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Poukážky na
rehabilitáciu

S prijatím novej filozofie obchodu

vznikla spoločnosť PIPEX INTERNATIONAL AG

   V druhej polovici roku 1994 
postupne prešiel export na 
jedného výhradného zahra-
ničného distribútora - ob-
chodnú spoločnosť PIPEX  
v Miláne. Od okamihu pre-
klenutia na trhy Európske-
ho spoločenstva i do celého 
sveta uplynulo dvadsať ro-
kov a to bola príležitosť stret-
nutia sa vedenia spoločnosti 
s obchodnými partnermi jubi-
lujúcej PIPEX Italia. Predsta-
venstvo Železiarní Podbre-
zová poďakovalo obchod-

   Pred vznikom akciovej spoločnosti (1992) podbrezov-
ské železiarne expedovali vyše 65 percent svojej produk-
cie v rámci medzivládnych dohôd do Sovietskeho zväzu. 
Po transformácii sa východné i vnútrozemské trhy roz-
padli a zákaziek bol nedostatok. Postavenie železiarní si 
vyžiadalo okamžité opatrenia smerujúce k minimalizo-
vaniu strát spôsobených znižovaním výroby. Nevyhnut-
né bolo hľadanie nových teritórií a prijatie novej fi lozofi e 
smerovania obchodu na západ. Vedenie prijalo rozhodnu-
tie, ktoré bolo aj z dnešného pohľadu veľmi predvídavé. 
Dňa 7. októbra 1993 založilo vo švajčiarskom Bieli medzi-
národnú obchodnú spoločnosť PIPEX International AG 
a súčasne vznikla spoločnosť PIPEX Italia. 

ným partnerom za spoluprá-
cu a vyjadrilo presvedčenie, 
že bude dobrá aj v budúc-
nosti. Zároveň vyslovilo že-
lanie, aby naša spoločnosť 
mala aj v nasledujúcich ro-
koch dostatok zákaziek, čo je 
predpoklad plnenia obchod-
ných a fi nančných plánov.
   „Železiarne Podbrezová 
a.s. patria medzi najvýznam-
nejších exportérov Sloven-
skej republiky. Našim cieľom 
je aj do budúcnosti poskyto-
vať svojim odberateľom ma-

ximálnu kvalitu a servis, a 
vďaka tomu dosahovať kon-
kurenčné ceny našich výrob-
kov. Svoju budúcnosť sta-

viame na vlastných obchod-
ných spoločnostiach, čo nám 
dáva garanciu stability a pro-
sperity,“ konštatoval Ing. Vla-

dimír Soták, predseda pred-
stavenstva a generálny ria-
diteľ.

OK

V stredu 13. novembra sme priví-
tali v oceliarni prezidenta SR Iva-
na Gašparoviča. V sprievode Vla-
dimíra Sotáka, predsedu Pred-
stavenstva a generálneho riadi-
teľa ŽP a členov Ľubora Schwar-

Prezident Gašparovič ocenil
nielen význam nových zariadení,
ale aj čas, za ktorý sme to stihli

zbachera, technického riaditeľa a 
Vladimíra Zvaríka, výrobného ria-
diteľa si prišiel pozrieť výsledok 
úsilia všetkých tých, ktorí sa po-
dieľali na rekonštrukcii ZPO a bu-
dovaní nového odprášenia. S veľ-

kým záujmom počúval informá-
cie o priebehu, ale aj význame 
investícií, ktoré skvalitnia vstup-
né polotovary a životné prostre-
die. "Vedel som, že v podbrezov-
ských železiarňach prebieha re-

konštrukcia veľ-
kého významu a 
preto som požia-
dal generálneho 
riaditeľa, aby mi 
ukázal, čo všetko 
sa tu urobilo. Keď 
sa tak dívam oko-
lo seba, vidím, že 
tu nejde len o to, 
aké významné sú 
tieto dve investí-
cie, upútal ma aj 
čas, za ktorý ste 
to stihli. Je to až neuveriteľné. 
Pre mňa je veľkým zadosťučine-
ním, že na Slovensku sú spoloč-
nosti, ktoré sa vlastnou iniciatívou 
dokážu vyrovnať tým najprospe-

rujúcejším svetovým fi rmám, bez 
nejakých veľkých štátnych dotá-
cií. A táto fi rma medzi ne nespor-
ne patrí.“

ok

Foto: A. Nociarová

Pozývame vás na posledný zápas jesennej časti druhej ligy: FO ŽP - MFK Dubnica nad Váhom 30. novembra o 13. hodine na domácom ihrisku
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Osemnásť mesia-
cov od dňa zriadenia 
dcérskej spoločnosti 
Železiarní Podbrezo-
vá - ŽP REHABILITÁ-
CIA, s.r.o., je čas do-
statočný na predbež-
né hodnotenie a pre-
to sme oslovili Ing. 
Máriu NIKLOVÚ, člen-
ku predstavenstva 
a personálnu riaditeľku:
Pani riaditeľka, ako by ste 
stručne charakterizovali posla-
nie tejto spoločnosti?
   - ŽP REHABILITÁCIA, s.r.o., je 
súčasťou širokého spektra čin-
ností v oblasti starostlivosti o 
zdravie našich zamestnancov. 
Jej prínos umocňuje skutočnosť, 
že ide o služby postavené na dl-
horočnej tradí-
cii, stále vyhľa-
dávané a me-
dzi ľuďmi ob-
ľúbené. Rehabilitujú v príjemnom 
prostredí, nedýchajúcom nemoc-
nicou a čo je dôležité, nie ďaleko 
od svojho pracoviska.
   Táto dcérska spoločnosť posky-
tuje starostlivosť o zdravie aj ex-
terným klientom, prioritou však 
ostávajú zamestnanci mater-
skej spoločnosti. V pobočke, kto-
rú má dcérska spoločnosť v Brati-
slave, v priestoroch polyfunkčné-
ho domu Zlatý jeleň na Námestí 
SNP, je činnosť zameraná len na 
laseroterapiu pre externých záu-
jemcov.
Priestory slúžiace spoločnos-
ti ŽP REHABILITÁCIA, s.r.o., 
ešte stále voňajú novotou, sú 
priestranné, moderné, ľudia sa 
v nich dobre cítia. Iste k tomu 
prispieva aj personál. Predsta-

víte nám ho?
   - Odborným garantom pre časť 
rehabilitácie i lasera je MUDr. Má-
ria Kubišová, ktorá zároveň jeden 
deň v týždni - vždy v stredu od 14. 
do 18. hodiny, ordinuje priamo v 
ŽP REHABILITÁCIA. Fyzioterape-
utky sú tri: vedúca Mgr. Eva Kňa-
zovická, Viera Urbanová a Petra 
Medveďová. 
Aké procedúry spoločnosť po-

skytuje?
   - Možno ich rozdeliť 
do dvoch častí. Prvou 
je samotná rehabilitá-
cia, spočívajúca v pale-
te už známych ponúka-
ných procedúr, ako je 
galvanizácia, DD - prú-
dy, Tens - prúdy, elek-
trogymnastika, elektro-
stimulácia, ultrazvuk, 

interferenčné prúdy (endomed), 
hydrogalván, magnetoterapia,  ra-
šelinový termozábal, solux, ošet-
renie bioptronovou lampou. Po-
skytuje aj cielené cvičenia - lie-
čebnú telesnú výchovu, myofas-
ciálne techniky a trakcie. 
Pribudli však už aj nové...
   - Áno a osobitne upozorňujem 
na - SM systém a kineziotaping.  

