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OD DNES DRŽTE PALCE NAŠIM OLYMPIONIKOM V PEKINGU

   So spomínanou spoločnos−
ťou rokovalo naše vedenie už
takmer rok a 23. júla došlo  ku
konečnému odkúpeniu väčši−
nového podielu tejto rentabilnej
spoločnosti.
   Skupina vznikla v roku 1944
v Barcelone a v roku 1975 sa

Rozširujeme výrobu na juh Európy
  V zasadačke riaditeľskej budovy sa 30. júla stretli zástupcovia vedenia akciovej spoloč−
nosti Železiarní Podbrezová, aby novinárom predstavili novú akvizíciu. Tlačová konfe−
rencia popredného zamestnávateľa na strednom Slovensku vzbudila pozornosť  noviná−
rov, ktorí sa mohli presvedčiť, že Železiarne Podbrezová urobili ďalší krok k upevneniu
svojej pozície na trhu. Informácie o rozšírení podnikateľských aktivít  poskytli − predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták, podpredseda predstavenstva a
ekonomický riaditeľ Ing. Marian Kurčík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ Ing. Vladi−
mír Zvarík, ktorých doplnil Ing. Drahomír Ďurčenka z odboru ekonomického plánovania,
budúci člen manažmentu novej akvizície, ktorou sa odkúpením 65 percentného podielu
stala španielska spoločnosť Transformaciones Metalúrgicas, s.a. (TRANSMESA). Akcio−
vá spoločnosť Železiarne Podbrezová sa zároveň stali aj vlastníkmi 82 percentného po−
dielu akcií dcérskej spoločnosti TAP Tubos de Acero de presición, S.L.

presťahovala do Premiá de
Mar, súčasného sídla na pred−
mestí španielskej metropoly. V
roku 1998 postavila novú tová−
reň v San Ramone. V súčas−
nosti v nej pracuje 179 stálych
zamestnancov. Využívajú aj
služby pracovných agentúr,

prostredníctvom ktorých dnes
v spoločnosti pracuje 16 do−
časných zamestnancov. Špa−
nielska spoločnosť rozšíri port−
fólio výrobkov ŽP Group v ob−
lasti výroby presných za stu−
dená ťahaných oceľových rúr
priemeru od 4 do 100 milimet−

rov, s hrúbkou steny 0,5 až 10
milimetrov, vo výrobných dĺž−
kach 4 až 12 metrov. Techno−
lógia spoločnosti umožňuje
dodávky vo forme zvitkov v dĺž−
kach 60 − 400 m.
   Skupina počas svojho pôso−
benia na hutníckom trhu získa−
la spokojných zákazníkov v
USA, Francúzsku, Egypte, Por−
tugalsku, Nemecku, ako aj na
domácom trhu, v automobilo−
vom a zbrojárskom priemysle,
vo výrobe motocyklov, poľno−
hospodárskych strojov, domá−
cich spotrebičov a prostredníc−
tvom veľkoobchodu aj v ďalších

odvetviach. Prvou našou reali−
zovanou investíciou, po vstupe
do spoločnosti, bol  podpis
zmluvy o kúpe nehnuteľnosti od
spoločnosti TAGEM. Uvedená
nehnuteľnosť predstavuje auto−
matizovaný sklad hotovej výro−
by so súčasnou kapacitou 5
000 ton, v Premiá de Dalt,
vzdialený približne jeden a pol
kilometra od Premiá de Mar. V
krátkom čase uvažujeme s jeho
využitím v rámci distribučnej
siete ŽP GROUP, čo prispeje k
zlepšeniu logistiky predaja na−
šich výrobkov na okolitých tr−
hoch.                   M. Jančovič

Transformaciones Metalúrgicas, s.a. (TRANSMESA), na predmestí Barcelony.

Z podpisu zmluvy

Letné prázdniny

ešte neskončili

Dochádzkový systém
ako nástroj riadenia

(Pokrač. na 3. str.)
Foto: M. Jančovič

   Rozšírenie funkcionality do−
chádzkového systému sa za−
čalo realizovať už v roku
2007, prvou etapou. V de−
cembri bola vykonaná úpra−
va jeho funkčnosti, implemen−
tácia turniketov v novom a
starom závode,
rozšírenie počtu čí−
tacích zariadení a
výmena identif i−
kačných kariet za−
mestnancov za
m u l t i f u n k č n é ,
umožňujúce bez−
hotovostný platob−
ný styk v kantínach
nielen na stravu, ale aj na
doplnkový sortiment, ktorý
zamestnávateľ úveruje v prie−
behu mesiaca. Po ukončení
prvej etapy, s platnosťou od
1. januára, bolo vydané Roz−
hodnutie č. 3/2008 predsedu
Predstavenstva ŽP a.s. –
odovzdanie vyššej verzie do−
chádzkového systému ŽP
a.s., do testovacej prevádz−
ky. Za Železiarne Podbrezo−
vá a.s. a za ŽP Informatika

bol menovaný riadiaci a rea−
lizačný tím, ktorý zabezpečo−
val plnenie úloh stanovených
v tomto rozhodnutí.
   Testovanie nových kariet a
novoinštalovaných čítacích
zariadení prebiehalo v mesia−

coch január až ma−
rec 2008. Počas
neho musela byť
do systému zapra−
covaná zmena
aplikačnej logiky, z
dôvodov určenia
všetkých možných
variantov pri pre−
chode cez čítacie

zariadenia a turnikety, na zá−
klade poznatkov z testovania
a pripomienok jednotlivých
útvarov.
   Základnou myšlienkou tes−
tovania rozšíreného dochádz−
kového systému bolo, aby
sme v spolupráci s odborný−
mi útvarmi našli vhodné ča−
sové limity pre prechody za−
mestnancov tak, aby mali
dostatok času na očistu, ale
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Žrebujeme v každom čísle
2. Otázka: V koľkých vyhotoveniach sa
vyskytuje na euromene hologram?

Kupón č. 2

Odpoveď: ......................................................

Meno a priezvisko: .......................................

Útvar: ..............................................................

Kontakt: ..........................................................

Máte doma počítač a využívate aj internet?

   Venujete pozornosť eurovým
bankovkám a minciam v obcho−
de alebo v reštaurácii v zahrani−
čí? Mali ste vždy istotu, že prija−
té bankovky sú pravé? Táto
otázka sa stáva stále aktuálnej−
šou  a v prípade zavedenia eura
na Slovensku v roku 2009 sa
nás bude bytostne dotýkať.
     Hoci pri výrobe papiera a tla−
čí eurových bankoviek boli pou−
žité viaceré ochranné prvky, fal−
šovateľom stačil krátky čas
na to, aby postupne za−
čali dávať do obehu stá−
le kvalitnejšie falzifikáty
eurových bankoviek.
Kým v začiatkoch boli
zaradené do 3. skupiny
nebezpečnosti, v súčas−
nosti sa stále viac objavujú  aj
falzifikáty v 2. stupni nebezpeč−
nosti.
     Takže, na čo sa treba zame−
rať pri eurových bankovkách,
aby ste mali istotu, že v rukách
držíte pravú bankovku?
   Medzi ochranné prvky, ktoré
môžete skontrolovať bez použi−
tia špeciálnych prístrojov, čiže
len hmatom alebo zrakom, pat−
ria:
− papier používaný na bankovky
sa vďaka bavlneným vláknam a
ostatným nevyhnutným príme−
siam vyznačuje vysokou pev−
nosťou a ohybnosťou.  Doteraz
sme sa pri rôznych menách
stretávali s bielou, prípadne
smotanovou farbou papiera.
Všimli ste si, že pri eurových
bankovkách má papier pri kaž−
dej nominálnej hodnote iný fa−
rebný odtieň korešpondujúci s
farbou, ktorou je vytlačený hlav−
ný obrazec? Doteraz zachytené
falzifikáty sa vyznačujú horšou
kvalitou papiera a nedodržaním
jeho farebnosti,
− z tlačových techník si najľahšie
hmatom, ako vystupujúce linky z
plochy papiera, overíme tlač z
hĺbky (hĺbkotlač), ktorou sú vy−

AKO SPOZNÁTE, ŽE EUROBANKOVKA
NIE JE FALZIFIKÁT?

Eva VENGEROVÁ, zvarovňa
rúr veľkých priemerov
   − Máme doma počítač, aj in−
ternet. Dcéra študuje, počítač
využíva hlavne ona, ale nieke−
dy si sadám k internetu aj ja a
hľadám rôzne zaujímavosti.

