
Vážení spolupracovníci,
   začína sa štvrtý štvrťrok, v kto-
rom sa bude rozhodovať o ko-
nečnom výsledku hospodárenia 
našej spoločnosti za tento rok. 
Počas uplynulých troch kvartálov 
sme dosiahli veľmi dobré výsledky, 
omnoho lepšie ako v rovnakom ob-
dobí uplynulého roka. Pre takmer 
všetky prevádzkarne sa nám poda-
rilo zabezpečiť dostatok zákaziek,  
problematické je získanie odberateľov pre 
zvárané rúry veľkých priemerov.
   Neprihováram sa vám však len preto, aby 
som konštatoval, že naše doposiaľ dosiahnuté 
výsledky hospodárenia sú veľmi dobré. Od 
konca roka nás delia ešte tri mesiace a ja 
musím žiaľ konštatovať, že po dovolenkovom 
období sme v septembri zaznamenali značné 
množstvo porúch na pracoviskách.
   Predstavenstvo ŽP je presvedčené, že 
z hľadiska zabezpečenia zákaziek nebudeme 
mať počas nasledujúcich troch mesiacov prob-
lémy. Nesmieme však zabúdať na to, že každú 
zákazku musíme vybaviť v takej kvalite, aby 
sme sa vyhli reklamáciám a aby sme každú 
objednávku vybavili v požadovaných termí-
noch, k čomu nás viažu dodávateľské zmluvy. 
   Žiadam vás, aby každý na svojom pracovis-
ku, vo svojom pracovnom kolektíve zodpoved-
ne pristupoval k plneniu svojich povinností, 
dôsledne dodržiaval pracovnú a technologickú 
disciplínu, aby boli všetky úlohy zabezpečené. 
Zvlášť dôrazne upozorňujem na dôslednosť pri 
údržbe technologických zariadení tak, aby po-
ruchy a straty čistého pracovného času boli mi-
nimálne. To je jediná cesta k našej prosperite.

   Denno – denne sa v médiách 
stretávame s informáciami, že hrozí 
návrat hospodárskej krízy.  Podľa 
môjho názoru nedokážeme vylúčiť, 
aby recesia vo svete pokračovala, 
aby dochádzalo k obmedzovaniu 
výroby vo svete, nie som však pre-
svedčený, že situácia je taká kritic-
ká, ako to popisujú naši politici. Tre-
ba mať na pamäti jedno – tí politici, 
ktorí strašia, hovoria o recesii, sedia 

v parlamente a nemajú predstavy o reálnom ži-
vote. Novinári zasa veľmi radi preberajú články 
zo sveta a ťažkosti jednotlivých krajín, vlád, 
ktoré majú problémy s verejnými výdavkami, 
vzťahujú priamo na výrobné podniky. Nie je 
to fér, nie je to správne. Je to úplne zbytočné 
zastrašovanie ľudí.
   Naopak, práve v tomto období si uvedo-
mujeme, že pokiaľ dokážeme – a my do-
kážeme zabezpečiť dostatok zákaziek, je 
našou povinnosťou dopracovať sa k takému 
výsledku hospodárenia, aby sme na základe 
Programu Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti 
starostlivosti o zamestnancov 2011 a Kolek-
tívnej zmluvy na rok 2011 mohli vyplatiť našim 
zamestnancom aj koncoročné odmeny. Som 
presvedčený, že nám sa to podarí, k čomu 
ma oprávňujú doposiaľ dosiahnuté výsledky 
hospodárenia.
   Splnenie úloh obchodného a finančného 
plánu roku 2011 znamená aj mzdový rast pre 
našich zamestnancov, vrátane koncoročných 
odmien za dosiahnuté výsledky hospodárenia. 
Bude to pre našu spoločnosť ďalší úspešný rok.

Ing. Vladimír Soták, 
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

s platobnou disciplínou našich zákazní-
kov, ale celkovo ani odbyt týchto dvoch 
sortimentov nevidím na štvrtý kvartál 
nejako pesimisticky, s vedomím, že ako 
sme bojovali o zákazky celý rok, budeme 
bojovať aj vo zvyšných dvoch mesiacoch.
Aké sú informácie zo zasadnutí európ-
skych výrobcov rúr ESTA?
   - Pred dvomi týždňami zasadali eu-
rópski výrobcovia valcovaných rúr a ná-
sledne európski výrobcovia presných 
rúr. Na obidvoch zasadnutiach ESTA 
bolo konštatované, že do leta neboli 
žiadne problémy s odbytom oceľových 
rúr. V lete začali objednávky znižovať 
najmä skladníci, ktorí zrejme pociťujú 
recesiu na trhu a objednávajú len toľko, 
koľko hneď predajú. Bolo konštatované, 
že klesá výroba osobných automobilov – 
v prvých ôsmich mesiacoch predstavuje 
počet registrovaných nových osobných 
automobilov pokles o 15 percent, čo sa 
dotýka najmä výrobcov z Nemecka, ktorí 
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sezóna otvorená

Naši spolupracovníci 
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V 1. kole Slovenského pohára v cyklokrose zvíťazila T. Medveďová, študentka SG ŽP 

Koncoročné výsledky závisia od nás všetkých

Ako hodnotíte z hľadiska 
plnenia obchodného plánu 
tretí štvrťrok v našej spo-
ločnosti?
   - V hlavnom výrobnom 
sortimente – valcovaných 
a presných rúrach sme mali 
plánované objemy výroby po-
kryté zákazkami. V júli vzni-
kol problém v odbyte kontinu-
álne odlievaných oceľových 
blokov, čoho dôvodom bolo zníženie 
objednávok zo strany nášho odberateľa 
z Třinca, ktorý avízoval vopred, že od júla 
zníži objem zákaziek o 1 000 až 1 500 
ton. Zaužívané množstvo objednávok zní-
žili aj naši obchodní partneri z Nemecka.  
Z hľadiska cenovej úrovne?
   - V prvom kvartáli sme zaznamenali 
nárast a táto cenová hladina sa udržala 
až do tretieho štvrťroka. Dnes sa v sorti-
mente valcovaných rúr  prejavuje tlak od 
zákazníkov, ktorí vidia, že ceny oceľového 
šrotu a feroprísad klesajú, takže je tu 
mierny pokles cenovej úrovne, ale na 
presných rúrach sme dokonca na tom lep-
šie ako v predchádzajúcich mesiacoch.
Ako sa javí posledný štvrťrok?
   - V septembri sme začali pociťovať 

S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom 

„Obchodný plán posledného štvrťroka naplníme“
pokles dopytu po presných 
rúrach a preto sme sa obá-
vali októbra. Dnes však mô-
žem konštatovať,  že máme 
potvrdený plánovaný objem 
11 tisíc ton zákaziek na val-
cované rúry a máme už po-
tvrdených zhruba 20 percent 
plánovaného množstva aj 
na november. V presných 
rúrach prekračujeme o sto 

ton operatívny plán. Menší objem zá-
kaziek pretrváva v sortimente konti-
nuálne odlievaných oceľových blokov. 
Októbrový pokles pripisujeme jednak 
obmedzeniu z Třinca a Nemecka, ale 
aj faktu, že zákazníci tlačia na zníženie 
cien. Z hľadiska naplnenia výrobných 
kapacít na rúrové navarovacie oblúky je 
október  veľmi dobrým mesiacom. Darí 
sa nám v predaji nového výrobku – ťaha-
ných bezšvíkových rúr galvanizovaných. 
V treťom štvrťroku sme predali 150 ton 
a štvrtý kvartál bude podobný. Problema-
tické sú aj naďalej zvárané rúry veľkých 
priemerov, nedostatok zákaziek pre 
tento sortiment pretrváva už od letných 
mesiacov. Stabilná je situácia v odbyte 
redukcií. Predaj hydraulických rúr súvisí 

vyrábajú bezšvíkové ťahané rúry hlavne 
pre automobilový priemysel. My nie sme 
vo veľkom závislí od automobilového 
priemyslu,  pociťujeme  však problémy 
prejavujúce sa v energetickom priemysle, 
kde väčšina zákazníkov tvrdí, že zákazky 
nestornuje, len presúva na neskoršie ob-
dobie. Obidve stretnutia výrobcov oceľo-
vých rúr dospeli k záveru, že za roky 2006 
až 2011 bolo vybudované veľké množstvo 
výrobných kapacít a odstavených len 
veľmi málo, čo celkom nekorešponduje so 
spotrebou, ktorá kulminovala v krízovom 
období 2008 – 2009.
Pripravujete sa už aj na tvorbu ob-
chodného plánu na nasledujúce ob-
dobie?
   - Momentálne sústreďujeme informácie 
zo všetkých dcérskych obchodných spo-
ločností a na základe príkazu generálne-
ho riaditeľa by sme mali obchodný plán 
na rok 2012 zostaviť do konca októbra.

ok

Dňa  1. októbra 2011 vo veku 
80 rokov zomrel Sven Tumba 
Johansson, jedna z najväčších 
športových osobností Švédska, 
hokejová legenda. Zrejme žiadny 
ďalší hráč sa nemôže pochváliť 
takým podielom na rozvoji hoke-
ja vo Švédsku ako on. Zúčastnil 
sa najväčšieho počtu majstrov-
stiev sveta v hokeji – 14. Tento 
rekord držal spolu s Jiřím Ho-
líkom. Jeho pričinením získa-
lo Švédsko trikrát titul majstra 
sveta. Všetko sa začalo v roku 

Spomíname na hokejovú legendu

Zamiloval sa do golfu a urobil 
z neho šport pre všetkých

1951 v Stockholme, dva mesiace 
pred otvorením Olympijských 
hier, kedy Švédsko hostilo tím 
USA a vyhralo 10:1. Päť z týchto 
gólov dal mladý 20 – ročný hráč 
Sven Johansson. Následne ho 
pozvali do národného družstva 
na Olympijských hrách v Oslo, 
kde strelil sedem gólov a zave-
sil si na krk bronzovú medai-
lu. Bolo to druhýkrát v histórii, 
kedy si švédsky hokejový tím 
stal na stupeň olympijských ví-

(Pokračovanie na 3. str.)

Foto: I. Kardhordová
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Čo predchádzalo 
rozhodnutiu vytvo-
renia novej dcérskej 
spoločnosti?
   -  Bezpečnostnú 
službu v ŽP a.s. do-
posiaľ zabezpečoval 
odbor obrany a ochra-
ny, konkrétne vlast-
ná ochrana ŽP a.s. 
Zákon o súkromnej bezpečnosti, 
ktorý upravuje činnosť bezpeč-
nostných služieb, defi nuje vlastnú 
ochranu ako bezpečnostnú službu, 
prevádzkovanú pre vlastnú potre-
bu. Vlastná ochrana ŽP a.s., tak 
doposiaľ poskytovala bezpečnost-
né služby len materskej spoloč-
nosti ŽP a.s. a jej dcérskym spo-
ločnostiam. Rozhodnutiu vytvoriť 
novú dcérsku spoločnosť, ktorá 
by sa zaoberala poskytovaním 
bezpečnostných služieb, predchá-
dzalo rozhodnutie Predstavenstva 
ŽP a.s., poskytovať služby sú-

S riaditeľom novej dcérskej spoločnosti Mgr. Petrom Sujom

Svojimi službami budeme prezentovať nielen seba, ale aj ŽP a.s.

Dňom 1. októbra 2011 vznikla odčlenením od akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová nová 
dcérska spoločnosť skupiny ŽP GROUP – ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. Jej riaditeľa Mgr. Petra 
SUJU sme sa opýtali:

kromnej bezpečnosti 
aj iným subjektom, 
nielen spoločnostiam 
ŽP GROUP. Z tohto 
dôvodu došlo k zalo-
ženiu spoločnosti ŽP 
Bezpečnostné služby 
s.r.o., ktorej jediným 
spoločníkom sú ŽP 
a.s. 

