
Ako hodnotíte plnenie plánu za 
prvý polrok roku 2011?
   - Z pohľadu predaja našich 
výrobkov môžeme konštatovať, 
že objemy plánované vo všetkých 
druhoch nami vyrábaného sorti-
mentu sme prekročili. Ako je všet-
kým známe, valcovňa 
bezšvíkových rúr bola 
tri týždne odstavená, 
čoho dôsledkom bolo 
nesplnenie tonáže plá-
novanej nakládky.
    Uplynulý polrok 
môžeme hodnotiť po-
zitívne z dvoch pohľa-
dov. Plánované množstvá boli 
naplnené a druhým pozitívom 
bol postupný nárast cien. Dnes 
možno konštatovať, že sa pomaly 
približujeme k cenovej úrovni 
pred krízou. V odbyte presných 
rúr sa - čo sa týka množstva ob-
jednávok - približujeme už k hod-
notám z predkrízového obdobia, 
podobná je situácia v kontinuálne 
odlievaných oceľových blokoch, 
aj vo valcovaných bezšvíkových 
rúrach.
    Od januára sme postupne 
navyšovali predajné ceny našich 
výrobkov a v treťom kvartáli má-
me ceny „fi xované“ tak, aby sme 
mali zabezpečený objem predaja 
aj na toto obdobie. 
Tretí štvrťrok, to je aj dovo-
lenkové obdobie, kedy mnohí 
odberatelia oddychujú. Aká je 
situácia v odbyte?
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S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, obchodným riaditeľom

Polročný plán sme prekročili
   - Plán na prvý mesiac  tohto 
kvartálu máme naplnený. Okrem 
oblúkarne a zvarovne rúr veľkých 

priemerov majú všetky 
prevádzkarne zabez-
pečený dostatočný 
odbyt pre vyrábanú 
produkciu. Aj predaj-
né ceny sa udržujú 
na jednej úrovni ako 
v júni, niekde zazna-
menávame mierny ná-

rast. Za veľmi pozitívne môžem 
označiť rasty objemov odbytu 
galvanizovaných ťahaných a bez-
švíkových rúr. Na tento kvartál 
máme potvrdených už 100 ton. 
Verím, že do budúcnosti dopyt 
po tomto sortimente ešte vzrastie.
Predaj zváraných rúr veľkých 
priemerov býva v ostatnom 
čase problematický. Ako to 
vyzerá s predajom dnes?
   - Je to sortiment, ktorého výroba 
závisí od dodávok vstupných ma-
teriálov – plechov  dovážaných 
z Vítkovíc. Plánované objemy 
výroby sa nám darí zabezpečiť 
len v prípade veľkých projektov. 
Ak ide o menšiu objednávku, je 
tu problematická cena vstupných 
materiálov, ale aj dodržanie po-
žadovaných termínov dodávky.
 Za problematické ste označili 
aj rúrové navarovacie oblúky.

   - Ide o sezónny tovar, mali sme 
veľmi dobré mesiace, teraz je 
situácia slabšia. 
Aké sú prognózy do nasledu-
júcich mesiacov tohto roka?
   - Z čísel dosiahnutých za šesť 

výrobcov oceľových rúr v Če-
chách) sa zástupcovia význam-
ných oceliarskych spoločností, 
ako je Mittal a Třinec, sťažovali 
na problémy s naplnením výrob-
ných kapacít  na valcované rúry. 

O galvanizované rúry záujem rastie.  Ilustračné foto: A. Nociarová

  Dňa 14. júla 2011 sme v Hutníckom múzeu ŽP privítali dvojicu mla-
domanželov z Prahy, ktorí na internete čítali, že vyšla nová kniha o 
Železiarňach Podbrezová, venovaná ich 170. výročiu a tak si ju prišli 
kúpiť. Zároveň prejavili záujem o prehliadku expozície nášho múzea 
a keď sme sa dali do reči vysvitlo, že mladomanželka Janka je vnučka 
Vladimíra ŠUPKU, riaditeľa podbrezovských železiarní v rokoch 1952 
až 1961. S manželom sú na svadobnej ceste a zvedavosť ich priviedla 
na miesta, kde jej dedko pôsobil. 
   Ako sa priznala, vôbec neočakávala, že niekde nájde pamiatku 
po svojom starom otcovi. „Veď to je už tak dávno. Veľmi milo nás pre-
kvapilo, že  v expozícii je zmienka o starom otcovi, dokonca je tam aj 
vyfotený a čo sme naozaj vôbec nečakali, aj ulica v Podbrezovej je ešte 
stále pomenovaná po ňom. S obdivom hľadíme na vašu expozíciu, je to 
tu veľmi pekné a teší nás, že aj fabrika tak prosperuje. Je to skutočne 
obdivuhodné. Želáme podbrezovským železiarňam veľa úspechov aj 
do budúcnosti,“ povedala Janka Trefancová, Mošnová.