SM systém je 
zameraný na-
príklad na pre-
venciu a lieč-

bu skoliózy, herniu disku, artró-
zu bedrového kĺbu. Kineziotaping 
spočíva v naliepaní pružných pá-
sok na kožu - účinkuje na preťa-
žené svaly a dochádza tak k uvoľ-
ňovaniu svalového napätia, zlep-
šeniu krvného a lymfatického 
obehu, regenerácii a doliečeniu 
svalov. Uvedené procedúry mož-
no absolvovať na základe odpo-
rúčania odborného lekára a sú 
hradené zo zdravotného poiste-
nia. Ale v prípade, že klient sa pre 
ne rozhodne preventívne, mimo 
lekárskych odporúčaní, je to mož-
né a procedúru hradí v zmysle 
platného cenníka. 
   Druhou oblasťou je využívanie 
laserovej terapie. Je to vysoko-
efektívna forma svetloliečby s vý-
raznými biostimulačnými,  pro-

tibolestivými a protizápalovými 
účinkami na tkanivá. Je možné ju 
úspešne použiť pri liečbe poope-
račných či poúrazových stavov, 
pri štrukturálnych a funkčných po-
ruchách pohybového systému, pri 
bolestiach termoromandibulárne-
ho kĺbu, bolestiach chrbtice, ra-
mena, pri syndróme karpálneho 
tunela, bolestiach a zraneniach 
v oblasti Achillovej šľachy, pri rôz-

nych výronoch a zraneniach pri 
športe. V súčasnej dobe máme 
k dispozícii laser LCT - 1000, kto-
rý je v prevádzke od septembra 
2011 a nový terapeutický laser Li-
ghtForce EX.
Povráva sa o benefi te, ktorý 
pripravilo vedenie spoločnos-
ti pre zamestnancov materskej 
i dcérskych spoločností...
   - Je to novinka a ide o možnosť 
využitia bezplatnej poukážky na 
rehabilitáciu, ktorá je hradená zo 
sociálneho fondu. Je to bonus, 
ktorý pripravil pre zamestnancov 
zamestnávateľ po dohovore so 
ZV OZ KOVO. Musím však upo-
zorniť, že ide o nepeňažné plne-
nie zo sociálneho fondu, ktoré 
podlieha odvodovým a daňovým 
povinnostiam v zmysle platných 
predpisov (za zamestnanca i za-
mestnávateľa). Ak sa zamestna-
nec rozhodne napríklad pre dve 
poukážky v hodnote 10 eur (2 x 
3 minúty ošetrenia laserom alebo 
alternatívne dve vybrané proce-
dúry v rehabilitácii), zaplatí na od-
vodoch a dani 2,99 eur, ktoré mu 
budú zrazené zo mzdy. 
Ako ste už uviedli, niektoré pro-
cedúry je možné absolvovať 
len na odporúčanie lekára, ale 
sú aj také, ktoré tejto povinnos-
ti nepodliehajú. Môžu zamest-
nanci v rámci tohto benefi tu 
absolvovať aj také procedúry?
   - Bez odporúčania lekára je 
v rámci tohto bonusu možné vyu-
žiť ponuku troch procedúr:
   Rašelinový termozábal: tep-
lo pomáha uvoľniť a liečiť unave-
né svalstvo a mäkké tkanivá zvý-
šením lokálneho prekrvenia. Je 
prospešné pri stuhnutosti kĺbov 
spôsobenej osteoartritídou alebo 

predchádzajúcou imobilizáciou. 
Aplikácia tepla má vynikajúce 
účinky pri mnohých chronických 
ochoreniach, ale  blahodarne pô-
sobí aj na relaxáciu celého tela.
Tens prúdy: využívajú sa  pri rôz-
nych nervových či svalových bo-
lestiach, reumatizme mäkkých 
častí, chorobe kĺbov, pri liečbe 
skoliózy, bolesti hlavy a migrén, 
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Ako ste spokojný
so službami?

Rehabilitačné služby našej dcérskej spoločnos-
ti využívajú zamestnanci Železiarní Podbrezová, 
dcérskych spoločností, ale vyhľadávajú ich aj pa-
cienti či záujemcovia o preventívnu liečbu zo širo-
kého okolia. Dnes ľudí s chorobami pohybového 
ústrojenstva pribúda a žiaľ zvyšuje sa ich počet aj 
medzi deťmi. Nazreli sme do čakárne v jedno skoré 
ráno a opýtali sme sa:

Miroslav CENCER ŽP Informatika
   - Chodím na laserovú terapiu, som 
tu druhýkrát. Privítal som túto nad-
štandardnú službu, keďže mám po-
zitívne skúsenosti s jej účinkami. Te-
rapia mi pomáha na uvoľnenie boles-
ti operovanej končatiny, pri výkyvoch 
počasia. Vlani som už takúto terapiu 
absolvoval a bola účinná.

Jarmila OLŠIAKOVÁ, dôchodkyňa, 
Štiavnička
   - Momentálne chodím na magnetoterapiu. 
Už som takúto procedúru absolvovala, ale 
predtým na kolená, teraz si liečim ramená. 
S rehabilitačnými službami som veľmi spo-
kojná, sestričky sú veľmi milé, príjemné a ak 
by som si mala vybrať ísť do nemocnice ale-
bo sem, určite prídem sem. Nemusím vyčká-
vať a je tu navyše veľmi príjemné prostredie.

Ľubica DATKOVÁ, Valalská
   - Ja chodím na rehabilitáciu chrb-
tice. Ja síce pracujem v nemocnici 
v Banskej Bystrici, ale pani doktorka 
Kubišová je moja lekárka a tak som 
sa rozhodla chodiť sem. Je to tu veľ-
mi príjemné, personál je na jednotku 
a prostredie útulné.

Alena GIERTLOVÁ, Štiavnička
   - Na rehabilitáciu do Podbrezovej 
som začala chodiť pred piatimi rokmi 
na odporúčanie nemocničného perso-
nálu. Je to tu všetko perfektné, dob-
re sa tu človek cíti, aj personál je veľ-
mi prívetivý. Som po operácii, rehabili-
táciu potrebujem a verím, že mi to po-
môže.

Mária PAVKOVÁ, Podbrezová
   - Od operácie ľavej ruky chodím 
opakovane na magnet, teplé zábaly 
a cvičenia. Dievčatá sú veľmi ústreto-
vé a cítim sa dobre v tomto príjemnom 
prostredí. Som spokojná aj so systém 
prihlasovania, pre mňa je podstatné, 
že presne dodržiavajú čas objednáv-
ky.

Ing. Milan MAJER, odbor ekono-
mického plánovania
   - Predtým som nikdy na rehabilitáciu 
nechodil, teraz som začal lebo ma bolí 
lakeť. Dostávam elektrické impulzy 
na konkrétny bod, liečbu som si mu-
sel zopakovať a dúfam, že teraz sa to 
zlepší. Dievčatá sú milé a snažia sa 
každému vyjsť v ústrety. Vyhovuje mi 
hlavne to, že sa stredisko nachádza 
blízko môjho pracoviska.  

�  ANKETA  �  ANKETA  � BENEFIT rozširujúci starostlivosť
o zdravie zamestnancov

(Pokrač. na str. 5)

Foto: V. Kúkolová



Hoci ešte do konca 
roka zostáva niekoľ-
ko týždňov, môže-
me hovoriť o plnení 
novoročných pred-
savzatí? Prvým bolo 
zabezpečiť dostatok 
zákaziek a potreb-
né fi nančné výnosy. 
Darí sa vám v tomto 
smere?
   - Na začiatku roka 2013, 
v prvých mesiacoch, sa javila 
situácia spoločnosti veľmi op-
timisticky a dokonca sme zva-
žovali rôzne scenáre, ako by 
sme potenciálne zákazky naje-
fektívnejšie zrealizovali. Vý-

voj v nasledujúcich mesiacoch 
nám však spôsobil opačné sta-
rosti. Pôvodne pozitívny vývoj 
v našom segmente výroby sa 

dostal do krízy, kto-
rá núti našich zákaz-
níkov k ešte dôklad-
nejšiemu zvažova-
niu všetkých investí-
cií. Projekty sa odkla-
dajú, zmluvy zostáva-
jú pred podpisom, aj 
napriek tomu, že zá-
kazníci nás ubezpe-
čovali, že určite pod-

písané budú a akcie realizo-
vať chcú. Táto skutočnosť nám 
spôsobila veľké problémy v zís-
kavaní nových zákaziek. Pre-
to sme už v júni tohto roku pri-
jali opatrenia, ktoré mali jednak 
pomôcť k získavaniu nových 

zákaziek a jednak úsporami pri-
spieť k plneniu hospodárskeho 
výsledku spoločnosti. Násled-
ne sme uskutočnili interný per-

sonálny audit a od októbra fun-
guje fi rma v stave čiastočnej od-
stávky. Znamená to, že pracov-
níci, ktorí nie sú momentálne 
vyťažení, ostávajú doma. Aj na-
priek horeuvedenej pochmúrnej 
skutočnosti pevne veríme, že sa 
spoločnosť na konci tohto roka 
udrží v čiernych číslach.
Ďalším boli konkurencie-
schopné ceny so zreteľom na 
fi nančnú efektívnosť zákaziek. 
Prinášajú opatrenia požado-
vaný efekt?
   - Dôsledné sledovanie ná-
kladov pri realizácii zákaziek 
prinieslo očakávaný výsledok 
a väčšinu zákaziek sa podarilo 
ukončiť, dokonca s lepším vý-
sledkom, ako boli uzatvárané. 
Táto skutočnosť nás teší naj-
mä v odbore vulkanizačných li-
sov, pretože v ňom máme pro-
ces tvorby cien na takej úrov-
ni, že výrobné náklady stanovu-
jeme s minimálnou absolútnou 
odchýlkou a každá úspora na-
vyše je tak dielom mimoriadne-
ho úsilia realizačného tímu.
Jedným z vašich želaní bolo 
upevniť svoje pozície na 
trhu. Máte pocit, že ste v tom-
to smere dosiahli to, čo ste 
predpokladali?
   - Upevnenie a udržanie pozí-
cie na trhu je dlhodobý a nikdy 
nekončiaci proces, počínaj-
úc prezentáciou fi rmy, účas-
ťou v tendroch, úspešnou re-
alizáciou zákaziek a pozáruč-
nými servismi končiac. Mys-