   Po založení spoločnosti sme 
požiadali Krajské riaditeľstvo PZ 
SR v Banskej Bystrici o udelenie 
licencie na prevádzkovanie bez-
pečnostnej služby – strážnej služ-
by. Pretože kritériá, ktoré ukladá 
zákon, sme splnili, licencia nám 
bola udelená. Po splnení ďalších 
formalít, získaní ďalších povolení 
a registrácií, bol určený dátum 1. 
októbra 2011 ako deň, kedy spo-
ločnosť ŽP Bezpečnostné služby 
s.r.o. začne bezpečnostné služby 
poskytovať.
K akým zmenám došlo k uvede-

nému dátumu?
    - Zásadná zmena je tá, že za-
mestnanci vlastnej ochrany k 30. 
septembru 2011 ukončili pracovný 
pomer v ŽP a.s. a k 1. októbru 
2011 sa stali zamestnancami ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o. Cel-
kovo do novej spoločnosti preš-
lo 94 zamestnancov. V rozsahu 
bezpečnostných služieb v ŽP a.s. 
a v dcérskych spoločnostiach do-
šlo k minimálnym zmenám. Naši 
zamestnanci sú na tých istých 
strážnych stanovištiach, plnia tie 
isté úlohy, majú rovnaké povin-
nosti a oprávnenia, ako doteraz. 
Ako som už hovoril, podľa no-
vej licencie môžeme poskytovať 
bezpečnostné služby aj  ďalším 
subjektom. S tým nám pribudli 
nové úlohy a povinnosti, ale tie sa 
zamestnancov ŽP a.s. netýkajú. 
No a samozrejme, tie činnosti bý-
valého odboru obrany a ochrany, 
ktoré s bezpečnostnou službou 

nesúviseli, zostali v ŽP a.s. Ide 
o závodný hasičský útvar a po-
žiarnych technikov, registratúrne 
stredisko ŽP a.s., archív ŽP a.s. 
a podateľňu ŽP a.s.
Vaše predstavy do najbližšej 
budúcnosti?
   - Musíme naplno rozbehnúť  
a stabilizovať spoločnosť vo všet-
kých oblastiach činností. Teda nie-
len samotnú bezpečnostnú službu, 
ale aj ekonomiku a personalistiku 
spoločnosti, to znamená činnosti, 
ktoré pre nás doposiaľ zabezpečo-
vali ŽP a.s. a v takomto rozsahu sú 
pre nás nové. 
   Chcel by som podotknúť, že 
oproti iným bezpečnostným služ-
bám v regióne máme jednu ob-
rovskú výhodu. A to je to, že za 
novou spoločnosťou stoja ŽP a.s. 
Meno ŽP a.s. je nespochybniteľné. 
Na jednej strane je to výhoda, na 
druhej strane ide o zodpovednosť 
a o to, že svojimi službami budeme 

prezentovať nielen seba, ale aj ŽP 
a.s. A to je veľmi zaväzujúce.
   Dochádza k nejakým zmenám 
aj v komunikácii prevádzkarní 
a odborných útvarov ŽP a.s. 
s vašou spoločnosťou?
   - Nie, nedochádza. Na základe 
zmluvy so ŽP a.s. budeme posky-
tovať tie isté služby ako doposiaľ. 
Čo si želáte pri štarte dcérskej 
spoločnosti?
   - Želám si, aby sme úlohy, kto-
ré od nás materská spoločnosť 
očakáva, splnili. A aj to, aby bez-
pečnostných incidentov bolo čo 
najmenej. Nie preto, aby sme mali 
„menej práce“, ale preto, že to 
bude signál, že naše úsilie o bez-
pečnosť spoločnosti prináša vý-
sledky. Chcel by som ubezpečiť 
všetkých zamestnancov ŽP a.s., 
že sme personálne aj technicky 
zabezpečení tak, že svoje úlohy 
pri ochrane spoločnosti splníme. 

O. K.

   - Odbor obrany a ochrany bol jed-
ným z piatich odborov personálne-
ho úseku ŽP a.s. Jeho odčleneniu, 
resp. zrušeniu predchádzal vznik 
dcérskej spoločnosti ŽP Bezpeč-
nostné služby s.r.o., v ktorej väčši-
na jeho doterajších zamestnancov 
našla uplatnenie. Keďže hlavným 
predmetom činnosti novo vznik-
nutej spoločnosti je poskytovanie 

Ďalšie zmeny V súvislosti so zrušením odboru obrany a ochrany a vytvo-
rením dcérskej spoločnosti súvisia aj ďalšie organizačné 
zmeny, o ktorých nás informoval JUDr. Radim Kochan, vedúci 
personálneho odboru:

služieb v oblasti súkromnej bez-
pečnosti a prevádzkovanie strážnej 
služby, organizačná zmena sa do-
tkla predovšetkým zamestnancov 
pracujúcich v profesiách policajt a 
strážnik. Všetkým tým zamestnan-
com odboru obrany a ochrany, ktorí 
splnili podmienky zdravotnej spôso-
bilosti, sme ponúkli možnosť prejsť 
do dcérskej spoločnosti a pracovať 

za tých istých podmienok, aké pre 
nich vyplývali z dovtedy platnej 
Pracovnej zmluvy ŽP a.s., Kolek-
tívnej zmluvy ŽP a.s. a Programu 
Predstavenstva ŽP a.s. Takmer 
všetci títo zamestnanci sa rozhodli 
prijať výzvu pracovať pre dcérsku 
spoločnosť,  našli sa však aj takí, 
ktorí sa rozhodli rady zamestnan-
cov ŽP Group opustiť. 
   Okrem oddelenia ochrany bol 
odbor Poo tvorený aj oddelením 

prevencie a civilnej ochrany, vráta-
ne závodného hasičského útvaru 
a oddelením správy registratúry a 
archívu, vrátane podateľne. Roz-
hodnutím GR č. 29/2011 bol odbor 
Poo zrušený a jednotlivé oddelenia, 
t.j. oddelenie prevencie a civilnej 
ochrany sa organizačnou zmenou 
začlenilo do odboru bezpečnosti 
a hygieny a oddelenie správy regis-
tratúry a archívu sa stalo súčasťou 
personálneho odboru.

   Organizačná zmena sa dotkla cel-
kovo 149 zamestnancov, z ktorých 
94 prešlo do dcérskej spoločnosti 
ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., 39 
zamestnancov bolo preradených 
do vyššie uvedených odborov, prí-
padne prijali ponuku pracovať vo 
výrobnom úseku ŽP a.s. Zamest-
nancom, ktorí sú tohto času dlho-
dobo práceneschopní, prípadne na 
materskej dovolenke, bude dňom 
ich návratu ponúknutá iná vhodná 
práca v zmysle platného Zákonníka 
práce. 

O.K.

Peter JAKUBEC, valcovňa 
bezšvíkových rúr
   - Sme tu štvrtý deň, ešte 
len začíname, ale zatiaľ mô-
žem povedať len toľko, že je 
tu výborne. Najlepšie sa cítim 
v bazéne, máme však aj lie-
čebné procedúry, ktorých časť 
absolvujeme tu a časť v kúpe-
ľoch v Brusne. Ubytovanie je 
na úrovni, aj personál je veľmi 
príjemný.
Eva MELICHEROVÁ, Žiaro-
mat Kalinovo
   - Ja som tu ešte nikdy nebola 

Rekondičné pobyty na Táľoch už tretíkrát

Všetko na jednotku
   V týchto dňoch už beží dvadsiaty turnus tohtoročných rekondič-
ných pobytov.  Aj v tomto roku sa naši spolupracovníci rekreujú 
na Táľoch v rekreačnom stredisku Tále a.s. a vystrieda sa ich tam 
361. Služby tohto zariadenia využívajú na rekondičné pobyty aj 
zamestnanci dcérskej spoločnosti Žiaromat Kalinovo. 
   Na Táľoch sú organizované rekondičné pobyty už tretí rok 
a účastníci sú s pobytom v tomto prostredí spokojní. Sú ubytovaní 
v hoteli Golf a využívajú liečebné procedúry poskytované v ho-
teli Stupka a v Kúpeľoch Brusno. Na Stupke dostávajú klasické 
a refl exné masáže, parafínové zábaly, ušné sviečky-  detoxikáciu, 
cvičia vo vode, majú k dispozícii Welness, Tens terapiu i saunu. 
Do Brusna cestujú za vaňovými minerálnymi kúpeľmi a zábalmi, 
na skupinový aerobic, parafínové zábaly, podvodnú masáž so 
zábalmi a perličkový minerálny kúpeľ so zábalmi. Zvyšný čas 
medzi procedúrami využívajú na prechádzky po prekrásnom okolí 
nízkotatranskej prírody a relaxujú v príjemnom prostredí hotela 
Golf. V 38. kalendárnom týždni sme prekvapili našich spolupra-
covníkov v bazéne hotela Stupka a štyria z nich sa s nami podelili 
o svoje dojmy:

a neviem sa vynadívať na tie 
kopce okolo. U nás to nie je. 
Veľmi sa nám tu páči a veľmi 
príjemné je aj prostredie, hotel, 

personál, strava, všetko je na 
jednotku. 
Marta KVIETKOVÁ, oblúkareň
   -  Na rekondičnom pobyte 

som prvýkrát a som veľmi spo-
kojná.  Absolvovala som už aj 
niekoľko liečebných procedúr – 
bola som na parafíne, elektrike, 

vo štvrtok ideme do Brusna. 
Som rada, že môžem oddycho-
vať v takom krásnom prostredí.
Mariana TALIANOVÁ, oblú-
kareň
   - Na rekondičných pobytoch 
som už bola dvakrát v Rajec-
kých Tepliciach a raz v Skle-
ných Tepliciach, tu som prvý-
krát, ale veľmi sa mi tu páči. 
Je to tu na úrovni, aj strava je 
chutná, personál veľmi príjem-
ný, všetko v pohode. Dúfame, 
že nám bude priať aj počasie.

O. Kleinová 

Foto: I. Kardhordová
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ťazov. K ešte cennejšiemu titulu 
sa pričinil o rok neskôr, kedy sa 
tím Tre Kronor stal majstrom sve-
ta. Záujem o hokej v tom čase vo 
Švédsku prudko vzrástol. Vtedy sa 
začal rozvíjať hokej aj v Sovietskom 
zväze. V roku 1957 sa na Majstrov-
stvách sveta v Moskve rozhodovalo 
o titule medzi Švédmi a ZSSR. Zá-
pas sledovalo v Lužinkách 50 000 
divákov. Sven exceloval a vďaka 
jeho hre Švédi vyhrali. A prečo Tum-
ba? V rovnakom čase vo švédskom 
tíme pôsobil aj ďalší Sven  - An-

dersson, aby si ich nemýlili, začal 
používať prezývku Tumba podľa 
svojho rodiska neďaleko Stock-
holmu.  Meno známeho hokejistu sa 
dnes spája skôr s golfom, obcho-
dom a podnikaním. Vo veku 72 rokov 
mu bol udelený titul najvýznamnej-
šej golfovej postavy Švédska za 
ostatných sto rokov. Prvého októbra 
roku 2005 sa zúčastnil kvalifi kácie 
na Majstrovstvá sveta amatérov 
v golfe na Táľoch. Z rozhovoru, kto-
rý sme vtedy uverejnili v Podbrezo-
vane, na pamiatku tejto významnej 
osobnosti vyberáme:
Čím vám učaroval golf?
- Ja som telom i dušou športovec a 
strašne rád som skúšal akýkoľvek 
šport. Ako bývalý hokejista a futbalista 
som pocítil, že golf je skôr švihová hra, 
v ktorej môže človek udržať svoju kon-
centráciu. Keď som v roku 1964 odpálil 
svoju prvú golfovú loptičku, rozhodol 
som sa. Stal som sa hráčom golfu.

