
Predstavenstvo a Dozorná rada ŽP a.s. ďakujú perso−
nálu Nemocnice s poliklinikou, n. o. v Brezne za sta−
rostlivosť o zamestnancov Železiarní Podbrezová, jej
dcérskych spoločností, a ich rodinných príslušníkov.
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O problémoch
v zdravotníctve

Nájomné byty
odovzdané

Bol zákaznícky
deň

Na návšteve
v Žďas, a.s.

Aktuality z kultúry
a športu

Cestovný
poriadok

Vzhľadom na pretrvávajúce prob−
lémy v zdravotníctve, štyri subjekty
regiónu vytvorili projekt transfor−
mácie NsP v Brezne na neziskovú
organizáciu. Odvtedy uplynulo
šesť rokov. Ako hodnotíte tento

„Do užívania vám dnes odo−
vzdávame byty a želáme vám
dostatok domáceho pohodlia,
relaxu a načerpania nových
síl, potrebných v pracovnom
procese,“ povedal generálny
riaditeľ ŽP Podbrezová Ing.
Vladimír Soták pri slávnost−
nom odovzdaní nájomných
bytov v Piesku.
     Prestrihnutím pásky sa 3.
septembra naplnil ďalší zo zá−

   Na výstavnej ploche stánku budú
umiestnené tri skupiny exponátov. Pôj−
de o kombináciu suroviny − oceľového
šrotu (šrédrovaného, strihaného a pa−
ketovaného) a produktov skupiny Žele−

Pásku slávnostne prestrihli Ing. Vladimír Soták, generálny riaditeľ a Ing. Ľubor Schwarzba−
cher, technický riaditeľ.                                                                                     F: O. Kleinová

Nájomné byty
– príspevok k stabilizácii

merov Železiarní Podbrezová
a.s. v oblasti stabilizácie pra−
covníkov. Do užívania bol
daný objekt 34 nájomných
bytov pre zamestnancov
Železiarní Podbrezová a.s. a
dcérskej spoločnosti ŽP Tále
a.s. ,  nachádzajúci  sa v
Piesku. Bývalý domov mláde−
že bol zrekonštruovaný v prie−
behu roka na nájomné byty,
z ktorých je deväť so základ−

ným vybavením (kompletne
vybavená kúpelňa, kuchyn−
ská linka, sporák, práčka,
chladnička) a 25 bytov s kom−
pletným vybavením (základné
vybavenie + postele, sekto−
rový nábytok, písací a kuchyn−
ský stolík a stoličky). Správ−
covské služby, poskytované

ŽP Bytos, s.r.o., sú rozšírené
o upratovanie spoločných
priestorov, prípojky na inter−
net, satelit (výber z 8 progra−
mov), pevnú telefónnu linku
a zabezpečenie metrológie
pre každú z ubytovacích jed−
notiek. Ku kompletným služ−
bám patrí nepretržité stráže−

nie objektu, vykonávané bez−
pečnostnou službou železiar−
ní. V pláne je oplotenie areá−
lu s prechodom automobilov
prostredníctvom čipových ka−
riet.
   „Moderný komplex tvoria
prevažne jednoizbové a

(Pokrač. na str. 3)

S MUDr. Antonom Bučkom, riaditeľom NsP, n. o. v Brezne, na aktuálnu tému:

Do verejného zdravotného
poistenia zisk nepatrí

krok z dnešného pohľadu?
  − Na úvod treba povedať, že pokiaľ
fungovalo naše zdravotnícke zariade−
nie ako štátna príspevková organizá−
cia, tiež sa jej nedarilo zle. Od štátu
sme získali tridsaťsedem mi−
liónov korún na zastrešenie
celého areálu a päťdesiatdva
miliónov korún na rekonštruk−
ciu kuchyne a na vybudova−
nie práčovne (dovtedy sme
museli bielizeň voziť do Ban−
skej Bystrice). Pre hľadanie
formy odštátnenia sme sa
rozhodli až potom, čo štát formou na−
vyšovania osobných nákladov, najmä v
predvolebnom období, vážne narušil
ekonomiku zdravotníckych zariadení a
vyrobil problém, s ktorým bolo treba
počítať najbližšie dva roky. Nemala to
byť vyslovene privatizácia, ale chceli
sme dosiahnuť minimalizovanie podie−
lu štátu na ekonomike zdravotníckeho
zariadenia. Po dlhých úvahách vyšla
najprijateľnejšie forma neziskovej or−

ganizácie.
   Projekt vytvorilo päť subjektov. Štyri
z regiónu, Železiarne Podbrezová a.s.,
ako tradičný sponzor nášho zariade−
nia, podieľajúci sa dlhé roky na rôznych

aktivitách pomoci, okrem
iného aj organizovaním spo−
ločnej investície na zriade−
nie dialýzy. Druhým podni−
kom ovplyvňujúcim ekono−
mikou regiónu bola Petro−
chema Dubová, prizvali sme
aj mesto Brezno a Občian−
ske združenie zamestnan−

cov NsP.  Piatym je štát, ktorý sa
prostredníctvom MZ SR stal  navrho−
vateľom zmeny štátnej príspevkovej or−
ganizácie na neziskovú. Svoj vplyv na
takto vzniknutú organizáciu zabezpečil
vkladom majetku v hodnote stosedem−
desiat miliónov korún a obsadením
správnych orgánov.
   Tým, že sa vo vedení nemocnice
ocitli štyria zástupcovia regiónu, získali

(Pokrač. na str. 3)

Medzinárodný
strojársky veľtrh Brno

   Smerovanie tohtoročnej výstavy, ktorá sa usku−
toční od 15. do 19. septembra 2008 na výstavisku
v Brne, predstavuje základnú myšlienku „Vdychu−
jeme oceli nový život“.

ziarne Podbrezová Group (oceľové
bloky, rúry, výkovky). Exponáty budú do−
pĺňať veľkoplošné fotografie a video−
projekcia s prezentáciou, ktorá bude

(Pokrač. na str. 3)

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžete do 30. septembra 2008
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Žrebujeme v každom čísle

Kupón č. 4

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

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

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

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

    − Po ukončení prvej etapy prác, spo−
jenej s prípravou  softvérových vyba−
vení pre duálne zobrazovanie, zača−
li práce na druhej etape, ktorej cie−
ľom je zabezpečiť transformáciu na
menu euro  všetkých softvérových vy−
bavení pracujúcich s finančnými in−
formáciami,  vyvíjaných našou spo−
ločnosťou ŽP Informatika pre ŽP
GROUP.
     Adaptácia informačných systémov
na menu euro znamená  evidovanie
finančných údajov po dni zavedenia

Reforma vzdelávania by mala pri−
niesť nielen zmeny v obsahu, ale aj
modernizovať metódy učenia. Znižu−

Richard KRAKOVSKÝ, Vvr
− Samozrejme. Pred víken−
dom je  Slovenské národné
povstanie a v pondelok je
Deň ústavy Slovenskej re−
publiky.

   V každom z nasledujúcich čísel novín nájdete súťažnú otáz−
ku, na ktorú pošlete svoju odpoveď do desiatich dní od vyda−
nia toho čísla. Po každom kole bude víťaz odmenený vecnou
cenou a na záver, v decembri, vyžrebovanému riešiteľovi
všetkých kôl venuje hlavnú cenu Ing. Marian Kurčík, podpred−
seda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s.
   V treťom kole boli úspešní tí riešitelia, ktorí odpovedali, že
rozhodujúcou pre výšku dôchodku z pohľadu jednotlivca je
dĺžka obdobia sociálneho poistenia a výška vymeriavacieho
základu. Šťastie sa usmialo na Ing. Máriu Slobodníkovú z
odboru Ef. Cenu jej venovala riaditeľka ŽP Bytos, s.r.o., Ing. V.
Buláková a môže si ju prevziať v redakcii.

4. Otázka:  Čo je povinnosťou tých, ktorí podlie−
hajú výnimke v duálnom zobrazovaní?

   Od 24.augusta odštartovalo povinné
duálne zobrazovanie. Ide o zobrazenie
cien, platieb a iných hodnôt v slovenskej
mene a v eurách, výlučne podľa kon−
verzného kurzu. Táto povinnosť, ktorá
potrvá až do decembra 2009, sa týka
všetkých cien tovarov a služieb, hodnoty
peňazí na účtoch, faktúr, bankových slu−
žieb, rozpočtových nákladov, spotrebi−
teľských úverov, rôznych platieb a po−
platkov, výplatných pások, dôchodkov a
sociálnych dávok, či výpisov z účtov ob−
čanov.
   Na niektoré produkty platí výnimka, to
znamená, že nemusia byť zobrazované

Aktuálne o prípravách pre ŽP GROUP

Nový školský rok sa začal slávnostne aj v našich súkromných školách. Veľa študij−
ných úspechov prišli zaželať študentom aj zástupcovia vedenia materskej firmy
Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka a Ing. Ján
Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s.
   Riaditeľka školy Ing. Anna Pavlusová vo svojom príhovore oboznámila so zme−
nou, ktorú priniesol nový školský zákon – Súkromné stredné odborné učilište
hutnícke ŽP a.s. bolo premenované na Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku
ŽP. (V minulom čísle sme uviedli názov, ktorý bol Rozhodnutím MŠ SR upresnený
až po vytlačení našich novín).  Zdôraznila, že poslaním našich súkromných škôl je
predovšetkým konkrétna príprava žiakov pre profesie potrebné v  Železiarňach
Podbrezová. Privítala prvákov a oboznámila žiakov s pravidlami školského poriad−
ku. V novom školskom roku budú mať žiaci opäť možnosť pracovať  v rámci
mimoškolskej činnosti v rôznych záujmových krúžkoch v oblasti informatiky, cudzích
jazykov, ale budú môcť rozvíjať svoje schopnosti aj v záujmovej činnosti s iným
zameraním. Riaditeľka ukončila svoj príhovor želaním veľa entuziazmu, chuti do
práce a učenia.                                                                                           o.k.

Hlavnej riešiteľky projektu Zavedenie eura, Mgr. Tatiany
Ištvánovej, sme sa opýtali, v akom štádiu sú prípravy v
našej spoločnosti:

eura v mene EUR a súčasne zobra−
zovanie a reprintovanie historických
finančných záznamov zaevidova−
ných do systému pred dňom zavede−
nia eura v slovenských korunách.
     Transformácia slovenskej meny
na menu euro vyžaduje riešenie
mnohých technických detailov, pre−
tože len samotné zabudovanie kon−
verznej funkcionality do softvérových
vybavení  by generovalo  chyby zo
zaokrúhľovania tých finančných hod−
nôt, ktoré sú výsledkom kumulácie

prislúchajúcich finančných údajov.
     V súčasnosti prebieha podrobná
analýza všetkých domovských projek−
tov, ktorej cieľom je stanoviť konečný
rozsah konverzie historických dát, vy−
riešiť dátové sklady SKK a EUR a ob−
siahnuť aj individuálne riešenia po−
žiadaviek gestorov jednotlivých apli−
kácií. V mnohých prípadoch však po−
stup prác brzdí nedokončený proces
legislatívnych zmien, hlavne zmeny v
zákone o účtovníctve.
     Na základe podrobnej analýzy  sú
vypracovávané Úvodné projekty, kto−
ré tvoria základný podklad  pre jed−
notlivé realizačné tímy.