lím si, že v tejto oblasti sme od-
viedli naozaj veľký kus práce, 
hlavne v oblasti realizácie zá-
kaziek. V septembri, v kontra-
hovanom termíne, sme úspeš-
ne dokončili inštaláciu dvad-
saťjeden vulkanizačných lisov 
v Bielorusku a taktiež sme do-
dali pätnásť kusov vulkanizač-
ných lisov pre Mitas v USA  (v 
súčasnosti montujú posledné tri 
kusy). V odbore hydraulických 
lisov sme vlani dodali a v tom-
to roku uviedli do prevádzky, 
lis na voľné kovanie s kapaci-
tou 50 MN v Číne a momentál-
ne dokončievame montáž ko-
vacieho lisu 90 MN a jeho uve-
denie do prevádzky vo fran-
cúzskej  Areve Cresout For-
ge. V odbore valcovní sme sa 
úspešne zhostili letnej moderni-
zácie valcovacej trate v Safi ne 
Vestec a stojíme pred fi nalizá-
ciou  zmlúv na dodávku moder-
nizácie valcovacích Dua, Kvar-
ta a frézovacej linky do Pakis-
tanu. Súčasne sa uchádzame o 
niekoľko zákaziek v Rusku, pre-
biehajú tam výberové konania. 
Zároveň sme pripravili a máme 
v záverečnej fáze prechod na 
nové webové stránky, ktoré 
budú spustené do konca roka 
a mali by rešpektovať súčasný 
trend v tejto oblasti. Mali by byť 
pre návštevníkov prehľadnej-
šie, zaujímavejšie a hlavne by 
im mali uľahčiť kontaktovanie 
na nás s novým dopytom. Sa-
mozrejme, imidž dôveryhodné-
ho a technicky vyspelého do-
dávateľa je základným predpo-
kladom úspechu na trhu. Ďal-
ším, rovnako dôležitým fakto-
rom je u našich zákazníkov do-
pyt po technologických, prípad-
ne potrebe nových kapacít a 

nutnosť investovať. A práve tu 
v súčasnosti čelíme výrazným 
ťažkostiam. Ich príčiny sú vy-
volané trvalým previsom ponu-
ky kapacít nad potrebami trhu 
a pribúdajúca konkurencia vý-
robcov  tg. zariadení z Číny a 
ostatných, doposiaľ tzv. rozvo-
jových krajín. Okrem veľmi dô-
kladného zvažovania nových 
investícií to vedie aj k výraz-
ne nižšej efektivite ponúkaných 
projektov. Ak sa máme v tom-
to náročnom prostredí presa-
diť, musíme okrem vynikajú-
cej technickej úrovne, akcep-
tovateľnej ceny, krátkych do-
dacích lehôt, priniesť zákazní-
kovi ešte niečo navyše. A to je 
vysoká profesionalita, ústreto-
vosť k ich požiadavkám, ocho-
ta počúvať a pripravenosť spo-
lupracovať na nápadoch zákaz-
níka a v neposlednom  rade aj 
„friendly“ prístup. A potom nám 
už stačí len trochu šťastia. Verí-
me, že ho budeme mať aj v blí-
žiacom sa roku 2014, keď nám 
vynahradia svoje tohtoročné 
výpadky, a že po roku budeme 
opäť spolu rekapitulovať, ako 
sa nám podarilo naplniť stano-
vené ciele.                            ok
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Dielenská montáž vulkanizačných lisov pre Mitas USA

S Ing. Milanom Jiraskom, podpredsedom predstavenstva
a generálnym riaditeľom TS Plzeň

O aktuálnej situácii spoločnosti

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Projekt je spolufi nancovaný z európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu SR.

O odprášení hovoríme s generálnym dodávateľom

„Všetci riešili situácie
s veľkým nasadením“

Generálnym dodávateľom rekonštrukcie odprášenia EAF 
a LF pece bola První železárská společnost  Kladno, orga-
nizačná zložka Bratislava. Ing. Jiřího MRÁČKA, PhD, kona-
teľa fi rmy, sme požiadali o rozhovor:
Na úvod, prezradíte 
nám niečo o svojej fi r-
me?
   - Naša spoločnosť 
vznikla v roku 1996 
a nadviazala na tradíciu 
opravárenskej Železnič-
ní dílny, závod Doprava 
Poldi. Zabezpečujeme kompletné 
dodávky investičných celkov, za-
riadenia oceliarne, zariadenia pre 
bane, oceľové konštrukcie a pres-
né CNC obrábanie na zákazku. 
Časť našich zamestnancov tvoria 
bývalí oceliari a strojári, k oceliar-
skemu priemyslu máme tak veľmi 
blízko. Dodávame najmä do čes-
kých, rakúskych a nemeckých oce-
liarní. Spolupracujeme aj s český-
mi spoločnosťami ŽP GROUP, naj-
viac so spoločnosťou ŽP ŽĎAS.
Podieľali ste sa aj na našej re-
konštrukcii odprášenia. Kedy 
ste s tým začali?
   - Prvé myšlienky a prvé rokova-
nia sa začali, myslím, v roku 2008. 

Prebehli prvé stretnutia, 
konzultácie, oboznamo-
vanie sa s pracoviskom, 
prvé návrhy technické-
ho riešenia. Kľúčovým 
bolo vyriešiť varianty 
tak, aby realizácia bola 
jednak fi nančne na op-

timálnej úrovni, ale s podmien-
kou dodržania všetkých paramet-
rov a dodania čo najšpičkovejšie-
ho technického riešenia. 
Ako hodnotíte celý priebeh tejto 
investičnej akcie?
   - Od začiatku sme túto akciu po-
važovali za náročnú. Spolupraco-
vali sme aj s fi rmou ILD SK, spol. 
s r.o., výrobcom a dodávateľom fi l-
tračnej stanice. Počas realizácie 
sa vyskytli rôzne technické problé-
my, ktoré bolo nutné riešiť na mies-
te, ale neboli také závažné, aby ne-
jako ohrozili stavbu. Sme radi, že 
celá akcia dopadla veľmi dobre, 
vrátane rekonštrukcie zariadenia 
plynulého odlievania ocele. 

Ako sa vám spolupracovalo s 
podbrezovskými hutníkmi?
   - Počas celej akcie bolo v Pod-
brezovej cítiť maximálny záujem 
o to, aby tieto akcie dobre dopad-
li. Poďakovanie si zaslúžia všetci 
pracovníci Podbrezovej, vychá-
dzali nám maximálne v ústrety. 
Robilo sa nám s nimi veľmi dob-
re. Tu bolo vidieť, že všetci zúčast-
není, ako na ZPO, tak aj na odprá-
šení, riešili situácie s veľkým nasa-
dením, boli tu dňom i nocou.
Možno konštatovať, že ste s rea-

lizáciou spokojný?
   - Podstatné je, aby bol spokoj-
ný investor. Ja však chcem po-
ďakovať za spoluprácu všetkým, 
ktorí sa na rekonštrukcii podieľali 

a Železiarňam Podbrezová  a ich 
všetkým spoločnostiam želám 
veľa úspechov. Dúfam v spoluprá-
cu aj v budúcnosti. 