Nie ste len vášnivý hráč golfu, ale 
pričinili ste sa aj o to, že tento šport 
sa stal vo Švédsku masovým špor-
tom. Ako sa vám to podarilo?
  - Už pri prvom kontakte s golfovou 
palicou som pocítil, že to raz bude vo 
Švédsku veľký šport. Mnohí si o mne 
mysleli, že som blázon. Všetci však 
neskôr pochopili, že som mal pravdu 
a že golf je hrou, ktorej sa možno zú-
častniť bez ohľadu na vek. V tom čase 
bolo okolo 30 000 hráčov golfu a bol 
to šport pre bohatých. Ak som chcel z 
neho urobiť ľudový šport, musel som 
začať od detí. Venoval som sa vekovej 

kategórii od 8. do 14. rokov. V každej 
dedine budovali driving rang, tak, ako 
napríklad futbalové ihriská, a postupne 
sa golf dostával do popredia. Dnes je 
v našej krajine hrou pre všetkých, bez 
ohľadu na vek.
Stali ste sa zároveň propagátorom 
tohto športu v celom svete. Počas 
hokejovej kariéry ste získali veľký 
rešpekt Rusov a to vám údajne po-
mohlo neskôr pri zavádzaní golfu v 
Rusku. Spomínate si na to obdobie?
  - V dobách gorbačovskej perestroj-
ky som prišiel s nápadom otvoriť v 
Moskve golfový klub. Pomohli mi nie-
ktorí sovietski hokejisti a pochopenie 
som našiel aj medzi politikmi. V roku 
1989 bol neďaleko Moskvy založený 
Moscow City Club, vybudované golfové 
ihrisko. (Sven má zásluhu aj na tom, že 
golfovú palicu vzal po prvýkrát do rúk 
pri otvorení deväťjamkového ihriska 
prezident Boris Jeľcin – pozn. red.). 

O. Kleinová

Spomíname na hokejovú legendu

(Dokončenie z 1. str.)

  V podmienkach Železiarní 
Podbrezová sme inventarizáciu 
majetku a záväzkov odštarto-
vali opäť v októbri. O tom, čo 
všetko tento proces v našich 
podmienkach zahŕňa nás infor-
movala Ing. Martina Černáková, 
členka ústrednej inventarizačnej 
komisie:
Môžete nám priblížiť harmono-
gram inventarizácie?
   - Zo zákona je účtovná jednotka 
povinná vykonať inventarizáciu ku 
dňu, ku ktorému zostavuje riadnu 
alebo mimoriadnu účtovnú závier-
ku. V ŽP a.s. sa riadna účtovná 
závierka zostavuje k 31. decem-
bru a k tomuto dátumu sme preto 
povinní vykonať aj inventarizáciu. 
Zároveň zákon umožňuje vyko-
nať fyzickú inventúru hmotného 
majetku aj v priebehu posledných 
troch mesiacoch účtovného ob-
dobia, príp. v prvom mesiaci na-
sledujúceho účtovného obdobia. 
Fyzická inventúra zásob môže 
byť vykonaná kedykoľvek v prie-
behu účtovného obdobia. Túto 
možnosť využívame aj v našej 
spoločnosti a fyzickú inventúru zá-
sob (nakupovaných aj vlastných) 
a dlhodobého hmotného majetku 

INVENTARIZÁCIA SA ZAČÍNA V OKTÓBRI
V zmysle zákona o účtovníctve je každá účtovná jednotka 
povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov. Orga-
nizovanie a postup inventarizácie neupravuje žiaden právny 
predpis, tento proces si preto musí účtovná jednotka organizo-
vať sama a to tak, aby sa zabezpečilo úplné a správne zistenie 
skutočných stavov majetku a záväzkov a zároveň, aby nebol 
narušený výrobný proces.

vykonávame aj v tomto roku k 1. 
októbru, nakoľko musia členovia 
inventúrnej komisie fyzicky overiť 
veľké množstvo položiek.
   Inventúry ostatných zložiek ma-
jetku a záväzkov budú vykonané 
k 31. decembru 2011. Ide zväčša 
o také zložky majetku a záväzkov, 
pri ktorých nie je možné vykonať 
fyzickú inventúru a skutoč-
né stavy sa zisťujú dokla-
dovou inventúrou.
S inventarizáciou 
ú z k o  s ú v i s í 
u z a t v o r e n i e 
skladov. Kedy bu-
dú opäť otvorené? 
   - Fyzické inventúry 
v skladoch nakupova-
ných zásob sa začínajú 1. 
októbra, pričom ich otvorenie je 
podmienené vykonaním fyzickej 
inventúry – zistením skutočných 
stavov zásob. Vo väčšine skladov 
je fyzická inventúra vykonaná 
v priebehu jedného až troch dní. 
V najväčších skladoch, č. 21 a č. 
38, trvá inventúra približne dva 
týždne. 
Na čo sústredí svoju pozornosť 
ústredná inventarizačná komi-
sia a členovia inventarizačných 

komisií v tomto roku? 
   - V zmysle Organizačného po-
riadku je ústredná inventarizač-
ná komisia poradným orgánom 
v otázkach inventarizácie ma-
jetku; riadi, koordinuje a kontro-
luje priebeh inventarizácie za 
ŽP a.s. ako celok. Jej činnosť 
sa začína ešte pred inventúrami 
prípravou príkazu GR na vykona-
nie inventarizácie v príslušnom 
účtovnom období, vypracovaním 
harmonogramu inventarizácie, 
menovaním členov jednotlivých 
inventarizačných komisií. V prie-
behu inventarizácie je oprávnená 

rozhodovať v sporných prípa-
doch a následne schvaľuje 

výsledky inventarizácie, 
ktorá je základným 
preukázate ľným 
p r o s t r i e d k o m 

správne vedeného 
účtovníctva.
   Čo sa týka zamest-

nancov, ktorí sú členmi 
inventarizačných komisií, 

tam je dôležitá ich účasť pri prá-
cach spojených s plynulým vyko-
naním inventarizácie (keďže vý-
robný proces nie je prerušený ani 
v čase vykonávania inventúr), do-
držanie časového harmonogramu 
vykonania inventarizácie a vy-
hotovenie inventúrnych súpisov 
a inventarizačných zápisov ako 
podkladu pre rokovanie ústrednej 
inventarizačnej komisie.

(vk)

SÚŤAŽIA O POBYT 
V EURÓPSKOM PARLAMENTE

„Keď sme sa rozhodli zriadiť súkromnú školu, 
nebolo to náhodné. Okrem iného bolo našim 
zámerom poskytnúť žiakom lepšie materiálne 
podmienky. Tak ako každoročne, aj v tomto 

     Vlani Informačná kancelária Európske-
ho parlamentu na Slovensku odštartovala 
pilotný projekt „Európsky parlament prichá-
dza k vám,“ s cieľom oboznámiť občanov 
s legislatívou prerokúvanou európskymi 
inštitúciami. Špecifi ckou skupinou, na ktorú 
sa v projekte zamerala súťažnou formou,  
boli stredoškoláci. 
   Projekt oslovil aj študentov tretieho roč-
níka Súkromného gymnázia ŽP, ktorí sa 
po druhý raz zapojili do súťaže, v tomto 
roku formou prezentácie a diskusie na 
tému „Viacročný fi nančný výhľad Európskej 
únie 2014-2020“. Pod vedením Mgr. Ľubi-
ce Goceliakovej zorganizovali 3. októbra 
v klubovni školy podujatie, v ktorom sa 
v úlohe komentátora programu predstavil 
Tomáš Šuník a Európsku úniu vo faktoch 
prezentovali Andrej Vágner a Júlia Auxtová. 

Po výstižnom videofi lme nasledovala pred-
náška Ing. Štefana Saba, špecializujúceho 
sa na  hospodársku politiku Európskej únie 
a pôsobiaceho na Národohospodárskej 
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratisla-
ve, s ktorým študenti a hostia besedovali 
o tom, čo by sa malo z európskeho rozpočtu 
fi nancovať. 
   Informačná kancelária Európskej únie 
aj tohtoročným víťazom venuje výlet do 
Štrasburgu, kde budú ako ozajstní poslanci - 
v budove Európskeho parlamentu - rokovať 
so svojimi rovesníkmi z iných európskych 
štátov. Vyhlásenie výsledkov tohtoročnej 
súťaže sa uskutoční 17. októbra na dis-
kusnom Fóre občanov v Banskej Bystrici 
a víťazi tu budú mať možnosť prezentovať 
svoj prihlásený projekt.

V. KúkolováNotebooky pre prvákov informatikov
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účtov
   Čo
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školskom roku odo-
vzdávame prvákom 
so študijným zame-
raním na informati-
ku notebooky. Ten-
tokrát boli kúpené 
z finančných pros-
triedkov Nadácie Al-
lianz a Nadácie ŽP,“ 
povedal v úvode 
slávnostného aktu 
odovzdávania pre-
nosných počítačov 
Ing. Ľudovít Ihring, 
č len Predstaven-
stva a riaditeľ pre 
kapitálový rozvoj 
ŽP a.s. Štvrtý októ-
ber sa tak stal pre 

1.H triedu výnimočným a veľa študijných 
úspechov im prišla zablahoželať aj Ing. Mária 
Niklová, členka Predstavenstva a personálna 
riaditeľka ŽP a.s. O.K.

Foto: A. Nociarová

Foto: A. Nociarová
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MUDr. Ľudovít Želinský, Ne-
mocnica Košice-Šaca a.s. 1. 
súkromná nemocnica
1. - S laserom robím od začiat-
ku, ako sa začal na Slovensku 
používať. Laser LCT 1000 - spo-
za oceánu - predstavuje trochu 
iný štýl terapie a tak sme boli 
zvedaví na to, ako to funguje, 
predstavili nám tieto prístroje 
a získali sme nové skúsenos-
ti a poznatky, ktoré môžeme 
uplatniť v praxi.
2. - Je to skôr odborná otázka. 
My využívame pulzné, oni skôr 
kontinuálne lasery. Vymenili 
sme si poznatky a skúsenosti, je 
to iná kategória, iný typ prístroja, 
v tom je rozdiel.  
MUDr. Ján Venglarčík, NsP 
Brezno, primár Fyziatricko – 
rehabilitačného oddelenia

Úspešný workshop na Táľoch

Laser LCT 1000 si na vlastnej koži 
vyskúšali i samotní lekári

V dňoch 20. – 21. septembra 2011 sa uskutočnil na Táľoch v hoteli Stupka workshop „Hĺbková 
svalová laserová terapia pri rehabilitácii, zotavovaní a pre zvýšenie výkonnosti“, ktorého súčasťou 
bola prezentácia lasera novej generácie LCT 1 000, ktorý je k dispozícii  v Neštátnom zdravotníc-
kom zariadení  Železiarní Podbrezová a ktorý využívajú aj zamestnanci. V druhý deň sme oslovili 
účastníkov a opýtali sa:
Čo vás zaujalo na dvojdňovej prezentácii lasera LCT 1 000?
Aký je rozdiel medzi doposiaľ vami používaným laserom a novým typom? 

   Slovenská Route 66 má byť vzoro-
vou bezpečnou európskou cestou 1. 
triedy a zároveň podporou cestov-
ného ruchu. Mala by prilákať turis-
tov do našich lyžiarskych stredísk, 
kúpeľov, k prírodným a kultúrnym 
pamiatkam regiónu. SK ROUTE 
66 má 185 kilometrov, začína na 
juhu Banskobystrického kraja na 
hraničnom priechode v Šahách, 
prechádza cez Krupinu, Zvolen, 
Banskú Bystricu, pokračuje cez 
Brezno a Horehronie a končí na 
hranici s Prešovským krajom.
   Na trase medzi Banskou Bystricou 
a Breznom sa nachádza dosť neho-
dových lokalít, aj to bolo dôvodom, 
prečo sa táto trasa stala skúmaným 
úsekom pilotného projektu vybudo-
vania „Európskej bezpečnej cesty 
prvej triedy“. Projekt  SK ROUTE 66 
sa začal stavbou mosta, ktorý 26. 
septembra v Nemeckej otvoril minis-
ter dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja Ján Figel, ktorý uviedol, 

S cieľom zvýšenia dopravnej bezpečnosti, 
ale aj rozvoja cestovného ruchu SK ROUTE 66

Projekt ROUTE 66 vznikol za podpory ministerstva dopravy a samospráv miest a obcí okresov Banská Bys-
trica a Brezno. Inšpiráciou pre jeho vznik bola prvá  transkontinentálna diaľnica svojho druhu US ROUTE 66, 
ktorá začína v Chicagu a končí v Los Angeles a jej dĺžka je 3 939 km. Prechádza cez osem štátov a tri časové 
pásma. Route 66 je pre USA legendou a nazývajú ju „matkou ciest“. Súčasne symbolizuje národné povedomie 
a prepojenie ľudoprázdnych oblastí s veľkomestami.

že v tomto a hlavne v budúcom ro-
ku Slovenská správa ciest zrekon-
štruuje na tejto ceste deväť spolu 
vyše 50 kilometrov dlhých úsekov, 
vrátane dvoch mostov - v Ban-
skej Bystrici a Brusne. Tieto úseky 
budú súčasťou pripravovaného 
druhého projektu rekonštrukcie 
ciest prvej triedy, v ktorom sa má 
zrekonštruovať okolo 570 kilomet-
rov štátnych ciest na Slovensku, 
z toho 98 kilometrov v Bansko-
bystrickom kraji. „Chceme, aby 
cesta I/66 bola akousi etalónovou, 
vzorovou cestou pre ostatné cesty 
prvej triedy na Slovensku, akousi 
výkladnou skriňou pre bezpečnosť 
na cestách,“ povedal Figeľ.

ok

Starosta obce Podbrezová Mgr. La-
dislav Kardhordó privítal 26. septem-
bra 2011 ministra dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR Jána 
Figela, ktorý sa v Obecnom úrade 
v Podbrezovej stretol so zástupcami 
samosprávy okresu Banská Bystrica 
a Brezno, aby prerokovali otázky sú-
visiace s realizáciou pilotného projek-
tu. Zišlo sa tu dvadsaťšesť starostov 
a nechýbal ani primátor Banskej Bys-
trice Mgr. Peter Gogola.

Z dvojdňového workshopu Hĺbková svalová laserová terapia pri rehabilitácii, zo-
tavovaní a pre zvýšenie výkonnosti“, ktorého súčasťou bola prezentácia lasera 
novej generácie LCT 1 000. Foto: I. Kardhordová

 1.   - Je to teda úžasná vec, že 
akciová spoločnosť ŽP „toto“ 
urobila. Ja pracujem už viac 
ako pätnásť rokov s laserote-
rapiou, bol som na viacerých 
školeniach, certifi káciách, toto je 
také nóvum, aj ja sa musím učiť. 
2. - Je to podobné, ako v počíta-
čovej technike – vývoj ide veľmi 
rýchlo dopredu. Čo platilo pred 
tromi rokmi, dnes je už dávno 
prekonané. Dnes, čo sa týka 
invazívnej medicíny, operačný 
vývoj napreduje. Predtým boli 
na operáciu len ruky, dnes už 
majú v Roosveltovej nemocnici 
DaVinciho – operujúceho robo-
ta, takže toto je niečo podobné, 
je to nóvum. Treba s tým robiť, 
treba sa s tým oboznámiť, treba 
vychytať muchy... To, že medi-
cína napreduje s vedou aj v na-

šom regióne, to je úžasné plus. 
MUDr. Magdaléna Kolenčíko-
vá, Námestovo, poskytova-
teľka zdravotnej starostlivosti 
so špecializáciou Fyziatria, 
balneológia a liečebná reha-
bilitácia    
1. - Ja pracujem s laserom od 
roku 1998, s dvomi typmi lase-
rov a  mám s nimi veľmi dobré 
skúsenosti. Ťažko hovoriť o prí-
nose jednou vetou. Nemám to 
odskúšané, je to však určite bu-
dúcnosť nielen rehabilitácie. Bo-
la by som rada, keby „to“ k nám 
prišlo čo najskôr, pretože liečba 
bolesti pohybového aparátu, 
svalov a kĺbov  je v súčasnosti 
veľkým problémom.  
3. -  Ako som už povedala, tento 
typ predstavuje budúcnosť.

M. Jančovič

MUDr. Ľudovít Želinský MUDr. Ján Venglarčík MUDr. Magdaléna Kolenčíková
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Jaroslava Núterová
ZVONY Išli spolu domov z nákupov. Lukáš 

rapotal, smial sa, Rina ho počúvala 
na pol ucha, čo si šťastný chlapec 
všimol až pred domom.
„Prečo si smutná, Rina?“ opýtal sa 
znenazdajky a uprel na dievča zele-
né oči. „Môj milovaný braček ti zasa 
ubližoval? Ja si ho podám.“
„Nikoho si nepodávaj,“ usmiala sa 
Rina jeho rytierskosti. „Dávid nemá 
s mojím smútkom nič spoločné, fakt. 
Veď sa nestretávame.“
 Rozlúčili sa.
 Rina pokračovala v ceste v zamys-
lení, prečo Lukášovi nepovedala 
pravdu, jemu nemala dôvod klamať, 
čo sa týkalo Dávida. Ako má vysvet-
ľovať šestnásťročnému mládencovi 
zložité vzťahy medzi dospelými? 
Hoci si Lukáš brata pozná, asi by 
ťažko poradil Rine vo veciach lásky. 
 Pretože Rina nadobúdala čoraz 
väčšiu istotu, že Dávida Rakovské-
ho naozaj ľúbi. Vždy išla pevne za 
svojím cieľom, čo si zaumienila, to 
aj dosiahla. Bola však natoľko ro-
zumná, natoľko triezvo uvažovala, 
že nepodľahla pokušeniu sama sa 
Dávidovi ponúknuť. 
 Niežeby si Rina dáko fandila. Ve-
dela o sebe, že privádza mužov do 
vytrženia, a aj keď nebola skúsená, 
vlastne jej sexuálny život je mínuso-
vý, podozrievala každého chlapa, že 
ju chce dostať len do postele. Aby sa 
mohol pochváliť ďalším milostným 
dobrodružstvom. Možno bola v tomto 
smere od prírody nedôverčivá, mož-
no to bolo výchovou starej mamy. 
 Spomenula si na jej prísne slová: 
„Pamätaj si, dievča, tvoja krása, inte-
ligencia ťa neoprávňuje žiť ako šľap-
ka. Kým budeš pod mojou strechou, 
nedovolím, aby si šla z postele do 
postele. Muž, ktorý ťa do nej dosta-
ne, si to bude musieť zaslúžiť.“ 
 Anastázia Jergelová predstavovala 
pre svoju vnučku celý svet. Ovplyv-
ňovala jej myslenie, jej štúdium, 
formovanie povahy. Nútila Rinu sa-
mostatne uvažovať, samostatne sa 
rozhodovať. Hovorili otvorene o prob-
lémoch bežného života i o vzťahoch 
muža a ženy. 
 To však neznamená, že Rina si 
dala všetko starej mame odsúhlasiť. 
Občas sa veru stalo, že dievčina 
zakopla, cez niektoré situácie sa 
dostala s odretými ušami a prísna 
starká vtedy našla pre jedinú vnučku 
slová útechy. 
 Rina vedela, že sa o nej hovorí ako 
o namyslenej puritánke. Po niekoľ-
kých pokusoch ju miestni domorodci 
mužského pohlavia nechali na pokoji. 
Pri ženských obyvateľkách získala 
povesť princeznej, čo čaká na princa 
na bielom koni. Mierne povedané, 
Rina o sebe počula aj iné výrazy. 
„Z pol sveta vyžiješ a na pol sveta sa 
vys...,“ tvrdila starká.
 Ohováračky, klebety im spočiatku 
dosť znepríjemňovali život. Dve osa-
melé ženy boli dobrou korisťou pre 
kadejakých neprajníkov, viac si ich 
všímali a zvlášť Rina bola vďačným 
sústom pre závistlivé, žiarlivé ženy. 
Pracovala stále na verejnosti – vy-
stavená jazyčniciam, ktoré striehli 
čo má oblečené, ako chodí, ako 
sa usmieva, čo vypustí z úst a boh 
chráň, aby si niektorú známu nevši-
mla a nepozdravila sa jej. 
 Práve skromnosť, milota patrili me-
dzi tie vlastnosti, ktoré Rine mnoho 
žien závidelo a hľadalo za nimi prefí-
kanosť, nezdravú suverenitu.
 Scénka u Bíreša nerozvírila hladinu 
okolo Riny ako sa obávala. Beáta ju 

pri návšteve dokonca 
ani nespomenula čo 
znamenalo, že to ne-
bolo až také vážne. 
 Prečo sa teda manže-
lia Gavlákovi hnevajú? Dnes ohlásili 
návštevu, tak Rina pripravila malé 
občerstvenie, do chladničky vložila 
fľašu vína a netrpezlivo príbuzných 
očakávala.
 Karola už nosila materské šaty, štíh-
la postava sa jej pekne zaokrúhľova-
la. Šťastný Andy obletoval ženušku, 
všemožne dbal o jej pohodlie. Najprv 
sa rozprávali takpovediac o ničom, 
potom Andy udrel.
 „Počuj, Rina, čo vy dvaja s Dávidom 
proti sebe máte?“
 „Ja sa iba bránim,“ mykla plecami.
 „To isté tvrdí aj on,“ poznamenala 
Karola. „Čo si mu vyviedla u Bíreša, 
ho poriadne nazlostilo. Nikdy si nebo-
la vyzývavá, Rina, čo ťa to posadlo?“
 „Neviem,“ priznala nešťastne. „Ako-
by ma istým spôsobom provokoval, 
a keď som sa pýtala, prečo je taký, 
vyhnal ma.“
 „Súkromie je pre neho tabu,“ pove-
dal Andy. „Na všetko ti odpovie, ale 
čo sa týka témy rodina, uzavrie sa 
ako slimák do ulity. Je to zvláštne, 
no dá sa to pochopiť.“
 „Ani Lukáš nie je zhovorčivejší,“ 
zadívala sa Rina k ich domu. „Raz 
mi povedal – my nikdy nebudeme 
šťastní – znelo to kruto. Viem, že 
niektorí ľudia chorobne strážia svoje 
tajomstvá a pritom by mnohým po-
mohlo, keby sa mali komu zdôveriť.“
 „Máš pravdu, Rina,“ súhlasil Andy. 
„Chlapi sa ťažšie zdôverujú, robia zo 
seba drsných hrdinov a často neve-
domky ubližujú tým, ktorých ľúbia.“
 „Fíha,“ zahvízdala Karola. „To máš 
z vlastnej hlavy?“
 „Skúsenosť, mamička,“ potľapkal 
ju láskyplne po pleci a obrátil sa 
k sesternici. „Čo s tým urobíš, Rina?“
 „S čím?“ zažmurkala nechápavo.
 „S Dávidom Rakovským. Budete 
naďalej do seba ďavkať, alebo si 
poviete, že čas možno tráviť aj prí-
jemnejšie?“
 „To nezáleží iba odo mňa,“ začerve-
nala sa Rina a zabodla oči na pohár 
vína pred sebou. „Hovoril tak zvlášt-
ne, čosi o jeho nezodpovednosti a...“
 „Vidím dobre?“ nadvihla sa Karola 
v kresle.
 Všetci traja pozreli do susednej 
záhrady. Dávid s Beátou vyšli z domu 
v tesnom objatí, hlavy až príliš blízko 
seba a sadli si na lavičku.
 „No, myslím, že mám o problém me-
nej,“ povedala Rina a kdesi zazvonili 
zvony, ktoré počula len ona. „Beáta 
sa o neho dokonale postará.“
 Karola si vymenila s manželom zne-
pokojený pohľad.

... 
 Druhý týždeň práceneschopnosti 
Riny Jergelovej prebiehal v nudnom 
stereotype, bez väčších zmien. Po-
maly si začínala privykať na nič nero-
benie, ktoré často trávila meditáciou. 
Veľmi sa jej nedarilo. Myšlienky na 
Dávida Rakovského ju rozptyľovali. 
Niekoľkokrát sa pristihla, ako sníva 
o príjemných, krásnych chvíľach 
strávených s ním. Držal ju v náručí, 
nežne si hľadeli do očí, v ktorých sa 
im zračila hlboká, oddaná láska. 
„Nuž čo,“ natiahla svoje stosedem-
desiat centimetrov dlhé štíhle telo na 
mäkký pokrovec v obývačke. „Keď už 
ma nechce, môžem si o ňom aspoň 
zasnívať, to mi nikto nezakáže.“
„O kom snívaš?“ V Rininom zornom 
poli sa objavila Dávidova škľabiaca 
sa tvár. Jeho najmodrejšie oči boli 

pár centimetrov od jej, až Rina zataji-
la dych. „Princezná sníva o princovi 
na bielom koni? Mám ich pod kapo-
tou zhruba sedemdesiat, bohužiaľ, 
ani jeden nie je biely.“
„Ani ty nie si princ,“ spamätala sa, 
kým rečnil.
„Škoda,“ ľahol si vedľa Riny. „Takže 
to snívanie nebolo o mne?“
„Nie, nebolo,“ odvetila dôrazne 
a sadla si. „Kto ti dovolil vojsť?“
„Klopal som, ale si nepočula. Sľúbil 
som tvojej starej mame, že ti v núdzi 
pomôžem a keď si sa neozývala, 
myslel som, že sa niečo stalo. Ako 
vidím, tvoj stav nie je núdzový...“
„Mohol si zazvoniť.“
„Čo keby si náhodou niečo krájala?“ 
namietol vážne. „Ja zazvoním, ty sa 
zľakneš a nešťastie je hotové.“
„Táraš,“ uškrnula sa. „Lukáš je kde?“
„Randí.“
„Aha.“ Rina sa bleskovo zdvihla z po-
krovca a podišla k barovej skrinke. 
„Tebe dala Beáta voľno?“
„Beáta ma nezaujíma,“ povedal Dá-
vid. „Chcela sa na mňa nalepiť ako 
pijavica, ale vyhodil som ju.“
„To poznám,“ prikývla Rina. „Čo si 
dáš? Mám červené víno, vodu so 
šťavou alebo čistú vodu.“
„Veľkolepý výber,“ zasmial sa poba-
vene. „Prispôsobím sa ti.“
 Po malom zaváhaní rozliala zvyšok 
vína do dvoch pohárov. Zastala nad 
ležiacim Dávidom.
„Vadilo by ti, keby si si sadol?“ opýta-
la sa sladko Rina, sama sa usalašila 
v kresle.
„Diplomatka,“ utrúsil so zvrašteným 
čelom Dávid a sadol si na gauč. „Keď 
sedíš v kresle, nemôžem sa k tebe 
priblížiť. Bojíš sa ma?“
„Nechcem, aby si sa ku mne pribli-
žoval,“ povedala Rina. „A nevyhodím 
ťa len preto, aby som sa neznížila 
na tvoju úroveň. Nebudem na zlo 
odpovedať zlom.“
„Skvelá výchova,“ prižmúril oči. „To 
lezenie cez plot bolo vcelku roman-
tické. Nebola to chyba výchovy, mýlil 
som sa. Dokážem si priznať chybu a 
Rina, môžeš mi odpustiť moje sprá-
vanie? Veľa som o tebe a o sebe 
premýšľal a dospel som k záveru, že 
my dvaja..., jednoducho..., by sme to 
spolu mohli skúsiť.“
„Ja si to nemyslím.“ Rina si skrčila 
kolená pod bradu, objala si ich tra-
súcimi sa rukami, modré oči uprela 
kamsi za Dávidovu hlavu. „Nič o tebe 
neviem a ty odmietaš hovoriť.“
„Ľúbim ťa, Rina,“ riekol tíško, ne-
spúšťajúc z dievčaťa zrak. „Nepý-
tam sa na tvoju minulosť, stačí mi 
prítomnosť.“
„Mne nie. Zaujíma ma tvoja rodina.“
„Nemám rodinu.“ Dávid znervóznel. 
Odvrátil oči od tmavnúceho obloka. 
„Som iba ja a Lukáš.“
„Spadli ste z neba? Čo sa stalo s va-
šimi rodičmi?“
„Sú mŕtvi.“
„Dávno?“
„Dočerta, Rina, nenúť ma hovoriť 
o nich!“ vyletel. Zovretou päsťou si 
udrel do otvorenej dlane. Priskočil 
k Rine, zdvihol ju z kresla a nežne 
vzal jej tvár do teplých dlaní. Očami 
plnými bolesti sa vpíjal do kryštálovo 
čistých očí Riny Jergelovej. „Prosím 
ťa,“ vydýchol s ústami na jej líci. „Daj 
mi čas, Rina. Spálil som za sebou 

všetky mosty, nechcem 
sa vracať do minulos-
ti. Ty sa nesmieš kvôli 
tomu trápiť, ja sám sa 
s tým musím vyrovnať.“

 „Máš strach, že by som ťa moh-
la odsudzovať?“ Otázku vystrelila 
naslepo. Dávid ju okamžite pustil, 
opálená tvár mu máličko zbledla. „Ľú-
bim ťa, Dávid,“ položila mu útle ruky 
na plecia. „Nech sa stalo čokoľvek, 
budem sa snažiť pochopiť to.“
 V izbe zavládlo napäté ticho. Ri-
na pozorovala Dávidovu nešťastnú 
tvár, na ktorej sa striedal raz výraz 
hnevu, raz bola plná smútku. Mám 
právo klásť mu otázky, ak na ne 
nechce odpovedať? Čo tým získam? 
Nestačí, že sa trápi on s Lukášom, 
mám sa do ich trápenia zapojiť aj ja? 
Zvládnem to? 
 Ľúbim ho. Láska vraj prekoná každú 
prekážku. Dokážem žiť s človekom, 
o ktorom nič neviem, uspokojím sa 
s vedomím, že ma ľúbi a nebudem 
sa na nič obzerať? Každý človek 
má svoje malé tajomstvá, netreba 
o ľuďoch všetko vedieť, občas to ne-
robí dobrotu, ale tu ide o milovaného 
človeka. Založiť si rodinu – to je čer-
tovsky zodpovedný krok, hoci mnoho 
ľudí to dnes už tak vážne neberie.
„Áno, možno mám strach, že ťa 
stratím,“ prehovoril napokon Dávid. 
„Možno si pre mňa príliš čistá, nevin-
ná a ja sa k tebe s mojou minulosťou 
nehodím. Bože, Rina...“
„Nemusíš nič hovoriť, Dávid,“ pritisla 
sa k nemu celým telom. „Nechcem 
nič vedieť, zabudni na to.“
 V objatí klesli na mieste, kde stáli. 
Prekvapená Rina si ledva uvedomo-
vala, ako samozrejme sa Dávidovi 
poddáva. Trpezlivými rukami rozopí-
nal gombíky na letnom župane, pod 
ktorým na neho čakalo jej nahé, krás-
ne, horúce telo. Až keď župan skĺzol 
kdesi nabok a Dávid začal viesť Ri-
nine ruky po svojom tele, v modrých 
očiach sa jej zjavila panika.
„Počkaj, prosím,“ zašepkala zadych-
čane.
„Och, Rina, nebuď krutá,“ odvetil 
tlmene. „Nemôžem čakať.“
„Dávid, ja... Ešte som s nikým...“
 Dávidovo telo znehybnelo. Najmod-
rejšie oči zabodol do vyplašených 
pod sebou. „To nemyslíš vážne,“ 
riekol neisto. Mlčky prikývla. „A chceš 
to?“
 „Ja ň-ň-neviem,“ drkotala zubami. 
Hodil na ňu župan a vstal.
 „Rina, si dospelá, nie? Ak si to chce-
la, mala si... , poď ku mne.“
 Vystrel ruky. Rine horeli líca rozpá-
lené ohňom lásky, pritom mala zimo-
mriavky po celom tele. Chvejúcimi sa 
prstami si naprávala župan a nemala 
odvahu pozrieť na Dávida.
„No tak, Rina,“ chytil jej studené 
prsty. „Nezakrývaj tú krásu. Ty si 
vážne nebola nikdy do nikoho natoľ-
ko zamilovaná, aby si prešla touto 
skúsenosťou? Pri tvojom povolaní je 
to neuveriteľné.“
 Zanovito mlčala. Hanbila sa, lebo 
v dvadsiatich štyroch rokoch je panna 
a nemá ani šajnu, čo bude nasledo-
vať. Niektorí muži nechcú byť prví, 
iným ide práve o to. Medzi akých 
mužov patrí Dávid Rakovský?
„Neber to tragicky,“ usmieval sa Dá-
vid a objal ju okolo drieku. „Uvoľni 
sa, Rina, si napnutá ako struna na 
gitare. Pozri, je to také jednoduché..., 
pomôžem ti, chceš? Neboj sa, láska 
moja. Ach, Rina, bude nám dobre, 
uvidíš. Len zhlboka dýchaj, všetko 
bude v poriadku..., ľúbim ťa...“
 Snažila sa. Naozaj sa zo všetkých síl 

snažila počúvať úprimné slová lásky, 
vnímať Dávidovo nežné hladkanie 
a celkom nezmyselne jej prišli na um 
slová starej mamy. – Muž, ktorý ťa 
dostane do postele, si to bude musieť 
zaslúžiť. Čím si to Dávid Rakovský 
zaslúžil? Svojou existenciou? Bolo 
jej do smiechu. A navyše nie sú ani 
v posteli.
„Čo je?“ Dávid od nej odstúpil. Rina 
si zakryla rukou ústa, ale oči sa jej 
smiali ďalej. „Čo je tu, dočerta, na 
smiech?“
„Prepáč,“ preglgla. „Voľačo mi na-
padlo.“
„Kristepane, Rina,“ hrabol si do 
čiernych vlasov. „Nezahrávaj sa so 
mnou. Kade ti utekajú myšlienky, keď 
ja sa tu snažím o tvoje vzdelávanie! 
Som smiešny?“
„Nejde o teba,“ upokojovala ho. „Moja 
starká...“
„Čo starká?“ zamračil sa. „Zabudla 
na tvoju sexuálnu výchovu? Nein-
formovala ťa o istých veciach a ty si 
o ne doteraz nemala záujem, však? 
To sa zmení, Rina. Budeme najdoko-
nalejší pár pod slnkom, najšťastnejší, 
naj...“
 Dávid sa zasekol. Zaťal zuby a pri-
silno stlačil Rine plecia. „Nechal som 
sa uniesť,“ vzdychol ťažko. „Pri tebe 
sa nedá triezvo uvažovať, zvádzaš 
k snívaniu..., a nielen k tomu. Radšej 
pôjdem, dobrú noc.“
 V Rine zostal pocit sklamania 
a prázdnoty. Strašne túžila rozbeh-
núť sa za Dávidom, dokončiť, čo 
začali. Nebyť jej hlúpeho smiechu, 
mohol sa splniť Rinin sen. Oddať sa 
mužovi z lásky, nie zo zvedavosti či 
z frajeriny ako ostatné dievčatá. 
 A všetko má na svedomí stará ma-
ma. Nainfikovala vnučku presved-
čením, že sex bez lásky nemá výz-
nam, je pod jej úroveň. A Rina dnes 
odplašila Dávida poctivosťou. Alebo 
nie? Predsa chcel pokračovať, kým 
nepovedal o najšťastnejšom, najdo-
konalejšom páre pod slnkom. Naľa-
kal sa vlastných slov a doslova ušiel.

