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Radosť.
Nadšenie.
Eufória.
Nádej. Hrdosť. Dojatie. Akákoľvek a
každá pozitívna emócia je to pravé
sladidlo života.
Nezáleží na dôvode, príčine,
pôvode a zdroji tej emócie. Dôležité je
poslať ju ďalej.
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Hokejový máj 2012 – úspešné
medailové
ťaženie
slovenských
hokejistov už navždy zostane zapísané v
športových kronikách ako „strieborné
Helsinki“.
Slovenské hokejové prebudenie
do krásneho sna o medaile znamenalo,
že nielen súkromné, ale aj pracovné
rozhovory sa v máji začínali a končili
hokejom.
V máji 2012 sa jednoducho
nestalo nič dôležitejšie a pamätnejšie
ako slovenské helsinské hokejové
striebro.
Hra, ktorá sa hrá na zamrznutej
vode. To je ústredná téma tohtomesačného čísla nášho časopisu.
V žiarivom lesku striebra sa
blyští želanie: Robiť tak všetko v živote
naplno. Byť zaslúžene úspešný po drine
a námahe. Prekročiť svoj vlastný tieň.
A šíriť svojou prácou pozitívnu
emóciu.

Redakcia
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HOKEJOVÝ MÁJ

Rozhodujúci víkend to bol
víťazný zápas proti vnútornou tímovou
krízou zmietanému Bielorusku 5:1 a
zdolanie Švajčiarov „švajčiarskymi
zbraňami“ 1:0.

Teploty na vonkajšom teplomeri
vystúpili k jarným 20 °C a v
hokejových halách na severe Európy sa
chystal ľad na jednu z najväčších
udalostí hokejovej sezóny – 76.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v
Helsinkách a Štokholme 2012.

Z outsidera skupiny Francúzska
sa stal jeden z kandidátov na postup do
štvrťfinále. Galský kohút ale zaspieval
naposledy v zápase so Slovenskom.
Slovenská výhra 5:4 znamenala postup
do štvrťfinále zo 4. miesta helsinskej
„H“ skupiny.

Nový hrací systém, 16 mužstiev
rozdelených do 2 skupín. Sedem
zápasov základnej skupiny pre každý
tím. Postup do štvrťfinále pre najlepšie
4 tímy z každej skupiny. A potom už
neľútostné play off zápasy.

Repete štvrťfinálového súboja zo
zlatého Göteborgu: Slovensko verzus
Kanada. V to štvrtkové poludnie išla
práca bokom a každý, kto len trochu
mohol, sledoval prenos v TV alebo ho
aspoň počúval cez rádio či internet.

Spanilá
jazda
slovenských
hokejistov na MS 2012 začala úvodnou
tesnou prehrou s Kanadou 2:3, ktorá
však dávala nádej. Pretože hra
slovenského tímu vedeného českým
trénerom vôbec nebola beznádejná.

Slovenské dvojgólové vedenie.
Kanadský obrat na 3:2. A potom
hviezdne chvíle nášho tímu. Vyrovnané
na 3:3! Využitá 5-minútová presilovka
po vylúčení kanadského kapitána
Getzlafa a Slovensko vedie 4:3!
Záverečný hvizd, hymna na počesť
víťaza a sme v semifinále!

Domácim Fínom dovolil nováčik
na MS (a neskorší najlepší brankár
turnaja) Ján Laco streliť len jeden gól.
Prehra 0:1 bola pre slovenský tím na
dlhú dobu poslednou v tom krásnom
dvojtýždni.

Semifinálový
„bratovražedný“
duel. Výhra 3:1 nad Českom. Istota
medaily, v ktorú pred majstrovstvami
nikto nedúfal.

Príchod Michala Handzuša do
tímu priniesol výhru 4:2 nad USA a
odštartoval sériu 7 víťazstiev v rade.

Famózny „tichý zabijak“ Šatan
vsietil dva góly. Akoby mal opäť 20,
keď sa vo vlastnom oslabení rútil na
českého brankára a skóroval. A keď
drzý dravý Hudáček následne gólom
spečatil medailu, radosť na slovenskej
striedačke sa dala krájať.

Ťažký zápas v pozícii favorita
proti Kazachstanu slovenskí hokejisti
zvládli, vyhrali 4:2.
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Po dlhých 10 rokoch sa slovenskí
hokejisti dostali opäť do finále. Do
veľkého finále proti veľkému Rusku.

ANKETA

V duchu starej pravdy: „...po vojne je
každý generál...“ sme sa opýtali
našich kolegov a kolegýň na hokejové
MS 2012:

Dobre odohraná prvá tretina.
Stále rýchlejšie sa krútiaci ruský
kolotoč. Dva góly kapitána Zdena
Cháru (najlepší obranca turnaja). A
slovenské chyby v obrane. Výsledné
skóre Slovensko - Rusko 2:6.