O. Kleinová

Foto: A. Nociarová



PODBREZOVAN 23/2013STRANA 4

PONUKA PRE VÁS



PODBREZOVAN 23/2013 STRANA 5

Centrum pomoci detskej onkoló-
gie SVETIELKO NÁDEJE pri Kli-
nike pediatrickej onkológie a he-
matológie v Detskej fakultnej ne-
mocnici s poliklinikou v Banskej 
Bystrici, od roku 2002 prináša 
úľavu a rozptýlenie chorým de-
ťom a podáva pomocnú ruku v 
dobrej viere nájsť zabudnutú ra-
dosť a pokoj v duši, ktoré sa de-
ťom stratili pod ťarchou ochore-
nia. Mladý virtuóz, hráč na akor-
deón a fi nalista súťaže Sloven-
sko má talent Michal Červienka 
vytvoril v Banskej Bystrici tradí-
ciu benefi čných koncertov. Dňa 
6. novembra 2013 sa v Štátnej 
opere v Banskej Bystrici usku-
točnil 7. benefi čný koncert pre 
pacientov Kliniky pediatrickej on-
kológie a hematológie v Detskej 
fakultnej nemocnici s poliklini-
kou v Banskej Bystrici, z ktoré-
ho výnos je venovaný na pod-
poru projektov Svetielka nádeje. 
pediatrickej onkológie a hemato-
lógie v Detskej fakultnej nemoc-
nici s poliklinikou v Banskej Bys-

   V duchu pestrofarebných 
kostýmov a masiek sa odohrá-
val Deň masiek (29. októbra) v 
Súkromnom gymnáziu a Súk-
romnej strednej odbornej škole 
hutníckej Železiarní Podbrezo-
vá. Naši žiaci aj učitelia si kaž-
dý rok koncom októbra nasa-
dia originálne masky a kostý-
my a celá  škola je potom plná 
smiechu, humoru, zábavy aj 
hravosti.
   Aj tento rok sa súťažilo medzi 
triedami v rôznych súťažiach, 
ako napríklad Activity, prekáž-
ková dráha, stavanie puzzle, 
takisto sme otestovali zručnosť 
našich žiakov v športových dis-
ciplínach ako sú šípky a triafa-
nie fl oorballovej loptičky fl oor-
balovou hokejkou do terča.
   Po absolvovaní všetkých sú-
ťaží sme vyhlásili najlepšiu 
ženskú a mužskú masku a tri 
najlepšie učiteľské masky. Naj-
lepšiu ženskú masku vyhrala 

Dňa 9. novembra 2013 sa uskutočnili voľby do samosprávnych krajov. 
Vo voľbách bolo 5 932 okrskov, zapísaných 897 536 oprávnených vo-
ličov a celková volebná účasť predstavovala 20,11 percenta. Občania, 
ktorí prišli voliť, odovzdali 897 161 obálok, 375 svoju obálku neodovzda-
lo. Počet platných hlasov bol 849 101. Banskobystrický samosprávny 
kraj dosiahol najvyššiu účasť voličov, predstavovala 24,59 percenta a 
najnižšiu účasť dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj 17,37 percenta. 
   V Brezne kandidáti na župana dostali 10 918 hlasov, vyhral Vladi-
mír Maňka, ktorý dostal 4 515 hlasov (41,35 percenta) a prekvapujú-
co na druhom mieste skončil Marian Kotleba, ktorého volilo 3 741 ob-
čanov (34,26 percenta). Tretí skončil Ľudovít Kaník, ktorý získal 1 397 
hlasov (12,79 percenta). Z tohto volebného obvodu nás budú v parla-
mente VÚC zastupovať Eva Wolframová (3 233 hlasov), Jaroslav De-
mian (2 766), Jozef Tokár (2 288), Ján Račák (2 075) a Slavomír Pô-
biš (2 071). 
   Tri samosprávne kraje zvolili svojich županov – v Trenčianskom kra-
ji zvíťazil Jaroslav Baška, v Žilinskom kraji svoju pozíciu obhájil Juraj 
Blanár a tretím víťazom volieb predsedu kraja je Peter Chudík v Pre-
šovskom kraji. 
   V piatich krajoch sa bude konať druhé kolo volieb 23. novembra 2013, 
keďže miestni kandidáti na predsedov krajov nezískali viac ako 50 per-
cent odovzdaných hlasov. V Bratislavskom kraji sa v druhom kole stret-
ne Pavol Frešo a Monika Flašíková – Beňová, v Trnavskom kraji Tibor 
Mikuš a Jézsef Berényi, v Nitrianskom kraji Milan Belica a Tomáš Gal-
bavý a v Banskobystrickom kraji, bude bojovať o post župana Vladimír 
Maňka a Marian Kotleba.                                                                  (VK)

Bude aj druhé kolo

7. benefičný koncert

Na podporu Svetielka nádeje

trici. V programe vystúpili aj Jaro-
slav Dvorský, tenor, Adam Strá-
ňavský, klavír, Robert Ragan kon-
trabas a Faber Dance School. 
Odzneli skladby Astora Piazzo-
lu, Richarda Galliana, Giacoma 

Pucciniho, väčšinou v netradič-
nej úprave. Vďaka špičkovým 
umelcom mal tento koncert vy-
sokú umeleckú úroveň. Poduja-
tie podporili aj Železiarne Pod-
brezová.                               O.K.

Tradíciu týchto koncertov vytvoril mladý virtuóz M. Červienka

Študenti sa zabávali

žiačka 1. H triedy Anna Mária 
Ridzoňová ako „Mušketierka“. 
Najlepšiu mužskú masku vy-
hral žiak 2. H triedy Adam Kvie-
tok. V kategórii Najlepšie uči-
teľské masky triumfovali Mgr. 
Štefan Fedor ako „Ježiš“, Mgr. 
Martina Roľková ako „červe-
ná krvinka“ a Mgr. Erika Gécio-
vá ako „žabka“. Najväčší počet 
masiek mala trieda 1. H.
   Po skončení sme sa presu-
nuli do Domu kultúry Železiarní 
Podbrezová, kde sa uskutočni-
lo privítanie prvákov v študent-
skom stave – kabu (imatriku-
lácie). O kultúrny program sa 
postarala školská kapela, kto-
rej koncert mal medzi žiakmi 
oboch škôl veľký ohlas. 
   Po vystúpení kapely sme pri-
šli na rad my, „Žiacka školská 
rada“. Pre našich prvákov sme 
mali pripravené rôzne úlohy. 
Nebolo to nič strašné a mys-
lím si, že prváci boli veľmi spo-

kojní. Po skončení „kabu“ sme 
sa presunuli domov, kde sme 
sa pripravovali na halloween-
sku „párty“, ktorá sa konala na 
počesť prvákov. Zúčastnilo sa 
jej stopätnásť študentov oboch 
našich škôl. Akcia sa konala 
opäť v Dome kultúry ŽP. Štu-
dentom sa na „párty“ veľmi pá-
čilo a s touto akciou boli spo-
kojní.
   Všetci sa už teraz tešíme na 
ďalšie akcie, ktoré budú v bu-
dúcnosti zorganizované naši-
mi školami.

Sandra Andrišeková
(III.G)

rôznych artrózach a pod. Zlepšu-
jú krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, 
tlmia zápalovú aktivitu, bolesť 
a uľahčujú úpravu pohybových 
funkcií.
Magnetoterapia: má hojivý, re-
generačný, protizápalový, anti-
reumatický účinok, protibolesti-
vý a protiopuchový účinok. Vyu-
žíva sa pri liečbe zlomenín, špor-
tových zranení, migréne, boles-
ti hlavy, bolesti krížov, neuralgie, 
detskej mozgovej obrny, Parkin-
sonovej chorobe, skleróze, ocho-
rení svalov, reume, artritíde, ar-
tróze, skleróze a mnohých iných 
ťažkostiach. Uvedené procedú-
ry je možné využiť po konzultá-
cii s fyzioterapeutkou nášho za-
riadenia (objednávky telefonicky 
– (645) 2954. Cena jednej proce-
dúry je 5 eur, čo predstavuje hod-
notu jednej poukážky zo sociálne-
ho fondu.
Bude možné danú poukážku 
využiť aj na laseroterapiu?
   - Samozrejme, podmienkou 
je však absolvovať vyšetrenie 
u MUDr. M. Kubišovej (je bez-
platné), resp. mať písomné od-
porúčanie na absolvovanie lase-
ra od iného odborného lekára. Na 
ošetrenie k MUDr. M. Kubišovej  
je možné objednať sa telefonic-
ky – (645) 2954. Jedna poukáž-
ka umožní trojminútové ošetrenie 

BENEFIT rozširujúci starostlivosť
o zdravie zamestnancov

(Dokonč. zo str. 2) laserom.
Čo má urobiť záujemca o po-
ukážku?
   - Najprv si objedná procedú-
ry na tel. čísle (645) 2954 (za-
mestnancom ŽP budú poskyto-
vané dva dni v týždni - v ponde-
lok a štvrtok, v čase od 14. do 15. 
hod., v prípade veľkého záujmu 
tento čas samozrejme rozšírime 
a budeme vás informovať). Pou-
kážku si vyzdvihne v ŽP a.s. - od-
bore práce a miezd - starý závod, 
budova personálneho úseku - te-
lefón (645) 2942 a „zaplatí“ ňou 
za ošetrenie, na ktoré sa objed-
nal.

