 silných 
morských prúdov, no a v ne-
poslednom rade aj na často 
sa meniace počasie.

"O preplávanie kanála je 
enormný záujem  plavcov 
amatérov i profesionálov z 
celého sveta. Pláva sa len 
v dvoch letných mesiacoch, 
maximálne v septembri, ak je 
dobré počasie. Potom je už 
chladná voda.  Aj tri roky do-
predu čakajú plavci na svoju 
príležitosť, poradovník je vo-
pred zaplnený. Za nás sa za-
ručil Zolo Makai, prvý Slovák, 
ktorý zdolal La Manche v au-
guste 2002, v čase 11. hod. 
22 minút. Pôjdeme pod je-
ho vedením, bude náš kauč 
a tréner, dokonca je medzi-
národným rozhodcom na ka-
nále," - spresnil svoje plány 
Ivan.

Ako vyzerá príprava na 
tento veľký cieľ? "V zime 
plávam v ľadovej vode a cib-
rím si stupeň otužilosti. Ob-
jemy v kilometroch  naberám  
zas v bazénoch. Keď prí-
de jar, začnem intenzívnej-
šie plávať na Tajchu, 3 až 4x 
do týždňa 3 - 6 km. Generál-

ku si dám práve tu, už teraz 
v lete. Plánujem plávať 8 až 
12 hodín v kuse. Okrem toho 
budem v lete súťažne plávať 
maratóny (10-15km), väč-
šinou na českých priehra-
dách. Začiatkom mája sa už 
druhý raz chystám do Chor-
vátska, na ostrov Hvar na 
sústredenie. Vlani 
som tam naplá-
val 36 km za 
šesť dní."    

Ka len-
dár zim-
ných pla-
veckých 
akcií má 
Ivan sku-
točne pes-
trý. Nevy-
necháva pra-
videlné  kúpa-
nie Ľadových med-
veďov a  zúčastňuje sa aj 
na rôznych zaujímavých pla-
veckých súťažiach. Čaká ho 
rok a pol tvrdej driny, ale vy-
trvalo ide za svojím cieľom. 

A b y 
svoj zámer mo-
hol uskutočniť, hľadá spon-
zorov, ktorí by mu pomohli 
kryť pomerne vysoké finanč-
né náklady na tento plán.  

Celkovo je to približne 3 000 
anglických libier, v prepočte 
asi 150 tisíc korún.             

-vap-

 Hoci sa Ivan Gazdík  snaží nájsť v na-
šom regióne aj ďalších nadšencov pre 
zimné plávanie, zatiaľ sa našiel iba jeden 
odvážlivec. Je ním Marian  Mlynárik, pán 
farár z Hornej Ždane.  Prvý raz nabral 
odvahu v decembri na novobanskom 
Tajchu, odvtedy s Ivanom pravidelne plá-
vajú v Hrone.   Foto: Ing. Juraj Tencer

Chce preplávať legendárny kanál La Manche

Obec Hronské Kľačany v rámci projektu Zdra-
vá obec a ZŠ v rámci projektu Škola podporujúca 
zdravie, v spolupráci s MŠ, usporiadali 29. decem-
bra v poradí IX. ročník cestného behu „Vianočný beh 
Hronských Kľačian“. 

IX. ročník cestného behu
„Vianočný beh Hronských Kľačian“

Výsledky: - predškol-
ský vek: 1. Adam Kováč, 2. 
Laura Víglašová (obe MŠ H. 
Kľačany) 

- 1.-2. ročník: 1. Peter 
Mandrák (ZŠ H. Kľačany), 
2. Miloš Mozdík (ZŠ Vino-
hrady Levice), 3. Filip Kollár 
(ZŠ H. Kľačany)

- 3.-4. ročník: chlapci - 
1. Ondrej Štefánik (AMK N. 
Zámky), 2. Matúš Adam, 3. 
Daniel Hlava (obaja ZŠ H. 
Kľačany), dievčatá - 1. Ve-
ronika Adamová, 2. Simona 
Víglašová, 3. Miriam Csuko-
vá (všetky ZŠ H. Kľačany)