...
 Hotel Ďumbier sa pripravoval na 
Anna bál. Výrečná Beáta si čmárala 
na papier úvodný text, pretože pri 
moderovaní podobných podujatí bola 
vo svojom živle, mohla si z každého 
beztrestne uťahovať. Nemilosrd-
ne kritizovala všetko, na čo padli 
jej mačacie oči, čím nemálo hostí 
priviedla do rozpakov. Dve hodiny 
pred začiatkom zábavy sedela však 
skleslo na kraji pódia a monotónne 
opakovala do mikrofónu: „Raz dva 
tri, raz dva tri...“
 Rina začudovane stála s plnou ná-
ručou kvetov. Pomáhať pri výzdobe 
veľkej sály nepatrilo medzi povinnosti 
tlmočníčky, ona to ale robila rada. 
Beáta ju zbadala, odložila mikrofón, 
zoskočila z pódia a lenivo sa blížila 
k nej.
„Som v tom,“ povedala polohlasne. 
„Čakám dieťa, Rina, rozumieš?“
„No a?“
„Ježišmária!“ založila si ruky v bok. 
„Ona si povie, no a!“
„Kto je šťastným otcom?“
„Peter Kobel.“
„Šéfkuchár?“ zaiskri lo sa Rine 
v očiach. „To je ohromné!“
„Bolo by, keby nebol ženatý. Dofrasa, 
škoda, že sa mi nepodarilo dostať 
tvojho suseda. Tri týždne hore dole, 
deti sa rodia aj predčasne, nie? Čo 
budem robiť, Rina?“
„To sa pýtaš ty mňa?“ krútila ohú-
rene hlavou. „Poraď sa s Petrom, 
pomôže ti.“

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokračovanie z minulého čísla)
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Jedálny lístok 10. – 16. október 2011 Jedálny lístok 17. – 23. október 2011
Pondelok

Polievky: Držková, pečivo
Brokolicová dánska, pečivo

Bravčový rezeň s broskyňou a syrom, zem., šalát
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Zapekaná mäsová ryža
Šalát parížsky, pečivo

Rizoto Natural so zeleninou
Pečené buchty so slivk. lekvárom, kakao

Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, 
paradaj., ste. uhor., syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica, 

hrášok, dressing)
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: Terchovská, pečivo

Pohronská, pečivo
Segedínsky bravčový guláš, knedľa
Zbojnícke kuracie stehno, ryža, šalát

Feniklovo-anízová ryba, zemiaky, šalát
Gazdovský šalát, pečivo

Pikantné morčacie mäso, varená brokolica
Makový koláč s čokoládou, kakao

Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., 
paprika, paradajky, šalát konz.)

Vyprážaný brav. rezeň so sezamom, pečivo
Streda

Polievky: Hrášková s hubami, pečivo
Bryndzová so strúh. cestom, pečivo 

Pražská hovädzia pečienka, tarhoňa, šalát 
Hydinové ražničí, zemiaky, šalát

Držby na diabolský spôsob, knedľa
Zelotofu, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Zem. knedličky čučoriedkové so strúhankou

Bageta moravská (moravské mäso, uhorka šalát., 
maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: Šurdica, pečivo
Prešporská, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Prírodný morč. rezeň, ryža s mexickou zeleninou, šalát

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Pórovo-hráškový šalát, pečivo

Brav. mäso na karí korení so zeleninou
Škvarkové pagáče

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

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok

Polievky: Mexická, pečivo
Zelen. s opraženými vločkami, pečivo

Čiernohorský vyprážaný brav. rezeň, zem. kaša, šalát
Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát
Zem. knedličky s údeným mäsom, kapusta

Šalát jablkovo-zelerový s ananásom, pečivo
Karfi ol so syrovou omáčkou, zemiaky

Buchty na pare s Nutelou, mak. posýpka, kakao
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. uhor-

ky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: Kačacia s cestovinou, pečivo

Údené mäso, kapusta, knedľa 
Plnený bravčový závitok, ryža, šalát

Nedeľa
Polievka: Kapustová letná, pečivo

Detvianska nátura, opek. zemiaky, uhorka
Marocké kuracie prsia, ryža, šalát

Pondelok
Polievky: Šošovicová kyslá, pečivo

Kelová so zemiakmi, pečivo
Hamburské bravčové stehno, knedľa

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát
Vyprážaný karfi ol, zem., tatárska omáčka

Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
Špaldové halušky s tvarohom, Zakysanka

Plnené rožky orechové, kakao
Bageta s pikantným mäsom (pikantné brav. mäso, 

hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: Hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo

Slovenská hubová, pečivo
Vyprážaný brav. rezeň, zem. šalát s majonézou

Kuracie soté na paprike, cestovina
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Grécky šalát, pečivo
Hubový paprikáš s ovsen. vločkami, ryža, šalát

Šišky s džemom, kakao
Celozrnná bageta šampiňónová so šunkou (šunka, 

šampiňóny, vajcia, syr, čínska kap., kukurica, dressing)
Vypráž. kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Streda
Polievky: Karfi olová, pečivo

Kyjevské šči, pečivo
Hovädzie mäso na korení, ryža, šalát

Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Važecká pochúťka, zemiakové placky

Taliansky rezancový šalát
Kur. kapsa s krabími tyčinkami, zelen. obloha

Sladký cestovinový nákyp
Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. 

uhorky, vajce, maslo, horčica)
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: Kláštorná, pečivo

Krúpková, pečivo
Bravčové mäso Chilli con Carne, tarhoňa, šalát

Kuracia kapsa s brok. plnkou, zemiaky, šalát
Pizza diabolská

Mexický šalát, pečivo
Ryba so špenátom a syrom

Zapekané palacinky s tvarohom
Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr údený, 

vajce, hláv. šalát, kapia)
Vyprážaný karbonátok, pečivo

Piatok
Polievky: Fazuľková kyslá, pečivo

Drobková so zeleninou, pečivo
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa

Morč. prsia s paprikou a brokolicou, ryža, šalát
Špagety Neapol

Šalát sójový s údenou rybou, pečivo
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný dressing)
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: Hrachová so salámou, pečivo

Brav. krkovička na farebnom korení, zem., uhorka
Morčacie soté na hubách, slov. ryža, šalát

Nedeľa
Polievka: Mrkvová s pórom, pečivo
Hovädzia pečienka na víne, knedľa
Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát  

Zdravie máš len jedno
Reuma vie poriadne potrápiť - zmeňte životosprávu!

   Jedným z cieľov Odboru 
podpory zdravia Regionál-
neho úradu verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) v Banskej 
Bystrici je aj ozdravenie vý-
živy obyvateľstva. Jeho po-
radenské centrum ochrany 
a podpory  zdravia, i množ-
stvo akcií pre občanov sa za-
meriava, okrem iných aktivít, 
hlavne na zmenu výživových 
návykov obyvateľov a zvýše-
nie vedomostí o vplyve výži-
vy na zdravie. V ich osvete 
nechýbajú ani rady, ako sa 

stravovať pri najčastejšom 
reumatickom ochorení, ako 
je reumatoidná artritída. 
Môže objaviť v každom, do-
konca už v detskom veku. 
Najčastejšie však ochorenie 
začína medzi 35. a 55. a po 
60. roku života. Podľa toho 
sa toto ochorenie môže obja-

vovať vo veľmi rozdielnych 
stupňoch vážnosti a rôznych 
formách prejavu a môže sa 
spájať s inými autoimuno-
logickými ochoreniami, na-
príklad pľúc alebo pečene. 
„Postihuje takmer dva  per-
centá obyvateľstva, ženy 
častejšie než mužov. Príčina 

ešte nie je celkom objasne-
ná, existujú však súvislosti 
s genetickými faktormi a au-
toimunologickými proces-
mi. Imunitný systém sa pri 
tomto ochorení obracia proti 
telu vlastným štruktúram, 
obzvlášť v kĺboch, a spôso-
buje tkanivo poškodzujúce 
zápalové reakcie. Typickými 
symptómami sú nočné a ran-
né bolesti v kĺboch prstov, 
väčšinou symetrické, ako 
aj ranná meravosť týchto 
kĺbov, ktorá trvá viac ako 
jednu hodinu. Následne do-

chádza k napadnutiu ďalších 
kĺbov, k deformáciám kĺbov 
a zriedkavejšie k účasti ďal-
ších orgánov, ako očí, slin-
ných a slzných žliaz, kože, 
srdca, či pľúc“, stručne opi-
suje toto ochorenie vedú-
ca Odboru podpory zdravia 
banskobystrického RÚVZ 
MUDr. Silvia Kontrošová. 
   Životospráva pacienta s reu-
matoidnou artritídou (RA) musí 
byť podľa odborníkov pravi-
delná, bez väčších výkyvov, 
s dostatočným spánkom a 
odpočinkom. Strava má byť 
výdatná, pestrá, ľahko strávi-
teľná, bohatá na bielkoviny a 
vitamíny. „Výživná strava je po-
trebná najmä vtedy, keď chorý 
veľmi schudol. A naopak, ak 
má pacient nadmernú telesnú 
hmotnosť, treba ju znížiť ob-
medzením tučných, sladkých 
a múčnych jedál. Názor, že 
sa pri tejto chorobe, tak ako 
pri dne, najmä konzumovaním 
mäsa ukladajú do tkanív kĺbov 
škodlivé látky, napr. kyselina 
močová, je nesprávny a ničím 
neodôvodnený. Hoci je dna 
takisto kĺbová choroba, za-
príčiňuje ju porucha látkovej 
premeny – ukladanie kyseliny 
močovej v kĺbových tkanivách, 
“ konštatuje MUDr. Kontrošo-
vá. Zdôrazňuje aj škodlivosť 
nadmerného pitia alkoholic-
kých nápojov, ale aj fajčenie. 
Odolnosť organizmu znižujú aj 
infekčné choroby, ako je napr. 
angína, chrípka, atď. Preto je 

predovšetkým potrebné chrá-
niť sa pred všetkými infekčný-
mi chorobami. Dodržiavanie 
určitých stravovacích zásad 
v prípadoch chronických reu-
matických ochorení síce ne-
nahradí protireumatickú liečbu, 
avšak môže ju podporiť.  Podľa 
MUDr. Kontrošovej tak, ako aj 
pri iných chorobách, aj pri RA 
sa dokázal významný vplyv 
stravovania na stav pacienta. 
Strava môže chorobu tak zhor-
šiť, ako aj zlepšiť. Mnohí ľudia 
trpiaci artritídou skonštatova-
li, že po vylúčení niektorých 
potravín z jedálnička sa bo-
lesti zmiernili, alebo dokonca 
vymizli. Výskumy ukázali, že 
medzi nevhodné potraviny, 
ktoré môžu artritídu výrazne 
zhoršiť, patria červené mä-

so, mlieko a mliečne výrobky, 
citrusové ovocie, baklažán, 
paradajky, cukry, tuky, soľ a 
kofeín. Naopak, stav artritídy 
zlepšuje rybí olej, ovocie, ze-
lenina ako cesnak, cibuľa, pór, 
pažítka, kapusta, brokolica, 
kaleráb, špargľa a aj struko-
viny a sú vhodnou stravou pri 
prevencii, alebo aj pri zmier-
není príznakov RA. Dôležité je 
dodržiavať dostatočný príjem 
tekutín – odporúča sa denne 
vypiť 2 – 3 litre.
   Všeobecne priaznivý pre 
zdravie je aj pohyb. Práve 
pri RA je však veľmi dôležitý 
šetrný pohyb, aby sa rozprúdil 
metabolizmus kĺbov a aby ne-
stuhli. Chlad zvyšuje bolesť, 
preto sa treba vyhýbať pobytu 
v chladnom a vlhkom prostre-
dí. Okrem medikamentóznej 
liečby a správnej životosprávy 
je veľmi dôležitá pohybová, fy-
zikálna a kúpeľná liečba. Rov-
nako dôležité sú podmienky v 
domácom prostredí, kde člo-
vek trávi väčšinu svojho života. 
Tu má veľký význam porozu-
menie rodinných príslušníkov 
alebo iných osôb, s ktorými 
pacient žije. Je potrebné mu 
umožniť po príchode z práce  
nerušený odpočinok, dostatoč-
ne dlhý spánok, postarať sa o 
vhodnú stravu, lieky, prípadne 
mu pomôcť pri liečebnom telo-
cviku, no najmä ho podporovať 
psychicky.