Akékoľvek bližšie informácie 
sú vám pripravení poskytnúť:
za ŽP Rehabilitácia, s.r.o.:
I. Strezenická, 645 2954
za ŽP a.s.: L. Beraxová - Ppam, 
645 2942  alebo ich nájdete na 
www.zprehabilitacia.sk

Čo dodáte na záver?
  - Som presvedčená, že táto po-
nuka bude dostatočne využívaná 
a pomôže pri riešení zdravotných 
problémov mnohých našich spo-
lupracovníkov. Budeme takto  po-
kračovať aj v budúcom roku a ve-
rím, že počet zamestnancov, kto-
rých odozva bude kladná, sa 
bude zvyšovať. 

ok

Foto: V. Kúkolová
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Jedálny lístok 18. - 24. 11. 2013 Jedálny lístok 25. 11. - 1. 12. 2013

Zdravie máš len jedno
Také označenie si ľan vyslúžil preto, 
lebo v dávnych časoch mal mnohoraké 
využitie: slúžil ako potrava, na výrobu 
plátna i ako výborný liek. Dnes sú vše-
obecne známe jeho účinky pri zvyšo-
vaní činnosti čriev, odstraňovaní záp-
chy alebo zastavení hnačky, pri zápa-
le žalúdka a žalúdočných vredov. Me-
nej sa už vie o jeho blahodarnom pôso-
bení proti rakovine.

Tajomstvo účinku
   Ľanové semeno je zložené zo 42 per-
cent tukov a 28 percent vlákniny, je vyni-
kajúcim zdrojom omega-3 mastnej kyse-
liny, lignanov a vlákniny. Všetky tieto tri 

Ľanové semeno - zázračná zbraň
zložky sú dôležité a spoločne prispieva-
jú k zachovaniu zdravia. Ľanový olej ob-
sahuje dve esenciálne polonenasýtené 
mastné kyseliny, ktoré si telo človeka nie 
je schopné samo vyprodukovať a podob-
ne ako vitamíny a minerály ich môže zís-
kať iba prostredníctvom stravy. Ako väčši-
na rastlinných olejov, ľanový olej obsahu-

je esenciálnu linolovú kyselinu (omega-6), 
ktorá je nevyhnutná na prežitie. Na roz-
diel od väčšiny ostatných olejov obsahu-
je najväčšie množstvo ďalšej esenciálnej 
mastnej kyseliny - alfa-linolénovú kyselinu 
(ALA). Ide o východiskovú rodičovskú zlú-
čeninu všetkých omega-3 mastných ky-
selín, ktoré sú nevyhnutne dôležité nielen 

pre zachovanie zdravia, ale života vôbec. 
Telo si z nich časť premení na blahodar-
né prostaglandíny, ktoré sú schopné za-
bíjať nádorové bunky. Nedostatok ALA (čo 
je typické pre západný - nezdravý spôsob 
stravovania), zodpovedá za tvorbu škodli-
vých enzýmov tzv. oxydáz, ktoré indukujú 
rast nádoru a sú príčinou mnohých chro-
nických porúch. Lignany sú najvýznam-
nejšia zložka šupiek ľanového semena a 
ľanové semeno je ich najbohatším potra-
vinovým zdrojov. Obsahuje ich 100 - ná-
sobne väčšie množstvo v porovnaní s 
akoukoľvek inou rastlinnou potravou. Len-
že pri lisovaní sa zhruba 98 percent ligna-
nov odstráni. Niektorí výrobcovia lignany 
vracajú späť do oleja, ale mnohí nie. Kon-
trolujte preto etikety - najzdravšie je užíva-
nie oleja, do ktorého boli lignany opäť vrá-
tené. Patria do rodiny fytochemikálií, ktoré 
v súčasnosti pútajú pozornosť mnohých 
výskumníkov. Lignany okrem antioxidač-
ných účinkov významne ovplyvňujú me-
tabolizmus a funkciu hormónu estrogénu. 
Účinkujú v tele ako slabé estrogény a pô-
sobia proti silnejšiemu estrogénu vlastné-
ho tela. Črevné baktérie premieňajú ligna-
ny na enterolaktón a enterodiol, ktoré sa 
absorbujú cez črevnú stenu a putujú k tka-
nivám a do krvi. Naväzujú sa na hormo-
nálne receptory v prsných, ale aj vo va-
ječníkových a maternicových bunkách, a 
tak znižujú nadmerný účinok ľudského es-
trogénu. Zistilo sa, že dostatočná hladina 
enterolaktónu v krvi znižuje riziko rakoviny 
prsníka. Napríklad Dr. Lillian Thompsono-
vá z University of Toronto skúmala ženy s 
čerstvo určenou diagnózou rakoviny prs-
níka. Tieto ženy potom denne dostávali 
rozomleté ľanové semená (25 g). Medzi 
diagnózou a operáciou ubehli v priemere 
asi tri týždne a výsledok bol nad očakáva-
nie. Pri operácii, keď lekári nádor odstrá-
nili, zistili, že sa výrazne zmenšil. Vlák-
nina takisto plní významnú úlohu pri ob-
medzovaní rizika rakoviny. Viaže škodli-
vé chemikálie - karcinogény, ktoré vďaka 
nej vylúčime skôr, ako ich stihneme prijať 
do orgánov tela a poškodiť si ich. Okrem 
toho vláknina vytvára v črevách priaznivé 
prostredie pre užitočnú bakteriálnu fl óru. 
Navyše sa pôsobením črevných enzýmov 
a mikróbov rozloží na mastné kyseliny s 
krátkym reťazcom, ktoré majú protirakovi-
nový účinok.

Ľanové semeno proti rakovine
   Jeden z veľmi dôležitých a ďalekosiah-
lych medicínskych objavov 20. storočia 
urobila v roku 1951 nemecká biochemička 
Dr. Johanna Budwigová, PhD., patriaca 
medzi významné európske autority v ob-
lasti tukov a výživy. Doktorka Budwigová 
pozorne študovala vzorky krvi svojich pa-
cientov a hľadala súvzťažnosť medzi kva-
litou u chorých a zdravých ľudí. Po pre-
študovaní tisícok krvných vzoriek objavila 
rozdiel spočívajúci v tom, že zdraví ľudia 
mali v krvi vyšší obsah tukov omega-3 ako 
chorí, nevyhnutných pre správnu činnosť 
organizmu. Začala teda hľadať najlepšiu 
cestu ako získať tuky omega - 3, ktoré by 
sa vhodne rozpúšťali v ľudskom organiz-
me. Po mnohých experimentoch zistila, 
že vynikajúcim zdrojom tukov typu ome-
ga - 3 sú drobučké semienka ľanu. Avšak 
iba ľanový olej chránený pred teplom a 
oxidáciou vyvolanou kyslíkom a svetlom 
sa ukázal ako dostatočne neporušený, 
aby skutočne prospieval ľudskému zdra-
viu. Nesprávne získané a skladované ole-
je rýchle zožltnú a potom ľudskému zdra-
viu, naopak, škodia. Doktorka Budwigová 
ďalej zistila, že vážne chorí pacienti na ra-

kovinu, na rozdiel od zdravých, mali v krvi 
nedostatok niektorých dôležitých esen-
ciálnych látok nazývaných fosfatidy a li-
poproteíny. Ak však tieto prírodné zložky 
podávala svojim pacientom počas troch 
mesiacov, nádory u nich postupne ustúpi-
li, slabosť a anémia sa stratila a obnovila 
sa im životná energia.

Prírodná cesta
   Symptómy rakoviny, aj dysfunkcie pe-
čene a diabetes 2. typu sa zmiernili. Dok-
torka Budwigová potom objavila prírodnú 
cestu, ako možno ľuďom čo najvhodnej-
šie dodať esenciálne zložky, nevyhnutne 
potrebné ako súčasť každodennej stra-
vy. Jednoducho konzumáciou kombiná-
cie dvoch prírodných chutných potravín 
- cottage cheese a ľanový olej (semeno), 
ktorými možno rakovine nielen predchá-
dzať, ale v mnohých prípadoch ju aj vy-
liečiť. Diéta doktorky Budwigovej po viac 
ako desiatich rokoch klinickej aplikácie 
pomohla tisícom ľudí, ba dokázalo sa, že 
bola úspešná i tam, kde ortodoxný spô-
sob liečby zlyhal. Po oboznámení sa s 
dosiahnutými liečebnými úspechmi dok-
torky Budwigovej sa mnohí vedci po ce-
lom svete začali zaujímať a študovať účin-
ky ľanového oleja. Výsledky veľkého poč-
tu výskumov uskutočnených v 90. rokoch 
minulého storočia boli pôsobivé. Liečebné 
úspechy doktorky Budwigovej, ktoré sú 
výborne zdokumentované, skvelo obstáli 
aj pri skúške pred opozičnou konvenčnou 
lekárskou inštitúciou. Mnoho vynikajúcich 
lekárov a odborníkov na výživu dnes krá-
ča v jej šľapajách.