1. Dôvody, prečo slovenskí hokejisti
získali striebro na MS v hokeji 2012?

Rusi ostali neporazení počas
celého turnaja. Hrali ako z veľkej
hokejovej knihy, ako kedysi sovietska
zborná komanda.

2. Najkrajší a najpamätnejší moment
hokejových MS 2012?
3. Najlepší slovenský hráč hokejových
MS 2012?

V závere skvelého turnaja už
chýbali nielen zranení hráči, ale aj
fyzické a psychické sily. Na krku
slovenských hokejistov však zázračne
visela strieborná medaila. A vo vrecku
hriala miestenka na ZOH 2014 v Soči.

Ing. Roman Seliga, ekonomický riaditeľ

1. Tréner skombinoval mladícku
rýchlosť so skúsenosťami starých
borcov (dal mladým šancu, neboli tam
len starí za zásluhy).

V helsinskej hale Hartwall areena
takto snívalo Slovensko svoj ďalší
hokejový medailový sen. Hokej je
proste fenomén, ktorý v slovenských
domácnostiach, firmách, baroch a
uliciach opäť raz spustil vlnu pozitívnej
emócie.

2. Šatanov únik a gól v oslabení proti
Čechom v 1. minúte 3. tretiny.
3. Ako už niekto povedal, boli dvaja,
Ján aj Laco.

Štefan Olejník, obch.-technický riaditeľ

Ďakujeme!

1.
Výborné
výkony
umocnené
povestným
českým
„štěstíčkom“
a skvelý brankár.
2. Celková hra Rusov, najmä Dacjuk,
Siomin, Malkin – fantázia.
3. Tak tu musím dať dvoch: Chára,
Handzuš.
Zdroj: internet
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Ing. Peter Eliáš, stavbyvedúci

Mgr. Marián Kaperák, konateľ HT SH

s.r.o.

1. Pretože boli hlavne kolektív, nový
tréner – nová metla, výborne
poskladaný tím zo starších hráčov a
mladíkov.

1.
Tak určiteee … nepochybne ich
naštartoval výkon brankára Laca
v zápase s USA a asi aj podcenenie
Američanmi. Od tohto zápasu našim
hokejistom rástlo sebavedomie zo
zápasu na zápas.
Tiež treba priznať, že mali sme aj
patričnú dávku šťastia, napr. hokejka
obrancu v zápase s Ruskom, keď už
bola bránka prázdna. No len so šťastím
by sme to nedotiahli až tak ďaleko.
A prečo iba striebro? „Tak
určiteee...“ Kto má súdnosť, videl, že
Rusi boli lepší aj technicky, aj
rýchlostne, prosto striebro bolo naše
max. Tak určiteee!!!

2. Víťazstvo nad USA, kde sa to zlomilo
všetko a výhra nad Českom a 12.000
ľudí u nás v KE v amfíku na zápas s
Čechmi.
3. Jednoznačne: 1. J. Laco, 2. M.
Šatan, 3. B. Radivojevič.

Ing. Marek Koscelník, majster

1. Nový tréner – iný systém hry.
2. Výhra nad Čechmi.

2. Tak určiteee .. asi posledné minúty
semifinále s Českom. Napätie a hlavne
naše víťazstvo.

3. Laco.

3. Tak určiteee ... skúsení hráči ako
Handzuš, Chára či Šatan boli perfektní,
nesmiem zabudnúť aj na Jana aj na
Laca, ale mňa osobne zaujal Libor
Hudáček. Prekvapil asi najviac. Tak
určiteee!!!

Miroslav Lukáč, štrkovňa HT SH

Ing. Peter Bujňák, konateľ CBR s.r.o.

Ján Olejník, technické oddelenie

1. Ja si myslím, že vytvorili dobrý
kolektív mladých hokejistov, ktorí chceli
ukázať, čo v nich je. A ukázali.

1. Sila kolektívu.

2. Výhra nad Čechmi.

3. Kopecký.

1. Hrali ako jedno mužstvo bez
individualít.
2. Gól Šatana na 2 : 1 proti Česku.
3. Šatan.

2. Víťazstvo nad Čechmi.

3. Hokejista: Pán Kolektív.
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Emília Lazoríková, MTZ

Ing. Viera Gajdošová, rozpočtár

1. Prečo? Naší hokejisti konečne po
dlhom čase bojovali ako jeden celok, a
možno aj pre niekoho, kto sa na nich
pozeral zhora.