Mária Tolnayová, 
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica



Neprehliadnite!
Dňa 

17. októbra 
začína 

na šrotovom 
poli v Piesku 

výkup 
oceľového 

odpadu 
denne 

od 6. – 14. hodiny. 
V septembri odišli 

do predčasného dôchodku
Milan ENGLER 

a Dáša FÍZEROVÁ.

V mene vedenia akciovej 
spoločnosti Železiarne 

Podbrezová im ďakujeme za 
odvedenú prácu 

a do ďalších rokov želáme 
len slnečné dni.

„Tak ako si  ticho žil, tak ticho si nás opustil. Čas plynie 
a rana bolí, ani čas ju nezahojí. Už ťa neprebudí slnko, 
ani krásny deň, ty si spíš svoj večný sen.“
Dňa 18. októbra  uplynie sedem rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil náš milovaný manžel otec, starý  
a prastarý otec

Ivan BABČAN z HRONCA.
S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina

...
„Už ťa neprebudí slnko ani krásny deň, na balockom cin-
toríne spíš svoj večný sen. Len sviecu horiacu a krásnu 
kyticu na hrob ti môžeme dať a na prežité roky s tebou 
spomínať...“ 
 Dňa 10. októbra si pripomíname siedme výročie úmrtia 

Ľubomíra ROSÍKA z Brezna. 
S láskou a úctou spomínajú  manželka, syn Ľubomír s rodinou, 

syn Martin, vnúčatá Zuzka, Jakubko a ostatná rodina
 Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, bý-
valým spolupracovníkom, susedom, členom cyklistického 
klubu, spolužiakom z vysokej školy a ostatným, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamičkou, 
dcérkou, sestrou, nevestou a švagrinou.

Ing. Ingrid DUNAJSKOU 
z Podbrezovej – Štiavničky.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj dychovej hudbe. Záro-
veň ďakujeme  generálnemu riaditeľovi ŽP Ing. Vladimírovi Sotákovi a Ing. 
Vladimírovi Sotákovi mladšiemu za podanú pomocnú ruku počas choroby. 
Manžel Marek s dcérkou Veronikou, rodičia, sestra, svokrovci a švagriná

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
spolupracovníkom a športovým priateľom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom, starým 
otcom, bratom a švagrom 

Ivanom PROŠOVSKÝM z Brezna.
Ďakujeme za kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ a za dôstojnú rozlúčku Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
 ...

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko 
hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým 
spolupracovníkom, priateľom, známym a všetkým, ktorí 
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého otca 
a starého otca 

Ľubomíra DUNAJSKÉHO 
z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

Pracovné jubileá
40-ročné

Jaroslav NOSÁĽ
Emília ŠTEFÁNIKOVÁ

35-ročné
Pavol HLÁSNIK

Pavel KRÁL
Juraj TURČIN

30-ročné
Jaroslav ŠKULTÉTY

25-ročné
Martin HAVIAR

Renáta HĽADAJOVÁ
Alena PANČÍKOVÁ

Ing. Anna ŠTULAJTEROVÁ
Ing. Ján URBAN

20-ročné
Ing. Ľubomír SVAČINA 

Životné jubileá
Darina BELKOVÁ
Marián BOŠEĽA
Ľubomír KOVÁČIK
Miroslav OČENÁŠ
Alena PIKULOVÁ
František ROĽKO

Mariana VETRÁKOVÁ
Peter DANČO
Ján FLOSNÍK
Ľubomír KÁN

Michal PIKULA
Mária SLIACKA

Marta SPIŠIAKOVÁ
Marian STRMEŇ
Anna VOJTKOVÁ

Vladimír BARBIERIK
Milan DROPČO
Ján KUČERÁK
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Spomienky

Inzertná služba

OKTÓBROVÝM:

Hovorí sa, že krv môžu darovať len 
ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom. 
Dňa 22. septembra  sme sa presvedči-
li, že o takýchto ľudí v našom kolektíve 
nie je  núdza. Na našu výzvu prišlo 52 
darcov. Aj keď nie všetci mohli krv da-
rovať, naše poďakovanie a prejav  úcty 
patrí vám všetkým: Lenka Moravcová, 
Ing. Jozef Cíger, Ing. Ľubomír Kupec, 
Mgr. Eva Bukovinová, Ing. Róbert So-
liar, Beáta Batisová, Ing. Martina Mó-
cová, Ing. Bibiána Nemkyová, Zuzana 
Piliarová, Ján Cibuľa, Ing. Juraj Hav-
ran, Miroslav Mižič, Jozef Repka, Ing. 
Martin Tuhársky, Ing. Pavol Ambróz, 
Štefánia Ambrózová, Ing. Juraj Danč, 
Ľubomír Lehocký, Peter Dančo, Jo-

Ďakujeme vám! 

Tancom k splneniu snov
   V Kultúrnom a spoločenskom 
centre Klások v Podbrezovej sa 
1. a 2. októbra uskutočnil tanečný 
seminár pod názvom „Tancom 
k splneniu snov,“ ktorý bol   určený 
predovšetkým rómskym deťom 
z tanečnej formácie Street Ele-
ments, ako podpora sociálnej in-
klúzie v okrese Brezno. K realizácii 
akcie prispeli Európsky sociálny 
fond, Fond sociálneho rozvoja, 
n.z. PSI Brezno.
   Z Bratislavy prišli do Podbre-

zovej učiť dvaja profesionálni ta-
nečníci Lacko Cmorej a Dávid 
Schimmer. Na jednej strane sú 
to profesionáli, ktorí účinkujú v 
množstve muzikálov, tanečných 
predstavení. Spolupracujú s Já-
nom Ďurovčíkom, Jarom Bekrom, 
Milanom Kerešom a The Pastels. 
Zameriavajú sa najviac na taneč-
né fúzie rôznych tanečných štýlov 
v rámci projektu Cre-Dance (cre-
ativ dancers). Na druhej strane 
sú to ľudia s obrovskou chuťou 

tancovať, s množstvom energie 
a veľkým srdcom. Touto formou by 
sme sa im chceli ešte raz poďako-
vať za ich čas strávený s deťmi.
   Deti učili hlavne hip-hop, street-
-jazz a tance slovenských, ma-
ďarských a rumunských Rómov 
a následne tento rómsky folklór 
zmiešali s moderným tancom. 
Výsledkom dvojdňovej tvrdej ta-
nečnej práce boli dve tanečné 
choreografie, ktoré zatancovali 
v nedeľu na Dni otvorených dve-
rí v Podbrezovej a zožali veľký 
aplauz.
   Ako sme už spomínali tanečný 
seminár bol súčasťou Dňa otvore-
ných dverí KSC Klások „Tancom 
k splneniu snov“, ktorý sa konal na 

nádvorí KSC Klások na druhý deň, 
v nedeľu. Od rána na nádvorí varil 
vynikajúci guľáš Vladko Gilla a 
rodičia detí z detského folklórneho 
súboru Klások pomáhali pripraviť 
nádvorie pre hostí, zriadiť bufet, 
napiekli perníkové srdiečka, kolá-
čiky, keksíky, ktoré ponúkali hos-
ťom. V nedeľnom popoludňajšom 
vystúpení sme divákom ponúkli 
pestrý program, pozostávajúci z 
predstavenia všetkých tanečných 
zložiek z KSC Klások, brejkisti zo 

Street Elements s profesionálnymi 
tanečnými lektormi Lackom Cmo-
rejom a Dávidom Schimmerom, 
folklórny súbor Klások, do rytmu 
deťom hrala ľudová hudba Huslí-
kovci pod vedením primáša Mar-
tina Akurátneho, brušnú tanečnicu 
Zenubiu s jej žiačkami, pesničkára 
Miroslava Trangoša a ako hosť 
vystúpila tanečná skupina Rainbow 
z Valaskej pod vedením Jaku-
ba Balúcha. Aj samotní hostia si 
mohli vyskúšať tanec v mini ani-
mácii pod vedením Lacka Cmore-
ja. Deň otvorených dverí sa niesol 
v duchu dobrej nálady, tanca, lás-
ky a vzájomnej pomoci. Veríme, 
že Deň otvorených dverí sa bude 
opakovať každý rok, že sa stane 
pre KSC Klások a pre obyvateľov 
obce Podbrezová tradíciou, na 
ktorú sa budú vždy tešiť.
   Veľká vďaka patrí Lenke Špi-
riakovej, Mgr. Evke Bukovinovej, 
moderátorovi Jakubovi Balúchovi, 
obetavým a milujúcim rodičom de-
tí z DFS Klások, všetkým účinku-
júcim a podpore zo strany Obec-
ného úradu Podbrezová. Záhrada 
KSC Klások je veľká, miest na 
sedenie aj státie je dostatok, preto 
uvítame ešte viac hostí, divákov, 
priaznivcov na budúci rok. Príďte, 
uvidíte, neobanujete!

E. B.

Foto: Milan Giertl

zef Ďurica, Ing. Zdeno Fedor, Michal 
Flosník, Ing. Marian Hadžega, Anna 
Sviteková, Anna Stieranková, Ing. 
Michal  Formánek, Ing. Pavol Soták, 
Ing. František Schober, Jozef Oravkin, 
Jozef Turňa, Ing. Pavol Kováčik, Ras-
tislav  Prošovský, Oľga Čiefová, Anna 
Demianová, Eva Honková, Vlastimil 
Búry, Zuzana Paučová, Ing. Miroslava 
Sokáčová, Ing. Martin Domovec, Alena 
Giertlová, Lena Cholvadtová, Jaroslav 
Kupec, Ing. Radoslav Bútora, JUDr. 
Radim Kochan, Ing. Viera Dubcová, 
Mgr. Eva Strmeňová, Ing. Jozef Hla-
váčik, Mgr. Erika Vangová, Katarína 
Kohútová, Ing. Vladimír Zvarík ml., Ing. 
Iveta Mižíková.

Predám Ford FOCUS COMBI, r.v. 
1999, strieborná metalíza, najazde-
ných 150 tis. km. Cena dohodou. Kon-
takt: 0915 874 863

... 
Predám 2-izb. byt v OV v správe SBD 
Brezno, 3. p. bez výťahu v zateplenom 
dome na Krčulovej ulici č. 30, o vý-

mere 55,36 m2, 2 balkóny, plast. ok-
ná, ostatné v pôvodnom stave. Cena 
26.000 eur, tel. č. 0903248505 alebo 
048/6128398

...
Predám klavír Petrof (svetlé drevo) 
vo veľmi dobrom stave, prvý majiteľ. 
Cena 500 eur, kontakt 0908 900 433

Pozývame vás
do  Horehronského  múzea 
v Brezne, Námestie gen. M. R. 
Štefánika 13, kde bude od 7. 
októbra verejnosti sprístupnená 
výstava MINCE dvoch význam-
ných slovenských autorov Pavla 
Károlyho a Karola Ličku. Do 16. 
novembra sa môžete oboznámiť 
s tvorbou týchto dvoch osobností 
slovenskej numizmatiky, z kto-
rých Karol Ličko pôsobí nielen 
v našom regióne, ale podieľa sa 
aj na tvorbe našich novín.

ŠIROKÁ PONUKA KALENDÁROV NA ROK 2012
HLP grafi k, s.r.o. 

Námestie M. R. Štefánika Brezno
Kontakt: 6113671
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POZVÁNKA
NA KOLKÁRSKE DRÁHY DO DOMU ŠPORTU ŽP

na Extraligu mužov
ŽP B – Tatran Sučany
22. októbra o 14. hod.

ŽP A – Inter Bratislava A
22. októbra o 11,30 hod.

na Extraligu ženy
ŽP – ŠKK Trstená

22. októbra o 9. hod.
na 1.ligu východ

ŽP C – Tatran Sučany C
22. októbra o 16,30 hod.

na Dorasteneckú ligu
ŽP – Lokomotíva Vrútky

23. októbra o 10. hod.
NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY

na II. ligu mužov
ŽP – MŠK Rimavská Sobota

22. októbra o 14. hod. na FS v Podbrezovej
na I. ligu dorastu
ŽP – AS Trenčín

22. októbra o 11. a 13.15 hod. na FS v Brezne
na II. ligu dorastu

ŽP B – Lokomotíva Košice
16. októbra o 11. a 13.30 hod. na FS v Brezne

na I. ligu starších žiakov
ŽP – MŠK Námestovo

15. októbra o 10. a 12. hod. na FŠ vo Valaskej

Róbert Gavenda, jazdec belgické-
ho teamu KDL Landbouwkrediet, 
otvoril slovenskú cyklokrosovú 
sezónu 2011/2012 prvého októbra 
víťazstvom v I. kole Slovenského 
pohára v Podbrezovej, pretekami 
zaradenými i do Svetového pohá-
ra kategórie C 2. V dramatickom 

Cyklokross International Podbrezová
súboji, za medzinárodnej účasti 
cyklistov z piatich krajín, zvíťazil 
v kategórii muži Elite pred českými 
súpermi Petrom Dlaskom (Rubena 
Birell Specialized Team) a Vladimí-
rom Kyzivátom (JOHNSONS CON-
TROL AS MB). Martin Haring z CK 
B. Bystrica skončil na 8. mieste. 
  Ako prvá sa na štart postavila 
kategória žiakov, kde žilinskí prete-
kári Person a Štoček s náskokom 
1:33 minúty predstihli domáceho 
pretekára Matúša Turošíka z CK 
ŽP Šport, a.s. Oddielový kolega 
Slavomír Kujan skončil 4. a Tomáš 
Kapajčík bol 5. Z kadetov zvíťa-
zil český pretekár Honzík Jakub  
(JOHNSON CONTROL AS MB) 
pred domácim pretekárom Pavlom 
Kvietkom (CK ŽP Šport, a.s.) a Mi-
chalom Bušfym (Cyklistický spolok 
Žilina). Z juniorov bol najrýchlej-
ší Karel Pokorný (JOHNSONS 
CONTROL AS MB), 2. bol Šimon 

Vozár (CK ŽP Šport a.s.) a 3. Jiří 
Řehák (JOHNSONS CONTROL 
AS MB). Z domácich cyklistov sa 
darilo aj Ivanovi Schvarcbache-
rovi (5.) a Ondrejovi Glajzovi (7.). 

Medzi ženami zvíťazila Tereza 
Medveďová (CK ŽP Šport, a.s.) s 
náskokom troch minút pred Zuza-
nou Vojtášovou (CK Banská Bys-
trica) a Natáliou Bírovou (TREK 

KCK Oslany). Kategória U23 bola 
doménou českých pretekárov, kde 
zvíťazil Paprstka Tomáš (REMERX 
CYCLING TEAM Kolín) pred Kar-
lom Hníkom (TELENET FIDEA 
CYCLING TEAM) a Radkom Pol-
nickým (Empella Czech Team). 
  Úvodné podujatie prilákalo na 
štart niekoľko zvučných cyklo-
krosových mien - Petr Dlask je 
držiteľom striebornej medaily 
z majstrovstiev sveta z roku 2002, 
Zdenek Mlynář – juniorský majster 
sveta, Tomáš Paprstka – juniorský 
majster sveta 2010 a Karel Hník 
získal v predošlej sezóne bronzovú 
medailu na majstrovstvách sveta 
v kategórii U 23. Róbert Gavenda 
je dvojnásobným majstrom Európy 
z roku 2005 a 2009. V roku 2005, 
vo svojej najúspešnejšej sezóne, 
bol členom Cyklistického klubu ŽP 
Šport, a.s.

(PM)Foto: A. Nociarová

Bilancia mladých karatistov
Po dlhoročnej pauze Karate klub Milana Piliara pri 
MŠK Brezno sa opäť začal zúčastňovať súťažné-
ho kolotoča. Bolo náročné nadviazať na úspechy 
predchádzajúcich rokov, keď v klube mali niekoľkých 
reprezentantov Slovenskej republiky v kumite (Ján 
Lupták, Lukáš Kučerák a Lucia Kováčiková. Lucia je 
minuloročná bronzová medailistka z MS v Portugal-
sku, momentálne trénuje v Banskej Bystrici v klube 
CMK). Do súťaží sa zapojili vo februári v kolách Stre-
doslovenského pohára a následne Slovenského po-
hára - Zuzana Blahútová, Mariana Zlahútová,Lenka 
Ťažká, Peter Čellár,Karin Schvarzbacherová, Tatiana 
Tapajčíková, Samuel Tapajčík, Sandra Pavlovičová, 
Dominik Golian, Pavel Golian, Vladimír Brieda, Jakub 

Kafrík, Ľuboš Husenica, Marian Mirilovič, Jerguš 
Ridzoň, Martina Holubová a klub získal celkovo osem 
bronzových medailí. Vďaka týmto úspechom sa štyria 
(Zuzana Blahútová, Mariana Blahútová, Lenka Ťažká, 
Peter Čellár) nominovali na Majstrovstvá Slovenskej 
republiky do Spišskej Novej Vsi, kde si po náročných 
zápasoch Lenka Ťažká a Peter Čellár vybojovali 4 
miesta. Napriek tomu, že nezískali medailové umiest-
nenie, však za štyri mesiace súťažných skúseností 
dosiahli veľmi pekné výsledky. Mladí pretekári sú 
našou veľkou nádejou breznianskeho a v budúcnosti 
dúfajme, že aj slovenského karate. Držte nám palce 
v novej súťažnej sezóne, ktorá začína v októbri. 

(pj)

 V 4. kole kolkárskych 
súťaží dokázali všetky 
podbrezovské družstvá 
dospelých poraziť svo-
jich súperov. Víťazstvá 
sa zrodili na domácej kolkárni 
v Dome športu ŽP. Áčko si po-
radilo so Slavojom Veľký Šariš 
7:1, rozdielom 284 bodov, B druž-
stvo privítalo doma Vrútky a po 
bojovnom výkone zvíťazilo 5:3, C 
družstvo porazilo Žarnovicu 7:1 
(rozdielom 250 bodov) a potvrdilo, 
že na domácej pôde podávajú 
výborné výsledky, keď aj vo svo-
jom druhom vystúpení prekonali 
hranicu 3400 bodov. Domáce pro-
stredie naplno využili i ženy, ktoré 

si poradili so Zlatými Klasmi 
4:2. Jediní, ktorí ochutnali 
chuť porážky boli dorastenci, 
prehrali v Trstenej 0:4, keď 
domáci zaostali za svojim 

vlastným rekordom kolkárne o je-
diný bod. Dorastenci sa aj vo svo-
jom druhom vystúpení dostali cez 
hranicu 1600 bodov. Najlepším 
hráčom 4. kola Extraligy sa stal 
Vilmoš Zavarko so 676 bodmi, 
druhý najlepší výsledok dosiahol 
Ondrej Kyselica (646), čo je jeho 
tohtoročné maximum. Umiestne-
nie v najlepšej šestke Extraligy si 
vybojovali aj Radoslav Foltín (631) 
a Bystrík Vadovič (626). Vadovič 
sa umiestnil v najlepšej šestke 

kola už po štvrtýkrát za sebou. 
Najlepší výsledok v 1. lige skupina 
východ dosiahol Tomáš Herich 
(596), z dorastencov Tomáš Dziad 
(551). Svoj debut na vonkajších 
dráhach v dorasteneckej lige má 
za sebou Michal Babčan, nastúpil 
v šprinte. Zo žien sa druhýkrát za 
sebou stala najlepšou hráčkou 
Edita Hiadlovská (545).
Priebežné postavenie v tabuľ-
ke: 1. miesto muži A, 4. miesto 
muži, 5. miesto ženy, 1. liga 
východ muži a Dorastenecká 
liga nemajú odohrané všetky 
zápasy, preto nie je priebežná 
tabuľka zostavená.

 (kys)

Seniorské družstvá bodovali  naplno

V Slovenskom pohári v behu do 
vrchu 24. septembra obsadila v ka-
teg. ženy F 35 – 49 ročné: 3. miesto 
Viera Kubacká a zamestnanec ŽP 
Ľuboš Juroš bol v ktg. muži B 40 – 
49 roční na 4. mieste. 

...
Telocvičňa Športového gymnázia 
v Banskej Bystrici a lyžiarske trate 
na Šachtičkách boli prvého októbra 
dejiskom testov CTM a UTM v behu 
na lyžiach, ktorých sa zúčastnili 
i pretekári Oddielu bežeckého ly-
žovania a biatlonu ŽP Šport, a.s. 
Najlepšie z nich v testoch obstál 
Dušan Peťko.

...
Horná Lehota prvého októbra priví-
tala domácich i zahraničných prete-

Z bežeckých 
tratí

károv VII. ročníka Behu obcou Hor-
ná Lehota. Náš oddiel mal zastúpe-
nie v kat. žien 35 – 45 ročných, kde 
3. priečku obsadila Viera Kubacká.

...
Lyžiarske trate v Hybiach boli druhé-
ho októbra dejiskom 30. ročníka 
Behu lyžiarov. Naši biatlonisti v jed-
notlivých kategóriách obsadili – 
z najmladších žiakov bol 7. Adam 
Lofaj, 12. Viktor Papaj, z mladších 
žiakov 2. skončil Dušan Peťko, 
z dorastencov bol 4. Peter Seifert, 
z juniorov 3. Rudolf Michalovský, zo 
žien A si striebro vybojovala Eva Le-

hotská a rovnakú pozíciu si v kateg. 
ženy B vybojovala Viera Kubacká. 

M. Kazár
...

Šiesty ročník Breznianskeho cyk-
lomaratónu JAKI KELLYS biketour 
Brezno sa uskutočnil prvého ok-
tóbra. Na 42 kilometrovej trase Jana 
Dančíková zo ŽP Informatiky skon-
čila na 7. mieste. 

...
88. ročníka medzinárodného mara-
tónu mieru v Košiciach sa 2. októbra 
zúčastnilo vo všetkých kategóriách 
6000 bežcov. V polmaratóne na 
21 kilometrov bola 112. Jana Dan-
číková zo ŽP Informatika s časom 
02:01:25.

M. Kotvan

Pred 13. kolom
Desiate kolo odohralo podbrezovské áčko na domácom 
ihrisku s Myjavou pred vyše tisíckou divákov, ktorí videli 
bezgólové stretnutie po tom, čo obidva tímy preukázali 
minimum gólových šancí. Najväčšie očakávania vkladali 
fanúšikovia do priamych kopov Stojanoviča a Grešku v prvom polčase, 
druhá polovica zápasu aj napriek atraktívnejšiemu futbalu s viacerými 
šancami nezmenila skóre a tak si obaja súperi pripísali na konto po 
jednom bode. Prvého októbra odohrali zápas v Liptovskom Mikuláši, 
kde si už v úvode zápasu zabezpečili bod ľahkým tečom Tubonemi-
ho, ktorý v 14. minúte otvoril skóre zápasu. Po tlaku domáceho tímu 
v druhom polčase vzišiel vyrovnávajúci gól Moravčíka v 63. minúte. V 
domácom zápase, netradične v utorok, s Dubnicou nad Váhom, si ko-
nečne naše áčko vybojovalo plný počet bodov. Do vedenia sa dostalo 
v 26. minúte z Kožičkovej strely k ľavej žrdi, o minútu na to Čekovského 
prihrávku gólovo spracoval Stojanovič. Urban v záverečnej minúte 
prvého polčasu znížil skóre na 2:1. Po zmene strán bolo ešte niekoľko 
vyložených šancí domácich. Hostia pohrozili v závere stretnutia, keď 
sa im po nastrelenom brvne nepodarilo vyrovnať. Po dvoch remízach 
a víťazstve si náš tím pripísal na svoje konto  päť bodov a do trinásteho 
kola vstupuje z tretej priečky druholigovej tabuľky.   (vk)