Ľanové semeno každodenné
   Po uvedení blahodarných účinkov ľa-
nového semena predpokladáme, že urči-
te naň každý dostane chuť. Aby sme ho 
však správne užívali, uvádzame niekoľko 
praktických rád.
Príprava a použitie:
   Protirakovinové látky ľanového seme-
na sa nachádzajú nielen v šupe, ale aj vo 
vnútri semien, preto ich treba pomlieť (v 
kávovom alebo makovom mlynčeku) a 
ihneď konzumovať. Pozor - semená ne-
meľte do zásoby. Účinok sa dostavuje 
len v surovom stave - bez tepelnej úpra-
vy (pre iné liečebné účely sa semeno po-
užíva v celku a po zaliatí studenou alebo 
horúcou vodou).
Ľanové semeno (olej) sa vždy musí jesť 
spolu s potravinami bohatými na bielkovi-
ny, ktoré obsahujú síru (syry, orechy, cibu-
ľa, pór, cesnak, pažítka). Najlepšia kombi-
nácia je ľanové semeno a cottage chee-
se, tvaroh či jogurt. Prečo? Tuky budú vo 
vode rozpustné iba vtedy, ak sa zlúčia s 
bielkovinami, čím sa zvýši ich vstrebateľ-
nosť. Ak sa toto neuskutoční, mnohé ži-
votne dôležité funkcie sa oslabia, ba až 
poškodia. Na prvom mieste poklesne zá-
sobovanie organizmu dostatočným množ-
stvom kyslíka. Liečebná kúra trvá tri me-
siace. V priebehu ďalších troch týždňov 
postupne znížime dávku na jednu poliev-
kovú lyžicu denne. Preventívna dávka je 
trvalo denne jedna polievková lyžica.
   K akejkoľvek diéte je nevyhnutné ne-
zabúdať hojne, avšak nie nasilu, prijímať 
tekutiny - vodu, urologické/ľadvinové čaje 
(list brezy previsnutej, praslička roľná, zla-
tobyľ obyčajná, žihľava, stavikrv vtáčí...), 
zelený čaj - všetko nesladené, alebo len 
s medom. Keď sa rakovinové bunky roz-
padávajú, uvoľňujú sa toxické látky, ktoré 
je potrebné odvádzať z tela von. Preto je 
nevyhnutné súčasne užívať cviklovú šťa-
vu (3 cvikly, 2 karotky, 1 zeler, 1 zemiak 
veľkosti slep. vajca, 1 petržlen). Priebeh a 
výsledok kúry podporíme úplným vylúče-
ním cukru a živočíšnych tukov, obmedze-
ním príjmu mäsa na minimum a súčas-
ným stravovaním sa podľa zásad oddele-
nej stravy, ktorá odľahčí trávenie a má aj 
ďalšie liečebné a protirakovinové účinky.

K. Horáková

Pondelok
Polievky: terchovská, pečivo
paradajková s ryžou, pečivo

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina

Klužská kapusta
Windsorský šalát, pečivo

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Zemiak. knedličky čučoriedkové so strúhankou

Bageta Apetito
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: prešporská, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo 

Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát

Vypráž. treska plnená brokolicou a syrom,
zem., šalát

Šalát rančerský, pečivo
Morč. prsia s mrkvou, šalát z čínskej kapusty 

s ananásom
Škoricové osie hniezda, kakao

Bageta Gurmán
Pečené kačacie stehno, pečivo

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Bravčové stehno záhradnícke, slov. ryža, šalát

Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Racio šalát, pečivo
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát

Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka,
kakao

Celozrnná bageta syrová
Ovocný balíček

 Štvrtok
Polievky: morčacia, pečivo

šurdica, pečivo
Hovädzí guláš znojemský, ryža, šalát

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Zvolenské údené mäso s fazuľou, chlieb

Šalát cestovinový s kapiou a salámou
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Zapekané palacinky s tvarohom

Bageta s pikantným mäsom
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Polievky: hŕstková, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Vypráž. kurací rezeň furmanský, zem. kaša, 

uhorka
Hovädzie fi lé kopaničiarske, tarhoňa, šalát
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou

Horehronský syrový šalát, pečivo
Bravčové mäso dusené s kelom

Šúľance s makom
Bageta moravská
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: kapustová s údeným mäsom, pečivo

Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi,
ryža, šalát

Bravčové stehno hamburské, knedľa
Bageta s kuracím mäsom

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Bravčový perkelt, cestovina

Bageta salámová so šalátom

Pondelok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo

bulharská, pečivo
Bravčový segedínsky guľáš, knedľa

Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát
Tofu na kantónsky spôsob, zemiaky, šalát

Študentský šalát, pečivo
Kondičkový tanier

Makový závin s jablkami, kakao
Bageta moravská
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

francúzska, pečivo
Vyprážaná ryba, zemiakový šalát s majonézou

Hovädzí guľáš maďarský, cestovina
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka

Lipský šalát so špargľou, pečivo
Kuracie stehno na záhradnícky spôsob

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Bageta Apetito

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Streda

Polievky: údeninová, pečivo
sedliacka, pečivo

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža,
kompót

Bravčové stehno hutnícke, knedľa
Važecká pochúťka, zemiakové placky

Pekinský šalát so šunkou, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka

Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Celozrnná bageta syrová

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: hrachová so salámou, pečivo
pohronská, pečivo

Morčacie soté na zelenine, tarhoňa, šalát
Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša,

šalát
Pizza s údeným mäsom

Grécky šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Hanácke koláče, kakao
Bageta s kuracím mäsom

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Piatok

Polievky: slovenská hubová, pečivo
karfi olová, pečivo

Pečené kačacie stehno, červená kapusta,
knedľa

Bravčový rezeň prírodný, ryža, šalát
Dusená zelenina na masle, volské oko,

zemiaky
Lahôdkový šalát, pečivo

Kuracie prsia s brokolicou a mandľami,
zeleninová obloha

Šišky s džemom, kakao
Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Goralská pochúťka, cestovina
Bravčová krkovička na cesnaku, zemiaková 

kaša, cvikla
Bageta s pikantným mäsom

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát

Bageta šampiňónová so šunkou



Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracov-
níkom, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim drahým synom, manželom a otcom

Dušanom UHRÍKOM
z Podbrezovej. 

Ďakujeme aj za kvetinové dary a pre-
javy sústrasti, ktorými ste sa pokúša-
li zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Dňa 3. novembra uplynulo štrnásť ro-
kov odvtedy, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a kolega

Ing. Roman WEISENPACHER
S láskou spomína smútiaca rodina

...
“Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel 
a navždy zostane v ich spomienkach.“
So smútkom v srdci si 18. novembra pripomenieme  
nedožité 90. narodeniny nášho drahé-
ho manžela, otca, starého a prastaré-
ho otca

Štefana SÁRKU z Bystrej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéry a syn s rodinami

...
„Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky čo 
pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti 
otecko za všetkých nás.“
Dňa 29. novembra uplynú  štyri roky odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Juraj KOHÚTIK
z Dolnej Lehoty. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, deti s rodinami, súrodenci a ostat-
ná rodina

...
„Môžeš, keď chceš.“
Dňa 21. novembra si pripomenieme 
prvé výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný syn, brat, vnuk, spolu-
žiak a kamarát

Ľuboš ZIKMUND z Brezna.
S láskou spomíname

Spomienky
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Odišli do dôchodku

Inzertná služba

v októbri

novembrovým

Spoločnosť I.TRAN, s.r.o. Turzovka
si Vás dovoľuje pozvať

na predaj oblečenia

za zvýhodnené ceny 
pre zamestnancov 

Železiarní Podbrezová a.s.,
ktorý sa uskutoční dňa

20. novembra 2013
od 10. do 17. hod.

v telocvični na Štiavničke

Sortiment nových
modelov sezóny 

Jeseň / Zima - 2013 / 2014:
• termooblečenie letné a zimné (nátelníky, tielka, spodky) 

pre deti a dospelých,
• dámske luxusné tričká,
• čiapky, šály, rukavice pre deti a dospelých,
• termočiapky, termočelenky.
Ďalej: robíme aj individuálnu a kolektívnu objednávku oso-
bitne pre športovcov a športové kluby.
Kvalita výrobkov je potvrdená viacerými získanými oce-
neniami a certifikátom Oeko – Tex® Standard 100 číslo 
62058.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Predajňa záhradkárskych potrieb na Čer-
pacej stanici Podbrezová 
vám ponúka:
- vianočné stromčeky,
- rôzne dekorácie
  a vianočné ozdoby,
- adventné vence,
- dekoračné svietidlá...
Ale aj lopaty, zhrňovače, metly a iné po-
treby na odpratávanie snehu.

   Tí, ktorí sa vyznajú do fut-
balu, poznajú slangový výraz 
„malá domov“ a vedia, že to 
je taktika hry, kedy hráč pri-
hrá loptu svojmu brankárovi. 