- 5.-6. ročník: chlapci - 
1.Tadeáš Fazekaš (ZŠ sv. 
Vincenta Levice), 2. Matúš 
Talán, 3. Michal Talán (oba-
ja MAC Lučenec), dievčatá 
- 1. Ivana Miklóšová, 2. Re-
beka Polomčáková, 3. Ema 
Meszárošová (ŠK Atom Le-
vice) 

- 7.-8. ročník: chlapci - 
1. Gergely Duba (ŠK Atom 
Levice), 2. Martin Adam, 3. 
Patrik Hlava (obaja ZŠ H. 
Kľačany), dievčatá - 1. Ivan 
Kuriačková (ŠK Atom Levi-
ce), 2. Monika Kováčová, 3. 
Lenka Kicková (obe ZŠ H. 
Kľačany)

V kategórii žien a v šty-

roch kategóriách mužov 
štartovalo 20 pretekárov. 
Súťažiaci absolvovali trať 
dlhú 10 km, ktorá viedla uli-
cami Hronských Kľačian. 

Výsledky: - A kategória 
do 40 rokov: 1. Vladimír Tr-
han (BK Levice), 2. Radim 
Brettschneider (Kráľová pri 
Senci), 3. Stanislav Kršiak 
(BK Partizánske)

- B kategória od 40 do 
49 rokov: 1. Pavol Faško 
(Demolex Bardejov), 2. Jo-
zef Polák (OcÚ Hul), 3. Gej-
za Kele (Komárno)

- C kategória od 50 do 
60 rokov: 1. Róbert Berky 
(AMK N. Zámky), 2. Jozef 
Bezák (BK Bánovce), 3. An-
drej Jacko (AMK N. Zámky)

- D kategória nad 60 
rokov: 1. Vincent Bašista 
(Dubnica), 2. Ján Demeter 
(Zvolen), 3. Ľudovít Béres 
(Hronovce)

- Ženy: 1. Mária Kuriač-
ková (ŠK Atom Levice), 2. 
Eva Budinská (Poluvsie)

Najúspešnejší preteká-
ri v každej kategórii dospe-
lých boli odmenení finanč-
nými prémiami a diplomami. 
Nielen tí najlepší, ale všetci 
pretekári z bežeckej rodiny 
odchádzali v nádeji, že sa 

opäť stretnú aj v budúcom 
roku. Ich poďakovanie pat-
rilo OcÚ, ZŠ a MŠ v H. Kľa-
čanoch. Organizátori prete-
kov ďakujú všetkým spon-
zorom a dobrovoľníkom, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k úspešnému prie-
behu tohto športového po-
dujatia, ktoré si získava ce-
loslovenskú popularitu.

 Milan Bridiš 

Náš stolnotenisový od-
diel už patrí spolu s futba-
lovým medzi najaktívnejšie 
a najväčšie športové kolek-
tívy v obci. V uplynulom ro-
ku sme úspešne pokračovali 
v jednotlivých súťažiach kraj-
skej a okresnej ligy stolného 
tenisu. V súťažnom ročníku 
2007/08 máme zapojených 
5 mužstiev, čo je viac ako 20 
hráčov, ktorí pravidelne tré-
nujú a hrajú stretnutia podľa 
rozpisu súťaže. Naši doras-
tenci a žiaci hrajú dokonca 
v II. ligovej  súťaži, čo je veľ-
mi dobré nielen pre ich špor-
tový rast, ale aj perspektívne  
pre  rozvoj stolného tenisu v 
obci. Veľkú pozornosť venu-
jeme prípravke pre najmen-
ších a tréningom žiakov pod 
odborným vedením. 