Našu rubriku o euromene čítate už desať mesiacov a z va−
šich ohlasov je zrejmé, že aj zaujala. Rozhodli sme sa pre−
to pripraviť na uvedenú tému aj čitateľskú súťaž. V každom
z nasledujúcich čísel novín nájdete súťažnú otázku, na kto−
rú pošlete svoju odpoveď do desiatich dní od vydania čísla.
Po každom kole bude víťaz odmenený vecnou cenou a na
záver, v decembri, vyžrebovanému riešiteľovi všetkých kôl
venuje hlavnú cenu Ing. Marian Kurčík, podpredseda Pred−
stavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s.
V 1. kole správne odpovedali tí, ktorí uviedli, že  euro−
mena má sedem bankoviek. Cenu, ktorú venoval riaditeľ
ŽP Gastro servis−u Jozef Krella, si víťaz žrebovania
Matej Maškara z Edu môže  prevziať v redakcii.

tlačené jazykové mutácie ECB,
hlavný obrazec, a na 200 EUR a
500 EUR linky pre slabozrakých.
Na falzifikátoch je táto technika
nahradená tlačou z plochy (of−
set), farebnou fotokopírkou ale−
bo je nekvalitne napodobnená
(niektoré falzifikáty 2. stupňa ne−
bezpečnosti), a preto  nahmata−
nie vystupujúcich liniek nie je
možné alebo len slabo roz−
poznateľné,

−  v kupóne sa nachádza−
jú dva viditeľné vodozna−
ky. Ak bankovku podrží−
me proti svetlu – stupňový
motív okna alebo brány
súvisiaci s tlačeným ob−
razcom a vysoko svetlá
nominálna hodnota. Tretí

vodoznak, najmenej viditeľný,  je
umiestnený v potlačenej časti
bankovky a tvoria ho striedajúce
sa svetlé a tmavé,  rôzne široké
stĺpce. Kvalita napodobenia vo−
doznakov na falzifikátoch sa stá−
le zlepšuje – pri 2. stupni nebez−
pečnosti sú v niektorých typoch
vodoznaky celkom kvalitne  na−
podobené.
−  ochranný prúžok, obsahujú−
ci mikrotest EURO a príslušnú
nominálnu hodnotu, je celý za−
budovaný do papiera.  O jeho
prítomnosti sa môžeme pre−
svedčiť priehľadom proti svetlu.
Falšovatelia zvládli jeho napodo−
benie na celkom dobrej úrovni,
−  sútlačová  značka  sa nachá−
dza v hornej časti kupónu a prvý
pohľad pripomína nedokončený
obrazec. V priehľade proti svet−
lu  sa však linky  z prednej a zad−
nej strany bankovky spoja a vy−
tvoria číselnú nominálnu hodno−
tu. Hoci sa tento ochranný prvok
javí ako jednoduchý, vo väčšine
prípadov majú falšovatelia veľký
problém dosiahnuť stopercentnú
presnosť vzájomného doplnenia
liniek na prednej a zadnej strane,
−  hologram  sa na eurových
bankovkách nachádza v dvoch

vyhotoveniach − ako prúžok na
nomináloch 5, 10, 20 EUR (na
každom nominále má prúžok iné
okraje), alebo ako medailón na
vyšších nomináloch − 50, 100,
200 a 500 EUR (tvar medailónu
je rôzny na každom nominále).
Na hologramoch sa na fareb−
nom podklade nachádza zobra−
zená nominálna hodnota, znak
eura a na medailónových holo−
gramoch aj  motív okna alebo
brány, ktorý je na bankovke vy−
tlačený, o čom sa môžeme pre−
svedčiť otáčaním  bankovky a
tým menením uhla dopadu svet−
la na hologram. Kvalita falšova−
ných hologramov sa rýchlo zlep−
šuje. Falzifikáty, zaradené do 2.
stupňa nebezpečnosti,  mali už
na hologramovej fólii nasnímané

obrazce nominálnej hodnoty,
znak eura a aj okná alebo brány
− našťastie nie vo veľmi vysokej
kvalite,
−  opticky variabilná farba je
použitá pri nomináloch 50, 100,
200 a 500 EUR, na zadnej stra−
ne bankovky. Pri zmene uhla
dopadu svetla na bankovku sa

farba nomi−
nálu mení z
purpurovo −
fialovej na
olivovozele−
nú. Pri eu−
r ó p s k y c h
m e n á c h
t e n t o
o c h r a n n ý
prvok dlho
odolával fal−
šovateľom,
po zavedení

Milan REZSÖFI,
oceliareň
   − Samozrejme, počítač je už
súčasťou nášho života. Dcéra
žije na Kréte, internet využíva−
me hlavne na komunikáciu s
ňou, čítam správy...

Rastislav PROŠOVSKÝ,
energetika
   − Počítač mám doma už zo
päť rokov. Aj internet mám,
používam ho dosť často, slúži
mi najmä na získavanie zaují−
mavých informácií zo sveta.

Ján SLABEJ, odbor obrany
a ochrany
   − Mám počítač asi pol roka, vyu−
žívame ho všetci. Cez internet čí−
tam aktuálne správy zo sveta, na−
chádzam rôzne zaujímavosti, in−
ternet banking zatiaľ nevyužívam.

Ing. Silvia CHOUTKOVÁ, od−
bor ekonomických informá−
cií a rozborov
   − Ja robím s počítačom v práci a tak
doma už len nevyhnutné úkony, ako je
zaplatenie účtov..., a potom už sadám
k počítaču len s deťmi pre zábavu.

eura sa falšovatelia snažia
zvládnuť aj tento ochranný pr−
vok. Preto si treba zapamätať
farebnú kombináciu zmeny fa−
rieb,
−  irizujúci pruh sa nachádza
na zadnej strane a len na niž−
ších nomináloch – 5, 10 a 20
EUR. Je lepšie viditeľný pri na−
kláňaní  bankovky, keď sa v
pruhu dajú  rozoznať označenia
nominálnej hodnoty a znak
eura. Vzhľadom na to, že je to
nenápadný ochranný prvok,
často nie je napodobený, príp. v
horšej kvalite,
− umiestnenie mikrotextov zá−
visí od nominálnej hodnoty. Na
každej bankovke sú použité tak
na prednej strane, ako aj na
zadnej strane. Kvalita napodo−
benia je najmä pri 2. stupni veľ−
mi dobrá.
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VÝROBNÁ
OBLASŤ

   Oceliareň svoje výrobné
mesačné úlohy nesplnila.  Aj
v tomto mesiaci pokračoval
zvýšený dopyt po plynulo od−
lievaných oceľových blokoch
zo strany externým odberate−
ľov. Po zhodnotení aktuál−
nych zásob valcovne bezšví−
kových rúr bol ku koncu me−
siaca dodatočne zaradený
ďalší profil, ktorý ukrojil z čis−
tého pracovného času a spô−
sobil nepatrné manko vo vý−
robe. Uvedeným opatrením
boli vytvorené podmienky pre
termínové splnenie dodávok
pre externého odberateľa a
zoptimalizované aktuálne zá−
soby vsádzky pre túto pre−
vádzkareň. Zároveň boli vy−
tvorené podmienky pre pravi−
delnú nakládku hotových vý−
robkov, najmä na začiatku
augusta.
   Vo valcovni bezšvíkových
rúr boli v júli výrobné úlohy v
distribučnej výrobe splnené,
dokonca i mierne prekročené.
Prispelo k tomu zníženie pre−
stojov valcovacej trate, ktoré
bolo druhé najnižšie v tomto
roku. Menej sa nám už darilo
v plnení plánovaných úloh na−
kládky, ktorá nebola splnená
o niekoľko desiatok ton. V po−
sledných  mesiacoch  pociťu−
jeme nižší záujem o kotlové
rúry, preto v priebehu júla do−
šlo k zmene pracovného reži−
mu  na kotlovej linke,  a to z
nepretržitého, na päťdňový
trojzmenný. Pevne  veríme,
že ide len o prechodné obdo−
bie, a že v nasledujúcich me−
siacoch požiadavky  narastú
a  umožnia plne využiť výrob−
nú kapacitu kotlovej linky.
   Vo zvarovni rúr veľkých
priemerov boli v minulom me−
siaci  plánované úlohy výroby
splnené, do splnenia úloh na−
kládky chýbalo len niekoľko
ton. Aj v júli sme vo zvýšenej
miere pokračovali v práci vo
výkonoch, expedične a aj fak−
turačne budú zrealizované v
priebehu augusta. Dosiahnu−

BILANCIA JÚLOVÝCH VÝSLEDKOV
Júlom sa rok 2008 preklopil do svojej druhej polovice. Letné mesiace sú už tradične,
v podmienkach našej akciovej spoločnosti, využívané na  vykonanie stredných a
generálnych opráv technologických zariadení v jednotlivých výrobných prevádzkar−
ňach.  Podľa plánu opráv boli v minulom mesiaci vykonané stredné opravy technolo−
gického zariadenia v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr, na rozhraní  júla −
augusta boli vykonané stredné opravy na zariadení v ťahárni rúr – výroba I, a v tomto
mesiaci nás čakajú stredné opravy v oceliarni. Plánovanie stredných opráv si vynu−
cuje životnosť niektorých technologických zariadení, ako aj obmedzenie dodávok z
dôvodu čerpania dovoleniek u našich odberateľov.