Objektívom I. Kardhordovej

do predčasného starobného dôchodku
Daniel FUJDIAR

do starobného dôchodku
Miroslav NEMČOK.

V mene vedenia Železiarní Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života prajeme veľa slneč-

ných dní.

Pracovné jubileá

40-ročné
Miroslav LÁMER
Anna STAŠKOVÁ

35-ročné
Jana KORTÁNOVÁ

Magdaléna REČLOVÁ
Ing. Mária SLOBODNÍKOVÁ

30-ročné
Dagmar BÍLLA
Pavol KOŠTIAL
Mária PAVKOVÁ

Rudolf PREDAJŇA
Peter STRAKA

25-ročné
Janka GÁLOVÁ

Emil PEŤKO

Životné jubileá
Pavol BERČÍK
Peter KAJČÍK

Zuzana KOVÁČOVÁ
Eva KURČÍKOVÁ
Vladimír PETRÍK

Miroslav ZÁZRIVEC
Ing. Ján BELKO
Peter HÔRČIK
Ľubomír ISKRA

Katarína JUHANIAKOVÁ
Ľudmila KAZÁROVÁ

Edita SCHWARZBACHEROVÁ
Ľubica TRAJTEĽOVÁ

Branislav TREPÁČ
Ing. Ivan ULBRICHT
Ing. Jozef HAŠAN

� 16. novembra o 17. hod. do MDK Brezno na festival 
heligonkárov z celého Slovenska „PODSTAVEKOVA 
HELIGÓNKA. 
� 22. – 24. novembra do Čierneho Balogu na 12. roč-
ník podujatia „KATARÍNSKE DNI ČIERNOBALOCKEJ 
KULTÚRY,“ v ktorom sa predstavia „handeľské“  talenty 
a na oslavy 80. výročia založenia FS Kýčera.
� 23. novembra o 19. hod. do MDK Brezno na premiéru 
divadelnej inscenácie „STAROBA“, v podaní Divadel-
ného súboru Jána Chalupku. 
� 23. novembra o 8. hod. na Šumiac na tradičnú ho-
rehronskú zabíjačku „KATARÍNSKA ZABÍJAČKA“.
� 24. novembra o 16. hod. do KD Valaská na vystúpenie 
spevokolov Lipka a Tisovec v rámci „VALAŠTIANSKEJ 
KULTÚRNEJ JESENE“. 
� 28. – 30. novembra na námestie v Brezne na 525. roč-
ník tradičného „ONDREJSKÉHO JARMOKU“.

Predám nepoužitý strešný nosič 
na FABIU a vysokohorské, takmer 
nové topánky, MAMMUT Monoli-
ght – GTX č. UK 9,5 - US 10,5. 
Cena 100 eur (pôvodne 270).
Kontakt: 0903 527 619

Poďakovanie

Pozývame vás

Dve hodiny smiechu a zábavy

Malá domov v DK ŽP

O stratégii bolo vlastne celé 
divadelné predstavenie s 
rovnomenným názvom, kto-
ré pritiahlo 8. novembra do 
Domu kultúry ŽP milovníkov 

kultúry, ale aj našich futbalo-
vých reprezentantov rôznych 
vekových skupín. Dej komé-
die v réžii Juraja Nvotu, bol 
o rozhodujúcom futbalovom 

zápase medzi „Blavanom“ a 
„Starpakom“. Scénou bolo 
improvizované futbalové ih-
risko, na ktorom sa pohybo-

vali piati herci. Ady 
Hajdu v úlohe kapitá-
na pred dôchodkom, 
zálohy a riaditeľa klu-
bu, Michaela Čobejo-
vá v úlohe rozhodky-
ne, ale aj reportérky, 
Peter Bathyány, tré-
ner a hráči Jakub Ru-
žička, obrana a ma-
jiteľ klubu, a Lukáš 
Dóza, útočník, bran-
kár a manažér. Spo-
ločne pätica zastúpi-
la dve futbalové jede-
nástky, aj s realizač-
ným tímom.
  Po dlhom čase 
mohli diváci vidieť v 
Podbrezovej diva-
delné predstavenie 
a toto netradičné pre-
vedenie s vynikajúci-
mi hereckými výkon-
mi, príliš reálnym de-
jom a plné komických 
situácií, prinieslo dve 

hodiny zábavy a smiechu, 
pre niektorých možno aj tro-
chu nostalgie.

O. Kleinová

SKRÁŠLITE SI

SVOJ DOMOV

PRED VIANOCAMI
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   Hostia od prvých minút potvrdzo-
vali svoje kvality a domácich zatla-
čili na ich polovicu. Už v 7. minú-
te nepríjemný center M. Pančíka 
na dvakrát skrotil brankár Raška. 
V závere prvej štvrťhodiny due-
lu vystrelil spoza šestnástky Pe-
rez a jeho strela skončila na hor-
nej sieti Balážovej brány. V 18. mi-
núte Snitkova bomba z pravej stra-
ny rozvlnila domácu sieť, žiaľ iba 
z bočnej strany. O päť minút nato 
podnikli Zemplínčania krídelnú ak-

   V nedeľu, 10. novembra 2013 Cyklistický 
klub ŽP Šport, a.s., usporiadal 8. kolo Slo-
venského pohára v cyklokrose. V elitnej ka-
tegórii mužov boli tieto preteky zaradené do 
Svetového pohára UCI kategórie C2. 
Výsledky v jednotlivých kategóriách:
- starší žiaci: 1. Furdan Michal (Outsiterz 
Novatec), 2. Adam Foltán (MŠK Žiar nad Hro-
nom), 3. Andrej Antal (TJ Slávia ŠG Trenčín), 
- žiačky – kadetky: 1. Radka Rabatinová (CK 
ŽP Šport, a.s.), 2. Tereza Kurnická (CYS Žili-
na), 3. Dominika Turócziová (Unitrek Bike Team 
Poprad), 4. Natália Glajzová (CK ŽP Šport, 
a.s.),
- kadeti: 1. Tomáš Kapajčík (ŽP Šport, a.s.),  
2. Adrián Foltán (MŠK Žiar nad Hronom), 3. Da-
vid Klátik (CK Olympik Trnava). Ďalší pretekári 

Cyklistického klubu ŽP Šport, a.s., Podbrezová: 
6. Slavomír Kujan, 11. Daniel Rajčok, 17. Ma-
túš Turošík  a 19. Jakub Somora, 
- juniori: 1. Matej Ulík (CK Banská Bystrica), 2. 
Pavol Kvietok (CK ŽP Šport, a.s.), 3. Kristián 
Zimány (MŠK Žiar nad Hronom),
- ženy: 1. Tereza Medveďová (CK ŽP Šport, 
a.s.), 2. Zuzana Vojtášová a 3. Lívia Hanesová 
(obidve z CK Banská Bystrica),
- muži U 23: zvíťazil Šimon Vozár (CK ŽP 
Šport, a.s.), ktorý v elitnej katégorii mužov ob-
sadil 9. miesto, 2. Mateusz Grabis (Poľsko), 3. 
Ondrej Glajza (Trek KCK Oslany),
- muži elite:  zvíťazil Martin Haring (CK Ban-
ská Bystrica), 2. Róbert Gavenda (Dukla Tren-
čín), 3. Filip Adel (KC Hlinsko).

(pm)

Ste spokojný s umiestnením 
a výkonmi hráčov v prvej polo-
vici súťaže?
- Počas prípravy na tento premié-
rový ročník našej Juniorky bolo 
ťažké odhadnúť kvalitu a predpo-
kladať umiestnenie. Ja 
osobne nie som spo-
kojný s počtom zís-
kaných bodov, preto-
že sme hrali až osem 
zápasov v domácom 
prostredí a zvíťazili 
sme len v piatich. Naj-
lepší výkon sme po-
dali v zápase v Det-
ve, najslabší pri remí-
ze doma s Veľkým Krtíšom. Zimu-
jeme na 3. mieste s malým odstu-
pom za Zvolenom a Žarnovicou, 
ale na jar hráme až osem zápa-
sov vonku a len päť doma. Mladí 
hráči v dorasteneckom veku si za-
tiaľ len zvykali na seniorskú súťaž, 
ich výkonnosť bola nestabilná, ale 
badateľné sa už zlepšujú.
Ktorí hráči sa stali piliermi 
tímu?
- Jednoznačne sú to Očenáš, Mózer 
a Vaštík, patria k najstarším, aj keď 
len 20-ročným hráčom. Odohra-
li všetky zápasy, pokiaľ boli zdraví, 
a boli vodcami tímu. Je samozrej-
mé, že dôležití boli všetci hráči z A 
- mužstva, ďalší však nastúpili maxi-
málne len v 2-3 zápasoch.
Na čo budete klásť hlavný dô-
raz v zimnej príprave? Kde 
bude prebiehať?
- Zimná príprava prebehne v do-
mácom prostredí, využijeme hlav-
ne umelý trávnik na Skalici, ako aj 
halu a posilňovňu v súkromných 
školách Železiarní Podbrezová v 
Lopeji. Tréningový proces hráčov 
U-19 a juniorky bude zorganizova-
ný  ako pre jedno družstvo s vyu-
žitím skupinových tréningov. Viesť 
ich budem spolu s ďalšími tréner-
mi - Dubínym a Hrošom. Príprav-
né zápasy budeme hrať samostat-
ne, aby boli všetci hráči kádra pri-
pravení na jarnú časť aj po hernej 
stránke.
Čím chcete prekvapiť hneď 
v druhej polovici súťaže? 
- Predpokladám, že naši mladí 
hráči urobili za pol roka väčší vý-
konnostný krok vpred ako ich sú-
peri a to vďaka oveľa lepšiemu 