Šport má u nás zelenú 
vo všetkých smeroch. Hlav-

V Čiernych Kľačanoch má šport zelenú
ným nositeľom tejto myšlien-
ky a jej nadšeným realizáto-
rom je Emil Páleník, náš sta-
rosta. Je to známy veterán 
z bežeckých podujatí, mara-
tónec a tréner, ktorý privie-
dol na trate a bežecké drá-
hy niekoľko mladých šam-
piónov. Jeho zásluhou 
sa rozšírila a stále rozvíja aj 
stolnotenisová súťaž v okre-
se Zlaté Moravce. Z pôvod-
ných 10 mužstiev v minulosti 
je dnes v okresnej súťaži 26 
mužstiev a 5 mužstiev hrá 
krajskú súťaž. Priebeh súťa-
že možno sledovať nielen na 
športových stránkach v Nit-
rianskych novinách, ale aj na 
internete cez web stránku ob-
ce www.cierneklacany.sk, ale-
bo stránku www.pinec.info. 

Dnes môžeme konštato-
vať, že popularita tohoto sá-
lového, ale pomerne dyna-

mického športu stále rastie, 
čo je veľmi dobrá správa. 
Napriek tomu, že sme zapo-
jení do súťaženia a  dosahu-
jeme v ňom celkom slušné 
výsledky nezabúdame, že sa 
ide predovšetkým o športové 
vyžitie popri práci, pravidelnú 
relaxáciu a príjemne stráve-
ný voľný čas. 

Je to pekný príklad a po-
vzbudenie, možno výzva pre 
ďalšie obce, ako aj príleži-
tosť pre záujemcov, aby vy-
užili možnosť a vytvorené 
podmienky, pridať sa k nám 
a nesedieť len v krčme  ale-
bo doma pred televízorom. 
Za vytvorené podmienky 
a osobnú angažovanosť ďa-
kujeme aj touto cestou  náš-
mu starostovi, pánovi Emilovi 
Páleníkovi. 

Ľudovít Páleník 
predseda STO Č. Kľačany  

 Stolní tenisti v Čiernych Kľačanoch dosahujú pekné vý-
sledky. 
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Kolky 2. liga západ  Prvoligoví 
volejbalisti VKM 
Tlmače privítali 
na domácej pa-
lubovke hráčov 
VK Flaga Nové 
Mesto nad Vá-
hom. Vo vyrov-
nanom súboji 
však podľahli 
v dvojzápase 
zhodne 1:3. Na 
zábere Marián 
Kotrus smečuje 
do dobre posta-
veného bloku 
súpera. 

Text a foto: 
Ladislav Mereš

12. kolo 
TJ Karpaty Limbach - 

KK Cabaj-Čápor 3016:3025 
2,5:5,5, KK Zornička Dub-
nica n/V - BKK Bánovce 
3059:3078 4,5:3,5, KK Slá-
via Nitra - TKK KWH Tren-
čín 3170:3255 1:7, KK Po-
bedín - TJ Spoje Bratisla-
va 3276:3160 5:3, MKK Ga-
lanta „B“ - Družba Piešťa-
ny „B“ 3137:3038 5:3, ŠKK 
Tlmače  - TJ Slovan Šaľa 
„B“ 3044:2938 6,5:1,5

Body: Kollár – Devát 
477:475 1:0, Mereš – Bol 
511:457 1:0, Lipták – Jamrich 
546:509 1:0, Zajko – Mitošin-
ka 509: 480 1:0, Gálet – Kle-
ment 508:508 0,5:0,5, Lukáč 
– Veselka 493:509 0:1

Tlmačanom sa podaril do 
druhej polovici úspešný štart, 
keď jasne porazili šaliansku 
zálohu. Už po prvej dvojici, 
v ktorej nastúpili Kollár a Me-
reš, viedli o 56 kolov a 2:0. 
Po druhej dvojici náskok na-
rástol už na 122 kolov a 4:0, 
čo už bolo pred posledným 
hráčmi rozhodujúce. Tlma-
čania si pripísali dôležité dva 
body, čím sa dotiahli na svo-
jich súper pred nimi.