tá hodnota vo výkonoch zlep−
šuje ekonomické výsledky
prevádzkarne a zároveň
umožňuje optimálnejšie  vyu−
žitie súčasných výrobných
kapacít prevádzkarne.
   V ťahárni rúr bola v júli veľ−
mi dobrá situácia v odbyte
bezšvíkových ťahaných rúr,
čo sa odrazilo na dosiahnu−
tých výsledkoch − výrobné
úlohy boli prekročené. Hlav−
ným  dôvodom prekročenia
bolo zvýšenie čistého pracov−
ného času v dielni I., ktoré
vzniklo z  posunutia začiatku
strednej opravy o tri pracovné
dni. Posunutie strednej opra−
vy bolo vynútené  neskoršou

dodávkou chladiaceho kaná−
la žíhacej pece č.7, ktorá je
najdôležitejšou akciou  stred−
nej opravy.  Horšia situácia
bola v plnení úloh nakládky,
plánované úlohy neboli splne−
né a  sklady hotovej výroby
narástli. Dôvodom nesplnenia
nakládky bolo, že už ku kon−
cu júla sa začali prejavovať
obmedzenia z dôvodu čerpa−
nia dovoleniek u našich za−
hraničných odberateľov, ktoré
budú kulminovať práve v au−
guste. Priaznivá situácia po−
kračovala  v odbyte oblúkov a
redukcií. Plánované výrobné
úlohy boli splnené, do splne−
nia úloh nakládky chýbalo se−

dem ton.
   Nepriaznivá  situácia naďa−
lej pokračovala v komodite
zváraných rúr malých prieme−
rov, úlohy výroby a nakládky
splnené neboli. Požiadavky
boli nízke, podstatná časť vý−
roby bola pozváraná už v júni,
preto  bola operatívne do pra−
covného režimu vsunutá týž−
denná oprava  a inšpekčná
kontrola technologického za−
riadenia, a následne dvojtýž−
dňová odstávka linky zvára−
ných rúr. Časť zamestnancov
čerpala dovolenky, iní vypo−
máhali na finalizačných ope−
ráciách v ťahárni rúr.
   V hutníckej druhovýrobe ne−

dosiahol počet zákaziek vo
všetkých druhoch výrobkov,
plánované zámery. Preto bolo
nutné pristúpiť k nariadeniu týž−
dennej celoprevádzkovej do−
volenky. Výrobné úlohy  a úlo−
hy nakládky v týchto druhoch
výrobkov splnené neboli.

EKONOMICKÁ
OBLASŤ

   V priebehu júla sa úroveň
ceny šrotu znižovala, ale  do−
pady zaznamenáme až v au−
guste. Aj zvyšovanie  predaj−
ných cien sa v júli prejavilo
len čiastočne a ich výraznej−
šie navýšenie predpokladáme
v auguste a septembri.
   Júl,  z posudzovania plnenia
výrobných úloh v hmotnost−
ných ukazovateľoch v jednot−
livých prevádzkarňach,  bol
dobrým mesiacom. Vplyvom
postupného nárastu predaj−
ných cien výrobkov bude do−
siahnutá najvyššia mesačná
hodnota výroby tovaru, avšak
naďalej, z dôvodu nepriazni−
vého vývoja nákupných cien,
očakávame za júl prevádzko−
vý výsledok − stratu. Počet
augustových  zákaziek je v
najväčších výrobných pre−
vádzkarňach naplnený v súla−
de s finančným plánom, me−
nej zákaziek máme len v
ťahárni rúr a v hutníckej dru−
hovýrobe, v komodite zvára−
ných rúr malých priemerov. Z
titulu skrátenia strednej opra−
vy oceliarne, plánujeme vy−
robiť viac ocele a zmazať vý−
robné manko z predchádzajú−
cich mesiacov.
   K plneniu vytýčených
úloh prajeme celému kolek−
tívu akciovej spoločnosti
pevné zdravie a pracovnú
pohodu. Tým, ktorí nastu−
pujú na dovolenku, jej prí−
jemné prežitie a dokonalé
zotavenie a načerpanie do−
statku nových síl.

Ing.  Anton MOJŽIŠ,
asistent VR ŽP  a.s.
Ing. Milan MAJER,

vedúci odboru
ekonomického

plánovania

Dochádzkový systém
ako nástroj riadenia

(Dokonč. zo str. 1)

Foto: A. Nociarová

zároveň v maximálne možnej
miere využívali produktívne
pracovný čas. K tomu ale po−
trebujeme, aby kontrolný me−
chanizmus fungoval a jednot−
liví „cachujúci“ využívali infor−
mácie, ktoré poskytuje do−
chádzkový systém na kontro−
lu dochádzky.
   Po zhodnotení mesiacov
apríl – júl 2008 môžem kon−
štatovať, že jednotlivé odbor−
né útvary nespolupracovali pri
testovaní dostatočne a vôbec
nevyužívali možnosť porovná−
vania prechodov na pracovis−
ku a cez vrátnicu. Práve ana−
lýza týchto údajov, spolu s
priamym kontrolovaním pre−

chodov na pracovisku, môže
priniesť žiadané údaje, ktoré
potrebujeme pre nastavenie
limitov. V súčasnosti už
máme k dispozícii možnosť,
ktorá vznikla ako požiadavka
z testovania, aby bol navede−
ný limit priamo na zamestnan−
ca, nie iba útvar. To zname−
ná, že dokážeme riešiť indivi−
duálne potreby. Aká je však
skutočnosť? Celoplošné žia−
dosti o čas na očistu vo výš−
ke 10 minút určite nesvedčia
o tom, že po útvaroch boli ro−
bené analýzy potrieb týchto
časov. Keby tomu tak bolo,
predpokladali by sme výstup
požiadaviek po útvaroch nie
uniformný, ale v rôznom roz−

medzí od 0 do 10 minút, prí−
padne i viac ako 10 minút,
kde je na to naozaj dôvod. Ak
si v dochádzkovom systéme
vyberieme zamestnancov,
ktorí potrebujú 10 minút na
očistu, kvôli autobusovému
spojeniu a tí istí zamestnanci
už v limite do 5 minút, po
ukončení pracovnej doby,
prechádzajú vrátnicou, pýtam
sa, je to naozaj v poriadku?
Zaoberali sa priami nadriade−
ní týmito informáciami a ho−
vorili o nich so zamestnanca−
mi? Určite nie. Zvolili jedno−
duchšiu cestu – potrebujeme
10 minút pre všetkých. Mô−
žem konštatovať, že napriek
prijatej zásade, aby zamest−

nanci neopúšťali brány fabri−
ky skôr ako 10 minút po ukon−
čení pracovnej doby (informá−
cie o jej porušení má každý
nadriadený k dispozícii v DS),
nikto tieto informácie nevyu−
žil a nezaoberal sa nimi.
   Všetci vieme, že jediná ces−
ta k prosperite spoločnosti
vedie cez efektívne využíva−
nie pracovnej doby, pretože i
takto môže každý zamestna−
nec priamo ovplyvniť hospo−
dársky výsledok. To, že mno−
ho zamestnancov opúšťa brá−
ny fabriky už v limite do 5 mi−
nút a prevažná väčšina v limi−
te do 10 minút, nás nepre−
svedčilo o tom, že očista 10
minút je opodstatnenou požia−
davkou pre všetkých. Ubezpe−
čujem vás, že cez náhodný
výber budeme priebežne hod−
notiť prechody zamestnancov,
dodržiavanie limitov a každý

štvrťrok zverejňovať najviac a
najmenej disciplinovaných. A
s veľkou pravdepodobnosťou
bude i to faktor na určovanie
výšky odmien a samotného
vianočného platu.
   Do konca augusta 2008
bude rozhodnuté o nastavení
limitov na očistu podľa revi−
dovaných požiadaviek jednot−
livých odborných útvarov a
potom nastúpi ich vyhodnoco−
vanie. Sme si vedomí toho, že
je to otvorený systém, ktorý
sa môže meniť podľa potrieb
praxe, avšak ak má slúžiť ako
nástroj pre riadenie pracovnej
disciplíny, je nutné s ním pra−
covať, stotožniť sa so základ−
nou myšlienkou a informácia−
mi, ktoré poskytuje a naučiť
sa ich na všetkých stupňoch
riadenia využívať.

Ing. Mária Niklová,
personálna riaditeľka ŽP a.s.
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   V prvom polroku bolo v Žele−
ziarňach Podbrezová a.s. regis−
trovaných 22 pracovných úra−
zov, z dôvodu ktorých bolo vy−
meškaných 721 kalendárnych

dní. Pri porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka došlo k
zvýšeniu o tri pracovné úrazy a
k zníženiu v oblasti zameška−
ných kalendárnych dní o 193.

Závažný pracovný úraz v hod−
notenom období nebol zazna−
menaný.
   K zvýšeniu pracovnej úrazo−
vosti došlo v prevádzkarňach
valcovňa bezšvíkových rúr, cen−
trálna údržba a doprava. K vý−
raznému zvýšeniu úrazovosti v
centrálnej údržbe došlo v dô−
sledku organizačných zmien,
centralizácie prevádzkových
údržieb, od 1. januára 2008.
   Podľa početnosti, t.j. podľa

   V zmysle Zákona č. 311 z
roku 2001, Z. z. v platnom
znení, bolo v železiarňach za
sledované obdobie odškod−
nených 22 pracovných úra−
zov. Dva prípady, z dôvodu
porušenia zásad bezpečnosti
práce, boli odškodnené len
čiastočne. Odškodnených, v
zmysle zákona č. 461/2003
Z. z. v platnom znení, bolo aj

   Za prvý polrok bolo u zamestnancov našej firmy zazna−
menaných 83 nepracovných úrazov, v dôsledku čoho vy−
meškali 3 391 kalendárnych dní. Pri porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka došlo k zníženiu o desať nepracov−
ných úrazov a 381 zameškaných kalendárnych dní. Počet−
nosť na sto zamestnancov bola 2,20 (−0,25), percento pra−
covnej neschopnosti dosiahlo 0,50 (−0,05), priemerný den−
ný stav práceneschopných predstavoval osemnásť zamest−
nancov (−2). Jeden prípad nepracovného úrazu bol prie−
merne liečený štyridsať dní (zhodne s minulým rokom).
   Vykazované ukazovatele nepracovnej úrazovosti však
nie sú reálne, pretože v zmysle Liečebného poriadku na
hláseniach o dočasnej pracovnej neschopnosti pre za−

Z polročného rozboru bezpečnosti
a ochrany zdravia vyberáme:

Najneopatrnejší sme boli v strede týždňa

Pracovná úrazovosť
počtu pracovných úrazov na sto
zamestnancov, bola najvyššia
pracovná úrazovosť vo valcovni
bezšvíkových rúr, doprave a
centrálnej údržbe. Priemerná

početnosť za akciovú spoločnosť
bola 0,58, čo v porovnaní s mi−
nulým rokom predstavuje zvýše−
nie o šestnásť percent. Podrob−
nejší rozbor úrazovosti poukazu−

je na skutočnosť, že najviac pra−
covných úrazov bolo zazname−
naných v prevádzkarňach:
− valcovňa bezšvíkových rúr, v
strediskách výroba lúp a rúr,
úpravňa, expedícia,
− ťaháreň rúr, v stredisku ťažných
stolíc výroby 2,
− centrálna údržba, v stredisku
výroba náradia.
   V oblasti pracovnej úrazovos−
ti žien sme zaznamenali štyri
pracovné úrazy, z toho dva v

prevádzkarni ťaháreň rúr (výro−
ba 2), po jednom vo valcovni
bezšvíkových rúr a v centrálnej
údržbe. V porovnaní s minulým
rokom došlo k zvýšeniu o dva
úrazy.
   Z dôvodu pracovnej úrazovos−

ti bolo vymeškaných 721 kalen−
dárnych dní, čo v porovnaní s
rovnakým obdobím roka 2007
predstavuje zníženie o 193 dní.
Priemerné percento pracovnej
neschopnosti bolo 0,11 (menej
o 0,02), priemerný denný stav
práceneschopných boli štyria
zamestnanci (menej o jedného)
a jeden prípad pracovného úra−
zu bol priemerne liečený 33 dní
(zníženie o 15 dní).
   Dlhodobá pracovná neschop−
nosť bola zaznamenaná v prípa−

Odškodnenie,
regresy

Nepracovná úrazovosťtrinásť evidovaných úrazov,
v rámci ktorých zamestnan−
ci boli v lekárskom ošetrení,
avšak liečenie ich zranenia si
nevyžadovalo pracovnú ne−
schopnosť.
   Za pracovné úrazy bolo v
prvom polroku postihnutým vy−
platených 412 460 korún, z
toho úrazový príplatok za do−
časnú pracovnú neschopnosť
predstavoval 104 666 korún,
náhrada za bolesť 291 674 ko−
rún a za sťaženie spoločenské−
ho uplatnenie 16 120 korún.

mestnávateľa, nie sú špecifikované diagnózy ochorení a
druhy úrazov.
   Pri rozširovaní sociálno−zamestnaneckých výhod uzav−
rela firma s Allianz − Slovenskou poisťovňou, a.s., zmluvu
o úrazovom poistení svojich zamestnancov, podľa ktorej
sa poistenie vzťahuje na všetky úrazy, ku ktorým došlo pri
pracovnej i mimopracovnej činnosti po celých 24 hodín.
Poistení sú všetci zamestnanci železiarní, ako aj zamest−
nanci dcérskych spoločností. Polročné plnenie záväzkov
si z tejto zmluvy uplatnilo 126 zamestnancov. Poisťovňa
zamestnancom vyplatila denné odškodné za trvalé ná−
sledky a smrť vo výške 599 260 korún.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Rozbor pracovnej úrazovosti v jednotlivých prevádzkarňach

de závažného úrazu v prevádz−
karni hutnícka druhovýroba, kto−
rý sa stal v posledný októbrový

deň 2007 a v prvom polroku
tohto roka zamestnanec vymeš−
kal 97 dní.
Z pohľadu poranených častí
tela: 12 prípadov poranenia zá−
pästia a ruky, po tri prípady po−

ranenia hrudníka, priehlavku a
nohy pod ním, dve poranenia
kolena a predkolenia a po jed−
nom prípade poranenia hlavy,
lakťa a predlaktia.
Zdrojmi úrazu boli: 45,4 per−
centa predstavoval materiál,
bremená a predmety, 40,9 per−
centa pracovné, cestné priesto−
ry a pády osôb a 9,1 percenta
zdvíhadlá, dopravníky a zdvíha−
cie pomôcky.
Dva ukazovatele objasnili prí−
činy úrazov, z ktorých najčas−

tejšie boli nedostatky osobných
predpokladov a riziko práce
(90,9 percenta) a 9,1 percenta−
mi sa pod úrazy podpísalo pou−
žívanie nebezpečných postupov
a spôsobov práce.
K pracovným procesom, pri
ktorých najčastejšie došlo k
úrazu, patrili: údržba, oprava,
ladenie a nastavenie (22,7 per−
centa), výroba a spracovanie
materiálu (18,1), rovnaký podiel
− 13,6 percentný, bol pri sklado−
vaní − všetkých typov, čistení

pracovných plôch a strojov.
Najčastejšie k úrazom dochá−
dzalo pri pracovných činnos−

tiach: chôdza, beh, stúpanie a
klesanie (22,7), obsluha stroja,
prísun alebo odsun materiálu
(18,2) a upevňovanie, vešanie,
zdvíhanie a nakladanie (13,6).
Z materiálových činiteľov sa na

úrazovosti podieľali: 36,4 per−
centami opracované dielce ale−
bo súčiastky, 13,6 percentami
povrchy na prízemí a podlahy,
a 9,1 percentami obrábacie stro−
je.
Pracovná úrazovosť podľa:
− veku − v kategórii 20 − 30 roč−
ných bolo osem úrazov, 30 − 40
ročných tri, päť úrazov bolo v
kategórii 40 − 50 ročných a šesť
u 50 − 60 ročných,
− mesiacov, najnepozornejší
sme boli v januári (6 úrazov),

nasledovali marec a máj so štyr−
mi úrazmi, v júni a apríli sme
zaznamenali zhodne po tri úra−
zy a vo februári dva úrazy,
− dní − po jednom úraze pripisu−
jeme pondelku a sobote, dva
úrazy boli vo štvrtok, tri v nede−
ľu, po štyri v utorok a piatok a
najmenej bezpečne sme praco−
vali v stredu (7 úrazov),
− zmien − po osem úrazov bolo
zhodne v prvej a druhej pracov−
nej zmene a šesť ich bolo v tre−
tej zmene.
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   Spolu s Mišom Jourom sme využili
ponuku známeho, ktorý organizoval vý−
pravu za najvyššími horami Škandiná−
vie. A tak sadáme do osemmiestneho
mikrobusu, obložení batožinou a skial−
pinistickým výstrojom v centre Bratisla−
vy, za horúceho pozdného rána. Ešte
chvíľka predstavovania sa navzájom s
ostatnými členmi, ktorým jednoznačne
kazíme vekový priemer a už štartuje−
me, aby sme stihli večerný trajekt z ne−
meckého Rostocku. Je to výhodná al−
ternatíva, spájajúca možnosť oddých−
nuť si počas nočnej plavby a zároveň
sa posunúť o ďalších päťsto kilometrov
k cieľu. Tesne pred deviatou hodinou
večer sa zaraďujeme do dlhej kolóny
kamiónov a áut, naloďujúcich sa do
osemposchodového plávajúceho obra
spoločnosti Scandilines. O siedmej
ráno sme už zas suchozemci a zo
švédskeho prístavu Treleborg smeruje
naša 2100 kilometrová trasa, západ−

ným pobrežím k nórskym hraniciam, do
Osla. Dvojhodinová prestávka v meste
bola spojená s prehliadkou jedinečné−
ho múzea, vlastniaceho originál zná−
mej lode Fram, na ktorej objavovali ta−
jomnú Arktídu známi polárni bádatelia.
Prehliadka osobných kajút týchto le−
giend, s originálnymi dobovými pred−
metmi, zbraňami a autentickým výstro−
jom, vliala do nás trochu zimnej atmo−
sféry. Táto sa behom zvyšných ôsmich
hodín cesty, kedy už náš mikrobus stú−
pal do stredozemia bohatého na hory,
postupne stávala realitou. Jotunheim−
ský národný park, rozkladajúci sa na
rozlohe 1 145 kilometrov štvorcových,
s najvyšším vrcholom krajiny Galdhop−
pigen (2 469 m. n. m.) nás privítal nád−
hernou scenériou hôr a zamrznutých
jazier. Ťažko opísateľný dojem zo záve−
rečných kilometrov horskej cesty, do−
slova vykrojenej v snehu, ešte umocňo−
vali lúče slnka vytvárajúce zvláštnu tie−
ňohru od hrebeňov na bielych rozľah−
lých pláňach.
   Všade na dohľad množstvo dreve−
ných chatiek so šikmými trávnatými
strechami, v tmavočervených odtie−
ňoch, typických pre tieto oblasti. Nikde
ani živej duše, jediným našim sprievod−
com je slnko akoby vôbec nerešpektu−
júce, že u nás je už dávno tma.
   Ubytovávame sa niečo pred polno−

   V čase nastupujúcej letnej sezóny, začiatkom mája, sa
ponúka jedna z možností ako si predĺžiť pobyt na snehu –
vybrať sa za ním na sever. Nórsko so svojimi horami,
ľadovcami a nekonečnými náhornými planinami je doteraz
málo objavenou krajinou pre skialpinistov.