tréningovému procesu v podbre-
zovskom klube. To by mala byť 
naša výhoda na jar. Uvidíme, ako 
budú vyzerať zápasy na súpero-
vých trávnikoch z hľadiska mimo 
futbalových vplyvov, hlavne keď 

sa bude blížiť záver 
súťaže. Hlavne v tých-
to zápasoch bude dô-
ležité v akom poč-
te nám prídu pomôcť 
hráči A - tímu. Pre-
to držím Áčku palce, 
nech sú pokojne na 
prvom mieste a nech 
hráčov obchádzajú 
zdravotné problémy.

Trinástym hráčom sú diváci. 
Vytvorili vám v Brezne dobrú 
atmosféru?
- Diváci v Brezne si postupne našli 
cestu na náš štadión a myslím, že 
to bude stále lepšie. Hráči nie sú 
z dorastu zvyknutí na početnejšiu 
kulisu. Predsa len, aj keď je 1. do-
rastenecká liga na vyššej úrovni  v 
zápasoch krajských mužských sú-
ťaží je neporovnateľne búrlivejšia 
atmosféra.
Vaše želanie pre Juniorku?
- Nech všetkých hráčov obchá-
dzajú zranenia a nech tento ročník 
dohráme tak, aby Juniorka získa-
la väčšiu vážnosť v povedomí fa-
núšikov a aj v klube. Nech v bu-
dúcej sezóne pôsobí v tomto tíme 
viac hráčov, ktorí už prešli našim 
dorastom. Je potrebné to doriešiť 
organizačne, ale aj ekonomicky.
Posledná otázka sa týka vášho 
syna, reprezentanta SR 19. 
Ako vnímate jeho zaradenie 
a úspešné účinkovanie v repre-
zentácii? 
- Som  samozrejme hrdý na svojho 
syna, tak ako každý otec a teším 
sa z jeho úspechov. Viedol som ho 
k futbalu od malička, obidvaja sme 
prispôsobili naše životy tomu, aby 
sa stal futbalistom. Prešiel všetký-
mi mládežníckymi kategóriami slo-
venskej reprezentácie, odohral 
už 27 zápasov za Slovensko. Vo 
veku 18. rokov má asi 20 štartov 
medzi mužmi v 2. lige a v Sloven-
skom pohári. Teraz má pred sebou 
najťažšie kroky, na jar ho čaká ma-
turita a vo futbale sa musí výraz-
nejšie presadiť medzi mužmi.

(vk)

   Extraligové družstvá mužov vo 
8. kole kolkárskych súťaží využi-
li naplno domáce prostredie a pri-
písali si plný bodový zisk. A-tím, v 
zostave s dorastencom Balcom,  
porazil svojho súpera z Trstenej 
(8:0), B-družstvo si víťazne zmera-
lo sily so Sučanmi (5:3) a udržalo 
si 2. miesto v extraligovej tabuľky. 
Ženy prehrali na dráhach vedúce-
ho celku (6:0). V zápase si vytvori-
la nové osobné maximum Domini-
ka Skalošová (567 bodov). C druž-
stvo doma okúsilo druhýkrát v se-
zóne chuť porážky po tesnej pre-
hre so Žarnovicou, ktorá dosiahla 

Extraligisti bodovali naplno
svoje klubové maximum. D - druž-
stvo prehralo na domácich dráhach 
s Jelšavou (1:7) a dorastenci, po 
výbornom výkone v Šariši, si vybo-
jovali osobné maximá - Štefančík 
609 a Babčan 581. 
   Vilmoš Zavarko vytvoril najvyšší 
tohtoročný výkon slovenskej Extra-
ligy výkonom 724, Róbert Ernje-
ši (666), Milan Tomka (658), Ivan 
Čech (649). Z B družstva mali  naj-
lepší výsledok dvaja hráči Ondrej 
Kyselica a Bystrík Vadovič (zhodne 

po 641), v C-tíme najlepší výsledok 
dosiahol Pavel Paulečko (608) a z 
dorastencov sa osobnými maxima-
mi predviedli Marek Štefančík a Mi-
chal Babčan. 

Extraliga muži 
KO ŽP A -  ŠKK Trstená 8:0 
3881:3416 
Zostava a body: I. Čech 649, M. 
Tomka 658, V. Zavarko 724, R. Bal-
co 564, R. Ernješi 666, T. Pašiak, 
620.
KO ŽP B - Tatran Sučany  5:3 

3662:3607
Zostava a body: O. Kyselica 641, 
B. Vadovič 641, R. Kürty 579, T. 
Dilský 604, M. Kozák 600, E. Kuna 
597.

Extraliga ženy 
Tatran Sučany -  KO ŽP 6:0 
2281:2103
Zostava a body: D. Kyselicová 
553, I. Vańková 480, D. Skalošová 
567, K. Diabelková 503.

1. liga muži 
KO ŽP C – MTK Žarnovica 3:5 

3483:3504 
Zostava a body: T. Herich 586, T. 
Dziad 570, Ľ. Svitek 592, P. Pau-
lečko 608, M. Štefančík 555, J. Pet-
ráš 572.
MKK Jelšava – KO ŽP D 7:1 
3389:3311   
Zostava a body: M. Mihok 565, P. 
Pôbiš 563, J. Poliak 500, Ľ. Figu-
ra 552, D. Móc 552, J. Kvietok 579.

Dorastenecká liga 
Slavoj Veľký Šariš – KO ŽP 1:3 
1669:1729
Zostava a body: M. Štefančík 609, 
M. Babčan 581, M. Ďuricová 501, 
R. Balco 539.                          (kys)

MFK Zemplín Michalovce - FO ŽP 1:0 (1:0)
Góly: 23´ Smrek. ŽK: Obert, Podhorín, Kovaľ - Minčič, Greško, Kochan. Pred 2 420 divákmi roz-
hodovali Chmura - Hrčka, Ádám. ŽP Šport: Baláž - Snitka, Kupčík, Minčič, Greško-Pančík M., 
Podio, Kochan, Pančík J. (85´ Harvilko) - Gerec (75´ Kožička), Vaščák (85´ Tubonemi)

ciu, Kunca odcentroval do hosťu-
júceho pokutového územia, lop-
ta sa dostala až k voľnému Smre-
kovi, ktorý číhal na zadnej  žrdi a 
vkĺzačkou otvoril skóre (1:0). V 37. 
minúte unikol J. Pančík, ktorý však 
vo výhodnej pozícii nezakončil, 
keďže mu v tom zabránil výborný 
obranný zákrok Sedláka. Krátko 
na to, po centri Greška, opäť skú-
šal J. Pančík, ale jeho slabú strelu 
k žrdi chytil Raška. V druhom pol-
čase sa hostia snažili jednogólové 

manko zmazať a mali prevahu, na 
druhej strane sa domáci viac stiah-
li do defenzívy a čakali na svoju 
príležitosť. Tá prišla v 55. minúte, 
keď po pravej strane prenikol Kun-
ca, prihral Hamuľakovi, no ten mi-
nul Balážovu bránu. V 59. minúte 
Vaščák vysunul Gereca, ktorý ľa-
vačkou v nájazde namieril iba do 
spojnice Raškovej brány. V záve-
re rozhodca udelil niekoľko žltých 
kariet, domáci si už víťazstvo ne-
nechali ujsť.

8. kolo Slovenského pohára
v cyklokrose v Podbrezovej

Premiéru zvládli
Nový tím, vytvorený vo Futbalovom oddiele ŽP Šport, má 
prvú jeseň úspešne za sebou. O účinkovaní Juniorky v  
IV. lige juh a ďalších cieľoch hovoríme s trénerom Júliu-
som Szöke:


