
Nadácia Miška Sotáka ďakuje všetkým, ktorí po-
skytli 2 percentá svojej vlaňajšej dane na pomoc 
nadaným deťom. Veríme, že váš dar a naše úsi-
lie pomôžu mnohým talentovaným deťom z mate-
riálne slabších rodín rozširovať svoje schopnosti 
v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Od začiatku roka si situácia na trhu hutníckych výrobkov vyžadovala rôzne 
opatrenia so zreteľom na udržanie flexibility voči našim zákazníkom. Jed-
ným z nich je prispôsobovanie pracovného režimu momentálnym podmien-
kam. Vďaka maximálnemu úsiliu predstavenstva a obchodníkov v týchto 

dňoch zaznamenávame, hoci mierne, ale zvýšenie objemu zákaziek, v porovnaní so septem-
brom. Valcovňa bezšvíkových rúr, podľa slov obchodného riaditeľa Ing. Júliusa Kriváňa, by 
mala mať v nasledujúcich týždňoch objem zákaziek zabezpečujúci prácu na šesť pracovných 
dní v troch zmenách a vo vybraných strediskách v štyroch zmenách a v ťahárňach rúr na päť 
pracovných dní v trojzmennej prevádzke. Predstavenstvo na základe uvedených skutočností 
27. septembra rozhodlo o úprave dočasne skráteného pracovného času z 30 na 37,5 hodiny 
týždenne. Toto rozhodnutie bude platné od 1. októbra do 30. novembra 2009. O tom, aký pra-
covný režim bude platiť v decembri, rozhodne situácia na trhu a o získanie zákaziek sa budú 
usilovať naši obchodníci. Pred nami ostatnými však stojí veľká výzva. Ak sa chceme na sil-
nom trhu udržať, musíme dodávať výrobky v čo najvyššej kvalite.                                  o.k.
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Predstavujeme vedúceho
odboru bezpečnosti práce

Pozývame vás
na kultúrne podujatia

Štyria majstri
Slovenska

September je mnoho rokov 
spojený s Medzinárodným 
strojárskym veľtrhom. Tohto-
ročný strojársky veľtrh sa lí-
šil od predchádzajúcich tým, 
že sa konal v období výraz-
ného hospodárskeho pokle-
su. Nestrácal však na svo-
jom význame. Výrobcovia 
sa stretli na jednom mieste 
a mali možnosť vyjednávať 
o obchodoch a o možnos-
tiach nadväzovania spolu-
práce. Túto možnosť využila 
aj naša spoločnosť a počas 
piatich dní veľtrhu sa expo-
zícia  spoločnosti stala mies-
tom, kde prebehol veľký po-
čet obchodných rokovaní.
   Partnerom veľtrhu bolo už 
tradične Slovensko, ktoré 
má silné ekonomické väzby 
s Českou republikou. „Br-
nenský veľtržný areál po-
važujeme my na Sloven-

Našu expozíciu navštívil aj český premiér Ján Fischer. V rozho-
vore s Vladimírom Sotákom, predsedom Predstavenstva ŽP a.s.

Zlato pre ŽĎAS, a.s.
Medzinárodný strojársky veľtrh a Medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky

sku tak trochu i za náš, a to 
nie len kvôli spoločnej štát-
nej a ekonomickej histórii 
či doslova niekoľkokilomet-
rovej vzdialenosti,“ povedal 
pri slávnostnom otvorení mi-
nister hospodárstva SR Ľu-
bomír Jahnátek. Neskôr spo-
lu s predsedom vlády ČR Já-
nom Fischerom navštívili aj 
expozíciu  Železiarní Pod-
brezová Group.
   Zlatú medailu v kategórii 
komerčné produkty získali 
hydraulické nožnice na oce-
ľový šrot CSN 700 SM, pro-
dukt dcérskej spoločnosti 
ŽĎAS, a.s. Zaujímavosti nie-
len o tomto exponáte prezra-
dili zástupcovia spoločnosti 
Michal Formánek a Stanislav 
Ružička:
Na čo nožnice slúžia?
   - Nožnice sú určené na stri-
hanie ťažkého a tyčového oce-

ľového šrotu, ktorého rozme-
rová úprava sa uskutočňuje 
vo vstupnom priestore s použi-
tím pridržovača. Do železničné-
ho vagónu sa tak vojde až šesť-
krát viac oceľového šrotu, ako 
keby sa nožnice nepoužívali. 
V porovnaní s predchádzajúcim 
typom CNS 400 majú až dvoj-
násobný výkon. Zásadná no-
vinka je tiež v tom, že zariade-
nie jazdí za šrotom a vo vagóne 
sa nevozí vzduch, čím sa ušetrí 
dosť financií na dopravných ná-
kladoch. A navyše - oceľový 
šrot sa dá potom ľahko triediť.
Čo pre vás ocenenie na trhu 
znamená?
   - Prednostne to vnímame 
ako ocenenie inovácie, kto-
rá má obrovskú hodnotu. Veď 

z desiatok exponátov prihlá-
sených do kategórie komerč-
ný produkt, sme vyšli víťazne. 
Pre nás je to však aj záväzok 
do budúcnosti. Pokiaľ sa budú 
nožnice dobre predávať, bude 
to pre nás ďalšia „zlatá“.
A čo v porovnaní s podob-

nými výrobkami v zahraničí? 
   - Naše sú podstatne lacnej-
šie a pritom rovnako kvalitné. 
Navyše, sme schopní každé-
ho záujemcu uspokojiť najne-
skôr do pol roka.

S použitím podkladov HN ČR
spracoval Ing. M. Adamčák, PhD.

Vedenie spoločnosti ŽĎAS, a.s., pri prevzatí medaily.

Vedenie rozhodlo o úprave dočasne skráteného pracovného času z 30 na 37,5 hodiny týždenne

Foto: J. Šindelka



V týchto dňoch sa viac ako inoke-
dy hovorí o zneužívaní platobných 
kariet a preto sme oslovili Štefa-
na Frimmera, hovorcu Slovenskej 
sporiteľne, ktorý nám na úvod po-
vedal:
   - Všetky debetné a kreditné kar-
ty vydáva Slovenská sporiteľňa s 
čipovou technológiou. Znamená 
to, že každá platobná karta má okrem 
magnetického prúžku aj čip, kto-

rý zvyšuje bezpečnosť kartových 
operácií.  Čip v karte umožňu-
je bezpečne overiť každú transak-
ciu v platobných termináloch a v ban-
komatoch,  čím sa minimalizuje mož-
nosť prípadného zneužitia karty. Po-
užívatelia kariet s čipovou technoló-
giou zadávajú PIN kód nielen pri pou-
žití bankomatu, ale aj pri platbe u ob-
chodníka. 
Ako možno bezpečne používať 
platobnú kartu?
   - Slovenská sporiteľňa svojich klien-
tov upozorňuje, že je dôležité dodr-
žiavať bezpečnostné zásady a nosiť 
platobné karty na bezpečnom mieste. 
Ku karte by mali pristupovať rovnako 

opatrne ako k hotovosti. Na kartu by 
si nemali písať svoj PIN kód, aby neu-
ľahčili prístup k svojmu účtu neopráv-
neným osobám. Užitočné sú aj ďal-
šie tipy ako bezpečne používať pla-
tobnú kartu a ako sa chrániť pred jej 

zneužitím. 
Niekoľko rád:
1. Kartu si hneď po jej prevzatí pod-
píšte.
2. Na kartu si nepíšte svoj PIN kód, 
ani ho neuchovávajte spolu s kartou. 
3. Mali by ste vždy vedieť, kde máte 
svoju kartu.
4. Kartu uchovávajte oddelene od 
osobných dokladov.
5. Pri používaní platobnej karty na 
platby za nákupy cez internet použí-
vajte iba bezpečné a overené stránky.
A ako ju chrániť pred zneužitím?
1. Pri výberoch z bankomatov si pozor-
ne prezrite bankomat – najmä otvor, do 
ktorého sa vkladá karta, či v ňom nie je 

nainštalované cudzie teleso.
2. Pri zadávaní PIN kódu si zakryte 
druhou rukou klávesnicu, aby ste za-
bránili jeho odpozorovaniu.
3. Nastavte si na karte limity na výber 
hotovosti a na platbu kartou tak, aby 
neboli príliš vysoké.
4. Hneď po zistení straty karty si ju te-
lefonicky zablokujte. Telefónne čísla 
linky Sporotel sú 0850 111 888, 0915 
111 888 alebo 0910 111 888. Banka 
kartu zablokuje ihneď potom, ako ju 
o to požiadate. 
5. Pravidelne si kontrolujte výpisy 
z účtu. Ak zistíte nezrovnalosti, ihneď 
sa skontaktujte s bankou.
Čo ešte potrebuje používateľ pla-
tobnej karty vedieť?
   - Pri kreditných kartách poskytuje 
Slovenská sporiteľňa zdarma poiste-
nie zneužitia karty pri jej strate alebo 
pri odcudzení. Vzťahuje sa aj na neo-
právnené transakcie, ku ktorým dôjde 
v priebehu dvadsaťštyri  hodín pred 
nahlásením blokovania karty na lin-
ke Sporotel.

Na aktuálnu
tému:
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Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. KúkolováHuby a či hríby?

Editoriál

Miroslav MAKOVÝ,
odbor obrany a ochrany
   - Ja chodím na hríby. Huby 
sú všetky, či jedovatá mucho-
trávka alebo modrák, kozák.... 
Aj hríby môžu byť  nejedlé, 
veď patrí medzi ne aj satan.

Pozor na platobné karty

Huby očistíme nasucho no-
žom a pokrájame na plátky 
hrubé okolo troch milimetrov. 
Mladé huby krájame tak, aby 
podľa možnosti hlúbik zostal 
spojený s klobúkom. Pokrá-
jané huby ukladáme na sito a 
sušíme na slnku alebo v tie-
ni v prievane, prípadne pod 
vyhriatou strechou, tak, aby 
vzduch mal prístup z oboch 
rezných strán. Vhodné je na 
ráme napnuté plástové sito 
na okná, ale ideálny je stojan 
v tvare stromčeka. Ak máme 
poruke iba čistý papier, po-
ukladané huby na ňom musí-
me od začiatku obracať, aby 
sa neprilepili. Sušené huby 
najlepšie uskladníme v skle-
nených, dobre uzatvorených 
pohároch. Čiastočne usu-
šené huby môžeme dosu-
šiť v rúre. Sušenie nemá tr-
vať dlho, aby si huby ucho-
vali svetlejšiu farbu. Okrem 
uvedeného spôsobu sušíme 

Uplynulé týždne boli pre hu-
bárov rajom. V okolitých ho-
rách sa hemžili húfy stá-
lych i príležitostných hubá-
rov a každý si prišiel na svo-
je. Pochopiteľne, vidina pl-
ného košíka vylákala do prí-
rody aj nás. V lese bolo ruš-
no a pri hľada-
ní húb sme si 
aj čo – to vy-
počuli. Inšpi-
ráciou pre dnešnú anketu bol 
práve rozhovor dvoch mla-
díkov  polemizujúcich o tom, 
čo vlastne hľadajú: huby a či 
hríby? Že boli zdatní v jazy-
kovede, svedčilo ich citova-
nie oboch pojmov z Krát-
keho slovníka slovenské-
ho jazyka. „Huba je podstat-
né meno ženského roku, vzor 
žena, dužinatý rastlinný útvar 
z vláknitého podhubia, s hlú-
bikom a klobúkom,“ konšta-
toval ten vyšší. „A čo huby 

rastúce na stromoch?“, opý-
tal sa ten druhý.“ „No to veru 
neviem,“ odpovedal vyšší.  „A 
ako je to s hríbom?, opäť sa 
opýtal druhý. „ Hríb je mužské 
podstatné meno podľa vzo-
ru dub a je to jedlá huba  s 
bielou dužinou a hnedas-

tým klobú-
kom, aspoň tak 
to píšu v slov-
níku,“ kon-

štatoval znalec jazykovedy.  
„Čiže, ak to správne chápem, 
huby sú všetky a hríb je ur-
čitý druh,“ uzavrel polemiku 
ten vyšší. Vzápätí však opäť 
položil otázku: „Prečo hrí-
by majú podhubie a nie pod-
hríbie a prečo sa satan zara-
ďuje medzi hríbovité huby?„ 
K čomu dospeli, sme sa už 
nedozvedeli. Jednoznačne 
však šlo o zaujímavú deba-
tu, hodnú povšimnutia.

O.K

Marek GIERTLI,
SSŠH –  3.C., elektrikár
   - Podľa mňa asi huby. Ale 
aj hríby. Neviem aký je medzi-
tým rozdiel, asi je to jedno, ale 
ľudia skôr chodia na huby ako 
na hríby.

Mário KORYTIAK,
SSŠH - 3.C elektrikár
  - Ja chodím na huby, ale 
zbieram aj hríby. Neviem 
však aký je rozdiel medzi tým. 
Huba a hríb je jedno.

Peter ZIFĆÁK,
oceliareň
   -  Ja si myslím, že huby. 
Chodím ale na hríby  lebo 
zbieram dubáky, červenáky. 
Môže byť aj oblasť, kde ne-
rozlišujú tieto pojmy.

Ivan KRÁLKA,
druhovýroba
   - Zbierame huby, preto-
že zbierame rôzne druhy, ale 
hríby sú isté druhy húb, u nás 
dosť bežné, ako sú napríklad 
dubáky a iné druhy hríbov.

Čo možno neviete
o sušení húb:

huby navlečené na niti, kto-
rú zavesíme nad kachle, nad 
ústredné kúrenie a pod.

Ako ich uskladniť 
 Uskladnené sušené huby 
môžu v sklenenej nádobe 
napadnúť mole. Už sa vám 
to stalo a mali ste dojem, že 
ste ich zle zatvorili? Viete, že 
do pohára sa dostali už spolu 
s hubami, v ktorých boli na-
kladené vajíčka? Osvedče-
ný spôsob ako tomu predísť, 
je presušené huby predtým, 
ako ich uzavrieme do nádo-

by, vložiť na plechu do rúry 
a pri teplote asi päťdesiat  
stupňov ich minimálne ho-
dinu dosušiť - na záver na-
krátko na zhruba desať minút  
zvýšiť teplotu na šesťdesiat  
stupňov, kým nie sú úplne 
krehké. Dvierka na rúre tre-
ba nechať odchýlené. Dosú-
šanie pri takejto teplote zlik-
viduje prípadné vajíčka molí. 
A preventívne, pre prípad, že 
by predsa len nádoba moh-
la zle tesniť, vložte do pohára 
bobkový list.

Karlštejn objektívom K. Slabáka

Ilustračné foto: I. Kardhordová



tiacej do vstupne rozvodne starého 
závodu. Hydroelektráreň pracuje v 
režime prietočnej vodnej elektrárne 
s možnosťou pracovať v špičkovom 
režime, v závislosti od zásoby vody 
vo vodojeme a požiadaviek vyplýva-
júcich z odberného diagramu po do-
hode s manipulantom vstupnej roz-
vodne starého závodu.  
   Po odstavení prívodu vody do vod-
ných privádzačov na hatiach Bauko-
vá a Lomnistá, a po odstavení tech-
nologického zariadenia - vypnu-
tí a zabezpečení pracoviska,  sme 

pristúpili k samotným údržbárskym 
prácam. Opravili sme obidva gene-
rátory (demontáž držiakov uhlíkov, 
kontrola a  zabrúsenie uhlíkov, vyfú-
kanie vinutia stlačeným vzduchom, 
vyčistenie a odmastenie vinutia, 
oprava poškodených častí, kontrola 
a vyčistenie priechodiek z krúžkov 
na budiace vinutie, očistenie prú-
dových spojov, vyčistenie chladia-
ceho kanála a klapky, kontrola, vy-
čistenie a výmena filtrov),  ložiskové 
generátory (vyprázdnenie olejových 
náplní, demontáž matíc ložiskových 
telies a vrchných ložiskových telies, 
demontáž mazacích krúžkov, čiste-
nie ložiskových telies a hriadeľa, na-
plnenie ložísk olejom, kontrola tes-
nosti olejoznakov ložiskových telies 
generátorov), hydraulické regulá-

tory otáčok turbín (vyčistenie regu-
látora, pretesnenie spojov, vyčiste-
nie ihlového uzáveru, výmena ole-
ja, kontrola spojov a guferov), bu-
diče generátorov (demontáž držia-
kov uhlíkov, vyfúkanie vinutia, očis-
tenie a predrážkovanie komutátora, 
výmena oleja, kontrola vodičov bu-
diaceho vinutia, výmena telesa bu-
diča a ihlového uzáveru budiča č.1), 
uskutočnili sme revíziu armatúr (pre-
tesnenie vzduchového rozvodu, re-
vízia odkaľovacích ventilov, oprava 
netesností na synchrónnych venti-

loch a uzatváracích armatúrach tur-
bín) atď. V rozvodni 6 kV a 22 kV 
sme v rámci revízie elektrického za-
riadenia revidovali výkonové vypí-
nače, odpojovače, transformátory 
vysokého napätia, výzbroj jednot-
livých kobiek roz-
vodne, prípojnice 
a izolátory.  Od-
stránili sme ne-
dostatky  na elek-
trickom zariade-
ní, ktoré boli ziste-
né  pred opravou 
termovíznym me-
raním. Zrealizovali 
sme výmenu oka-
librovaných mera-
cích transformá-
torov prúdu a na-

pätia v kobkách vysokého napätia 
obidvoch generátorov. Posledný 
deň strednej opravy bol zameraný 
na izolačný stav vzdušnej linky 22 
kV. V priebehu opravy sme vyčisti-
li hate  od nánosov piesku, opravi-
li poškodené betónové časti a  po-
škodené časti stavidiel. Nasledo-
vali tlakové skúšky a príprava za-
riadenia k spusteniu do prevádzky, 
t.j. postupný nábeh technologické-
ho zariadenia, prifázovanie gene-
rátorov na sieť a zaťaženie zaria-
denia na prevádzkové parametre. 

Výroba a dodávka elektrickej ener-
gie do siete bolo obnovená v sú-
lade s časovým harmonogramom 
opravy 25. septembra 2009 v 1. 
zmene.

Ing. Ľubomír Juroš, Te
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Do Železiarní Pod-
brezová ste sa vrá-
tili z postu výrob-
no- technického 
riaditeľa v ŽP Pra-
ko v Prakovciach, 
patríte však me-
dzi „skalných“ že-
leziarov. Prezradí-
te nám svoje pred-
chádzajúce praco-
viská?
   - Moje predchá-
dzajúce pôsobiská v ŽP a.s. boli 
spojené so strojárskou proble-
matikou. Najskôr to bola údrž-
ba v bývalej mechanickej diel-
ni starého závodu. Po vojenči-
ne som pracoval v prevádzko-
vej údržbe valcovne bezšvíko-
vých rúr v rôznych profesiách, 
od roku 1992 vo funkcii vedúce-
ho technickej časti výroby. V ro-
koch 2004 až 2008 som zastá-
val funkciu vedúceho prevádz-
karne výroba náradia. Od marca 
2008 som pracoval v spomína-
ných Prakovciach.
Už v Prakovciach ste dosta-
točne pocítili dôsledky hos-
podárskej krízy. Ako ju vní-
mate zo svojho pohľadu? 
   - Hospodárska kríza, tak 
ako väčšinu ľudí, prekvapila aj 
mňa. Samozrejme, týka sa nás 
všetkých a všetci sa s ňou mu-
síme vysporiadať. Myslím si, 
že okrem negatívnych stránok, 
ktoré priniesla a ktoré všetci 

Hydroelektráreň po oprave
V dňoch 21. - 25. septembra sa uskutočnila plánovaná stredná oprava technologické-
ho zariadenia Hydroelektrárne (HE) Jasenie, ktorú vykonali kmeňoví zamestnanci tohto 
zariadenia spolu s desiatimi zamestnancov z iných stredísk prevádzkarne energetika.

   V hydroelektrárni je zabezpečo-
vaný nepretržitý prevádzkový re-
žim. Odstavená je len  počas kaž-
doročnej strednej opravy, vykonáva-
nej v priebehu septembra, t.j.  v ob-
dobí nízkeho prietoku vody, aby do-
šlo k čo najmenším stratám na vý-
robe elektrickej energie. Hydroelek-
tráreň zásobuje voda z troch poto-

Predstavujeme vám
Do funkcie vedúceho odboru bezpečnosti a hygieny 

bol 1. augusta 2009 menovaný Ing. Jozef Búlik:

veľmi dobre pozná-
me, nás prinútila 
zamyslieť sa a hlb-
šie si uvedomiť, aké 
je dôležité mať prá-
cu, vážiť si zdravie 
a ľudí, ktorí nás ob-
klopujú.
Bilancia v oblasti 
bezpečnosti a hy-
gieny za uplynu-
lé mesiace tohto 
roka je kladná. 

Stačí aj k vašej spokojnosti? 
   - Áno, bilancia bezpečnos-
ti a hygieny je z pohľadu úrazo-
vosti v tomto roku relatívne po-
tešujúca. Treba si však uvedo-
miť, čo sa za dobrou bilanciou 
úrazov skrýva. Predovšetkým 
je to v našej spoločnosti dobre 
nastavený a zabehnutý systém 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a pravdepodobne súvi-
sí aj so zníženým objemom vý-
roby v poslednom období. A či to 
stačí k mojej spokojnosti? Mu-
sím povedať, že ja budem spo-
kojný vtedy, keď nebude žiad-
ny úraz, ale hlavne vtedy, keď 
si všetci zamestnanci uvedomia, 
aké dôležité je chrániť si vlastné 
zdravie aj v pracovnom proce-
se. Keď sa budú správať pri pl-
není pracovných povinností ma-
ximálne zodpovedne vo vzťa-
hu k bezpečnej práci, keď budú 
dodržiavať stanovené pracov-
né postupy a v neposlednom 

rade budú používať pridelené 
ochranné pracovné prostriedky. 
V tomto smere vidím ešte urči-
té rezervy. Je na nás, pracovní-
koch odboru bezpečnosti a hy-
gieny, aby sme v spolupráci so 
všetkými riadiacimi zamestnan-
cami pomocou kontrolných me-
chanizmov dbali na dodržiava-
nie zásad bezpečnosti práce.
Iste už máte svoje predstavy 
o ďalšom fungovaní odboru. 
Plánujete vniesť do zabehnu-
tej práce aj nové prvky? Pre-
zradíte nám, čo to bude?
   - Počas predchádzajúcich 
mesiacov som sa oboznámil 
s funkciou, významom a po-
stavením odboru v štruktú-
re Železiarní Podbrezová. Na-
koľko mám v ŽP odpracova-
ných takmer tridsať rokov, po-
znám výrobné procesy. Te-
raz sa na ne pozerám z iné-
ho uhla, z pohľadu bezpeč-
nosti práce. Nikdy neexistu-
je tzv. ideálny stav, ale mo-
jou snahou, v spolupráci s mo-
jimi najbližšími spolupracovník-
mi, zástupcami zamestnancov 
BOZP, ale aj všetkými zamest-
nancami ŽP je k ideálnemu sta-
vu sa postupnými krokmi pribli-
žovať. Či už je to v oblasti bez-
pečnostno - technickej, ako aj 
pracovno-zdravotnej služby. Na 
to existuje rad riadiacich a kon-
trolných prostriedkov, ktoré sme 
povinní tvoriť a dodržiavať tak, 
aby naša práca bola odmene-
ná tým najcennejším, čo človek 
má a to je zdravie zamestnan-
ca. A čo sa týka nových prvkov, 
mnohé som už naznačil a ďa-
lej sa chcem zamerať na odha-

ľovanie tzv. skrytých rizík, teda 
situácií, pri ktorých nedošlo, ale 
mohlo by dôjsť k úrazu.
Vaše želanie?
   - Mojím želaním je, aby problé-
my spojené s hospodárskou krí-
zou čo najskôr pominuli, aby sa 
vývoj úrazovosti v našej spoloč-

nosti neustále znižoval, aby na 
pracoviskách a v rodinách vládli 
dobré medziľudské vzťahy a aby 
si systém BOZP privlastnil každý 
zamestnanec tak, aby sa bezpeč-
ne správal vždy a nie iba vtedy, 
keď ho sleduje nadriadený alebo 
ide kontrola.                           O.K.

Pohľad na hať Lomnistá

Pohľad na generátor G2 Generátor G2 po demontáži vonkajších krytov

kov - Biele vody, Bauková a Lomnis-
tá, na ktorých sú umiestnené stavi-
dlá. Tieto hate usmerňujú a regulu-
jú prietok vody, vedenej podzemný-
mi privádzačmi  do podzemnej zber-
nej nádrže - vodojemu na „Rígli“. Zo 
zbernej nádrže voda preteká tlako-
vým potrubím, s výškovým spádom 
196 metrov,  do hydroelektrárne s 

dvomi Peltonovými 
turbínami TG1, TG2 
(s hydraulickým re-
gulátorom otáčok). 
Turbíny poháňa-
jú dva generátory, 
s inštalovaným vý-
konom 3 450 kVA. 
Vyrobená elektrická 
energia je prostred-
níctvom rozvodne 
vysokého napätia 
vyvedená do 22 kV 
vzdušnej linky, ús-



né pobyty - konkrétny návrh bol, 
že naši študenti by absolvova-
li lyžiarsky výcvik v Podbrezovej 
a študenti podbrezovských škôl 
by absolvovali 
plavecký výcvik 
v Ostrave. 
   Mgr. Karel 
Petrủj, zástup-
ca riaditeľa pre 
praktické vy-
učovanie, do-
dal: “Aj v oblas-
ti odborného výcviku sme navrh-
li konkrétnu akciu, mala by to byť 
súťaž zručnosti pre učebný odbor 
obrábač kovov, ale naše rozho-
vory smerovali aj k ďalším akti-
vitám, športovým, napríklad flo-
orball, volejbal a došli sme až po 
šach. Ale uvažovali sme aj nad 
výmenou skúseností pedagógov.  
Momentálne je naša spoluprá-
ca vo fáze rozpracovania a ten-
to školský rok budeme brať ako 
skúšobný. Na podporu týchto ak-
tivít by sme chceli získať grantový 
program Európskej únie na pod-
poru medzinárodných projektov 
v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy.
Ako hodnotí stretnutie Ing. 

Anna Pavlusová, riaditeľka na-
šich súkromných škôl?
   - Rozbiehajúcu sa spoluprá-
cu s Vítkovickou strednou prie-
myslovou školou a gymnáziom 
v Ostrave - Hrabúvke považu-
jem za prínos pre našich peda-
gogických pracovníkov i pre žia-
kov našich  škôl. Pri rozhovoroch   
sme si vymenili  poznatky o sys-
téme vzdelávania v ČR, spôso-
boch zabezpečovania odbornej 

praxe a odbor-
ného výcviku, 
spolupráce so 
zriaďovateľmi 
škôl, možnos-
tiach  organi-
zovania  spo-
ločných súťaží 
pre žiakov od-

borných škôl a pod. Naši priatelia  
z Ostravy majú záujem o. i. napr. 
o lyžiarsky výcvik pre svojich žia-
kov v okolí Podbrezovej, s vyu-
žitím ubytovacích kapacít  v Pod-
brezovane - v turistickej uby-
tovni, my máme záujem napr. 
o plavecký výcvik v areáli školy 
v Ostrave, s ubytovaním v škol-
skom internáte, spoluprácu pri  
súťažiach zručností, výmennej 
praxi a pod. Chceli by sme pri-
praviť projekt Comenius v rám-
ci trojstrannej spolupráce  medzi 
zahraničnými školami. Možností 
je veľa, chuť do práce tiež, pev-
ne verím, že výsledky sa dosta-
via k spokojnosti obidvoch strán.

O.K.
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    Firma CISCO SYSTEMS v úzkej spolupráci s akademickou 
sférou začala v roku 1997 rozvíjať globálnu vzdelávaciu inicia-
tívu známu ako Cisco Networking Academy Program (Program 
CNAP), v snahe vyjsť v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám na 
odborníkov, ktorí majú skúsenosti potrebné na projektovanie, re-
alizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej infor-
mačne orientovanej spoločnosti. Ide o významný krok smeru-
júci k rozvíjaniu veľ- mi potrebných tech-
nologických schop- ností budúcej gene-
rácie odborníkov.   Tento systém vďa-
ka celému radu no- vodobých progresív-
nych výučbových médií a metód pre-
kračuje hranice bež- ného vzdelávania, 
založeného na využívaní výpočtovej techniky. Pomáha študen-
tom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových techno-
lógií v prostredí, v ktorom si môžu teoretické vedomosti prak-
ticky overiť. Tento neustále rozvíjajúci sa program poskytuje vo 
svojom prvom uplatnení študentom skúsenosti, ktoré budú po-
trebovať pre okamžitý nástup do oblasti sieťových technológií 
a dáva im pevný základ pre ďalšie štúdium vyhľadávaných tech-
nických disciplín.

   Už tretie vzájomné stretnu-
tie zástupcov Súkromnej strednej 
odbornej školy hutníckej a Súk-
romného gymnázia  ŽP a Vítko-
vické střední prủmyslové ško-
ly  a gymnázia, smerujúce k vy-
tvoreniu spoločných projektov, 
sa uskutočnilo v dňoch 22. a 23. 
septembra. Tentokrát Ostravá-
ci, Mgr. Karel Petrủj, zástupca 
riaditeľa pre praktické vyučova-
nie a Marek Sládeček, projektový 
manažér školy, navštívili Podbre-
zovú. V prvý deň stretnutia dis-
kutovali s vedením súkromných 

V CISCO AKADÉMII
aj naši druháci informatici

CISCO SYSTEMS je spoločnosť, ktorá bola založená 
v roku 1984 malou skupinou vedcov zo Stanfordovej 
univerzity a v súčasnosti zamestnáva osemdesiatštyri 
tisíc ľudí na celom svete. Je jednou z najväčších počí-
tačových firiem na svete a dominujúcim hráčom na poli 
sieťových prvkov. Jej produktmi je smerovaná takmer 
všetka činnosť Internetu. Do portfólia výrobkov spoloč-
nosti CISCO SYSTEMS patria smerovače, prepínače sie-
tí LAN, nosné ATM  prepínače, prístupové servery, soft-
ware pre správu sietí a ďalšie produkty nutné na realizá-
ciu LAN a WAN sieťových riešení.

   Organizačným centrom roz-
voja tohto programu na Slo-
vensku  a zároveň prvou Re-
gional CICSO NETWOR-
KING Academy (RCNA) sa 
stala Fakulta elektrotechniky 
a informatiky Technickej uni-
verzity v Košiciach. Postup-
ne sa pripájajú ďalšie vysoké 
i stredné školy. V tomto škol-
skom roku bola otvorená 23. 
septembra CISCO AKADÉ-
MIA aj v Súkromnom gym-

náziu  Železiarní Podbrezová. 
Výučba bude prebiehať pod 
vedením Ing. Róberta Gre-
schnera a Stanislava Žabku 
zo ŽP Informatika, s.r.o., kto-
rí prešli trojmesačnou prípra-
vou na Fakulte elektrotech-
niky a informatiky Technickej 
univerzity v Košiciach a obdr-
žali certifikát, oprávňujúci ich 
k vyučovaniu v CISCO AKA-
DÉMII. Ing. Ivan Štubňa, pe-
dagóg vyučujúci v tejto ško-

le informatiku, nám povedal, 
že vzhľadom na všeobec-
né zameranie v prvom se-
mestri akadémie, zaradili do 
výučby všetkých dvadsaťo-
sem druhákov študijného od-
boru informatika. Čas ukáže, 
ako budú absorbovať vedo-
mosti a postupne sa vyselek-
tujú študenti, ktorí budú mať 
možnosť pokračovať v ďalších 
ročníkoch formou voliteľného 
predmetu.                           ok

O príprave medzinárodného projektu

Spolupráca by mala byť
obojstranným prínosom

Príbuzné zameranie, príbuzné poslanie a podobný charakter škôl. To spája 
súkromné školy Železiarní Podbrezová a Vítkovíc Machinery Group.
škôl o návrhoch aktivít spolu-
práce a popoludní sa oboznámi-
li s možnosťami rekreačného vy-
žitia v našom regióne. Druhý deň 
dopoludnia venovali prehliadke 
Železiarní Podbrezová a neobišli 
ani Hutnícke múzeum, kde sme 

ich požiadali o rozhovor:
   O cieľoch rokovania nám Ma-
rek Sládeček povedal: „Posla-
ním nášho stretnutia je vytvo-
riť koncepciu spoločných akti-
vít. Dohodli sme sa na nejakých 
návrhoch, spomeniem výmen-



- Inventarizácia majetku a zá-
väzkov, vzhľadom na jej účel 
a význam, predstavuje najdôle-
žitejšiu časť uzávierkových prác. 
Povinnosť inventarizovať všetok 
majetok a záväzky ukladá účtov-
ným jednotkám zákon o účtov-
níctve. Bez vykonania inventari-
zácie účtovníctvo nespĺňa jednu 
zo základných požiadaviek sta-
novených v zákone – nie je pre-
ukazné a nadväzne nato ani úč-
tovná závierka nepodáva pravdi-
vý a verný obraz o majetku a zá-
väzkoch, o výsledku hospodáre-
nia a o finančnej situácii spoloč-
nosti.
   V akciovej spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová je inventarizácia 
majetku a záväzkov, vzhľadom 
na rôznorodosť a rozsah overo-
vaných položiek, rozdelená do 

dvoch termínov – prvá časť bude 
vykonaná v termíne k 1. októbru 
2009 a druhá časť bude vykonaná 
v termíne k 31. decembru 2009.
Môžete konkretizovať prípravu 
na tohtoročnú inventarizáciu 
a oboznámiť nás s jej harmo-
nogramom?
   - Na vykonanie inventarizá-
cie bol vydaný Príkaz generálne-
ho riaditeľa č. 9/2009, v ktorom je 
stanovený časový harmonogram 
prác spojený s vykonaním inven-
tarizácie všetkých zložiek majet-

ku a záväzkov. Proces inventa-
rizácie zásob a dlhodobého ma-
jetku bude prebiehať počas celé-
ho mesiaca októbra, nakoľko in-
ventarizácia zahŕňa celý komplex 
na seba nadväzujúcich prác, kto-
ré sa dajú rozdeliť do nasledujú-
cich čiastkových úkonov:
- zistenie skutočného stavu ma-
jetku a záväzkov vykonaním fy-
zickej alebo dokladovej inventúry, 
prípadne ich kombináciou a za-
písanie zistených skutočností do 
inventúrnych súpisov,
- porovnanie skutočného a úč-
tovného stavu jednotlivých zlo-
žiek majetku a záväzkov a vyčís-
lenie inventarizačných rozdielov,
- zistenie príčin inventarizačných 
rozdielov a miery zodpovednos-
ti hmotne zodpovedných zamest-
nancov,

- zúčtovanie inventarizačných 
rozdielov do účtovníctva,
- posúdenie ocenenia majetku 
v účtovníctve vo vzťahu k sku-
točnej úžitkovej hodnote dlho-
dobého majetku a predajnej, prí-
padne úžitkovej cene zásob ako 
aj k možným rizikám, stratám 
a znehodnoteniam, ktoré sú zná-
me v čase vykonávania inventa-
rizácie.
Ako budú v dôsledku inventa-
rizácie majetku otvorené skla-
dy?

   - Fyzická inventúra v skla-
doch nakupovaných zásob aj zá-
sob vlastnej výroby prebieha bez 
obmedzenia výrobného procesu, 
o to je jej vykonanie náročnejšie. 
Posledné roky je fyzická inventú-
ra v skladoch nakupovaných zá-
sob organizovaná zo strany pred-
sedov inventarizačných komisií 
tak, aby bola vykonaná v priebe-
hu jedného až dvoch dní. Samo-
zrejme najväčšie sklady nakupo-
vaných zásob – ako sklad č. 21 
a č. 38, si vyžadujú väčší časový 

priestor na fyzické overenie jed-
notlivých položiek. Pre ilustráciu v 
sklade č. 21 sa nachádza okolo 4 
700 položiek JKPOV, ktoré mu-
sia byť zo strany členov inventari-
začnej komisie preverené. Pokiaľ 
je to možné, prevádzkarne by sa 
mali materiálom predzásobiť, aby 
nebol narušený plynulý chod in-
ventúr. V nevyhnutných prípa-
doch bude samozrejme potreb-
ný materiál vydaný, ale iba so sú-
hlasom predsedu inventarizačnej 
komisie, pričom povolenie na vý-

daj musí byť odsúhlasené vedú-
cim odboru zásobovania.
Zo skúseností z uplynulých ro-
kov, na čo je najviac potreb-
né sústrediť pozornosť členov 
inventarizačných komisií, prí-
padne správcov majetku?
   - Najdôležitejším predpokladom 
na úspešné vykonanie inventúr je 
účasť stanovených zamestnan-
cov na ich vykonaní. V nadväz-
nosti na to je potom dôležité do-
držať časový harmonogram celej 
inventarizácie.                        (vk)
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V OKTÓBRI SA ZAČÍNA INVENTARIZÁCIA MAJETKU

Periodická inventarizácia majetku a záväzkov je neodde-
liteľnou súčasťou účtovnej závierky Železiarní Podbrezo-
vá a.s. O tohtoročnej, ktorá sa začína 1. októbra, hovorí-
me s Ing. Martinou Černákovou, tajomníčkou ústrednej in-
ven- tarizačnej komisie:

Ilustračné foto Ivety Kardhordovej



BARAN 21.3.-20.4.
Závažné pracovné roz-
hodnutia nechajte na ne-
skôr. Teraz sa radšej drž-
te overeného stereotypu. Vašim šťast-
ným dňom bude utorok a vtedy máte 
príležitosť prejaviť aj svoje city a pocity.
BÝK 21.4.- 20.5.
Nedorozumenia v práci 
vám trochu komplikujú ži-
vot aj doma. Buďte trpezli-
vý a všetko sa vyrieši. Vašim šťastným 
dňom je piatok. Vďaka svojej vytrva-
losti a presnosti zaujmete svoje okolie 
a budete vzorom pre iných.
BLÍŽENCI 21.5.- 21.6.
Vaše váhanie spôsobí pre-
márnené šance, ale záro-
veň pochopíte, že je to prí-
nos pre vás. Vašim šťastným dňom 
bude streda. Vážte si všetkých, ktorí 
vás milujú a ktorých milujete vy.
RAK 22.6.- 22.7.
Vaša nálada je na mis-
ke váh. Pokiaľ neovládne-
te negatívne pocity, môže-
te sa dostať do problémov. Šťastným 
dňom bude pre vás pondelok a snaž-
te sa využiť v tento deň svoje šance 
na úspech.
LEV 23.7.- 23.8.
Vaše znamenie vás priam 
predurčuje na  to, že ste 
oporou pre iných. Šťastný deň bude 
pre vás nedeľa a vy nadobudnete vnú-
torný pokoj vďaka tomu, že dokončíte 
úplne všetko, čo ste začali.
PANNA 24.8.- 23.9.
Toto obdobie je pre vás 
ako stvorené na upevňo-
vanie medziľudských vzťa-
hov. Rysuje sa, že najúspešnejším 
dňom tohto znamenia je streda. Ne-
bojte sa otvorene hovoriť o svojich po-
citoch.
VÁHY 24.9.- 23.10.
Čaká vás trochu nároč-
nejšie obdobie. Nesnažte 
sa preto dosiahnuť cieľ za 
každú cenu. Piatok bude vašim šťast-
ným dňom a tak ho využite na naplá-
novanie príjemného posedenia s blíz-
kymi.
ŠKORPIÓN 24.10.- 22.11.
Váš rešpekt a dôveru si  te-
raz získať je veru veľmi ťaž-
ké. Máte zábranu a uzatvárate sa pred 
ľuďmi, hoci najradšej hovoríte s nimi 
na rovinu. Šťastným dňom pre vás 
bude utorok a to bude príležitosť pre-
lomiť bariéru.
STRELEC 23.11.- 21.12.
Momentálne máte pocit, 
že nepatríte k nikomu. Zdá 
sa vám, že najpríšernejšou vecou na 
svete je rozísť sa či pohádať s niekým 
blízkym. Čas je najlepší liek, ale skús-
te situáciu úprimne zhodnotiť. Šťastný 
deň je štvrtok.
KOZOROŽEC 22.12.- 20.1.
Neopúšťajte cestu kvôli ne-
istému chodníku. Prekážky 
budete prekonávať priamo, no môže 
sa stať, že pri tom zraníte city iných. 
Vašim šťastným dňom bude nedeľa. 
Venujte sa priateľom a rodine.
VODNÁR 21.1.- 20.2.
Je to síce pre vás tro-
chu náročnejšie obdobie 
a vy sa budete snažiť uspieť v život-
nej skúške, ale uvedomte si, že ne-
možno dosahovať vytýčené ciele za 
každú cenu. Šťastným dňom bude pre 
vás piatok.
RYBY 21. 2.- 20.3.
Nechcete vedieť jednodu-
ché pravdy, aj keď práve 
tie najľahšie hovoríte iným. 
Máte schopnosť manipulovať s ľuďmi 
a ovplyvňovať davy. Ak sa vám to darí 
správnym smerom, máte dobrý pocit. 
Šťastným dňom bude pre vás streda.
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Jedálny lístok  5. – 11. október 2009 Jedálny lístok 12. - 18. október 2009 

Pondelok
Polievka: terchovská, pečivo

Vyprážaná ryba, zemiakový šalát s majonézou
Kur. stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina

Bravčový gyros, ryža, šalát
Rančerský šalát, pečivo

Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka
Čučoriedkový koláč, kakao

Utorok
Polievka: hovädzia s cestovinou, pečivo

Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Hovädzia roštenka na slanine, ryža, šalát

Zemiakové placky plnené hlivami
Syrové tajomstvo, pečivo

Dusené bravčové mäso s kelom
Šúľance so strúhankou

Streda
Polievka: prešovská, pečivo

Domáca zabíjačka, zemiaky, cvikla s chrenom
Prírodný kurací rezeň, tarhoňa, šalát

Baklažán na orientálny spôsob
Mrkvový šalát s ananásom
Zapekané zemiaky s pórom

Hanácke koláče, kakao
Štvrtok

Polievka: boršč s mäsom, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie stehno s olivami, ryža, šalát

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
Kurací rezeň na hubách, karfiol s brokolicou

Muffiny s čokoládou, kakao
Piatok

Polievka: krupicová so zeleninou, pečivo
Vypráž. mor. rezeň pivársky, zem. kaša, šalát

Bravčové mäso na rasci, slov. ryža, šalát
Syrový koláč so šampiňónmi

Parížsky šalát, pečivo
Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou

Zemiakové knedličky jahodové
so strúhankou

Sobota
Polievka: goralská, pečivo

Bravčové stehno na smotane, knedľa
Nedeľa

Polievka: sedliacka, pečivo
Námornícke hovädzie mäso, ryža, šalát

Zdravie v lesných plodoch

   1. znižujú tvorbu krvných 
zrazenín, podporujú kardio-
vaskulárny systém (zdoko-
naľujú prietok krvi, znižu-
jú krvný tlak) a spomaľujú 
vznik arteriosklerózy, zame-
dzujú upchávaniu ciev,
   2. intenzívne pôsobia pri 
prevencii a liečbe rakovi-
ny. Na začiatku 20. storo-
čia vedci zistili, že brusni-
ce obsahujú kyseliny, kto-
ré neoxidujú v tele, ale sú 
viazané v moči ako mecha-
nizmus kontroly a prevencie 
proti infekcii močových ciest. 
Tento jedinečný, nezrušiteľ-
ný mechanizmus zabraňu-
je adhézii baktérie E. coli do 
steny močového mechúra a 

Pondelok
Polievka: cesnaková s haluškami, pečivo

Plnená paprika, knedľa
Prírodný kur. rezeň, ryža s mex. zeleninou, šalát

Losos na masle, dusená zelenina
Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo

Segedínsky sójový guláš, zemiaky
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami

Utorok
Polievka: držková, pečivo

Pražská hovädzia pečienka, tarhoňa, šalát
Belehradský brav. rezeň, opekané zem., uhorka

Furmanské halušky
Hubový šalát, pečivo

Šéfovský šalát
Maxi buchta s mak. – jablk. plnkou,

kakao posýpka
Streda

Polievka: kyjevské šči, pečivo
Kuracie soté na čínsky spôsob, ryža, šalát

Sedliacka brav. pečienka, čer. kapusta, knedľa
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka

Brokolicový šalát s kur. mäsom a olivami, pečivo
Rezance s tofu a orechmi
Ovocná bublanina, kakao

Štvrtok
Polievka: hrachová so salámou, pečivo

Parížske vyprážané kur. stehno, zem., šalát
Bravčové mäso na paprike, cestovina

Pizza zeleninová s tofu
Ryžový šalát s tuniakom

Zapekaný brav. rezeň so syrom, obloha
Palacinky s džemom a čokoládou

Piatok
Polievka: zeleninová domáca, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Mor. prsia s parik.a brokolicou, ryža, šalát
Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb

Jablkovo-zelerový šalát s ananásom, pečivo 
Pečené zem. s paradajkovo-syrovým šalátom

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Sobota

Polievka: karfiolová, pečivo
Plnený bravčový závitok, zemiaky, šalát

Nedeľa
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Poľovnícke kuracie stehno, ryža, šalát

Brusnice si mnohí z nás dávajú do súvislosti iba s obľúbeným jedlom 
sviečkovou. Ich využitie je však omnoho širšie. Sú to veľmi zdravé tma-
vo červené bobuľovité lesné plody. Obsahujú vysoké množstvo najrôznej-
ších živín, organických kyselín, vitamínov (napr. vitamín C, provitamín A a 
pod.) a antihnilobných látok. obsahujú antioxidanty a ďalšie prírodné zlú-
čeniny, ktoré podporujú nielen zdravie, ale i celkovú fyzickú a psychickú 
rovnováhu. Okrem iného sú v brusniciach prírodné látky - flavonoidy, kto-
ré majú hneď niekoľko vynikajúcich vlastností:

následnému možnému roz-
šírovaniu infekcie močových 
ciest. Preto lekári odporú-
čajú predovšetkým piť naj-
rôznejšie brusnicové čaje a 
šťavy ako prevenciu a lieč-
bu zápalov močových ciest. 
Pravidelná konzumácia 
brusníc navyše zamedzuje 
rozširovaniu baktérii v ústnej 
dutine a tým potláča vznik 
zubných ochorení. 
   Brusnice však nie sú iba 
zdravé, ale aj veľmi chut-
né. V severnej Amerike pat-
ria medzi najobľúbenejšie 
ovocie. I u nás ich obľúbe-
nosť stále stúpa. Majú sla-
bo kyslú, horkú chuť a vy-
rábajú sa z nich rôzne čaje, 

šťavy, dže-
my, omáč-
ky a kompó-
ty, ktoré sú 
potom použí-
vané ako prí-
loha k rôz-
nym jedlám 
z diviny  Brusnice sú bo-
hatým zdrojom vitamínov C 
a E, minerálnych látok (K, 
Ca, Mn, Cu, Zn, Fe) a spo-
lu s obsiahnutými polyfenol-
mi fungujú ako efektívny an-
tioxidant. Obsahujú tiež ky-
selinu citrónovú, jablčnú, 
benzoovú a šťaveľovú. A čo 
vlastne tento bohatý zdroj 
znamená pre náš organiz-
mus?

Vitamín C
Rozprúdi premenu látok, 
podporuje spaľovanie tukov 
a produkciu hormónu norad-
renalín, ktorý uľahčuje odbú-
ravanie tukov.

Vitamín E
Je skutočný prameň mla-
dosti. Udrží vás nielen mla-
dých, ale aj vitálnych. Chrá-
ni telo pred voľnými radikál-
mi, čím spomaľuje proces 
starnutia. Tým, že odbúrava 
tuk, stúpa vitalita, schopnosť 
koncentrovať sa a obrany-
schopnosť organizmu.

Draslík
Stopový prvok draslík vy-
plavuje nadbytočnú vodu z 
tkanív a stará sa o to, aby sa 
nafúknuté brucho čo najskôr 
dostalo do pôvodného stavu. 
Navyše podporuje činnosť 
čriev a aktivuje látkovú pre-
menu a spaľovanie kalórií.

Železo
Ak telo nedostane dosta-
tok kyslíka, nemôže rozpúš-
ťať tuk. Aby telo mohlo kyslík 
z krvi čo najrýchlejšie získať, 
potrebuje na látkovú preme-
nu stopový prvok železo. Mi-
mochodom: telo prijme troj-
násobné množstvo železa z 
brusníc, keď súčasne získa-
va aj veľa vitamínu C. Preto 
sú brusnice skutočným po-
žieračom tukov.

Balastné látky
Zastavujú hlad a zabraňujú 
tak útokom veľkého hladu. A 
okrem toho pomáhajú v pro-
cese trávenia.

Dostupné
po celý rok

Brusnice si môžete do-
priať pravidelne, stačí si vy-
brať spôsob, akým ich bude-
te prijímať. 

Najdôležitejšie
užitočné

látky tohto
„energetického“

plodu:



Ďakujeme všetkým bývalým spolupracovníkom, príbuzným, 
priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šim drahým manželom, otcom a bratom

Vladimírom KÁMENOM z Brezna.
Ďakujeme za kvetinové dary a vyjadrenia 
sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť 
náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Dňa 29. septembra  uplynuli dva roky od-
vtedy, ako nás náhle opustil milovaný 
manžel, otec a syn

Peter MARTINEK z Brezna.
S láskou spomína manželka,

dcéra a ostatná rodina  
...

„Keď prídem do neba zapálim hviezdy.“
Dňa 7. októbra si pripomenieme prvé vý-
ročie odvtedy, ako sme sa naposledy roz-
lúčili  s našou milovanou dcérkou

Ivankou ĽAPINOVOU
zo Štiavničky.

S láskou spomínajú mama, otec,
brat a príbuzní

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Smutný je náš domov, prázdno je v ňom, 
len cestička k hrobu zostala von.“
Dňa 6. októbra uplynie šesť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustil milovaný man-
žel otec, syn, brat, švagor, zať, vnuk a krst-
ný otec

Zdeno PREDAJŇA z Brezna.
S láskou spomína smútiaca rodina

...
Dňa 14. októbra si pripomenieme druhé 
výročie od úmrtia nášho drahého manže-
la, otca a starého otca

Ladislava VIŠTÍKA z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka

a deti s rodinami
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Inzertná služba

Inventár šatní bývalého stre-
diska doplnkových prác a čin-
ností je k dispozícii na od-
predaj pre zamestnancov Že-
leziarní Podbrezová a.s.
Bližšie informácie poskyt-
ne Mgr. L. Kardhordó na tel. 
č. 2818.

n Do Horehronského múzea 
v Brezne, Námestie generála Mi-
lana Rastislava Štefánika 13, na 
výstavu o živote a tvorbe Jozefa 
Cígera Hronského „ŽIVOT BEZ 
DOMOVA,“ zobrazujúcu jeho 
pôsobenie v emigrácii (1945-
1960).