Zmeny vyplývajúce z nového školského zákona:
je sa povolený počet žiakov v trie−
dach. Novinkou je možnosť rodičov,
ktorí majú pedagogické vzdelanie,

učiť žiakov v prvom až štvrtom roční−
ku doma. Na osemročné gymnázia
bude  po novom prijímaných len päť
percent detí z populačného ročníka,
aby bežné školy neopúšťal príliš vy−
soký počet talentovaných žiakov. Deti
sa budú povinne učiť cudzí jazyk už
od tretieho ročníka základnej školy,
od šiesteho ročníka im pribudne dru−
hý cudzí jazyk. Na hodinách sloven−
činy budú žiaci písať viac slohových
prác. Piatakom pribudne v matemati−
ke stereometria – stavba telies zo sta−
vebnicových kociek, zhromažďova−
nie údajov a ich grafické zobrazenie.
Povinné učivo je zredukované o
dvadsať – tridsať percent, zvyšné
hodiny si školy naplnia podľa svojich
predstáv vo vlastných školských
vzdelávacích programoch.

(internet)

Sú aj výnimky

   Prepočet zo slovenskej meny na euro sa vykonáva podľa celého konverzné−
ho kurzu a pravidiel zaokrúhľovania. Pre duálne zobrazenie sa vykoná dele−
ním sumy v slovenských korunách konverzným kurzom a zaokrúhlením podľa
matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

od uvedeného dátumu. Sú povolené tam,
kde by boli zmeny príliš nákladné, príliš
komplikované. Týka sa to aj technicky
ťažko realizovateľných zmien. Od duál−
neho zobrazovania cien  sú napríklad
oslobodené čoraz populárnejšie interne−
tové obchody. Tie však majú pre zákazní−
ka k dispozícii na svojej stránke kalkulač−
ku s automatickým softvérom na prepo−
čet meny. Duálnemu zobrazovaniu sa vy−
hnú napríklad drobní živnostníci predá−
vajúci svoje produkty na hmotnosť. Vý−
nimka sa týka aj predaja na trhoviskách.
Konverzný kurz však musí byť zobrazený
na viditeľnom mieste aj u nich.

Ako sa prepočítava slovenská mena na euro?

Viete, prečo sú pred nami štyri dni voľna?

František KOVÁČ, Gork
− V piatok je  64. výročie Slo−
venského národného povsta−
nia, potom sú víkendové dni a
a v pondelok si pripomenie−
me Deň ústavy.

Ivan SLIAČAN, Ez
− Čaká nás dlhý víkend, pre−
tože pred ním vychádza svia−
tok Slovenského národného
povstania a v pondelok je Deň
ústavy SR.

Veronika ŠVANTNEROVÁ,
ŽP GASTRO servis, s.r.o.
−   Vyšlo to tak preto, že 29. au−
gusta pred 64. rokmi vypuklo
Slovenské národné povstanie a
v pondelok je Deň Ústavy SR.

Oľga VIŠTÍKOVÁ, Pip
−  V piatok si pripomíname 64.
výročie Slovenského národ−
ného povstania  a v pondelok
je Deň Ústavy Slovenskej re−
publiky.

Foto: Ing. I. Štubňa
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170. výročie dychovej hudby
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okienko

   V roku 2003 si Dychová hudba
Železiarní Podbrezová pripome−
nula 165. výročie vzniku. V zna−
mení tohto významného výro−
čia sa niesol celý rok, ktorý vy−
vrcholil slávnostným koncertom
v novembri. Svoje účinkovanie
na domácich a zahraničných
pódiách však orchester odštar−
toval už 24. apríla v Banskej
Bystrici, spoločným koncertom
s nemeckou kapelou z Hal−
bestadtu. Hneď na druhý deň
to bolo vystúpenie na námestí v
Brezne. Nasledoval 32. ročník
regionálneho festivalu dycho−
vých hudieb vo Valaskej a 19.
ročník Medzinárodného festiva−
lu mládežníckych dychových
hudieb v poľskom meste Swie−
cie, kde zo siedmich veľkých
orchestrov s mažoretkami boli
len dvaja zahraniční hostia, or−
chestre z Maďarska a Sloven−
ska. V dňoch 6. a 7. septembra
členovia dychovky úspešne ob−
hájili zlaté pásmo na 24. ročníku
festivalu Pádivého Trenčín. Ne−
bolo to však jediné ocenenie,
ktoré tu dosiahli. Čestným uzna−
ním porota ocenila sólový
prednes na trombóne podbre−
zovského muzikanta Václava
Foldyna.
   Slávnostný koncert k 165.
výročiu Dychovej hudby ŽP sa
uskutočnil 14. novembra v
Dome kultúry ŽP pod taktov−

“Pre každého z nás existuje niekto, kto pre nás znamená celý svet. O to ťažšie je
stratiť ho. Odišla si v tichosti bez slova rozlúčky. To, že čas rany hojí
je len klamné zdanie, zostáva bolesť a tiché spomínanie.”
Dňa 9. septembra uplynie desať smutných rokov, čo nás na−
vždy opustila naša milovaná mama, sestra, starká

Zdenka RIESOVÁ z Podbrezovej − Skalice.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéry s rodinami, sestry a

ostatná rodina
...

„Obrátila si sa navždy chrbtom k svetu a moja domovina v ňom sa navždy stratila
(Ilse Brem).“

Jedenásty september neodvolateľne uzavrel životnú cestu mojej
milovanej maminky

Želmíry MARTONIKOVEJ z Podbrezovej.
Pri príležitosti piateho smutného výročia si so žiaľom, ale aj s neu−
tíchajúcou láskou a vďačnosťou na ňu spomínam – na najvzácnej−
šieho, nenahraditeľného človeka, akým pre mňa vždy bola a je.

dcéra Ester

   Ďakujeme všetkým známym a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa 24.
augusta prišli rozlúčiť s

Júliusom PAULOVIČOM z Hronca.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Osobitne ďakujeme Dychovej hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a bývalým spolupracovníkom za
prejavy sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ a
za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou,
starou a prastarou mamou

Klárou SPIŠIAKOVOU z Brezna.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP a.s.

Smútiaca rodina

Úplné a správne znenie hebrejského prí−
slovia, ukrytého v letnej krížovke č. 16:
“V mojom kraji platí moje meno, v cu−
dzom moje správanie.” Cenu riaditeľky
ZANINONI Slovakia Ing. Anny Kováčovej
si môže Tibor Kaliský z Podbrezovej. vy−
zdvihnúť v redakcii.

   Divadlo Astorka sa 19. septembra o 19. hod. predstaví v Dome kultúry ŽP a.s.
s tragikomédiou Maria Gelardiho ZLOMATKA. Po Pitínského Matke ide o ďalšiu
z vrcholných divadelných postáv divadla Astorka, v podaní vynikajúcej herečky
Zuzany Krónerovej, držiteľky vzácnych Dosiek a Českého leva. Hra prináša
závažné aktuálne posolstvo, balansuje na hrane tragiky a komiky. Zároveň je
symbolom konfliktov súčasného sveta, v ktorom súboj snahy o toleranciu a
dialóg nemilosrdne naráža na násilie a fanatizmus.
   Cena vstupenky pre zamestnancov firmy a ich rodinných príslušníkov je sto
korún. Záujemcovia si môžu vstupenky zakúpiť prostredníctvom sekretariátov
prevádzkarní a odborných útvarov od 3. septembra.

Predám plynový sporák (na zemný plyn
s možnosťou pripojenia na bombu) a
plynovú piecku − krb na 10 kg bombu.
Kontakt: 0910 300 831

...
Predám 2−izbový byt (92 m2) na Kolkár−
ni v Podbrezovej. Kontakt 0948 529322

...
Predám Felíciu, r.v. 2000, v bezchybnom
stave (54 tis. km). Kontakt: 0905 830378

   Ďakujeme Nadácii Železiarne Podbrezová za poskytnutie finanč−
nej pomoci našim klientom z DSS Kotva Predné Halny.
   Sponzorský príspevok sme použili na zorganizovanie jednodňo−
vého výletu do Betliara a na Krásnu Hôrku 19. augusta 2008.
   Výlet sa nám veľmi páčil, pretože sa ho zúčastnili aj všetci
zamestnanci DSS Kotva s rodinnými príslušníkmi. Všetky deti aj
vnúčatá zamestnancov si s obyvateľmi veľmi rozumeli a pôsobili
sme ako jedna veľká rodina. Dúfame, že tento spoločný výlet
nebol posledný.
Ešte raz srdečná vďaka Nadácii Železiarne Podbrezová.

Za DSS Kotva Miroslava Vraniaková, sociálna pracovníčka

   Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo
ku koncu roka 2007 v podnikoch s počtom
zamestnancov 20 a viac, zamestnaných v
okrese Brezno v priemere 12 674 zamest−
nancov, z toho 46,9 percenta tvorili ženy. V
porovnaní s rokom 2006 klesol priemerný
evidenčný počet zamestnancov v týchto
podnikoch o 177 osôb.
   Z hľadiska jednotlivých odvetví ekono−
mickej činnosti prevládala zamestnanosť
v priemysle (44,4 percenta). V priemysel−
ných podnikoch okresu pracovalo v sle−
dovanom období v priemere 5 625 za−
mestnancov. Najviac zamestnaných bolo
vo výrobe kovov a kovových výrobkov (4
525).

Oddelenie informačného servisu
ŠÚ SR B. Bystrica

   V jazykovej praxi sa často vy−
skytujú slová, ktoré s obľubou
požívame, hoci v určitom slovnom
spojení sú nespisovné. Nie je ich
veľa, majú však tuhý život, preto−
že sa opakovane objavujú aj v
písomných a ústnych verejných ja−
zykových prejavoch. Je medzi nimi
známe slovo prevádzať.  Jeho
zvýšená frekvencia “presviedča”
menej skúsených používateľov
jazyka, že je to slovo, ktoré môžu
a majú využívať aj oni.
   So spojeniami prevádzací pred−
pis, prevádzať výkup papiera, pre−
vádzať stavbu, výtvarné prevede−
nie, ste sa určite stretli mnohí. A
priznajme si, koľkí z nás  už pre−
viedli výmenu žiarovky alebo pre−
viedli opravu nedostatkov a po−
dobne. Keď sa však aspoň trochu
zamyslíme nad významom tých−
to spojení, vychádza nám logický
nezmysel. Previesť predsa mô−
žeme dieťa cez ulicu, peniaze z
účtu na účet, ale nie opravu. Tú
môžeme napríklad urobiť, reali−
zovať, vykonať, vyhotoviť alebo
jednoducho niečo opravíme, stav−
bu postavíme, papier vykúpime,
páči sa nám výtvarné stvárnenie.
   A keď už spomíname opravu,
určite viete, že slovo vada a z
neho odvodené výrazy vadný,
vadnosť, závada, ktoré s opravou
väčšinou úzko súvisia, sú nespráv−
ne. Namiesto nich používajme
podstatné mená chyba, kaz, ne−
dostatok, porucha a prídavné
mená chybný, kazový, pokazený,
poruchový, poškodený, nevyhovu−
júci.

O. Molčanová

Ilustračné foto orchestra zo slávnostného koncertu k 165. výročiu jeho vzniku

Pestrý
jubilejný rok

kou podplukovníka Jozefa Krá−
ľa, ktorý prišiel z Posádkovej
hudby v Banskej Bystrici a vy−
striedal na tomto poste Pavla
Machajdíka. Podbrezovský or−
chester prišli pozdraviť členo−
via 95−ročného dychového or−
chestra baníckeho z Karvinej,
zástupcovia Stredoslovenské−
ho osvetového strediska a
Združenia dychových hudieb
Banskobystrického kraja, dy−
chových orchestrov mesta
Brezna a z Valaskej. Najväč−
šou poctou však bolo udelenie
ceny generálneho riaditeľa Ná−
rodného osvetového centra −

Výročná medaila Daniela Ga−
briela Licharda za dlhoročnú
významnú prácu pre rozvoj dy−
chovej hudby na Slovensku a
za vysokú umeleckú úroveň.
Odovzdal ju predseda ZDH na
Slovensku Ján Jamriška s dô−
razom, že “... túto cenu dostá−
vajú len najlepší z najlepších.”
Zároveň odovzdal Ďakovný list

vedeniu Železiarní Podbrezo−
vá  bez ktorých by dychová
hudba nemohla existovať.
Predstavenstvo ŽP a.s. vyjad−
rilo hold všetkým, ktorí sa pri−
činili o to, aby z malej robotníc−
kej muziky vyrástlo za 165
rokov významné hudobné te−
leso.

V. Kúkolová

“ZLOMATKA”

Ďakujeme!

Zamestnanci
v okrese Brezno

“Hudbu človek netvorí, hud−
bou človek žije. Hudbu člo−
vek nepočúva, hudbu člo−
vek absorbuje.”

E. Suchoň

Otázka 15. kola: Akú cenu dostala DH ŽP na sláv−
nostnom koncerte v roku 2003?
(Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto
čísla do redakcie novín.)
Správna odpoveď 14. kola: Na post kapelníka na−
stúpil v júli 2002 Pavol Machajdík.
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Jedálny lístok 8. − 14. september 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

Jedálny lístok  15. − 21. september 2008

   V  prípade platieb za dodávku slu−
žieb, napr. elektrická energia, voda,
plyn, káblová televízia a pod., či úhra−
dy nájomného, je v záujme každého
jedného odložiť si doklady potvrdzu−

júce dané úhrady. Môže sa totiž stať,
že inštitúcia, ktorej zaplatíte, platbu
“stratí”, príp. ju v dôsledku rôznych
chýb nedokáže identifikovať. V prí−
pade, že vás inštitúcia vyzve uhradiť
nedoplatok, bude na vás, aby ste
preukázali realizáciu platby. Uscho−
vanie dokladu o zaplatení je rovnako
dôležité z dôvodu preukázania kedy
k úhrade došlo, či nebol platiteľ prí−
padne v omeškaní.
   V prípade kúpy tovaru v obchode
sa odporúča uschovať doklad o kúpe
minimálne na dobu trvania záru−
ky. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo
kazia, alebo o použité veci, zodpo−
vedá predávajúci za chyby, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí tovaru v záruč−
nej dobe. Záručná doba je 24 me−
siacov. Ak ide o použitú vec, kupu−

XXXX.
  Veľká spoločnosť sa rozliezla do troch
rozľahlých miestností. V prvej sa hrali
karty, biliard, ktosi brnkal na klavíri, či sa
iba tak postávalo, posedávalo s plným
pohárom niečoho dobrého v ruke a de−
batovalo sa. V ďalšej sa ozývala hudba
a niekoľko párov si v pomalom tanci
šepkalo do uška nežnôstky. V posled−
nej Aneta natrafila na činorodú spoloč−
nosť. Väčšie i menšie stojany na maľo−
vanie čakali na záujemcov, ktorí si chce−
li vyskúšať maliarske schopnosti ceruz−
kou, tušom, či skutočnými farbami. Boli k
dispozícii výkresy, plátno, ale aj drevo a
sklo. Aneta niekoľkým odvážlivcom na−
zrela cez plece, ale nič ju nezaujalo.
Nerozhodne postávala.
„Poď nám niečo nakresliť,“ oslovil ju bra−
datý muž strednej postavy.
„Hľadám známeho,“ vyhŕkla rozpačito.
„Tu sme všetci známi,“ skonštatoval muž.
„Ja napríklad viem, že kreslíš. Dobre
kreslíš, vynikajúco. Ukáž, čo vieš.“
„Inokedy.“
Aneta rýchlo vyspätkovala, zúfalo hľa−
dajúc aspoň jednu známu tvár. Na pár
sekúnd zahliadla manželov Santoro−
vých, tí jej z diaľky zakývali a venovali sa
svojej spoločnosti. Preklínala v duchu
Dalibora Pruknera, ktorý akoby na ňu
zabudol. Je tu už skoro dve hodiny a
stále bezcieľne chodí dookola. Bola
smädná a hladná a nemohla ani odísť,
pretože vetrovku mala zamknutú v Da−
liborovom aute. Nemala chuť na rôzno−
rodé alkoholické nápoje ani podivne vy−
zerajúce švédske stoly. Prijala pozva−
nie ku kartám, dvakrát za sebou vyhra−
la, tak ich opustila.
  Náhle sa ocitla pri maliarskom stojane
s ceruzkou v ruke. „Čo tu robím,“ dudra−
la pre seba. Bleskovými ťahmi načrtla
skupinu hostí. „Počkaj, to ti nedarujem,“
vyhrážala sa polohlasne výkresu.
„Nechcem to ako dar, kúpim ich od teba.“
Zvrtla sa za hlasom. Bradáč podišiel bliž−
šie, vymenil výkres a priateľsky Anetu ob−
jal. „Len pokračuj, dievča.“ Bola nahne−
vaná i prekvapená. Vtom kútikom oka
zachytila Daliborovu postavu a prisko−
čila k nemu.
„Čo to má znamenať?“ oborila sa na
neho. „To má byť skúška odvahy, kres−
lenia alebo čoho? Necháš ma tu samú
dve hodiny. Čo si o sebe myslíš, dočer−
ta?“
„Veď si sa nenudila,“ namietol nevinne.
Vyslala k nemu mrazivý pohľad, ale on
si z neho očividne nič nerobil. „No tak,
Nárdy,“ vyzval bradáča. „Vyjadri sa.“
„Mal si pravdu,“ riekol nadšene. „Je oča−
rujúca, presne taká, ako si ju opísal.
Myslíš, že sa dá presvedčiť?“
Nárdyho hnedé dobrácke oči boli v rov−
nakej výške s Anetinými a začali v nich
ľad roztápať. Po chvíli skryla zeleň očí
pod viečka, líca sa jej mierne zafarbili
do ružova.
„Fantastické!“ zvolal Nárdy s obdivom.
„Tento skvost sa vie červenať! Neuveri−
teľné! Vieš o tom, Aneta, že si až nenor−
málne normálna? Nečudujem sa Dali−
borovi...“
„To stačí, Nárdy,“ skočil mu do reči Dali−
bor. „Čo keby si Anete vysvetlil svoju po−
žiadavku.“
Nárdy rozbieha v Banskej Bystrici novú
firmu a súrne potrebuje návrhárku, ka−
derníčku i krajčírku, ktorá by modely šiat

Pondelok 15.9.
(sviatok)

Polievka: pohronská, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie soté Kung − Pao, ryža, šalát

Utorok 16.9.
Polievka: kláštorná, pečivo

Brav. rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát
Hov. mäso na hubách, tarhoňa, šalát

Klužská kapusta
Parížsky šalát, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Zem. knedličky jahodové so strúhankou

Streda 17.9.
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Bravčové stehno na smotane, knedľa
Peč. kuracie stehno, zel. ryža, šalát

Losos s holandskou omáčkou, zem. šalát
Jesenný šalát, pečivo

Švajčiarske sój. zem., uhorkový šalát
Hanácke koláče, kakao

Štvrtok 18.9.
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo
Vypráž. kur. stehno, zemiak. kaša, šalát

Jelení guláš, cestovina
Pizza šampiňónová s brokolicou

Windsorský šalát, pečivo
Španielske pikantné kur. stehno, obloha

Makový koláč s čokoládou, kakao
Piatok 19.9.

Polievka: cesnaková s haluškami, pečivo
Peč. brav. bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Morč. rezeň plnený špenát. a syrom, ryža,

šalát
Roľnícke zemiaky, uhorka

Šopský šalát, pečivo
Farfally so zeleninovou omáčkou
Pečené buchty s lekvárom, kakao

Sobota 20.9.
Polievka: kapust. s úden. mäsom, pečivo

Vyp. mor. med. so šunkou a syr., zem., tat.
omáčka

Bravčové mäso na paprike, cestovina
Nedeľa 21.9.

Polievka: gulášová, pečivo
Plnená hlávková kapusta, knedľa
Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát

Pondelok 8.9.
Polievka: držková, pečivo

Vypráž. ryba, zem. šalát s majonézou
Debrecínsky hovädzí guláš, cestovina

Kur. prsia s pomaran. omáčkou, hroz. ryža
Astória – ovocný šalát so zeleninou, pečivo
Zapekaný bravčový rezeň so syrom, obloha

Šúľance s makom
Utorok 9.9.

Polievka: horácka, pečivo
Peč. morčacie stehno, čer. kapusta, knedľa

Brav. mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Zemiakovo – bryndzové pirohy so slaninkou

Cestovinový šalát s bielou fazuľou
Zapekaná brokolica s tofu

Palacinky s lekvárom a čokoládou
Streda 10.9.

Polievka: fazuľová kyslá, pečivo
Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa, šalát
Kur. stehno s ružičkovým kelom, zem.

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Orientálny šalát, pečivo

TOP šalát s kuracím mäsom
Čučoriedkový koláč, kakao

Štvrtok 11.9.
Polievka: hov. s peč. haluškami, pečivo
Hov. dusené, chrenová omáčka, knedľa

Kurací rezeň orientálny, ryža, šalát
Vypráž. brokolica, zem., tatárska omáčka

Pórovo – hráškový šalát, pečivo
Pečená ryba s bylinkami, dus. zelenina

Cesnakové osie hniezda
Piatok 12.9.

Polievka: zem. kyslá, pečivo
Bravčový rezeň asturský, zem., šalát

Mor. soté na zelenine, slov. ryža, šalát
Liptovské droby, uhorka

Horehronský syrový šalát, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Lievance s džemom
Sobota 13.9.

Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Nitrianske bravčové stehno, knedľa

Kurací rezeň s ananásom, ryža, šalát
Nedeľa 14.9.

Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Brav. krkov. na cesnaku, zem., cvikla s chrenom

Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa, šalát

Ako dlho uschovávať doklady o úhrade

   Kúpa tovaru v obchode, zaplatenie spotreby elektric−
kej energie, či plynu...,  všade tam sa stretávame s
otázkou, ako dlho je potrebné uschovávať doklad o
zaplatení. Keďže to žiaden právny predpis nestanovu−
je, je na každom z nás, či si doklad o zaplatení odloží,
alebo ho zahodí. Ten druhý príklad je samozrejme lep−
šie neskúšať. Aká je teda ideálna doba a prečo? Vo
všeobecnosti sa odporúča  uschovať doklad o zapla−
tení najmenej tri roky.

júci a predávajúci sa môžu dohod−
núť aj na kratšej záručnej dobe, kto−
rá však nesmie byť kratšia ako 12
mesiacov. Pri veciach, ktoré sú urče−
né na to, aby sa užívali dlhodobo,

ustanovujú osobitné predpisy záruč−
nú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
Záručná doba presahujúca 24 me−
siacov sa môže týkať napr.  len niek−
torej súčiastky veci.  Predávajúci je
povinný poskytnúť záruku písomnou
formou − záručný list. Ak to povaha
veci umožňuje, postačí namiesto zá−
ručného listu vydať doklad o kúpe.
   Nakoľko žiaden právny predpis ne−
stanovuje čas,  do kedy by si platiteľ
mal doklad o úhrade ponechať, od−
porúča sa uschovať doklady počas
plynutia premlčacej doby, a krátko
po nej. Po uplynutí premlčacej doby,
by ste v prípade súdneho konania
mohli vzniesť námietku premlča−
nia, žalobca by tak nebol úspešný.
A prečo doklad uschovať aj na neja−
ký čas po uplynutí premlčacej doby?

Pretože medzi podaním žaloby na
súde a jej zaslaním odporcovi − teda
spotrebiteľovi − môže uplynúť aj nie−
koľko mesiacov.
   Dĺžka premlčacej doby je vo vše−
obecnosti tri roky. Je tomu tak
napríklad v prípade úhrad nájomné−
ho, úhrad za služby spojené s užíva−
ním bytu, ako aj pri ďalších bežných
platbách, ako poplatky za energie,
káblovú televíziu, stravovanie a pod.
V prípade platieb, ktorých úhrada sa
riadi Obchodným zákonníkom
(ide najmä o platby súvisiace s pod−

nikaním, ale napr. aj platby vyplýva−
júce zo zmlúv, v ktorých sa spotrebi−
teľ dohodol na aplikácii Obchodného
zákonníka na zmluvný vzťah), je vše−
obecná premlčacia doba štvorročná.
   Premlčacia doba v bežných prípa−
doch, začína plynúť nasledujúcim
dňom po dni splatnosti danej platby.
V praxi to znamená, že inštitúcia,
ktorá tvrdí, že platbu neobdržala, má
tri roky odo dňa splatnosti faktúry na
to, aby si zaplatenie požadovanej
sumy uplatnila na súde (musí podať
žalobu). Ak by tak spravila neskôr,
môžete sa úspešne brániť vznese−
ním námietky premlčania. Takže
kúsok námahy, spojený s odklada−
ním dokladov o zaplatení, určite stojí
zato.

(O.M.)

nielen navrhovala, ale dohliadala na
ich ušitie a celkovú úpravu modeliek
pred módnou prehliadkou. Poskytne jej
dve – tri pomocníčky. Podmienkou je
bydlisko v Bystrici. V budove, ktorú si pre−
najali, zriadili štvorizbový prvotriedny byt.
Od Anety sa čaká podpísanie zmluvy na
rok, nasťahovanie a okamžité nasade−
nie do práce.
„Som si istý, že toto ti bude vyhovovať,“
končil Nárdy monológ. „Vzhľadom na
zdravotný stav tvojho snúbenca je pre
teba lepšie, ak budeš bývať v Bystrici, čo
povieš?“
Aneta nevravela nič. Bola tak vyvedená
z miery, že chvíľu trvalo, kým návrh strá−
vila. Čo však bude potom, keď sa Michal
uzdraví?
Obaja muži trpezlivo čakali. „Nemôžem
z Brezna z ničoho nič odísť, mám so
Silviou zmluvu,“ povedala napokon.
„Dokedy?“ opýtal sa Nárdy.
„Do neurčita,“ pokrčila plecami. „Nene−
chám ju v štichu zo dňa na deň. A po−
tom..., rodina...“
„Inga ťa nepotrebuje, zasnúbenie nie
je manželstvo,“ reagoval pohotovo
Dalibor a vyslúžil si ďalšie mrazivé vlny.
Nedbal, hrozitánsky túžil mať Anetu bliž−
šie a žalúdok mu skrútilo od strachu, že
návrh odmietne.
„Dajte mi čas na rozmyslenie,“ požia−
dala nerozhodne.
„Načo?“ vyštekol Nárdy. „Tu nemáš o
čom rozmýšľať, Aneta. Nič ťa v Brezne
nedrží. Rekonvalescencia Michala
bude prebiehať v týchto končinách,
nemáš dôvod byť tak ďaleko od neho.“
„Akosi podozrivo si informovaný,“ cúvla
o krok.
„Áno,“ priznal bez rozpakov. „Videl som
aj tvoje fotografie, mám pre teba špič−
kový fotoaparát.“
„Mhm,“ zadívala sa na nedokončenú
kresbu. „Dám vám vedieť.“

...
   Aneta Korestová opustila Brezno. Sil−
via prezradila, že už dlhší čas ju prosi−
la o zamestnanie dobrá známa, no
Anety sa nechcela vzdať, lebo s ňou je
nadmieru spokojná. Dnes, keď sama
žiada o uvoľnenie, jej nebude robiť
problémy a želá jej všetko dobré. Aj Emil
Vágner podporil veľkú zmenu v Aneti−
nom živote, iba vyslovil nádej, že ne−
prestanú byť priateľmi. Inga sa zatvári−
la neurčito, avšak Dindo prejavil nefal−
šovanú radosť. Konečne sa jeho mla−
dej, múdrej, šikovnej švagrinej dosta−
ne príležitosti na vstup do sveta, do kto−
rého patrí – poskytne jej šancu plne sa
realizovať.
   Jediné, čo Anetu posúrilo k tomuto
kroku, boli časté návštevy Michala Vág−
nera v nemocnici. Predsa len bola
bližšie, mohla kedykoľvek pribehnúť k
jeho lôžku a sestričky i lekári nič nena−
mietali. Správala sa tíško, aby nerušila
ostatných pacientov, zvlášť vtedy, keď
bola neskorá večerná hodina.
   Uvedomila si, že jej život nabral nové,
rýchlejšie obrátky. Rozbiehanie Nárdy−
ho firmy so sebou prinášalo také skúse−
nosti, o akých doteraz len snívala. Pre−
kvapovala svojou originalitou, ktorá
neraz spočívala v jednoduchosti. Nárdy
bol nadšený a ona spokojná. Vkusne,
účelovo zariadený byt poskytoval Ane−
te príjemné útočisko po celodennom
zhone. Chcela sa poďakovať Daliboro−
vi Pruknerovi za získanie tejto práce, no
v Almedii sa vždy zapol odkazovač a
domov telefonovať ju nepochopiteľne
odrádzalo.

 (Pokračovanie v budúcom čísle)
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V nedeľu 24. augusta 2008 usporiadali Železiarne Pod−
brezová a.s. pre svojich obchodných partnerov “DEŇ ZÁ−
KAZNÍKOV ŽP a.s.”. Štvrtého ročníka podujatia, ktoré je
určené klientom našej spoločnosti a ich rodinným prísluš−
níkom, sa zúčastnilo zhruba päťdesiat našich hostí. Účast−
níci prežili prijemnú nedeľu spojenú s prehliadkou golfo−
vého ihriska, výučbou golfovej hry a krátkym kultúrnym
programom pre najmenších. Zámer celej akcie − aspoň na
pár hodín nahradiť telefonický kontakt s osobným, ako i
vzájomné spoznávanie sa, sa nám podarilo naplniť a my
dúfame, že si naši partneri od nás odniesli len pozitívne
zážitky.                                                                       (ma)

Ilustračné foto O. Kleinová

Naši zákazníci prežili
krásny deň na golfovom

ihrisku Gray Bear

Do verejného zdravotného
poistenia zisk nepatrí

dvojizbové byty.  Zo strany za−
mestnancov železiarní sa ten−
to krok stretol s veľkým ohla−

sme možnosť argumentovať štátu v
správnych orgánoch o potrebách ďal−
šieho smerovania rozvoja odborných
činností vyplývajúcich z potrieb nášho
regiónu. Inak povedané, štruktúru ne−
určovali z Bratislavy, ale my, na zákla−
de konkrétnych požiadaviek regiónu.
   Našim zámerom bolo konštituovať
všeobecnú nemocnicu s pracoviskami,
ktoré tu doposiaľ chýbali, ako napríklad
neurológia s lôžkovým oddelením a
psychiatria s lôžkovým oddelením.  V
tom čase sme zabezpečovali služby
pre stotisíc obyvateľov, okrem 65 tisíc v
regióne sme poskytovali niektoré špe−
cializované služby aj pre okres Revú−
ca.
   Prvým našim krokom bolo vybudo−
vanie urgentného príjmu. V súčasnosti
prevádzkujeme štyri uzly záchranného
zdravotného systému. V druhej etape
sme sa snažili zriadiť lôžkové oddele−
nia s minimálnymi nákladmi, zabezpe−
čili sme rekvalifikáciu zdravotných
sestier a usilovali sa o získanie kvalifi−
kovaných odborníkov, primárov na tie−
to oddelenia.
   Myslím si, že bilancovať po šiestich
rokoch sa ešte veľmi nedá. Je to krátky
čas na zhodnotenie, či to bolo správne
rozhodnutie, najmä z pohľadu zamest−
nancov.
   Prvé kroky boli  limitované ekonomi−
kou a ľudia si len pomaly zvykali, že tu
už nie je socializmus. Dnes môžem
konštatovať, že ich myslenie sa mení,
začínajú sa správať ekonomicky, aj na
nižších sférach riadenia začínajú rátať
a je to poznať. Personál pochopil, že aj
správanie voči pacientom musí byť iné.

Myslíte si, že pacienti začínajú
pociťovať vyššiu úroveň starostli−
vosti? Ako je to s nadštandardný−
mi službami?
   − Ja ťažko dokážem posúdiť, či sa
zvýšila úroveň starostlivosti, tú by mali
hodnotiť pacienti. V hodnotení kvality
slovenských nemocníc nás však jedna
súkromná zdravotná poisťovňa zaradi−
la medzi najkvalitnejšie a preto si mys−
lím, že určite sme dosiahli krok vpred
aj v tejto oblasti. Ťažko je posudzovať
v tomto smere kvalitu. Skôr by som
povedal, že musíme držať krok s tren−
dom a tomu podriaďujeme svoje úsi−
lie.  A čo sa týka nadštandardných
služieb, áno, zriadili sme nadštandard−
né podmienky za príplatok 250 korún,
ale nejako využívané nie sú. Podľa mňa
však nadštandard netvorí izba vybave−
ná televízorom,  sú  to služby o ľuďoch.
Za nadštandard považujem, ak ne−
mocnica disponuje odborníkmi,  ktorí
včasnou a správnou diagnostikou po−
sunú pacienta na špecializované pra−
coviská.
V médiách sa denne píše o prob−
lémoch v zdravotníctve. Ktorý
označujete za kľúčový z dnešného
pohľadu?
   − Najväčším problémom sú ľudia,
ľudia a ešte raz ľudia. Nepáči sa mi, že
mladí lekári odchádzajú do zahraničia
a vidine peňazí sú ochotní podriadiť aj
svoju profesijnú hrdosť. Ak totiž doktor
medicíny ide niekde umývať riady ale−
bo strihať živý plot, nemyslím si, že by
to mal byť v budúcnosti dobrý doktor.
My, starší, na druhej strane máme
právo dúfať, že ak odvádzame štátu
dane, z ktorých študujú aj budúci leká−

ri,  raz nám po−
skytnú odbornú
zdravotnú pomoc.
Ak chce niekto
odísť do zahrani−
čia, mal by si na
svoje štúdium pri−
spievať, a naopak,
ak lekár vyštuduje
zo štátnych
prostriedkov, mal
by byť štátu niečím
zaviazaný. Ak by
mal povinnosť od−
pracovať päť rokov
po skončení školy,
verím, že pokiaľ
bolo jeho rozhod−
nutie pre budúce povolanie správne,
určite by neutekal preč. Obávam sa,
že u zdravotných sestier je situácia po−
dobná. Toto považujem momentálne
za najväčší problém.
Ako hodnotíte spoluprácu so zdra−
votnými poisťovňami?
   − Osemdesiat percent príjmov
všetkých nemocníc pochádza zo zdra−
votných poisťovní. Už  keď bol pluralit−
ný systém a bolo ich trinásť či štrnásť,
nepáčilo sa mi, že prevádzkové nákla−
dy boli ďaleko vyššie a na počet obyva−
teľov to bolo zbytočne veľa. V súčas−
nosti sa všade pretriasa otázka, či zisk
patrí alebo nepatrí do verejného zdra−
votného poistenia. Niektoré subjekty
tvrdia, že je to podnikanie ako každé
iné a keď sa podniká, tak s cieľom
dosiahnutia zisku. Môj osobný názor
je, že do verejného zdravotného pois−
tenia zisk nepatrí. Keď sa totiž robí
rozpočet zdravotnej poisťovne, zakom−

ponuje sa tam aj zisk, ktorý odchádza
akcionárom a vlastne táto suma peňazí
v systéme chýba. Každý sa musí sám
rozhodnúť čo je správne, ale dávať pe−
niaze, aby niekto za mňa určil, kde sa
mám dať operovať, to sa mi nepáči.
Aké sú vaše predstavy do najbliž−
šej budúcnosti?
   Legislatíva po osemdesiatom devia−
tom roku, keď sa začal vytvárať súk−
romný sektor, spôsobila, že títo lekári
boli odmeňovaní  na báze paušálu za
pacientov. Tým vznikla situácia, že ich
príjem dvakrát prevyšoval príjem leká−
rov v nemocnici. Medzi lekármi začali
vznikať trenice. Mojím cieľom je dať
týchto lekárov dokopy a preto som za−
čal organizovať klinicko − patolologické
semináre, na ktoré pozývame všetkých
lekárov regiónu. Tam je priestor vydis−
kutovať si problémy na odbornej báze.
Keď  hovoríme o kvalite poskytovaných
služieb, musíme si uvedomiť, že cho−

roba nezačína vstupom pacienta do
nemocnice. Zdravotnícke zariadenie je
len vrcholom pyramídy, ktorú tvoria
obvodní lekári a špecialisti v ambulan−
ciách.
   V najbližších mesiacoch plánujeme
zveľadiť aj prostredie, budeme vymie−
ňať okná, zatepľovať, prestavovať in−
teriéry..., projekt je financovaný z fon−
dov Európskej únie. V súčasnosti do−
končievame digitalizáciu RTG praco−
viska, verím, že dosiahneme úroveň
špičkových rádiodiagnostických praco−
vísk.  Dokončili sme nemocničný infor−
mačný systém, ktorý je prepojený od
vrátnice až po riaditeľstvo.
Neuvažujete do budúcnosti vyu−
žívať informačný systém aj v styku
s pacientmi?
   −Skôr by som si vedel predstaviť ta−
kúto komunikáciu obvodných lekárov
so špecialistami a nemocnicou, ale o
tom už nabudúce.          O. Kleinová

Nájomné byty − príspevok k stabilizácii

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno
(Dokonč. zo str. 1)

(Dokonč. zo str. 1)

predstavovať technológie spracovania
oceľového šrotu, výroby ocele, ako i ná−
slednú produkciu hotových výrobkov
jednotlivých firiem skupiny.
   Oproti exponátovej časti bude umiest−
nené zariadenie kovacieho súboru, ori−
ginálny riadiaci pult  z reálnej zákazky
spoločnosti ŽĎAS, a.s., pre rumunské−
ho zákazníka. Firma DEL, a.s., ktorá do−
dáva riadiace prvky pre kovacie súbo−

ry ŽĎAS, spracovala 3D počítačovú ani−
máciu, ktorá spoločne s riadiacim pul−
tom prezentuje kováčske zariadenia z
produkcie ŽĎAS, a.s. a  TS Plzeň, a.s.
   Produkcia TS Plzeň bude tiež prezen−
tovaná na veľkoplošnom paneli a pred−
staví úspešný kontrakt na výrobu vul−
kanizačných lisov. Priestor pre prezen−
táciu ostatných členov skupiny bude v
sklenených vitrínach, v ktorých budú
umiestnené exponáty ŽIAROMAT Kali−

novo a ŽP PRAKO Prakovce.
   Na voľnej výstavnej ploche areálu
bude umiestnený exponát Metalurgie
ŽĎAS. Lopatka Kaplanovej turbíny
hmotnosti 10 ton sa svojim umiestne−
ním vo vstupnom priestore areálu sta−
ne pútačom celého tohtoročného veľtr−
hu.
   Pozývame vás do expozície spoloč−
nosti Železiarne Podbrezová Group, v
pavilóne F, stánok  č. 8.                    (ma)

(Dokonč. zo str. 1)

Ján Vlček, Vvr
   − Dnes je náročná doba a rozhodla aj
finančná situácia. Jednoizbový nájom−
ný byt je momentálne pre mňa najlep−
ším riešením. Bývať tu bude pre mňa
výhodnejšie, ako si zobrať úver na pol
milióna a platiť 7 – 8 tisíc mesačne, plus
náklady na byt, čo by ma vyšlo na 12 tisíc.

som, veď len z materskej firmy
bol dopyt vyšší ako ponuka,“
konštatovala Ing. Věra Bulá−
ková, riaditeľka ŽP Bytos,

s.r.o.  Po podpise nájomných
zmlúv si nájomníci prevzali kľú−
če od svojich nových domov.

„Čo vás viedlo k žiadosti o nájomný byt?“

Václav Kohout, Td
− Kúpiť si nový byt, na to nemáme. V
nájomnom dome som dostal dvojiz−
bový, v ktorom budeme bývať spolu s
manželkou. Vyhovuje nám zariade−
nie, byt sa nám páči a sme radi, že
konečne budeme mať svoj domov.

vk/ok+foto

Dušan Pavlovský, Vvr
   − Veľmi som uvítal túto možnosť. Dnes
je nie bežné získať nájomný byt. Ne−
mal som kde s rodinou bývať, tak som
využil túto ponuku. V železiarňach som
dostal prácu, zárobok mám dobrý a
som veľmi spokojný aj s prideleným
bytom.
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Zo života spoločností skupinyZo života spoločností skupiny

Ako sa vám darilo plniť pláno−
vané úlohy v prvom polroku?
  − Výsledky hospodárenia za ob−
dobie prvých piatich mesiacov
ukazujú, že pred−
savzatia zo začiatku
tohto roka, t.j. udržať
hospodársky rast a
úspešne realizovať
obchodné prípady,
sa nám darí napĺňať.
O uvedenom svedčí
spracovanie účtov−
nej závierky za jed−
notlivé mesiace. Vý−
sledok hospodárenia za obdo−
bie január až máj 2008 bol, v po−
rovnaní so sezónnym plánom,
prekročený o 67 percent.
   K prekročeniu výsledku hospo−
dárenia došlo vplyvom vyšších
tržieb a vyšších výkonov. Tržby
za uvedené obdobie boli v po−
rovnaní so sezónnym plánom
prekročené o 3,66 percenta. Z
uvedeného môžeme hodnotiť
doterajšie hospodárenie spoloč−
nosti v roku 2008 ako úspešné.
Nemôžeme však nespomenúť ri−
ziká, vyplývajúce zo značného
rastu cien vstupov a výrazného
posilňovania kurzu koruny voči
euru a doláru, ktoré zhoršujú pre−
dajnosť a konkurencie schopnosť
našich výrobkov, hlavne v euro−
zóne. Nepriaznivé faktory znač−
ne ovplyvnia celkové hospodá−
renie spoločnosti v druhej polovi−
ci roka, i keď predpokladáme, že
výsledok hospodárenia, vyplýva−
júci z plánu na rok 2008, splníme.
   Z hľadiska realizovaných veľ−
kých obchodných prípadov, v

  Horehronský sociálny podnik, n.o.,  začal
v júni 2008 s realizáciou projektu „Vytvo−
renie a overenie fungovania sociálne−
ho podniku v okrese Brezno“, v rámci
sektorového  operačného programu Za−
mestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt je
financovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu a spadá pod riadiaci or−
gán Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny (www.esf.gov.sk). Cieľom je nájde−
nie  efektívneho mechanizmu fungovania
sociálnych podnikov, pi−
lotné overenie založe−
nia a fungovania sociál−
neho podniku, zamera−
ného na znižovanie ne−
zamestnanosti a predchádzanie sociálne−
mu vylúčeniu, najmä formou ďalšieho
vzdelávania, aktiváciou znevýhodnených
osôb, reinvestovaním hospodárskych pre−
bytkov do rozvoja udržateľného poskyto−
vania služieb a rozvoja komunity. Na tento
účel bol poskytnutý nenávratný finančný
príspevok vo výške 98 403 408 korún.
   K cieľovým skupinám projektu  prislú−
chajú znevýhodnení uchádzači o zamest−
nanie, a to skupiny absolventov a uchá−
dzači starší ako 50 rokov, zamestnanci
sociálneho podniku, vrátane stredného
a vyššieho manažmentu, osoby hľadajú−
ce si zamestnanie, územná samospráva
a partneri sociálneho podniku.
Plánované aktivity:
1. Hlavné aktivity:
− príprava projektu a etablovanie  sociál−
neho podniku,

    V čase odstávky metalurgic−
kej prevádzkarne sa začalo s
prvou etapou stavebných
prác, ktoré prebiehali v treťom
a štvrtom poli formovne. V na−
sledujúcich etapách budú usku−
točnené ďalšie stavebné úpra−
vy a montáž nových technolo−
gických zariadení. Modernizá−
cia sa takto postupne dotkne
všetkých polí formovne, vráta−
ne prípravy formovacích zme−
sí. Súčasne bude modernizo−
vaná aj oblasť čistenia odliat−
kov, kde dôjde k prechodu od
vodných trysiek HB I., HB II., k
tryskaniu oceľovými brokmi.
   V priebehu investičnej akcie
budú v prevádzkarni výroby
odliatkov inštalované nasledu−
júce technologické zariadenia:
kontinuálne miesiče na prípra−
vu formovacích zmesí (pojazd−
né a stacionárne), 40 tonový
vytĺkací rošt, zariadenie rege−

Od 19. júla do 3. augusta bola prerušená prevádzka oceliarne, ingotárne, kováčne a výroby
odliatkov z dôvodov realizácie investičných akcií a rozsiahlych opráv na zariadeniach pre−
vádzkarne metalurgia.                                                                                       F: J. Šindelka

S Ing. Miroslavom Šabartom, generálnym riaditeľom ŽP ŽĎAS, a.s.

Doteraz úspešní
súčasnosti dochádza k expedícii
posledných výrobkov dodávky
troch inšpekčných liniek pre ruské−
ho zákazníka OEMK Oskol, u kto−

rého následne pre−
behne montáž a uve−
denie diela do pre−
vádzky. V priebehu
augusta bude po
ukončení skúšobnej
prevádzky odovzda−
ný kovací súbor s li−
som a manipuláto−
rom indickému zá−
kazníkovi, spoločnosti

Bharat Forge.
Môžete konkretizovať naj−
významnejšie investičné ak−
cie?
 − V uplynulom polroku bola do−
končená modernizácia jedálne a
denného baru v hoteli ŽĎAS vo
Svratke, rekonštrukcia umyvární
v prístavbách H5 a H9 a v júni
stavba novej ubytovne ŽĎAS, v
ktorej sa prevádzka začala 14.
júla 2008 a bude slúžiť na účely
ubytovania agentúrnych zamest−
nancov spoločnosti. Z požiada−
viek z ekologickej oblasti je v sú−
časnosti prioritou rekonštrukcia
odsávania elektrických oblúko−
vých pecí, ktorá bude dokonče−
ná v priebehu tohto mesiaca. Z
hľadiska budúcnosti našej spo−
ločnosti bolo v prvom polroku naj−
dôležitejšie rozhodnutie vlastníkov
o schválení investičných akcií, kto−
ré budú viesť k zlepšeniu produk−
tivity práce a konkurencie schop−
nosti výrobkov, ako napr. zave−
denie samotuhnúcich zmesí v pre−
vádzkarni formovňa v zlievárni,

kde už bola uzatvorená s gene−
rálnym dodávateľom zmluva o
diele. Prvé odliatky na základe
novej technológie výroby – po−
mocou furanových zmesí, by mali
byť vyrobené už v roku 2009. Dru−
hou rozsiahlou investičnou ak−
ciou, ktorá je v súčasnej dobe v
štádiu uzatvárania zmlúv s dodá−
vateľmi, je rozvoj technológie
obrábania. Zahŕňa kúpu nového
karuselu, nového obrábacieho

centra a generálnu opravu hori−
zontálnej vyvrtávačky pre pre−
vádzku strojárne, kúpu nového
obrábacieho centra pre pre−
vádzkareň nástrojáreň a generál−
nu opravu frézky v prevádzkarni
„hrubovňa“. Nová a modernizo−
vaná technológia obrábania
bude postupne uvádzaná do pre−
vádzky v rokoch 2009 až 2010. Z
investičného plánu na rok 2008
je doposiaľ zrealizovaných tridsať

percent investičných položiek.
   Cieľom manažmentu spoloč−
nosti v druhom polroku tohto roka
bude hlavne udržanie doterajšie−
ho tempa hospodárskeho rastu
spoločnosti tak, aby bol plán na
rok 2008 nielen splnený, ale aj
prekročený a úspešná realizácia
obchodných prípadov smerujú−
ca k spokojnosti našich zákazní−
kov.

(vk)

Informácia
z regiónu

− vzdelávanie pracovníkov sociálneho
podniku a znevýhodnených osôb pre
zvýšenie zamestnanosti,
− tvorba pracovných miest v sociálnom
podniku,
− vypracovanie odborných analýz,
− vytvorenie partnerstiev.
2. Podporné aktivity:
− riadenie projektu,
− publicita a informovanosť.
   V rámci realizácie projektu sa predpo−

kladá spolupráca a vy−
tvorenie troch vrstiev
partnerstiev sociálneho
podniku s úradom prá−
ce, podnikmi, MVO a

územnou samosprávou, ako osôb ma−
júcich prospech z jeho založenia. Počas
realizácie projektu sa predpokladá s vy−
tvorením tristo pracovných miest, z toho
päťdesiat v sociálnom podniku a  dvesto−
päťdesiat u iných zamestnávateľov spo−
lu s inkubátorom. Okrem toho sa predpo−
kladá so zvýšením zamestnanosti
prostredníctvom vzdelávania sedemsto
dvadsiatich občanov (spolu bude deväť−
sto účastníkov vzdelávania). Projekt
umožní overenie zvoleného pilotného
mechanizmu, ktorý bude následne repro−
dukovateľný v iných regiónoch SR. „Ten−
to projekt je realizovaný vďaka pod−
pore z Európskeho sociálneho fondu,
v rámci operačného programu Za−
mestnanosť a sociálna inklúzia“.

Zuzana Portelekyová
Horehronský sociálny podnik, n.o.

Modernizácia prevádzkarne výroby odliatkov
   V priebehu tohtoročnej odstávky metalurgickej pre−
vádzkarne, od 19. júla do 3. augusta, sa začala rozsiah−
la modernizácia formovacej časti pracoviska výroby
odliatkov. Uvedená investičná akcia je rozplánovaná na
niekoľko etáp, ktoré budú ukončené skúšobnou pre−
vádzkou celého zariadenia v auguste 2009.

nerácie a separácie použitých
formovacích zmesí, komora s
triskami s nosnosťou 80 ton,
nová pásová a pneumatická
doprava. Súčasne s inštaláciou
nových technologických zaria−
dení budú prebiehať úpravy a
opravy vzduchotechniky (COS
I., COS II.) a trasy pre vývoz
nadbytočných formovacích
zmesí.
   Modernizácia sa tiež výraz−
ne dotkne pieskového labora−
tória, kde je potrebné inštalo−
vať nové zariadenia pre kon−
trolu a monitorovanie kvality
separátu a regenerátu a ná−
sledne produkovaných formo−
vacích zmesí. Vzhľadom k no−
vému usporiadaniu pracovísk
formovne, dôjde k premiestne−
niu ingotárne zo štvrtého do
siedmeho poľa H9.
    Inštalácia uvedených zaria−
dení umožní prechod zlievárne

na jednotnú samotuhnúcu for−
movaciu zmes, ktorá je v sú−
časnosti štandardne používa−
ná vo väčšine zlievární. Prínos
investičnej akcie bude spočívať
vo zvýšení produktivity práce
vo formovni a čistiarni, úspore
chromitového a kremenného
ostriva vďaka separácii a re−
generácii, zlepšení hygieny
práce (odpadá zhutnenie for−
movacích zmesí pomocou
pneumatických pechovačiek),
znížení vývozu depónií, zvý−
šení kvality vyrábaných odliat−
kov.
   Celá investičná akcia je rea−
lizovaná pracovníkmi investič−
ného odboru v spolupráci s ge−
nerálnym dodávateľom − firmou
GOOS, s.r.o., Kuřim. Moderni−
zácia sa uskutoční za plnej pre−
vádzky a bude klásť vysoké
nároky na koordináciu všetkých
prác.
   Želám všetkým pracovní−
kom, ktorí sa budú v nasledu−
júcich mesiacoch podieľať na
uvedenej akcii, veľa úspechov
pri jej realizácii.

Ing. Stanislav Sklenář
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B.Bystrica Podbrezová Brezno
4.26 5.21/5.26 5.40
6.29 7.16/7.17 7.29
8.01 8.58/8.59 9.12
R 10.08 10.42/10.43 10.53
10.46 11.33/11.34 11.47
12.27 13.30/13.31 13.44
13.57 14.43/14.44 14.56
x 15.04 15.56/15.57 16.10
16.16 17.13/17.14 17.27

b18.23 18.34
18.10 19.05/19.06 19.19
19.47 20.42/20.44 20.57
20.47 21.34/21.35 21.48
b 22.28 23.21/23.22 23.35

Vysvetlivky ŽSSK f − nejde v sobotu    x − ide v pracovné dni    b − nejde v nedelu

Brezno Podbrezová B.Bystrica
4.16 4.28/4.29 5.18
5.11 5.24/5.25 6.15
6.15 6.26/6.27 7.22
7.32 7.44/7.45 8.31
9.28 9.40/9.41 10.35
12.00 12.12/12.13 13.08
f 13.15 13.28/13.32 14.24
14.28 14.44/14.45 15.36
16.12 16.24/16.25 17.10
b 17.37 17.49
R 18.10 18.21/18.22 18.56
19.42 19.55/19.56 20.42
22.22 22.33/22.34 23.17

0.15 Bratislava f
4.45 Bratislava rk
5.15 Bratislava rk
5.25 Ban. Bystrica x
5.35 Ban. Bystrica xRN
5.58 Bratislava
6.05 Ban. Bystrica x
6.14 Ban. Bystrica xEx
6.33 Ban. Bystrica x
6.40 Ban. Bystrica xRN
6.50 Ban. Bystrica x
6.52 Ban. Bystrica xRN
7.03 Ban. Bystrica x
7.08 Ban. Bystrica xRN
7.11 Ban. Bystrica xRN
7.11 Žilina f
7.15 Bratislava rk
7.25 Bratislava  f
7.29 Ban. Bystrica xRN
7.35 Piešťany f
7.44 Ban. Bystrica xEx
7.57 Ban. Bystrica
8.00 Zvolen f
8.25 Ban.Bystrica x
8.35 Nitra f
8.40 Ban. Bystrica rk
9.07 Ban. Bystrica xgf
9.15 Ban. Bystrica x
9.44 Ban. Bystrica xEx
10:01 Ban. Bystrica x
10:02 Ban. Bystrica x
11:00 Ban. Bystrica x
11:10 Bratislava rk
11:35 Bratislava
11:44 Ban. Bystrica xEx
12:14 Ban. Bystrica xEx
12:45 Ban. Bystrica
12:50 Bratislava f
13.44 Ban. Bystrica xEx
14:15 Ban. Bystrica
14.29 Ban. Bystrica xEx
14.45 Ban. Bystrica x
15:00 Ban. Bystrica x
15.10 Bratislava
15.29 Ban. Bystrica xEx
15.41 Ban. Bystrica x
16.00 Ban. Bystrica f
16:10 Bratislava rk
16:44 Ban. Bystrica xEx
17.15 Ban. Bystrica
17.25 Prievidza f
17.30 Ban. Bystrica x
17:44 Ban. Bystrica xEx
17:59 Ban. Bystrica cEx
18.15 Ban. Bystrica rk
18.50 Bratislava
19.12 Ban. Bystrica rk
20.42 Ban. Bystrica rk
20.50 Praha f
21.40 Ban. Bystrica 4,5,c
22.10 Plzeň R

Podbrezová − Ban. Bystrica

0.45 Bardejov f
4.45 Brezno b
5.45 Humenné
5.50 Polomka x
6.20 Brezno x
 6.30 Prešov x
 6.45 Brezno x Mazorníkovo
 6.50 Brezno
 7.05 Brezno x
 7.25 Prešov f
 7.25 Brezno x
 7.30 Brezno x
 7.50 Brezno x

Ban. Bystrica − Podbrezová

 4.35 Bratislava f
 5.05 Bratislava f
 5.10 Ban. Bystrica x
 5.10 Brno rk
 5.20 Ban. Bystrica xRN
 5.20 Bratislava f
 5.25 Lopej Turčan x
 5.30 Podbrezová x
 5.45 Bratislava rk
 5.50 Ban. Bystrica x
 6.00 Ban. Bystrica xEx
 6.20 Ban. Bystrica x
 6.28 Lopej Turčan c
 6.30 Ban. Bystrica x RN
 6.40 Ban. Bystrica x RN
 6.50 Ban. Bystrica x
 6.50 Ban. Bystrica x RN
 6.53 Podbrezová x ŽP
 6.55 Ban. Bystrica x RN
 7.00 Lopej Turčan x
 7.00 Žilina f
 7.05 Bratislava rk
 7.10 Bratislava rk
 7.15 Ban. Bystrica x RN
 7.15 Podbrezová x cez Piesok
 7.20 Lopej Turčan x
 7.20 Piešťany f
 7.25 Lopej Turčan x
 7.28 Podbrezová x
 7.30 Ban. Bystrica xEx

 8.20 Brezno x
 8.45 Brezno x
 8.50 Brezno x
 9:15 Brezno x
 9:45 Brezno
10:00 Brezno x
10:30 Brezno x Mazorníkovo
10:40 Osrblie x
11:00 Brezno
11:20 Čierny Balog x
11:50 Brezno x Mazorníkovo
12:15 Brezno x Mazorníkovo
12.20 Košice x
12:20 Brezno x
12:20 Bardejov f
13.15 Brezno x
13:30 Brezno x
13:45 Brezno
14:00 Humenné
14:15 Brezno x
14:25 Brezno x
14:35 Rim. Sobota rkf
14.40 Kežmarok rk
15.00 Závadka x
15:10 Brezno
15.20 Brezno x
15.45 Brezno x
15:50 Brezno x
16:10 Hnúšťa x
16.20 Prešov f
16:30 Brezno x
16:50 Brezno x
16.55 Levoča f
16.55 Rožnava f
17:05 Polomka
17:30 Brezno x
17.45 Rim. Sobota rkf
18.00 Brezno
18.00 Kokava n/R.
18.25 Sp. N. Ves f
19:00 Brezno
19:05 Poprad
19:20 Brezno
19:25 Brezno x
20.10 Brezno rk
21.20 Brezno rk
22.10 Brezno rk

Brezno žst − Podbrezová

 7.35 Jasenie x
 7.40 Ban. Bystrica
 7.50 Zvolen f
 8.25 Nitra f
 8.30 Ban. Bystrica x
 8.50 Podbrezová x
 9.00 Ban. Bystrica x
 9.30 Podbrezová x cez Piesok
 9.30 Ban. Bystrica xEx
 9.50 Ban. Bystrica x
 9.55 Jasenie x
10.15 Dolná Lehota x
10.45 Ban. Bystrica x
10.50 Jasenie x
11.00 Podbrezová g
11:00 Bratislava rk
11.20 Dolná Lehota Krpáčovo b
11.20 Bratislava
11.30 Ban. Bystrica xEx
11.35 Podbrezová x
12.00 Podbrezová x cez Piesok
12.00 Ban. Bystrica xEx
12.10 Jasenie b
12.30 Ban.Bystrica
12.40 Bratislava f
12.50 Podbrezová c
12.55 Podbrezová x
13.05 Podbrezová c
13.15 Podbrezová x
13.20 Podbrezová x
13.20 Lopej Turčan x
13.23 Podbrezová x
13.25 Podbrezová x
13.30 Ban.Bystrica x
14.00 Ban.Bystrica
14.00 Podbrezová x
14.10 Podbrezová b
14.15 Ban. Bystrica xEx
14.30 Ban.  Bystrica x
14.50 Ban.Bystrica x
15.00 Bratislava
15.00 Ban. Bystrica x
15.15 Ban. Bystrica xEx
15.30 Ban. Bystrica
15.35 Podbrezová
15.45 Ban. Bystrica
16:00 Bratislava rk
16.10 Jasenie x
16.15 Podbrezová x
16.30 Ban. Bystrica xEx
16.30 Ban. Bystrica
17.00 Ban. Bystrica
17.15 Prievidza f
17.15 Ban. Bystrica x
17.28 Podbrezová
17.30 Ban. Bystrica cEx RN
17.45 Ban. Bystrica cEx
18.00 Ban. Bystrica rk
18.30 Ban. Bystrica f
18.35 Bratislava
19.00 Ban. Bystrica rk
19.30 Podbrezová x
20.00 Jasenie
20.30 Ban. Bystrica rk
20.40 Praha f
21.20 Podbrezová x
21.30 Podbrezová x
22.00 Plzeň R
22.15 Jasenie
23.50 Bratislava

 1.15 Bardejov f
 5.15 Brezno žst
 5.35 Brezno žst
 5:45 Brezno žst
 5.50 Mazorníkovo x
 6.05 Humenné
 6.10 Humenné
 6.17 Polomka x
 6:20 Tisovec  x
 6:20 Pohr. Polhora x
 6:20 Braväcovo x
 6:20 Čierny Balog Medveďovo
 6:55 Mazorníkovo c
 6.55 Brezno žst x
 7:02 Prešov x
 7:13 Mazorníkovo x
 7:15 Mazorníkovo x nemocnica
 7:15 Brezno žst R
 7.25 Mazorníkovo x
 7:35 Brezno žst x
 7.45 Brezno žst x
 7.55 Prešov
 7.55 Mazorníkovo c
 7.56 Brezno žst x
 8.00 Brezno žst x
 8.00 Mazorníkovo x cez nem.
 8.10 Mazorníkovo x
 8.20 Brezno žst x
 8.20 Čierny Balog Medvedov x
 8.25 Brezno žst x
 8.30 Brezno žst x

Podbrezová − Brezno

 8.35 Brezno žst x
 8.55 Brezno žst x
 9:00 Mazorníkovo x
 9:05 Mazorníkovo cez Piesok c
 9.16 Brezno žst x
 9:25 Brezno žst x
 9:35 Brezno žst x
 9:50 Brezno žst
10:00 Brezno žst cez nem.
10:20 Brezno žst
10:37 Brezno žst x
10:45 Brezno žst x
10:55 Mazorníkovo x cez nem.
11:01 Mazorníkovo x
11.35 Brezno žst
11.55 Mazorníkovo cez Piesok c
11.55 Čierny Balog Dobroč x
12:15 Brezno žst x
12:16 Brezno žst rk
12:21 Mazorníkovo xEx
12:45 Bardejov
12:45 Mazorníkovo x
12:50 Košice f
12:55 Brezno žst x
13:25 Mazorníkovo x
13:30 Brezno žst b
13:50 Brezno žst x
14:01 Brezno žst xEx
14:18 Polomka
14.20 Mazorníkovo x
14.20 Pohr. Polhora x
14.20 Čierny Balog Medveďovo
14.20 Čierny Balog Dobroč x
14.30 Humenné
14:46 Brezno žst xEx
14.57 Brezno žst xf
15:05 Rim. Sobota rk
15.14 Kežmarok rk
15.35 Závadka x Ex
15:35 Brezno žst x
15:40 Brezno žst x
15:55 Brezno žst x
16.00 Mazorníkovo x
16.16 Brezno žst x
16.25 Brezno žst
16.30 Čierny Balog Fajtov
16.47 Hnúšťa x
16.50 Prešov kf
17.01 Brezno žst x
17:20 Levoča f
17.25 Brezno žst x
17.27 Rožňava x
17.40 Polomka
18.01 Brezno žst xEx
18.15 Rim. Sobota rk
18.15 Ćierny Balog Dobroč b
18.32 Kokava n.R.
18.35 Brezno žst
18.55 Sp. N. Ves f
19.07 Brezno žst x
19.15 Brezno žst rk
19.30 Poprad f
19.35 Brezno žst rk
19:50 Brezno žst rk
19:56 Brezno žst Ex
20.05 Brezno žst N
20.15 Mazorníkovo x
20:35 Brezno žst rk
20:40 Brezno žst rk
20:50 Brezno  žst N
21:20 Brezno žst
21:25 Mazorníkovo
21.45 Brezno žst rk f
22.16 Brezno žst N
22.17 Brezno žst f
22.17 Brezno žst  f
22.20 Čierny Balog Medveďovo x
22.45 Brezno žst rk

Vysvetlivky:
x – premáva v pracovných dňoch pondelok až
piatok
+ – premáva v nedeľu a sviatky
a – premáva v sobotu a nedeľu
b – premáva v pondelok až sobotu
c – premáva len v dňoch školského vyučovania
g – premáva denne okrem soboty
k – nepremáva 24. a 25. 12.
r – nepremáva 31.12.
P – premáva v prvý deň školského vyučovania
po víkende alebo po školských prázdninách
W – premáva počas školských prázdnin
6 – premáva v sobotu
V – premáva v posledný deň školského vyučo−
vania pred víkendom alebo pred školskými prázd−
ninami
N – nepremáva v posledný deň víkendu alebo
školských prázdnin pred dňom školského vyu−
čovania
L – premáva od 1.7. − 31.8.
Z – premáva od 15.12. − 31.3.
RN – spoj ide k Rooseveltovej nemocnici v B. B.

ODCHODY VLAKOV ŽSSK

platný od 1. marca 2008
CESTOVNÝ PORIADOK SAD
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   V tenisovom areáli ŽP ŠPORT− u v Podbrezovej sa 23.
augusta  zišlo vyše tridsať priaznivcov tenisu, aby si uctili
pamiatku jedného zo svojich bývalých členov, MUDr. Jozefa
Bukovského, ktorý tragicky zahynul v roku 1990. Šestnásty
ročník Bukovského memoriálu sprevádzalo príjemné poča−
sie a tradične dobrá atmosféra. Vo finále v kategórii do 40
rokov sa stretli dorastenci Július Bella a Matej Búlik, čo bolo
sčasti prekvapením. Víťazom sa stal Július Bella. V kategórii
nad 40 rokov zvíťazil Miroslav Šteňo, pri prvej účasti v tomto
turnaji. V štvorhre zvíťazila dvojica Tomáš Longauer – Matej
Búlik.                                                                    B. Holinďák

Prievidza – ŽP Podbrezová 2:1 (1:0)
Prvoligový zápas v prvom polčase nepriniesol
veľa príležitostí na skórovanie. Domáci využili
štandardku a Pekár vsietil prvý gól. Po zmene
strán sa vyznamenali obidvaja brankári, keď
Hanák odvrátil hlavičku domáceho Kubíka a
Furka priamy kop Končeka. Podbrezovčania vy−
rovnali po hodine hry v 59. min. Piakom.  V 63.
min. Guľa z diaľky odcentroval a Maruniak po−

   Posledné dva augustové dni sa uskutočnilo vo Vyhniach 3.
kolo Viessmann pohára v letnom biatlone pre všetky vekové
kategórie. Preteky s medzinárodnou účasťou boli poslednou
možnosťou nominácie na majstrovstvá SR, ktorých organizáciou
bola poverená akciová spoločnosť ŽP Šport Podbrezová s od−
dielom bežeckého lyžovania a biatlonu (19. − 21. septembra).
   V rýchlostných pretekoch sa naši biatlonisti vo svojich kategó−
riách umiestnili − žiaci A a žiačky A (10 – 11 roční): 3. Marek
Brezina, 10. Tomáš Longauer, 8. Andrea Miždová, žiaci C (14 –
15 r.): 8. Andrej Segeč, 9. Miroslav Šulek, 13. Peter Seifert, 14.
Martin Brezina, 17. Michal Marčok, 19. Mário Richter, dorasten−
ci A a dorastenky A (16 – 17 r.): 3. Martin Kvačkaj, 6. Rudolf
Michalovský, 7. Jakub Fendek, 11. Ondrej Švantner, 14. Ján
Kratochvíla, 16. Jakub Medveď, 1. Andrea Hôrčiková, 8. Kata−
rína Kupcová, dorastenci B a dorastenky B (18 – 19 r.): 2.
Peter Kazár, 6. Peter Berčík, 4. Jana Pastuchová, juniori (20 –
21 r.): 3. Peter Ridzoň, ženy (22 – 30 r.): 1. Vladimíra Točeko−
vá, muži 36 − 45 r.: 4. Jaroslav Brezina, ženy 31 r. a staršie: 1.
Viera Kubacká, muži 46 roční a starší: 2. Marian Kazár, 7.
Jozef Babka.
   V pretekoch s hromadným štartom boli − v kateg. žiaci A a
žiačky A: 3. Marek Brezina, 8. Tomáš Longauer, 7. Andrea
Miždová, žiaci C (14 – 15 roční): 5. Miroslav Šulek, 10. Peter
Seifert, 13. Michal Marčok, dorastenci A a dorastenky A: 3.
Rudolf Michalovský, 6. Ondrej Švantner, 7. Martin Kvačkaj, 10.
Jakub Fendek, 11. Ján Kratochvíla, 13. Jakub Medveď, 1. An−
drea Hôrčíková, 7. Katarína Kupcová, dorastenci B a doras−
tenky B: 2. Peter Kazár, 5. Peter Berčík, 6. Jana Pastuchová,
juniori: 3. Peter Ridzoň, ženy 22 – 30 r.: 1. Vladimíra Točeková,
muži 36 – 45 r.: 3. Jaroslav Brezina, ženy 31 r. a staršie: 1.
Viera Kubacká, muži 46 r. a starší: 4. Marian Kazár, 5. Jozef
Babka.                                                                              (mk)

   Na tradičnom cyklistickom podujatí, známom ako Slovenské Pyreneje, sa na štart 150 kilomet−
rov dlhej etapy postavilo osem podbrezovských cyklistov. Už v prvom okruhu, na približne dvadsia−
tom kilometri, došlo k rozhodujúcemu úniku, ktorý poznamenal priebeh pretekov. Z pelotónu sa
oddelila trojica v zložení Šipeky (Dukla Trenčín), Škopek (Inter Bratislava) a Haring (ŽP Šport,
a.s.). Aktivita tejto trojice priniesla takmer štvorminútový odstup od pelotónu. V záverečnom
okruhu sa z peletónu odtrhla ešte dvojica Sagan (Dukla Trenčín) a Keliar (ŽP Šport, a.s.), ktorá
sa vydala stíhať vedúcu trojku. V záverečnom stúpaní v poslednej horskej prémii sa Haring postaral
o rozdelenie vedúcej skupiny, tempo s ním držal ďalej len Šipeky, mal nakoniec najviac síl a získal
pred Haringom rozhodujúci náskok, ktorý si udržal až do cieľa. Na piatom mieste prešiel cieľom
ďalší podbrezovský pretekár Miroslav Keliar a šiesty skončil Róbert Glajza.

ŽP CUP 2008
   V Podbrezovej sa 23. augusta
uskutočnil prvý ročník turnaja ŽP
CUP 2008, ktorý je zaradený do A
kategórie turnajov NBC. Podbre−
zovskí kolkári dosiahli dva úspechy,
obhájili prvenstvo z nultého roční−
ka a Jovan Čalič sa stal najlepším
hráčom turnaja.
Výsledky družstiev: 1. ŽP Šport
Podbrezová (3752 bodov: O. Ky−
selica 615, M. Tomka 637, B. Va−
dovič 642, R. Foltín 603, J. Čalič
663 a J. Pešta 592), 2. Szeged TE
(3674), 3. Borac Banja Luka
(3538), 4. Tatran Prefa Sučany
(3526), 5. Makpetrol Skopje (3491),
6. ŽP Šport Podbrezová „A“
(3416 bodov: J. Truska 588, T.

Beh Gaderskou dolinou
Už 23. ročník Behu Gaderskou doli−
nou sa uskutočnil 23. augusta za
účasti 55 štartujúcich pretekárov, me−
dzi ktorými nechýbal Pavol Faško. V
celkovom poradí  bol štvrtý, v kategórii
nad 40 rokov zvíťazil.

Brezniansky polmaratón
   Pätnásty ročník Breznianskeho pol−
maratónu sa uskutočnil 30. augusta.
Dvadsaťjeden kilometrov dlhú trať ab−
solvovalo 51 bežcov, z ktorých sa vy−

nikajúco darilo Pavlovi Faškovi. Zví−
ťazil vo svojej kategórii nad 40 rokov
a v celkovom hodnotení bol šiesty.

Majstrovstvá SR
   K svojim úspechom si pripísal aj ví−
ťazstvo v BEHU ÚSTAVY, ktorý sa usku−
točnil v posledný augustový deň v
Banskej Bystrici. V konkurencii osem−
desiatjeden bežcov zvíťazil v kategó−
rii nad 40 rokov, v celkovom hodnote−
ní bol piaty. Preteky boli zároveň Maj−
strovstvami Slovenska v cestnom behu
na desať kilometrov, v ktorých Faško
vo svojej kategórii nenašiel premoži−
teľa a zvíťazil, v celkovom hodnotení bol
piaty. V kategórii nad 60 rokov štarto−
val Jozef Babka, obsadil druhé miesto.
V hlavnej kategórii žien skončila bež−
kyňa Vladimíra Točeková štvrtá.

Slovenské Pyreneje

* futbal * futbal * futbal * futbal * futbal *

Trojica si pred pelotónom udržiavala takmer štvorminútový odstup

tlačil loptu, ktorá skončila v sieti.
ŽP Podbrezová − Bardejov

Dorastenci odohrali zápasy na domácej pôde s
Bardejovom. Starší dorast zvíťazil 2:1 (góly: Filip
Nikel a Juraj Pančík – z pokutového kopu) a
mladší dorast 2:0 (góly: Matej Kochan a Ján
Tešlár). Vyrovnané zápasy so šancami na obi−
dvoch stranách priniesli podbrezovským doras−
tencom žiadané víťazstvá a body.

Z kolkárskych dráh
Dilský 568, J. Kriváň 555, Ľ. Figu−
ra 528, T. Pašiak 599, P. Šibal
579). V jednotlivcoch prvenstvo
patrilo domácemu hráčovi Jo−
vanovi Čaličovi (663), druhý
bol Marek Knapko (568) zo
Sučian a tretí skončil Norbert
Kiss (648) zo Szegedu.

Z prípravy žien
   Družstvo žien odohralo príprav−
ný zápas s účastníkom prvej ra−
kúskej ligy Herz Viedeň na dráhach
súpera v netradičnej zostave ôs−
mich hráčok, keď nastúpila aj žiač−
ka Dominika Kyselicová. Podbre−
zovčanky si z Viedne, po dobrom
výkone, odviezli cenné víťazstvo.
Herz Armaturen Viedeň – ŽP Šport
4:6 (4311:4335). Zostava a body:

D. Kyselicová (523), G. Kuchárová
(605), I. Vaňková (533), E. Hiad−
lovská (516), D. Kyselicová (512),
K. Micanová (541), Ľ. Listoferová
(545) a E. Bábelová (560).

Úspešní aj v Maďarsku
   V dňoch 30. – 31. augusta
sa v maďarskom mestečku
Kunfehérto uskutočnil kolkár−
sky turnaj za účasti štyroch
družstiev, troch maďarských
(Szeged − majster Maďarska,

Kőszőlg Kunfehérto − 3. miesto v
maďarskej lige a minuloročný víťaz
pohára NBC, Solnok – účastník
najvyššej maďarskej ligy) a sloven−
ského majstra − ŽP Šport, a.s. Tur−
naj bol rozdelený do dvoch dní, keď
v prvý bola odohraná kvalifikácia, z
ktorej boli vytvorené dvojice druž−
stiev. Nastúpili proti sebe v nedeľ−
ňajšom finále. Kvalifikáciu najlep−

šie zvládlo družstvo Szegedu, kto−
ré vytvorilo nový rekord kolkárne.
Na druhom mieste,  po zaujíma−
vom súboji s domácim družstvom
skončila Podbrezová, tretiu prieč−
ku obsadil domáci Kőszőlg Kunfe−
hérto a štvrtý skončil Szolnok.
Výsledky kvalifikácie: 1. Gabo−
natrans Szeged (3773), 2. KO ŽP
Šport, a.s. (3642), 3. Kőszőlg Kun−
fehérto (3630), 4. Solnok MÁV
(3374).
Zostava a body KO ŽP:  Milan
Tomka 644, Ondrej Kyselica 633,
Jovan Čalič striedaný Ľubošom Fi−
gurom 607, Tomáš Pašiak 606, Ja−
roslav Truska 578, Tomáš Dilský
574. Do výkonu tímu sa nezapočí−
tavali výsledky hráčov Petra Šibala
553 a Bystríka Vadoviča 550.
V nedeľňajšom zápase o tretie
miesto bojovali Kőszőlg Kunfehér−

to a Solnok MÁV s výsledkom 5:3
(3551:3446). Vo finálovom stretnutí
sa proti sebe postavili prvé dva tímy
kvalifikácie – Szeged a Podbrezo−
vá. Od začiatku zápasu bolo jasné,
že Szeged nebude v tomto zápase
až takým jasným favoritom, ako sa
po kvalifikácii mohlo zdať, nakoľko
hráči Podbrezovej podali vyrovnané
výsledky a svojho súpera vo finálo−
vom zápase zdolali. Toto víťazstvo
je o to cennejšie, že tím Podbrezo−
vej nenastúpil so svojimi kľúčovými
hráčmi – Foltínom a Peštom.

Finálový zápas:
Gabonatrans Szeged – ŽP
Šport, a.s.  2:6 (3607:3631)
Body: Jaroslav Truska 554, Milan
Tomka 613, Tomáš Pašiak 628,
Bystrík Vadovič 595, Ondrej Kyseli−
ca 620 a Jovan Čalič 621.

O. Kyselica

Vo finále dvojhier sa prekvapivo stretli dorastenci (zľava
Bella, Búlik).                                                        Foto:  M. Šteňo

Memoriál Jozefa Bukovského

3. kolo Viessmann pohára