1. Skvelý hokejový tím, mladí hráči,
skúsený tréner.
2. Zápas Slovensko - Česko.

2. Najkrajší zážitok na MS je víťazstvo
nad bratmi Čechmi. A najpamätnejší
moment je pre mňa ten, keď kapitán
mužstva Zdeno Chára vyzdvihol nad
hlavu ocenenie za 2. miesto na svete, a
pri svojej výške dominoval nad všetkými
a náš tím takým spôsobom ukázal, že aj
malý štát môže byť úspešný na MS.

3. Ján Laco - brankár.

Ing. Martin Stankovič, rozpočtár

1. Vůjtek dal šancu mladým a možno
toto bolo kľúčové. Aj jeho ľudská
povaha, prirodzená autorita a bohaté
skúsenosti. A ako vo všetkom veľa
zohráva aj šťastie.

3. Najlepším hráčom v našom tíme bol
určite Janko Laco, ten chlapec vychytal
aj nemožné.

2. Asi prvý a jediný gól do ruskej
bránky v 2. minúte kapitánom Chárom.
3. Ján Laco.

Názor redakcie

Ing. František Kočiško, rozpočtár

1. Skúsenosti, nadhľad a pokoj trénera
Vůjteka. Vnútorná sila tímu, ktorý
nepotreboval hviezdy, lebo mal
osobnosti. A šťastie, ktoré prialo
pripraveným.

1. Dobrý výkon, schopnosť podriadiť sa
kolektívu, žiadne individuality.

2. Šatanov víťazný gólový blafák v
oslabení v semifinále proti Čechom, po
Handzušovej prihrávke. A keď znela
slovenská hymna po záverečnom
semifinálovom hvizde a bolo jasné, že
máme medailu.

2.
Súboj
s Amerikou,
Kanadou
a najkrajší bol súboj s Čechmi .
3. Hudáček ako mladý hráč a Chára
ako hráč staršej garnitúry.

3. Michal Handzuš. Veď vlastne až do
finále platilo, že Rusi a Michal Handzuš
na turnaji neprehrali.

Mgr. Beáta Hovančíková, PaM

1. Vynikajúci tréner.
2. Neviem, lebo som pozerala iba
posledný finálový zápas.

Ďakujem za zapojenie sa do ankety a
za všetky názory.

3. Brankár Janko Laco.

5

Po obhliadke obidvoch závodov
sme mali voľný program spojený s
pobytom v neďalekom Salzburgu, ktorý
je rodiskom skladateľa W. A. Mozarta.
Ing. Čomor nás previedol po mnohých
kultúrnych a historických pamiatkach
mesta.

SLUŽOBNÁ CESTA S HAWLE
(autor: Emília Lazoríková, foto: Ing.
Miroslav Repka)

V dňoch 25.-27.4.2012 sme sa
zúčastnili exkurzie po výrobných
závodoch Hawle v Rakúsku.

Vo večerných hodinách sme sa
zúčastnili spoločnej večere a športového
programu,
ktorý
nám pripravili
obchodní zástupcovia firmy Hawle. V
príjemnej atmosfére sme sa cítili veľmi
príjemne.

Firma Hawle, ktorá sa zaoberá
výrobou liatinových výrobkov pre
vodovodné systémy, je jedným z našich
dodávateľských obchodných partnerov.
Aby sme lepšie spoznali výrobný
program a výrobky firmy Hawle, prijali
sme spolu so zástupcami ďalších
slovenských firiem, toto pozvanie.

Táto služobná cesta bola veľmi
poučná a dozvedeli sme sa veľa o
prezentovaných výrobkoch a ich využití
a uplatnení v našom výrobnom
programe.

V Rakúsku sa nás ochotne ujal
jeden z generálnych riaditeľov firmy
Hawle na Slovensku Ing. Čomor, ktorý
nás previedol po oboch závodoch vo
Frankenheime a vo Vöcklabrucku. Boli
nám predvedené celé linky, ktoré sú
poloautomatické, všetko je ovládané
počítačmi, až po priestranné skladové
priestory, z ktorých sa výrobky
rozvážajú do celej Európy.

A nakoniec chceme poďakovať aj
našej firme EKO SVIP, že nám túto
služobnú cestu umožnila.

Ing. Čomor vo svojom výklade
nezabudol zdôrazniť dôležitosť vody v
dnešnej dobe a využitie výrobkov firmy
Hawle, ktoré sa využívajú vo veľkých
projektoch ako sú vodojemy a
technológie v nich, rovnako pri
budovaní infraštruktúry našich miest a
dedín.
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NOVINKY:
máj 2012
• Ukončovanie stavieb
V mesiacoch apríl 2012 a máj
2012 boli úspešne ukončené stavby:
„Dobudovanie
Fintice“

vodovodu

v

obci

„Rekultivácia skládky odpadov Torysa“
„Krásna Lúka – kanalizácia, práce rok
2012“
„ČOV a kanalizácia Raslavice“
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