n 1. – 4. októbra na festival spe-
váckych zborov s  medzinárod-
nou účasťou do Brezna, kde sa 
uskutoční IX. ročník Horehron-
ských slávnosti zborového spe-
vu:
- vo štvrtok o 19. hod. v rímsko-
katolíckom kostole účinkujú: 
Chrámový zbor apoštola Pavla 
z  Brezna, Spevácky zbor Juven-
tus Brezno, Unierzitný zbor Mla-
dosť pri PdF B. Bystrica, Spevác-
ky zbor pri ZUŠ Revúca,
- v piatok o 19. hod. v evanjelic-
kom a.v. kostole účinkujú – Spe-
vácky zbor mesta Brezna, Detský 
spevácky zbor Úsmev pri ZUŠ 
Brezno, Katedrálny spevácky 
zbor Xaverius z  Banskej Bystri-
ce, Miešaný spevácky zbor Echo 
z Poľska, Spevácky zbor Umelec-
kého združenia Virtuosi di Miku-
lov,
- v sobotu o 19. hod. v Mestskom 
dome kultúry účinkujú – Spe-
vácky zbor mesta Brezna, Mie-
šaný spevácky zbor Echo z  Poľ-
ska, Spevácky zbor Umelecké-
ho združenia Virtuosi di Mikulov, 
Žilinský miešaný spevácky zbor. 

n Ak chcete stráviť príjemný 
a  umelecky naplnený   víkend, 
vyberte sa do Piešťan. V  dňoch   
2. a 3. októbra sa v   Hudobnom 
pavilóne piešťanského par-
ku uskutoční festival s názvom 
„ĽuDIA pOTrEBujú ĽuDí“. 
Svoje umenie v ňom predstavia 
interpreti z radov občanov so 
zdravotným postihnutím ako aj 
známe osobnosti slovenskej po-
pulárnej hudby. 

n 3. októbra na Kosodrevinu na 
Deň Horskej záchrannej služ-
by s  ukážkami záchrannej čin-
nosti, atrakciami pre deti aj do-
spelých.

n 3. októbra o  16. hod. do Kul-
túrneho domu vo Valaskej na di-
vadelnú komédiu Emila Svetoňa 
„TESTAMENT“.

n 11. októbra o 16. hod. do KD 
Valaská na KONCErT žiakov 
a učiteľov ZuŠ.

n 18. októbra o 16. hod. do KD 
Valaská na KONCErT SpEVO-
KOLu MO MS. Hosťom progra-
mu bude Michal Červienka, fina-
lista súťaže Slovensko má talent.  

n 16. októbra od 9. do 18. hod. 
na 11. Lopejský jarmok s  pre-
dajom rozličných druhov tovaru, 
ukážok ľudových remesiel a pre-
daj ich výrobkov.

n 521. ročník Ondrejského jar-
moku v Brezne sa uskutoční 19. 
– 21. novembra 2009.

(TIK Brezno)

Dňa 15. októbra si pripomenieme 35. výročie od otvorenia Domu kultú-
ry ŽP v Podbrezovej.                                                            Foto: archív ŽP

Znenie tajničky z Podbrezovana 
č. 17: „Odvahu smiať sa múdrym 
majú iba hlupáci.“ Cenu gene-
rálneho riaditeľa ŽP Informatika, 
s.r.o., Ing. Jozefa Urbana získava 
Miroslav Strelnik z mechanickej 
dielne centrálnej údržby. Víťaz si 
ju môže prevziať v redakcii novín.

„Zmyslom života je...T 1 – T2. Vylúštenú tajničku zasielajte do redakcie novín do 13. októbra 2009.

Predám stavebný pozemok. Cena 
dohodou.
Kontakt: 908 907437

...
Predám Škodu Octáviu Tour 1.6. 
Ročník 07/2005.
Kontakt: 0903 706960

Pozývame vás
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Žrebovali sme

Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbre-
zová a.s. za neoceniteľnú pomoc pri 
vybavovaní hospitalizácie a následnej 
liečby bývalej pracovníčky firmy Hele-
ny Štellerovej.

Blízka rodina
...

Ďakujeme Nadácii Železiarne Pod-
brezová a vedeniu ŽP a.s. za finanč-
nú podporu pri náročnej liečbe  nášho 
syna Patrika.

Rodina Kúdelková

Neprehliadnite Ďakujeme
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   A - družstvo mužov Kolkárskeho oddielu ŽP Šport vyces-
tovalo za súperom do Trstenej. Nováčika najvyššej súťaže 
hladko zdolalo 8:0 a vytvorilo nový rekord kolkárne, ktorý má 
hodnotu 3576 bodov. Výbornými výsledkami sa predvied-

li Jovan Čalič (620 bodov), Jozef Pešta (616) a Radoslav Foltín (605). B - druž-
stvo si zaknihovalo druhú prehru v tejto sezóne, keď prehralo vo Vrútkach a má 
na svojom konte dve výhry a dve prehry.  Ženy odohrali svoj zápas na domá-
cich dráhach s Veľkým Šarišom, ktorému patrila prvá priečka v priebežnej ta-
buľke. Po zaujímavom priebehu dokázali zvíťaziť 6:2 a po dvoch remízach si pri-
písali prvú výhru v tomto ročníku. Najlepšou hráčkou zápasu bola Iveta Vaňková 
výkonom 590 bodov. Výborne jej sekundovala Kristína Diabelková, ktorá vytvo-
rila nový rekord kolkárne v kategórii dorasteniek, výkonom 588 bodov a výraz-
nou mierou prispela k výhre svojho tímu. Pochvalne sa môžeme vyjadriť k vý-

konom celého družstva. Iveta Vaňková, Kristína Diabelková a Eva Bábelová sa 
svojimi výkonmi  prebojovali do šestky kola. Výhrou sa posunuli hráčky na dru-
hú priečku za vedúce Zlaté Klasy, ktoré vedú o skóre. V dorasteneckej lige si 
A - družstvo pripísalo výhru na domácich dráhach s rezervou Trstenej. Dobrým 
výsledkom sa predviedol Michal Svitek, dosiahol 574 bodov. B - družstvo pre-
hralo doma s áčkom Trstenej. Výborné výkony však podali Radoslav Balca 559 
bodov a Marek Štefančík 531 bodov, pre ktorého to bol prvý zápas v doraste-
neckej lige, vytvoril si v ňom svoje maximá. C - družstvo prehralo vo Vrútkach 
a má na svojom konte dve prehry a dve výhry. Pod prehru sa podpísali slabé 
výkony Niščáka a Paulečku, ktorí nedosiahli ani hranicu 500 bodov. V priebež-
nej tabuľke naše tímy obsadili: A – družstvo 1. miesto, B – družstvo 5. miesto, 
C – družstvo 6. miesto, ženy 2. miesto, dorast A 3. miesto a dorast B 10. miesto.

Extraliga muži
ŠKK Trstená – ŽP A 0:8

3314:3573
Zostava a body: Vilmoš Zavarko 588, Jovan Čalič 620, Radoslav Foltín 605, 
Jozef Pešta 616, Milan Tomka 595, Tomáš Pašiak 549.

Lokomotíva Vrútky – ŽP B 6:2
3444:3368

Zostava a body: Bystrík Vadovič 602, Tomáš Dilský 572, Radoslav Kűrty + 
Peter Šibal 531, Pavol Jakubec 552, Ondrej Kyselica 550, Jaroslav Truska 561.

Extraliga ženy
ŽP – Slavoj Veľký Šariš 6:2

3403:3319
Zostava a body: Kristína Diabelková 588, Jana Turčanová 555, Edita Hiad-
lovská 542, Iveta Vaňková 590, Dominika Kyselicová 554 a Eva Bábelová 574.

I. liga
Lokomotíva Vrútky – ŽP C 5:3

3172:3139
Zostava a body: Tomáš Herich 546, Matej Sršeň 563, Stanislav Vais 566, Ľu-
bomír Niščák 466, Ľuboš Svitek 520, Pavel Paulečko 478.

Dorastenecká liga
ŽP A – ŠKK Trstená B 3:1

1679:1579
Zostava a body: Kristína Diabelková 543, Dominika Kyselicová 509, Marek 
Mihok 562, Michal Svitek 574. Šprint: Marek Mihok – Boris Dzurek 2:1, Michal 
Svitek – Lukáš Juris 0:2.