13. kolo 
TJ Slovan Šaľa „B“ 

- KK Zornička Dubnica 
3029:2942 7:1, BKK Bá-
novce - KK Slávia Nitra 
2975:2824 6:2, TJ Spoje 
Bratislava - KK Cabaj-Čá-
por 3144:3140 6:2, MKK 
Galanta „B“ - TJ Karpa-
ty Limbach 3151:3032 5:3, 

TKK KWH Trenčín - KK Po-
bedín 3113:3040 6:2, Druž-
ba Piešťany „B“ - ŠKK Tl-
mače 3175:3056 6:2

Body: Gocký – Lipták 
540:491 1:0, Šamík – Mereš 
544:503 1:0, Kunik  - Kollár  
520:530 0:1, Nedelka – Lu-
káč 521:534 0:1, Valach – M. 
Zajko 499:475 1:0, Bittner – 
J. Zajko 551:523 1:0

Na vynovenej kolkárni 
v Piešťanoch podali Tlma-
čania bojovný výkon a po-
starali sa spolu s domácimi 
pekný a dramatický zápas. 

Rozbeh zápasu vyšiel pod-
statne lepšie domácim zís-
kali suverénny náskok 90 
kolov a stav 2:0. V druhej 
dvojici však dominovali Tl-
mačania a Kollár s Lukáčom 
stiahli 23 kolov. Zároveň vy-
rovnali stav na 2:2. Tým bol 
stále minimálne boj o bod 
za remízu aktuálny. Zajkovci 
v poslednej dvojici bojovali 
a ešte dlho udržovali zápas 
na vážkach. V závere zápa-
su však boli domáci šťast-
nejším tímom a dva body 
zostali v Piešťanoch.     -ll-

Turistický oddiel mládeže Čerti Jedľové Kostoľany zor-
ganizovali 12. januára jubilejný 20. ročník Čertovskej 30-ky. 
Zimného pochodu Tribečom sa zúčastnili turisti z KST Pyra-
mída Nitra, Prievidze, MO Zlaté Moravce a blízkeho okolia. 
Tohtoročný turistický pochod Čertovskej tridsiatky viedol zo 
Základnej školy v Jedľových Kostoľanoch na Živánsku vežu 
Cigánskou dolinou a pokračoval cez Dolné Lúčno na Žiare 
a lúky Studničky pod Brezovým vrchom (722 m). Do Jedľo-
vých Kostolian sa turisti vrátili lesnými zvážnicami cez osa-
du Horné Lúčno a Nemčeky. Pokochali sa peknými výhľad-
mi na Vojšín, Kamenný vrch a Sokolec nad Debnárovým štá-
lom. Organizátor podujatia odmenil každého účastníka pod-
ujatia Pamätným listom pre spomienku na zimnú čertovskú 
túru severnou časťou Tribečského pohoria a prekvapil ma-
lým pohostením.                        Text a foto:   Anton Kaiser    

Čertovská tridsiatka  
  Turisti na Dolnom Lúčne. 

Pred pár dňami, 24. - 26. 
januára, sa ako rozhodky-
ňa Tlmačanka Michaela Kú-
deľová zúčastnila ženského 
hokejového turnaja štyroch 
krajín 4 Nations Women 
Tournament 2008 v Prie-
vidzi. Turnaja sa zúčastni-
li družstvá  Slovenska, Čes-
ka, Nórska a Francúzska. 
"Všetko sme pískali rozhod-
kyne zo Slovenska. Každý 
deň som rozhodovala jeden 
zápas a zakaždým s inou 
čiarovou rozhodkyňou. Hra-
lo sa tri dni, každý deň dva 
zápasy. Rozhodovala som v 
zápasoch SVK-FRA, NOR-
FRA,  CZE-FRA," - prezradi-
la redakcii Michaela, pre kto-
rú bol tento turnaj ďalšou dô-
ležitou skúsenosťou na ľa-
de. 

Celkové poradie účast-

Mariášová liga

Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 
2007 sa v Novej Bani uskutočnilo 18. januára v 
kine Vatra. Podujatie aj tento rok zorganizovala 
komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a špor-
tu pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani.  
Ocenenia športovcom odovzdávali primátorka 
mesta Mgr. Anna Miháliková a predseda komi-
sie športu MUDr. Ľubomír Snopek. Zaujímavú  
videoprojekciu z podkladov jednotlivých klu-
bov a škôl spracoval Martin Papánek, poduja-
tie moderovali poslanci MsZ Katarína Štrbová 
a Mgr. Ján Havran.   Celkovo bolo ocenených 
33 športovcov, ktorých navrhli jednotlivé kluby 
a školy. Po prvý raz mohli aj obyvatelia Novej 
Bane hlasovať v ankete o najlepšieho športov-
ca. Víťazom sa stal motocyklista Adam Šipikal.

 

 Za ZŠ Jána Zemana bola ocenená 
aj deviatačka Veronika Briešková, kto-
rá dosahuje výborné výsledky v špor-
tových súťažiach, no najmä v skoku 
do výšky.                   Foto: -vap-

V  Nitre sa 19. 
januára hral regi-

onálny turnaj v ma-
riáši. Za účasti 87 hráčov 
sa hral 50 h. mariáš do 100 
nad 100 na päť súťažných 
kôl. Z nášho TMK sa ho zú-
častnili R. Keseg a Ľ. Bu-
day. Zvíťazil s plným poč-
tom 25 bodov Š. Šošovi-
ca z Hlohovca, druhý skon-
čil S. Chrana z Dolného Lo-
pašova, tretí J. Turiak zo 
Žiliny. Na peknom 8. mies-
te s 19  bodmi sa umiestnil 

náš Ľ. Buday. Srdečne bla-
hoželáme! 

Jubilejný X. ročník regio-
nálneho turnaja v mariáši sa 
hral 26. januára v Kosoríne 
za Žiarom nad Hronom. Hral 
sa 50 h. mariáš do 100 nad 
100 na päť súťažných kôl. 
Za peknej účasti 81 hráčov 
sa ho z nášho TMK zúčast-
nili Ľ. Buday, R. Keseg, Ing. 
D. Medzihradský, J. Valachy 
a E. Chlpík. Našim hráčom 
sa celkom darilo, víťazom 
sa s 23 nahranými bodmi 

K tradičným športovým podujatiam v Hronských Kľača-
noch patrí aj šachový turnaj, ktorý sa konal 2. januára. Na 
turnaji štartovalo 13 šachistov vo vekovom rozmedzí od 8 
do 64 rokov. Hralo sa systémom každý s každým. Na ša-
chovnicových poliach prebiehali súboje rôznych generácií, 
pričom tí najmladší ukázali svoje talent a perspektívu. Medzi 
prvými tromi v celkovom poradí boli dvaja žiaci ZŠ, Tomáš 
Krkóš a František Kosorín ml. Po skončení všetkých zápa-
sov bolo poradie nasledovné: 1. Miroslav Jančo, 2.-3. Fran-
tišek Kosorín ml., 2-3. Tomáš Krkoš, 4. Slavomír Trhan, 5. 
Ondrej Slušný, 6. Martin Štoff, 7. František Kosorín st., 8. 
Ivan Ivanov, 9. Miloš Trhan ml., 10. Lukáš Holka, 11. Pa-
vol Štipka, 12. Veronika Ďurčaťová, 13. Matej Ďurčať. Naj-
lepší šachisti boli odmenení vecnými cenami a diplomami, 
ktoré venoval Obecný úrad Hronské Kľačany.  M. Bridiš 

níčok turnaja: NOR, SVK, 
CZE, FRA. 

Snímka zachytáva Mi-
chaelu Kúdeľovú s inštruk-
torom turnaja Milošom 
Grúňom zo Žiliny na tur-
naji v Prievidzi.      -red-

Novoročný šachový turnaj
Zo ženského hokeja

Ocenili najlepších

stal P. Barcík z Levíc, druhý 
skončil A. Konvalinka z Nit-
ry a tretí s 21 bodmi náš 
Ing. Medzihradský. Víťazo-
vi a nášmu hráčovi Ing. Me-
dzihradskému srdečne bla-
hoželáme! Najbližší turnaj 
sa uskutoční v Dolnom Lo-
pašove 2. februára a o týž-
deň, 9. februára už pôjdeme 
na druhé ligové kolo na vý-
chod do Sniny, kde veríme, 
že naši hráči zabojujú o čo 
najvyššie umiestnenia. 

 -rk- 



16 SLOVENSKÁ BRÁNA

Regionálny   dvojtýždenník  pre levickú, zlatomoravskú a novobanskú oblasť •  Vydáva  SB PRESS,  s.r.o. Tlmače, člen Asociá-
cie vydavateľov regionálnej tlače   •   Riaditeľka vydavateľstva: PhDr. Monika Nemčeková  Tel.č.: 036/638 2087   •   Šéfredaktorka:   
Mgr. Vanda Prandorfyová  •  redaktorka: Milena Sakošová   •  technická redaktorka:  Zuzana Mihálková •  Vychádza    každý    nepár-
ny   týždeň   v  stredu.  Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov.  • Redakcia a príjem inzercie:  Tel./Fax: 036/638 2086 

•  Adresa redakcie:  Slovenská brána, Továrenská  210,    935 28 Tlmače  •  E-mail: slovenskabrana@sbpress.sk •  Internet: http://www.sbpress.sk • Tlač: SB PRESS, 
s.r.o. • Rozširujú súkromní predajcovia.  •  Registračné číslo: J-2003/02330. Poštovné novinových  zásielok povolené SP,  š.p. OZ RP Bratislava č.j. 59-RP/2003. 

slovenská
brána

Pohotovosť lekární

Kam za kultúrou

KINO

Okresný dopravný inšpektorát Levice reali-
zoval 22. januára preventívnu aktivitu pre de-
ti z MŠ na Ul. Vojenská v Leviciach. Policajti 
ODI predviedli deťom policajné vozidlo určené 
na riešenie dopravných nehôd. Vysvetlili im zá-
kladné pravidlá bezpečnosti, upozornili na dô-
ležitosť používania detských sedačiek ako aj 
bezpečnostných pásov vo vozidlách. Za pomo-
ci sponzora Hammerbacher SK dostali deti aj 
reflexné pásky, ktoré zvýšia ich bezpečnosť v 
cestnej premávke.               Ing. Peter Polák,

 skupina prevencie VO OR PZ Levice 

Riaditeľstvo Základnej školy v Rybníku oznamuje 
rodičom detí narodených v čase od 1. septembra 2001 
do 31. augusta 2002, že zápis detí do 1. ročníka pre šk. 
rok 2008/2009 sa uskutoční vo štvrtok 7. februára od 
13.30 do 17. h a v piatok 8. februára od 14. do 16.30 h 
v budove ZŠ v miestnosti I. triedy na prvom poschodí.

Žiadame rodičov detí, aby 
si na zápis priniesli rodný list 
dieťaťa. Je potrebné, aby 
sa zápisu zúčastnili aj rodi-
čia detí, ktorí z akýchkoľvek 
príčin žiadajú pre svoje die-
ťa odklad povinnej školskej 
dochádzky. Ponúkame: kva-
litné vzdelávanie, vyučova-
nie NJ ako povinného pred-
metu už od 3. ročníka, vy-
učovanie AJ ako nepovin-
ného predmetu od 1. roční-
ka, využívanie informačno-
komunikačnej technológie, 
učebňu výpočtovej techni-
ky - jej vybavenie dáva mož-

biblický, futbalový, stolnote-
nisový, dramaticko-novinár-
sky krúžok. Povinne voliteľ-
né predmety - náboženská 
výchova a etická výchova. 

Škola hradí cestovné 
žiakom, ktorí dochádzajú 
z okolia. Výdavky spojené 
so zakúpením učebných po-
môcok do 1. ročníka sú hra-
dené zriaďovateľom školy, 
OcÚ Rybník. Výhodou školy 
je pri menších počtoch žia-
kov v triedach možnosť in-
dividuálneho prístupu učite-
ľa k žiakom. Škola sa aktív-
ne zapája do predmetových 
olympiád a esteticko-vý-
chovných súťaží, v ktorých 
sa umiestňuje na popred-
ných miestach v okresných, 
krajských i celoslovenských 
kolách. 

ZŠ Rybník 

Zápis do ZŠ v Rybníku

LEVICE – Tekovské mú-
zeum - Galéria J. Nécseyho: 
17.1.-24.2. Môj uhol pohľadu - 
Z fotografickej tvorby Ing. Ladi-
slava Kušteka (po - pi od 9. do 
16. h, ne od 10. do 16. h)

- Kapitánska budova: 
15.11.-3.2. Výstava „Živá ľudo-
vá kultúra“, stále expozície "De-
jiny Levického hradu a lekárnic-
tva",  „Archeológia" a "Spolo-
čenský život a cechy" (po - pi 
od 9. do 16. h, ne od 10. do 
16. h)

- Dobóovský  kaštieľ: 22.1.-
30.3. Život a kultúra Avarov (po 
- pi od 9. do 16. h, ne od 10. 
do 16. h) 

- DK Družba: 7.2. Javis-
ko je naše - zábavný program 
pre SŠ (o 18. h), 11.2. Ran-
devú s humorom - Bratislav-
ské hudobné divadlo uvádza 
kabaretný program (o 19. h), 
14.2. Radošinské naivné diva-
dlo uvádza predstavenie - Veľ-
ké ilúzie (o 19. h)

- CK Junior: 4.2. Kurz jed-
noduchého a podvojného úč-
tovníctva, kurzovné 3200 Sk (o 
16. h), 5.-15.2. Variácie ženy - 
výstava výtvarných prác Pavla 
Brndiara (od 10. do 16. h)

- Zimný štadión: 9.2. Kar-
neval na ľade (o 14. h)

- Tekovská hvezdáreň: 
7.2. Zimná obloha v celej svo-
jej kráse  prednáška s pozo-
rovaním (o 20. h), 8.2. a 15.2. 
Kto bol Foucalt, alebo zostroj-
me si kyvadlo - prednáška (o 
20. h), 14.2. Zbombardovaný 
Mesiac - prednáška (o 20. h), 
Pozorovanie oblohy pre ve-
rejnosť – Od 7. 2. 2008 každý 
štvrtok a piatok od 18. do 24. h 
v prípade priaznivého počasia 
(vstupné: deti, študenti, vojaci, 
dôchodcovia 10 Sk, dospelí 15 
Sk), v prípade nepriaznivého 
počasia náhradný program

TLMAČE – MsKS: 1.2. III. 
Tlmačský ples, hrá HS TAXI, 
vstupné 450 Sk (o 20. h), 17.2. 

Rozprávkové divadelné pred-
stavenie, vstupné 30 Sk (o 15. 
h)

ZLATÉ MORAVCE – MsKS: 
5.2. Posledný fašang a pocho-
vávanie basy - účinkujú žia-
ci škôl, tanečné a FS mesta, 
vstupné 20 Sk (o 17. h), 14.2. 
Koncert Hany Zagorovej a Pet-
ra Rezeka, vstupné v predpred-
aji 500 Sk, pred koncertom 600 
Sk (o 17.30 h) 

- Ponitrianske múzeum: 
otvorené po. - pi. od 8.00 do 
16.00 h

NITRA - Divadlo A. Baga-
ra: 31.1. Agáta hľadá prácu 
(o 18.30 h), 1.-2.2. Divotvor-
ný hrniec (o 18.30 h), 4.2. Por-
tia Coughlanová (o 18.30 h), 
5.-6.2. Piargy (o 18.30 h), 7.2. 
Portia Coughlanová (o 18.30 
h), 8.2. Agáta hľadá prácu (o 
18.30 h), 11.2. Heda Gablero-
vá (o 18.30 h), 11.-13.2. Veve-
ričky (o 10. h), 13.2. Tvar vecí 
(o 18.30 h) 

- Staré divadlo: 31.1 O múd-
rom Kokoškovi, 3.2. O múdrom 
Kokoškovi, 5.-8.2. a 10.2. Koľ-
ko jahôd rastie na mori?, 12.-
13.2. Zvonček a Bambuľka 

Levice: 30.1.-1.2. Lekáreň Dr. Max, OD Tesco, 2.2. 
Lekáreň Melissa, Pri Podlužianke 8, 3.-7.2. Lekáreň Pa-
nax, Poliklinika, 8.-11.2. Lekáreň Pharmapuls, Sv. Micha-
la 32, 12.2. Lekáreň Primula, 29. augusta 2, 13.2. Lekáreň 
Regia, Poľná 9 (v pracovné dni od 18. do 22. h, víkendy 
a štátne sviatky od 7. do 22. h)                                            

Zlaté Moravce: 30.1.-3.2. Lekáreň Altea, Hviezdoslavo-
va 64, 4.-17.2. Lekáreň U Škorpióna, Bernolákova 24 (so-
bota od 7. do 18. h, nedeľa od 8. do 18. h)

Nová Baňa: 4.-10.2. Lekáreň Medea, Cintorínska 24 (v 
pracovné dni od 18. do 20. h, v sobotu od 15. do 20. h, 
v nedeľu a štátne sviatky od 9. do 12. h a od 15. do 20. h) 

Žarnovica: 30.1.-3.2. Lekáreň Valeriana, SNP 2, 11.-
17.2. Lekáreň Althea, Bystrická 20 (v pracovné dni od 18. 
do 20. h, v sobotu od 15. do 20. h, v nedeľu a štátne sviat-
ky od 9. do 12. h a od 15. do 20. h) 

Levice - Junior: 30.1. Čier-
ne Vianoce (o 18.30 h), 31.1. 
FK Otáznik: Gádžo dilo (o 19. 
h), 1.2. Zlatý kompas (o 18.30 
h), 2.-3.2. Zlatý kompas (o 
15.30 a 18.30 h), 5.-6.2. Tesne 
vedľa (o 18.30 h), 7.2. FK Otáz-
nik: Pani pomsta (o 19. h), 8.-
10.2. Polčas rozpadu (o 18.30 
h), 9.-10.2. Škaredé káčatko 
a ja (o 15.30 h), 12.-13.2. Vo-
trelci vs. Predátor 2 (o 18.30 h) 

Zlaté Moravce - kino Te-
kov: 1.-4.2. Votrelci vs. Predá-
tor (o 18. h, po o 17. h), 5.-6.2. 
Čierne Vianoce (o 18. h), 8.-
11.2. Som legenda (o 18. h, po 
o 17. h), 12.-13.2. Noc dlhá 30 
dní (o 18. h) 

nosť práce na počítači kaž-
dému žiakovi individuálne, 
internet pre rodičov a ostat-
nú verejnosť zadarmo, resp. 
za minimálny poplatok, škol-
skú knižnicu budujeme ako 
centrum samovzdelávania, 
školský klub detí pre žia-
kov 1. stupňa je v prevádzke 
v ranných aj popoludňajších 
hodinách, rôznorodú krúž-
kovú činnosť podľa záujmu 
detí: pre 1. stupeň: DFS Ko-
lovrátok, DDS Žabka, počí-
tačový, pohybový, futbalový, 
spevácky a krúžok AJ, pre 2. 
stupeň: folklórny, výpočtový, 

Bezpečnosť predškolákov