Letná cesta za snehom

cou, na naše skialpinistické pomery, v
luxusnej chate a konečne si môžeme
pripiť s našim šoférom a sprievodcom v
jednej osobe, ktorého všetci prezývajú
Sancho, podľa mena jeho cestovky.
   Ráno nás víta modrou oblohou, čo je
výzva nepremeškať pekné počasie,
ktoré je v tejto oblasti veľmi premenlivé
a tak sa presúvame na štart našej za−
hrievacej túry okolo jazera Gjende s
výstupom po ľadovci na 2 258 metrový
vrchol Besshoe. Na prechod krížom
cez zamrznuté jazero, ktorý mimocho−
dom pred dvoma rokmi absolvoval
známy slovenský polárnik Peter Valu−
šiak, sme si netrúfli, čo nám predĺžilo
trasu o desať kilometrov. Ešte že sa dá
šľapať až do jedenástej v noci. Pohľa−

dy na okolité dvojtisícovky, ktorých je tu
vyše dvesto, olemované oblakmi
zvláštnych diskových tvarov vo
vrstvách nad sebou, v nás rezonujú do
neskorej noci.
   Tieto boli zrejme signálom zmeny po−
časia a tak sme nútení zmeniť plán pre
druhý deň. Presúvame sa asi osemde−

siat kilometrov severo−východne ďalej
od hradby snehovo búrkových mra−
čien, prichádzajúcich od mora do ná−
rodného parku Rondane. Ide o náhor−
nú planinu o rozlohe 962 kilometrov
štvorcových nad úrovňou lesa, končia−
ceho v týchto zemepisných šírkach už
pri nadmorskej výške osemsto metrov.
Darí sa tu už len zvláštnemu žltobiele−
mu lišajníku, ktorý je nenahraditeľným
zdrojom potravy sobov počas zimy a
kde−tu vidieť zakrslú brezu. Odmenou
za štvorhodinové putovanie po planine
je pohľad na jazero Rondvatnet, vkline−

né medzi dve pohoria tak, že ich strmé
skalné steny  končia priamo v jazere.
Pastva pre oči a objektívy foťákov, naj−
mä keď miestami na oblohe vykukne
slnko.
   Úspech túr po nórskych horách zále−
ží od počasia, teda dobrej vôle hor−
ských škriatkov, symbolov severskej
prírody – Trolov. Sošky týchto škaredo−
rozkošných postavičiek v rôznych veľ−
kostiach, opradených množstvom le−
giend,  dostať vo všetkých obchodoch
so suvenírami. V snahe získať si ich
náklonnosť si aj ja kupujem jednu z

nich. Vyplatilo sa. Na ďalšie ráno naša
cesta vedie smerom k fjordu, ktorý je
hodnotený ako najkrajší v Nórsku a na−
zýva sa podľa mestečka Geiranger, le−
žiacom na jeho brehu. Prevažnú časť
roka je spojené s okolím len lodnou do−
pravou, pretože jediná cesta, vedúca
priesmykom, je v zimných mesiacoch
pod snehom a v niektorých častiach
zasypaná lavínami. Vydávame sa po
nej, samozrejme na lyžiach, pretože je
neprejazdná a vidieť len špičky doprav−
ného značenia vyčnievajúceho zo sne−
hu. Prechádzame v bezpečnom rozo−
stupe cez spadnutú lavínu, ktorá skon−
čila pod nami v blízkom jazere, pričom
ešte neodtrhnuté visiace snehové
dosky na protiľahlom svahu čakajú na
svoj čas. Úzka roklina sa postupne
otvára a za ňou sa zrazu objavuje úzka
asfaltová cesta. Špeciálne upravený
pásový bager a dve obrovské snežné
frézy sa ju snažia spriechodniť. Manti−
nely snehu dosahujú miestami neuve−
riteľných osem metrov, pričom tieto me−
chanizmy v nich mi pripadajú ako detské
hračky. Než sa prerýpu po križovatku,
čaká ich ešte poriadna fuška – pomyslím
si, pričom práve začína husto snežiť. Po
zhruba piatich hodinách dosahujeme
1484 metrový výhliadkový vrchol Dalsni−
ba. Je to jeden z najvyhľadávanejších
cieľov komerčných turistických cestoviek
s nádherným výhľadom z kolmej skalnej
steny na Geirangerfjord.
   Tie si ale musia ešte nejaký mesiac
počkať, dnes je tu vďaka snehu a les−
ným škriatkom len pre nás.

Ing. Karol Slabák + foto
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Jedálny lístok 11. – 17. august 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

Jedálny lístok  18. – 24. august 2008

(Pokračovanie v budúcom čísle)

XXXVIII.
 Marošova ruka bola poslednou vecou,
ktorú zobrala na vedomie a ponorila sa
do oslobodzujúcej ríše snov. Hlboký spá−
nok sa skôr podobal na kómu, k čomu
jej dopomohlo celodenné napätie, na−
sledovný šok i prebdená noc. Maroš,
Milan, Martin a ich otec stáli nad spia−
cou Anetou a horko−ťažko pregĺgali do−
tieravé slzy. Tretia tragická smrť. To je
priveľa aj pre ostrieľaných chlapov.
Mama, Jana a dnes Michal? Nikdy ni−
komu neublížili – prečo je osud k nim
taký krutý? Prečo práve im berie tých,
ktorí majú život pred sebou?!
  Aneta sa prebudila po desiatich hodi−
nách posilňujúceho spánku. Cítila veľký
smäd. Obzerala sa okolo seba, hádajúc
v duchu, v ktorom byte sa nachádza.
Smiech malého Michala ju usmernil do
Vierinej kuchyne. Prvý pocit sily však
rýchlo pominul, Aneta sa ledva dovliek−
la na stoličku.
„Kedy si naposledy jedla?“ zdvihla jej
Viera bradu.
„Nepamätám sa,“ vzdychla a znovu ju
naplo na zvracanie. Viera sa na dievča
podozrievavo zadívala.
„Aneta, nie si tehotná?“ opýtala sa tíško.
„Nie,“ vyhŕkla zľaknuto. „Vlastne, myslím,
že nie. Ja som včera asi celý deň neje−
dla. Dočerta, na mňa sa vykašli! Ako je s
Michalom?“
„Rovnako. Nepohol sa, dýchajú za
neho.“
„Ako vieš?“
„Pred desiatimi minútami otec telefono−
val. Maroš je v nemocnici u Tiny.“
„Idem aj ja.“
„To teda nie,“ pritlačila ju energicky na
stoličku. „Počúvaj ma dobre, dievča. Ak
si tehotná, nebudem riskovať, že niekde
potratíš.“
„Buď ticho!“ skríkla Aneta zúrivo a prud−
ko Vieru odstrčila. „Pôjdem za Michalom,

   Uhorka je známa tým, že obsa−
huje okolo 95 percent vody.
Vďaka tomu má mimoriadne
osviežujúce účinky, ktoré ocení−
me najmä v horúčavách.
Voda v uhorkách navyše
obsahuje elektrolyty, tak−
že ušetríme na nákupe to−
nizujúcich nápojov pre
športovcov. Tých, ktorí po−
čítajú každú kalóriu alebo
joul, poteší informácia o mimo−
riadne nízkej energetickej hod−
note, 13 kalórií na sto gramov. V
uhorkách nájdeme aj vitamíny a
minerály, ako napríklad draslík,
vitamín B6, fosfor, železo, horčík
a obsahujú relatívne veľa kremí−
ka a fluóru, ktoré priaznivo vplý−
vajú na vlasy, zuby a nechty.
Podporujú aj vylučovanie moču.
Nemali by sme ale zabudnúť, že
uhorky spôsobujú nadúvanie,
najmä keď sa dôkladne nepo−
hryzú. Tí, ktorých trápia ochore−
nia žlčníka, črevné alebo žalú−
dočné problémy, by mali konzu−
movať uhorky len v menšom
množstve. Vyhnúť by sa im mali
ľudia trpiaci hnačkami, pretože
pôsobia aj ako mierne preháňa−
dlo. Ak vás tieto problémy trápia,
skúste skrásnieť vďaka klasickej
uhorkovej maske. Táto zelenina
je totiž jedným z najlepších prí−
rodných čistiacich produktov –
tonizuje, hydratuje a napína pleť.
Zároveň vyhladzuje povädnutú

či sa vám to páči alebo nie, rozumieš?
Nikto mi v tom nezabráni!“
„Len pokoj, dievčatá,“ ozval sa hlas Emila
Vágnera.
  Aneta na neho vypleštila oči. Pôsobil vy−
rovnane, no jeho tvár zbrázdilo kruté utr−
penie. Tento muž za pár hodín neuveri−
teľne zostarol. Schúlila sa na stoličke.
„Pôjdeme spolu.“ Emil k nej podišiel. „Ale
najprv niečo zješ, aby si vládala.“
  V ten deň sa Michal nezobudil, ani nija−
ko nedal najavo, že vníma Anetine úpen−
livé prosby. Vzhľadom na jeho zdravotný
stav to bolo normálne, tvrdili lekári, lenže
ťažko sa s tým dalo zmieriť.

...
  Aneta sa vrátila do Brezna, chodila do
kaderníctva, do spoločného bytu, kde
však nebola schopná sama existovať.
Trošku lepšie sa cítila na Mazorníkove,
tam sa ju Emil usiloval rozptýliť. Každý
tretí deň chodili spolu k Michalovmu lôž−
ku, prihovárali sa mu, snažiac sa dostať
ho z „vegetatívneho stavu“.
  Ani po osemnástich dňoch Michal nejavil
ochotu komunikovať s okolím, čo lekárov
i príbuzných napĺňalo veľkými obavami.
Aneta si zúfala, ale pri návštevách sa sili−
la do veselého tónu, rozprávala mu prího−
dy z kaderníctva, novinky z mesta, aj keď
netušila, či ju počuje. Profesor Lednický jej
schvaľoval takéto správanie, povzbudzo−
val ju a všemožne podporoval jej nádej.
  V sobotu predpoludním sedeli s Emilom v
bielej Toyote, no nie a nie naštartovať. Po
prehliadke auta zistili, že túto poruchu doma
neopravia, vozidlo musí do servisu. Aneta
sa rozhodla ísť autobusom, čo sa Emilovi
nepáčilo, ale nemohol proti tomu nič urobiť.
  Prechádzala cez námestie k autobuso−
vému nástupišťu.
„Ahoj, Aneta,“ zastavil ju hlas, ktorý dáv−
no nepočula. Richard Moday stál pred
ňou a mierne sa usmieval. Zarazene na
neho hľadela. „Počul som, čo sa stalo Mi−
chalovi,“ pokračoval po chvíli, keď mlča−
la. „Je mi to ľúto, chcel som, aby si bola
šťastná.“
„Áno?“ pochybovala.

Leto vrcholí. V domácnostiach hrkocú poháre na zaváranie, zháňajú sa viečka, vo−
nia sladkokyslý nálev, sporáky sú stále pokvackané od lekváru. Chodí sa naboso,
muži sa obliekajú (alebo skôr vyzliekajú) do tielok a trenírok, ženy, veliteľky domác−
ností, zas do ľahkých šatových záster. Deti sú väčšinou v táboroch alebo u babky,
v telke bežia samé otrepané reprízy, bulvár už pomaly nemá do čoho „pichnúť“.
Skrátka, uhorková sezóna. Skvelá sezóna. Všade samé uhorky. Čerstvé a šťavnaté,
nie ako tie povädnuté skleníkové neduživce, ktoré dostať po celý rok. Doprajme si
ich. Nielen zavarené v skle, ale aj čerstvé, zvnútra aj zvonka.

UHORKOVÁ SEZÓNA

pokožku bez života. V prípade,
že vás trápia pigmentové škvr−
ny, siahnite práve po produkte s

obsahom uhorky, pretože
má zosvetľujúce účinky.
   Ak vás netrápia žiadne z
horeuvedených zdravot−
ných obmedzení, konzu−
mujte uhorky denne. Len

tak pokrájané, so šupkou či
bez nej, ako súčasť rôznych ze−

leninových šalátov, na maslo−
vom chlebe, zapekané alebo v
omáčke. Určite má každý svoj
vlastný recept na využitie úrody
zo záhradky. Mňa pred viacerý−
mi rokmi zaujal šalát „zaziky“ (v
origináli uvádzaný ako „tzatzi−
ky“). Teda zaujal ma skôr balí−
ček korenia, na ktorom bol napí−
saný aj recept. Balíček som kú−
pila, recept vyskúšala, a „nic
moc“. Ďalej som si robievala bal−
kánsku letnú klasiku, až som
jedného dňa obedovala v origi−
nálnej gréckej reštaurácii. To, čo
som tam jedla ako „zaziky“, ma
očarilo. A ani náhodou sa to ne−
podobalo na moju „zazikovú“
domácu prvotinu. Trochu som
popátrala v medzinárodných ku−
chárkach,  knižných aj interneto−
vých, a pomerne jednoducho
som sa dopracovala k receptu
na tento šalátový skvost.
   Príprava „zazikov“ je nenároč−
ná na skúsenosti, suroviny či
prácnosť, ale náročná na čas.

Neponáhľajte sa, stredomorsky
sa uvoľnite a môžeme sa dať do
prípravy. Prvé, čo treba urobiť, je
ošúpať uhorku a nastrúhať ju na

strúhadle, ktoré moja sestra volá
„veľká slzička“. To je to, na kto−
rom sa strúha napríklad tekvica
do prívarku alebo jablká do
štrúdle. Postrúhanú uhorku oso−
líme a necháme odpočívať. Ďal−
šou vecou, ktorú je potrebné
urobiť, je nechať odkvapkať bie−
ly jogurt. V niektorých obcho−
doch už dostať aj grécky jogurt,
ktorý je na prípravu „zazikov“
najvhodnejší, ale môžeme pou−
žiť akýkoľvek tučnejší biely jo−
gurt, samozrejme bez príchute.
Na jednu uhorku jeden téglik.
Do sitka rozprestrieme čisté
plátno (ja používam väčšiu vrec−
kovku) a naň vyberieme jogurt,
položíme do nádoby, do ktorej
bude odkvapkávať prebytočná
tekutina. No a necháme od−

kvapkávať. V Grécku tento pro−
ces údajne trvá celú noc. My si
tento čas môžeme skrátiť, ale aj
tak sa na krátky čas môžeme
venovať napríklad manikúre, pe−
dikúre, uhorkovej maske, klebe−
teniu po telefóne, čítaniu alebo

aj všetkému naraz. Ak ubehla
aspoň hodinka, skúsme plátno s
jogurtom vyžmýkať. Budete pre−
kvapení, koľko tekutiny je v jo−
gurte. Správne odvodnený jo−
gurt by mal mať podobu hustej−
šej pasty. Túto dáme do misky,
pridáme prelisovaný strúčik ces−
naku (silnejšie nátury aj viac,
podľa chute) a posekaný kôpor.
Kôpor je však pomerne kontro−
verzná ingrediencia. Pokiaľ pat−
ríte k tým, ktorí ho do úst nedajú
ani po tvrdom mučení, vynechaj−
te ho. Pokiaľ ale kôpor patrí k va−
šim obľúbeným ochucovadlám,
pridajte si ho podľa uváženia. V
mojom prípade je to veľa, riadne

kopcová polievková lyžica jem−
ne nasekaného kôpru. No a te−
raz uhorky. Tie sa, takisto ako jo−
gurt, snažíme zbaviť čo najväč−
šieho množstva tekutín. Preto
ich dáme na sitko, poriadne ich
popretriasame a aj vyžmýkame

rukou. Viem, že to vyzerá ako
plytvanie tým, čo robí uhorku
uhorkou, ale v „zazikoch“ robí
voda neplechu. Dobre odvodne−
ná uhorka sa prekvapivo scvrk−
ne asi na štvrtinu pôvodného
objemu. Pridáme ju do jogurtu,
zamiešame a tým príprava „za−
zikov“ speje k zdarnému cieľu.
Koncovkou je asi lyžica kvalitné−
ho olivového oleja, ktorým po−
kvapkáme povrch. „Zaziky“ mô−
žeme zajedať len tak chlebom,
chlebovými plackami, môžeme
nimi doplniť každý piknikový stôl,
grilovačku či slávnostnú tabuľu.
Skúste, určite neobanujete.

(o.c.)

KULINÁRSKY OBČASNÍK

Pondelok 11. 8.
Polievka: karfiolová, pečivo

Vyp. mor. dukáty so syrom, zemiaky, tat. omáčka
Pražská hovädzia pečienka, slov. ryža, šalát

Šampiňóny na paprike, cestovina
Strukovinový miešaný šalát, pečivo

Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka
Domáce orechové rožky, kakao

Utorok 12. 8.
Polievka: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát

Morč. mäso s brusnic. omáčkou, široké rezance
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Zem. haruľa s olivami, rajčiaková omáčka
Šúľance so strúhankou

Streda  13. 8.
Polievka: roľnícka, pečivo

Kuracie soté na paprike, cestovina
Bravč. krkov. na cesn., zem. kaša, cvikla s chren.

Šunkové fliačky, uhorka
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Kuracie stehno s tofu plnkou, obloha

Kysnutý ovocný koláč, kakao
Štvrtok 14. 8.

Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Brav. mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Hovädzia pečienka sviečková, knedľa

Treska gratine so zeleninou
Syrový  šalát s orechmi, pečivo

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Tvarohový nákyp s višňami

Piatok 15. 8.
Polievka: kelová s ryžou, pečivo

Vyprážaný brav. rezeň, zemiaky, šalát
Pečené kuracie stehno, tarhoňa, šalát
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka

Parížsky šalát, pečivo
Farfally so zeleninovou omáčkou

Škvarkové pagáče
Sobota 16. 8.

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Hamburské bravčové stehno, knedľa

Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Nedeľa 17. 8.

Polievka: hŕstková, pečivo
Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky
Prírodný kurací rezeň, slov. ryža, šalát

Pondelok 18. 8.
Polievka: slovenská hubová, pečivo

Hov. dusené, paradajková omáčka, knedľa
Srbský bravčový rezeň, ryža, šalát

Furmanské halušky
Bretónsky šalát, pečivo

Zapekaná brokolica s tofu
Moravský koláč, kakao

Utorok 19. 8.
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo
Plnený bravčový závitok, zemiaky, šalát
Kuracie stehno na smotane, cestovina

Granatiersky pochod, cvikla
Grécky šalát, pečivo

Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou
Višňové halušky s orechmi

Streda 20. 8.
Polievka: kyjevské šči, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Morčacie prsia s nivou, ryža, šalát

Švédske mäs. guličky, zem., tat. omáčka
Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo

Pečené zemiaky s paradaj. − syr. šalátom
Lievance s džemom

Štvrtok 21. 8.
Polievka: oravská fazuľová, pečivo

Vyprážané kur. stehno, zemiaky, šalát
Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, šalát

Zeleninová pizza so salámou
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Zemiak. knedličky s nutelou, mak. posýpka

Piatok 22. 8.
Polievka: zelen. s rajbaničkou, pečivo

Sedliacka brav. peč., červ. kapusta, knedľa
Morčacie soté na zelenine, ryža, šalát

Štefanská sek. peč., zem. prívarok, chlieb
Svieži letný šalát, pečivo

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Sobota 23. 8.
Polievka: francúzska, pečivo

Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina
Údené mäso, zemiakový šalát

Nedeľa 24. 8.
Polievka: kapustová letná, pečivo
Kuracie stehno s hlivami, knedľa
Bravčové kovbojské  mäso, ryža
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170. výročie dychovej hudby
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okienko

Na prelome
storočí

  Jednou zo stálych informácií,
ktoré prinášajú oznamovacie
prostriedky, je informácia o hod−
note našej koruny a iných mien.
V súvislosti s tým bežne číta−
me, ale aj  počujeme z úst fi−
nančníkov, ekonómov, politikov
i publicistov, napr. takéto vyjad−
renia: slovenská mena posilni−
la približne o 3 percentá, dolár
oslabil voči euru, slovenská ko−
runa opäť ráno zhodnotila.
   Možno si niektorí používate−
lia slovenčiny na podobné for−
mulácie zvykli, ale isto je dosť
takých, na ktorých pôsobia ru−
šivo. Je to preto, že slovesá po−
silniť, oslabiť, zhodnotiť sú pred−
metové a vyžadujú si pri sebe
predmet. Napríklad posilniť
obranyschopnosť, oslabiť pozí−
ciu, zhodnotiť výnosy. Aj v cito−
vaných vetách sa pri týchto slo−
vesách žiada doplniť predmet,
ktorým je v daných prípadoch
slovo kurz: slovenská mena po−
silnila svoj kurz približne o 3 per−
centá, dolár oslabil svoj kurz
oproti euru, slovenská koruna
opäť ráno zhodnotila svoj kurz.
Ak predmet chýba, treba v ta−
kýchto vetách použiť zvratné
slovesá posilniť sa, oslabiť sa,
zhodnotiť sa – slovenská mena
sa posilnila približne o 3 percen−
tá, dolár sa oslabil oproti euru,
slovenská koruna sa opäť ráno
zhodnotila. Želaný význam
možno vyjadriť aj synonymný−
mi nezvratnými slovesami zo−
silnieť a oslabnúť (pri slovese
zhodnotiť takýto náprotivok ne−
máme): slovenská mena zosil−
nela približne o 3 percentá, do−
lár oslabol oproti euru.
   Aj po určení konverzného kur−
zu koruny a zavedení eura sa
budeme zaujímať o pohyb kur−
zu mien a budeme dostávať prí−
slušné informácie. Mali by byť
formulované tak, aby úsilie o
rýchle, úsporné vyjadrenie ne−
spôsobovalo jazykový šum.

Silvia Duchková,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

   Pre Dychovú hudbu Železiarní
Podbrezová boli významnými aj
dva posledné roky minulého storo−
čia. V roku 1999 zastupovala Slo−
vensko na 20. Österreichisches
blasmusikfest vo Viedni, na veľkom
(monstre) koncerte, ale aj na samo−
statných koncertoch v oddychových
zónach mesta. Pokračovala vystú−
pením na 28. ročníku regionálne−
ho festivalu dychových hudieb vo
Valaskej, kde pod hosťovskou tak−
tovkou kapelníka vojenskej hudby
Jozefa Krála odohrala, s ostatnými
dychovými hudbami,  pochod – Kri−
váň od Adama Hudeca. V septem−
bri v 38. ročníku medzinárodného
festivalu EURO – Musiktage Bösel,
v kategórii kráľovských veľkých or−
chestrov obhájila naša dychovka
druhé miesto z roku 1997 (rovna−
ké umiestnenie vtedy obsadil v ka−
tegórii kapelníkov aj Pavel Šian−
sky). „Vašou spoluúčasťou sa stali
posledné EURO hudobné dni v
tomto storočí nezabudnuteľným zá−
žitkom. Osobitne príjemnou spo−

Mažoretky zo Základnej umeleckej školy z Benešova tancovali s
podbrezovskou hudbou v Petersdorfe (na 38. ročníku Euro – Mu−
siktage Bösel v r. 1999)

   Horehronské múzeum prezentu−
je vlastnú zbierku liturgických ode−
vov a iných textílií, prevažne rímsko−
katolíckej cirkvi (používaných počas
cirkevných obradov v minulosti,
pred II. vatikánskym koncilom),  ale
tiež obradové rúcha a doplnky gréc−
kokatolíckej a evanjelickej cirkvi,
prostredníctvom výstavy Reč litur−
gického rúcha. Inštalovaná je od 16.
júla v priestoroch Meštianskeho
domu na Námestí generála M. R.
Štefánika 13 v Brezne a potrvá do
30. septembra.

„Ten deň bol plný sĺz a žiaľu. Odišiel si v ti−
chosti, bez slova a rozlúčky. Keď prídeme k
tvojmu hrobu, skloníme vždy hlavu dolu. Oči
plačú, srdce bolí, veď sme ťa vždy radi mali.
To, že čas rany hojí je len klamné zdanie,
zostáva bolesť a tiché spomínanie.“
Dňa 11. augusta bude tomu šesť rokov, čo
nás opustil syn, otec, brat a starký

Branislav POBOŽNÝ
z Brezna, rodák z Hronca.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje rodina Pobožná

...

Dňa 8. augusta uplynie šesť rokov odvtedy,
čo nás navždy opustila naša drahá manžel−
ka, mama a stará mama

Helena HONKOVÁ
z Podbrezovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spo−
mienku.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
...

„Pre každého z nás existuje niekto, kto pre
nás znamená celý svet. O to ťažšie je stratiť
ho a uchovávať len v spomienkach.“
Dňa 7. augusta uplynul smutný rok bez milo−
vaného manžela, otca a starého otca

Pavla KVIETKA
z Brezna.

S veľkou láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s
rodinami, vnúčatá Lucka, Ivanka, Zuzka a Jakubko

a ostatná rodina
...

Dňa 15. augusta si pripomenieme smutné, a
nedožité, štyridsiate prvé narodeniny nášho
milovaného syna

Petra CHOVANA
z Mýta pod Ďumbierom.

Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú rodičia,
bratia Ján a Slávko s rodinami a ostatná rodina

Ďakujeme všetkým známym a býva−
lým spolupracovníkom, ktorí sa 19.
júla prišli rozlúčiť s
Vladimírom ŠKODOM z Brezna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve−
tinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstoj−

nú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Pod−
brezová.

Smútiaca rodina

Správne znenie letnej krížovky z čísla
15.: Pre svet som iba niekto, pre nie−
koho som celý svet. Cenu víťazovi žre−
bovania, Milanovi Spišiakovi z centrál−
nej údržby, venovala Ing. Anna Ková−
čová riaditeľka Zaninoni Slovakia.

V júli odišla do dôchodku
Margita GOTTLIEBOVÁ,

a do predčasného a invalidného dôchodku
Ing. Bohumil SVOBODA a Borivoj BARBIERIK.
V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im

ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov
prajeme veľa slnečných dní.

Pozývame vás
...

Celonárodná výstava kaktusov a su−
kulentov, unikátna expozícia barin−
ných rastlín, kvetinami vyzdobené
historické kočíky, okrasné dreviny a
hlavne množstvo letných kvetov – to
všetko bude patriť k lákadlám letnej
etapy výstavy a veľtrhu FLÓRA Olo−
mouc 2008. Brány najväčšieho a
najstaršieho českého i česko−sloven−
ského záhradníckeho sviatku, ktorý

oslavuje jubilejnú päťdesiatku (prvá
výstava v Olomouci bola v auguste
1958) budú záujemcom otvorené od
21. do 24. augusta, denne od 9. do
18. hod.

...
Na Výstavu rezaných kvetov a
kvitnúcich črepníkových rastlín z
našich záhrad a domácností, kto−
rá sa uskutoční 15. – 17. augusta v
Klube dôchodcov v Lopeji, v sobotu
od 9. – 18. hod. a v nedeľu od 10. –
16. hod. Preberanie kvetov a prác
bude 15. augusta od 14. – 17. hod.

Ďakujeme všetkých priateľom, známym,
bývalým spolupracovníkom a susedom,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou
manželkou, matkou a babičkou

Vierou SÝKOROVOU
z Podbrezovej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorý−
mi ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú roz−
lúčku ďakujeme Obecnému úradu v Podbrezovej a Dy−
chovej hudbe ŽP.                                   Smútiaca rodina

mienkou sú pre nás a divákov vaše
svižné, dobrú náladu prinášajúce
vystúpenia v rámci medzinárodné−
ho stretnutia ľudovej hudby v so−
botňajšom euro−stane,“ píšu v ďa−
kovnom liste organizátori Alays
Gelhaus a Margareta Aufenanger.
   Dychová hudba ŽP a.s. sa v rám−
ci Hudobného leta 2000 zúčastni−
la regionálneho festivalu „Popolud−
nie s dychovkou“ vo Valaskej, pri−
jala pozvanie na festival v žarno−
vickom regióne, kde vystupovala
ako hosť programu. Účasť na ce−
loslovenskom festivale Pádiveho
Trenčín sa už stala tradíciou. V
tomto roku k povinnej skladbe –
Slovenskému tancu č. 1, ako aj
technicky náročným skladbám
Tedda Huggensa – Fuga a la
Mode, Ľudovíta Wiessingera Sar−
ba Libera, pribudla variácia na poš−
társke motívy – Poštársky tanec od
Pavla Šianskeho, ktorú napísal pre
medzinárodnú súťaž v slovinskom
Maribore. V Trenčíne ju podbrezov−
ská dychovka uviedla v slovenskej
premiére. S uvedeným programom
si Dychová hudba Železiarní Pod−
brezová vybojovala vo svojej kate−
górii  „zlaté pásmo“. Zároveň zís−

kala Cenu mesta Trenčína za naj−
lepšiu interpretáciu povinnej sklad−
by. Do tretice bol osobitnou cenou

poroty, za najlepší sólový výkon,
odmenený Ľ. Wiessinger.
   Miléniový rok náš orchester
ukončil slávnostnými vystúpeniami

k 160. výročiu založenia podbre−
zovských železiarní.

V. Kúkolová

Otázka: Uveďte názov sklady P. Šianskeho, ktorá mala premié−
ru v Trenčíne.
(Odpovede posielajte do redakcie do desiatich dní od vydania tohto
čísla.)
Správna odpoveď 12. kola: Po prvý raz bola dychovka zarade−
ná do zlatého pásma v roku 1998.

Predám el. kosačku so zberným
košom, plynový sporák a piec−
ku – krb na 10 kg plynovú bom−
bu. Kontakt 0910 300831
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* Letná krížovka * Letná krížovka * Letná krížovka *

   Prvú augustovú nedeľu sa
uskutočnil 20. ročník cestné−
ho behu Roháče – Podbiel. V
konkurencii 50 bežcov, trať
dlhú 23 kilometrov, vynikajú−
co zvládli  dvaja naši maratón−

   Jubilejný, desiaty ročník tenisového turnaja o Putovný pohár riaditeľa
ŽP Šport, a.s., sa uskutočnil 2. augusta za účasti pozvaných sponzorov a
sympatizantov tohto športu. Dvojhry i štvorhry súťažiaci odohrali na kur−
toch Tenisového areálu v Podbrezovej. V dvojhrách sa v dvoch skupinách
vystriedalo osemnásť hráčov, z ktorých vlaňajšie víťazstvo obhájil Peter
Klein ml. (na snímke I. Kardhordovej pri preberaní víťaznej trofeje – Putov−
ného pohára riaditeľa ŽP Šport, a.s.). V štvorhrách bojovalo o prvenstvo
dvanásť dvojíc, najlepšie sa darilo hráčom Norbertovi Mrázikovi a Ľubo−
mírovi Magútovi z TPV Technology.                                                       vk

   V rakúskom meste Schleining sa 21. júla až 3. augusta uskutočnil ženský turnaj v kolkoch
STECO CUP 2008, ktorého sa zúčastnili hráčky Čiech, Rakúska a Slovenska. Víťazkou
turnaja jednotlivcov sa stala Eva Bábelová zo ŽP Šport, a.s., výkonom 596 kolov. Druž−
stvo v zložení Eva Bábelová (596), Gabriela Kuchárová (583), Katarína Micanová (549) a
Iveta Vaňková (541) obhájilo vlaňajšie prvenstvo v tomto turnaji. Výsledky ostatných hrá−
čok z Podbrezovej – Jana Turčanová (539), Edita Hiadlovská (536), Ivana Makovníková
(498) a Dominika Kyselicová (492).

(kys)

Kolkárske družstvo v rakúskom Schleiningu opäť úspešné

Eva Bábelová víťazkou turnaja

Potvrdili nomináciu na  ME
Z jubilejného tenisového turnaja sponzorov

Klein obhájil
vlaňajšie víťazstvo

Roháče – Podbiel
ci. V celkovom hodnotení
skončil Pavol Faško na štvr−
tom mieste, keď v kateg. nad
40 rokov bol druhý a Peter
Mikovíny, v kateg. nad 50 ro−
kov, dobehol štvrtý.           (pf)

V tajničke sa ukrýva hebrejské príslovie: “V mojom kraji platí...”
Vylúštenú tajničku zasielajte do redakcie do desiatich dní od vydania tohto čísla.

   Na strelnici Šimáň v Predajnej sa 3.
augusta konal 27. ročník Memoriálu hr−
dinov SNP v letnom biatlone s účasťou
pretekárov z Čiech, Maďarska, Rumun−
ska, Švédska a Ukrajiny. Víťazstvom vo
svojich kategóriách si účasť na Majstrov−
stvá Európy v letnom biatlone 13. – 17.
augusta v bulharskom Bansku,  potvrdili

aj členovia Oddielu bežeckého lyžova−
nia a biatlonu −  Peter Ridzoň, Peter Ka−
zár a Jana Pastúchová.
   Umiestnenie našich pretekárov v jed−
notlivých kategóriách − dorastenci A: 1.
Rudolf Michalovský, 2. Ondrej Švantner,
4. Martin Kvačkaj, 10. Jakub Fendek, 15.
Ján Kratochvíla, 16. Jakub Medveď, do−

rastenci B: 1. Peter Kazár (na snímke),
3. Peter Berčík, juniori: 1. Peter Ridzoň,
ženy A: 1. Vladimíra Tlčeková, dorasten−
ky A: 2. Andrea Hôrčiková, 4. Katarína
Kupcová, 7. Simona Kubišová, dorasten−
ky B: 1. Jana Pastúchová. Umiestnenie
veteránov v kategóriách −  ženy B: 1. Vie−
ra Kubacká, muži C: 7. Peter Zelinka, 8.
Marian Kazár, 9. Jozef Babka. Žiaci boli
rozdelených do troch kategórii, s umiest−
nením − kateg. A: 7. Tomáš Longauer,
kateg. B: 20. Matej Medveď, kateg. C: 6.
Martin Brezina, 9. Michal Marčok, 10. Pe−
ter Seifert.
   V prestávke memoriálu sa uskutočnili
preteky kategórie prípraviek. Z dievčat
bola 3. Veronika Sojaková, 4. Zuzana
Longauerová a z chlapcov skončil 2. Du−
šan Peťko.
   Po hlavných pretekoch nasledovala dis−
ciplína − letný biatlon zo vzduchových zbra−
ní, v ktorej sa víťazkou kategórie žien do 40
r.  stala  Viera Kubacká,  Marian Kazár v
kateg. mužov 51 − 60 r. bol 5. a v kategórii
61 − 70 r.  zvíťazil Jozef Babka.   (mk+foto)