ŽP B – ŠKK Trstená 0:4
1715:1619

Zostava a body: Tomáš Dziad 529, Marek Štefančík 531, Jaroslav Roman-
čík 491, Radovan Balco 559. Šprint: Marek Štefančík – Eva Štefanidesová 1:2, 
Radovan Balco – Michaela Javorková 0:2.                                           O. Kyslica
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Z kolkárskych dráh

   Majstrovstvá Slovenskej republi-
ky v letnom biatlone sa konali vo Vy-
hniach, kde mali pretekári možnosť 
okrem zisku titulov pripísať si 
ďalšie body do celkového pora-
dia v slovenskom rebríčku let-
ného biatlonu. Na programe boli 
vytrvalostné, rýchlostné preteky 
a preteky s hromadným štartom (VP, 
RP a PHŠ), v ktorých naši pretekári ob-
sadili: v kategórii mužov 22 – 35 roč-
ných:  Peter Ridzoň (3., 1., 2.), junio-
rov 20 – 21 ročných: Peter Berčík (3., 

Môžete sa našej kolkárskej verej-
nosti predstaviť?
    - Mám 21 rokov, narodil som sa 
v Bečeji, srbskom mestečku neďale-
ko maďarských hraníc. Som slobodný 
a mojim najväčším koníčkom je šport. 
Okrem kolkov, ktorým sa venujem pro-
fesionálne,  si rád zahrám tenis, volej-
bal, rád sa bicyklujem. Vo voľnom čase 
si pozriem aj dobrý film, hlavne obľu-
bujem komédie. 
Kedy ste s týmto športom začína-
li, vaše pôsobenie v kluboch a naj-
cennejšie výsledky?
 -  Ako dvanásťročný v rodnom 
mestečku Bečej, potom som hral za 
Bačko Gradište v Srbsku, v Maďarsku 
za Kumfeherto a súčasným pôsobis-
kom je Kolkársky klub ŽP Šport, a.s. 
v Podbrezovej.
   K mojim najvýraznejším úspechom 
patrí zisk piatich zlatých a jednej strie-
bornej medaily v juniorskej kategórii,  
som dvojnásobným majstrom sveta 
v seniorskej kategórii a mám dve strie-
borné medaily zo seniorských maj-
strovstiev sveta jednotlivcov. Som dr-
žiteľom svetového rekordu na 120 ho-
dov výkonom 728 bodov. Zároveň dr-
žím juniorský svetový rekord v šprinte.
Ako vnímate prestup do Kolkárske-
ho klubu ŽP Šport, a.s., z dnešné-
ho pohľadu a čo vás viedlo k pre-
stupu?
   - Podbrezová je pre mňa novou vý-
zvou,  nakoľko je to klub patriaci k sve-

ŽP B – MFK Košice B 4:0 (4:0)
Góly: 7. Kožička, 12. Chomistek, 
17. Sedliak, 20. Tubonemi. ŽK: 65. 
Cuprišin, 77. Adam. Pred 180 divák-
mi rozhodovali Peter Korista – Pe-
ter Chládek, Róbert Mojsej.

   Železiari 26. septembra v prvom polčase súpera do-
slova sfúkli z ihriska. Za dvadsať minút strelili štyri góly, 
v 26. minúte Kočan trafil žrď Repiského bránky. Domá-
ci hrali s chuťou a v siedmej minúte otvoril skóre Kožič-
ka. V dvanástej minúte potrestal lapsus obrany a ko-
šického brankára druhým gólom Chomistek. Ešte do 
prestávky sa strelecky presadil domáci útočný dvojzáp-
rah. Hostia prvýkrát vystrelili na domácu bránku až za 
stavu 4:0, ich ďalšie pokusy pre defenzívu železiarov 
veľké nebezpečenstvo neznamenali. V druhom pol-
čase sa hra vyrovnala. Domáci hrozili z rýchlych brej-
kov, ale napriek veľkej snahe, skóre sa už na Horehro-
ní nezmenilo.

(mv)

Majstrovstvá Slovenska
Stoosemdesiat pretekárov sa 20. septem-
bra zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska 
v behu do vrchu Oščadnica – Rača. Šesť 
a pol kilometrovú trať, s prevýšením 700 
metrov, absolvoval Pavol Faško ako tretí 
najlepší v kategórii nad 40 rokov, v celko-

vom hodnotení bol siedmy.
Beh Slovenským rajom

sa uskutočnil 26. septembra na šesťkilometrovej tra-
ti. Pavol Faško v kategórii nad 40 rokov obsadil druhé 
miesto.

Preteky v Hornej Lehote
Deväťkilometrovú trať v Hornej Lehote absolvovalo 27. 
septembra 38 pretekárov, z ktorých v celkovom hodno-
tení obsadil druhú priečku Pavol Faško, víťaz kategórie 
nad 40 rokov. Peter Mikovíny zvíťazil v kateg. nad 50 ro-
kov a bývalý zamestnanec Stanislav Bobák bol v kate-
górii veteránov tretí.

(vk)

   Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky v MTB cyklomarató-
ne sa konali 26. septembra na 
Skalke pri Kremnici. Všetci pre-
tekári Cyklistického klubu 
ŽP Šport pretekali v kate-
górii pätnásť a osemnásť 
ročných. Natália Šimoro-
vá medzi dievčatami zvíťazila 
a z chlapcov bol Matej Medveď 
štvrtý, Šimon Vozár ôsmy a On-
drej Glajza deviaty.
   V obci Lubina sa 27. septem-

MAJSTRI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2009
Seifert a Ridzoň

v letnom biatlone
2.), dorastencov 18 – 19 ročných: On-
drej Švantner (2., 3., 2.),  Jakub Fen-
dek (5., 4., 4.), dorasteniek 18 – 19 roč-

ných: Jana Pastúchová (0, 4., 
2.), dorastencov 16 – 17 roč-
ných:  Martin Kvačkaj 5., 9., 5.), 
Rudolf Michalovský (7., 7., 6.), 
Juraj Lešťan (13., 13., 11.), Mi-

roslav Šulek (0, 10., 12.), Martin Bre-
zina (12., 9., 3.),  dorasteniek 16 – 17 
ročných: Andrea Hôrčíková (2., 3., 0), 
Katarína Kupcová (8., 8., 4.), mužov 46 
ročných a starších: Marian Kazár (4, 6., 

5.), žiakov 14 – 15 ročných: Peter Sei-
fert (1., 1., 3.), Michal Marčok (10., 13., 
10.), Andrej Segeč (2., 5., 4.), Andrej 
Barbierik (0, 8., 9.), žiakov 12 – 13 roč-
ných: Martin Brezina (12., 9., 3.), To-
máš Longauer (14., 13., 15.), žiačok 
12 – 13 ročných: Adriana Miždová (0, 
14., 13.), žiakov 10 – 11 ročných: Du-
šan Peťko (6., 11., 11.), žiačok 10 – 11 
ročných (13., 13., 9.).
   Majstrovské tituly v letnom biatlo-
ne pre rok 2009 si z  Oddielu bežec-
kého lyžovania a biatlonu ŽP Šport, 
a.s., vybojovali - Peter Ridzoň vo vy-
trvalostných pretekoch a Peter Se-
ifert vo vytrvalostných a rýchlost-
ných pretekoch.                M. Kazár

Šimorová a Medveď
v cyklistike

bra uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v časovke 
jednotlivcov do vrchu. V kategó-
rii mladších žiakov sa najlepšie 

darilo Tereze Medveďovej, 
ktorá skončila štvrtá, jede-
násty bol Daniel Mihaliček 
a štrnásty Pavol Roháč. 

V kategórii starších žiakov bol 
ôsmy Šimon Vozár a dvanásty 
Michal Donoval. V juniorskej 
kategórii zvíťazil Matej Med-
veď.                         P. Medveď

Držiteľ svetového rekordu

Vilmoš Zavarka

tovej kolkárskej špičke. Chcel by som 
mu pomôcť získať prvenstvá v Sveto-
vom pohári a v Lige majstrov. Tieto sú-
ťaže ma aj motivovali k prestupu a za-
vážili aj vynikajúce klubové podmienky 
pre neustály rozvoj tohto športu.
Začínajú sa už napĺňať vaše pred-
savzatia?
   - V klube pôsobím len dva mesia-
ce a moja forma ešte nie je optimál-
na. Od 29. septembra  do 4. októbra 
sa v Budapešti uskutoční Svetový po-
hár družstiev, kde by sme chceli uspieť 
čo najlepšie a samozrejme, chcel by 
som  prispieť k úspechu čo najväčšou 
mierou.

Už dnes patríte k TOP hráčom sve-
ta. Máte ešte ciele - individuálne 
alebo tímové, ktoré chcete dosiah-
nuť?
   - Zvíťaziť vo Svetovom pohári a v 
Lige majstrov a tým skompletizovať 
svoju zbierku víťazstiev. 
Ako sa vám páči v Podbrezovej 
a tomto kraji?
   - Tu je úplne iná krajina,  ako u nás 
v Srbsku a neviem si zvyknúť na to, 
že všade máte len kopce. Ale príroda 
je naozaj nádherná. Nemôžem zabud-
núť pochváliť krásu slovenských diev-
čat.

(vk)