O. Kleinová

Jubilejný 10. ročník Dňa stromu – oslava lesa a všetkých, čo ho majú radi, sa v Lesníckom skanzene vo 
Vydrovskej doline v Čiernom Balogu uskutočnil 9. júla za účasti tisícok návštevníkov. Pestrý a hlavne ná-
učný program bol prospešný pre deti i dospelých. Brankovi z Bratislavy učarovalo majstrovstvo sokoliara.

mesiacov roku 2011 a počtu zá-
kaziek na tretí štvrťrok môžeme 
byť optimisti, aj napriek tomu, že 
správy z trhu sa rôznia. Na ostat-
nom zasadnutí AVOT (Asociácia 

Pretrváva dopyt po kontinuálne 
odlievaných oceľových blokoch 
a presných rúrach a predpokladá-
me, že podobná bude situácia až 
do konca roka. Hoci, musíme brať 

do úvahy fakt, že  fi rma Benteler 
by v októbri mala po požiari obno-
viť prevádzku. Z hľadiska cenovej 
politiky treba povedať, že ceny 
našich výrobkov sú priamoúmer-
ne závislé od ceny vstupných 
materiálov. Cena oceľového šrotu 
sa zatiaľ drží na rovnakej úrovni, 
mierne pohyby ak sú, tak smerom 
dolu. Očakáva sa, že po nábehu 

výroby dlhých profi lov, plochých 
výrobkov, plechov, by mala cena 
tohto vstupného materiálu mierne 
vzrastať od septembra.

O.K.

A. Nociarová
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   Odborníci presviedčajú, že hrozby Fukušimy na 
hubársku sezónu sa netreba báť. Uskutočnili niekoľ-
ko odberov vzoriek húb a zistili, že aj tie najvyššie 
namerané hodnoty  Cézia v Kálnici (oblasti s veľkými 
ložiskami uránu) sú 5,5 krát nižšie,  ako predpokladá 
minimum pre batoľatá. Z uvedeného vyplýva, že huby, 
ak ich nezjete desať kilogramov denne, môžu byť 
ideálnou letnou pochúťkou a pre tých usilovnejších 
aj zásobou na zimu. 
   V týchto dňoch rezonuje skôr otázka – rastú či 
nerastú? Po iné roky bola už hubárska sezóna na 
Horehroní v plnom prúde, súčasné počasie napove-
dá, že tá  pravá je ešte len predo dvermi. Do druhého 
júlového týždňa platilo, že sa hubári v lokalitách 
Brezna riadne nachodili, kým našli zopár kúskov hrí-
ba smrekového, o niečo lepšie to bolo s kuriatkami, 
no boli aj oblasti, kde vyšli naprázdno. Dúfajme, že 
sa počasie umúdri a pre  hubárov, ale i milovníkov 
lesných plodov začne bohatá sezónna.

Chodíte na huby?
 Pýtala sa: V. Kúkolová   Foto: I. KardhordováRast cien vstupných su-

rovín pre výrobu ocele sa 
na začiatku roka odrazil 
v cenách fi nálnych hutníc-
kych výrobkov. Ovplyvnilo 
to predaj našich výrobkov 
v Čechách v prvých mesia-
coch roka?
   - Začiatok roka 2011 bol pre 
výrobcov hutníckeho sortimentu obdobím, v ktorom 
bolo potrebné reagovať na zmeny cien vstupných 
surovín pre výrobu ocele. Už pred koncom roka 
2010 boli signály z trhu o nestabilite a náraste ce-
novej hladiny oceľového šrotu. V náväznosti na uve-
dené skutočnosti boli v priebehu prvého štvrťroka 
2011 ceny našich výrobkov postupne navyšované. 
Distribúcia našej hutníckej produkcie na českom 
trhu, vzhľadom na podobnú situáciu pri konkurencii, 
nebola týmto krokom negatívne narušená, k zásad-
ným zmenám objemov predaja nedošlo.
Aká je situácia v sortimente zváraných rúr veľ-
kých priemerov?
   - Predaj komodity zváraných rúr veľkých priemerov 
je z obchodného pohľadu zložitou situáciou. Trhové 

S Martinom ČERMÁKOM, generálnym riaditeľom ŽP TRADE BOHEMIA

Obchodná situácia 
v Čechách je stabilná

2011, vzhľadom na realizáciu dodávok pre spoloč-
nosti, napr. Homola a.s., VM Export-Import a.s., bol 
splnený. Zložité je predikovať nasledujúce obdobie. 
Rozpracovaných máme rad ponukových riadení, nie 
sú však odberateľmi vyhodnotené a uzatvorené. 
Môžete po šiestich mesiacoch konštatovať, že 
sa vaše tohtoročné predsavzatia napĺňajú?
   - Aj napriek uvedeným cenovým zmenám na 
začiatku roka je možné charakterizovať obchodnú 
situáciu v Českej republike ako stabilnú. Ovplyv-
nenie objemu predaja „vyššou mocou“ nastalo 
v komodite rúry valcované za tepla, vzhľadom 
na požiar vo valcovni bezšvíkových rúr na konci 
marca a následnej operatívnej oprave, kedy bola 
prevádzkareň osemnásť dní mimo prevádzky. Za-
čiatkom  roku sme ukončili skladový predaj rúrových 
oblúkov v areáli ŽP TTS s.r.o. Ostrava – Svinov a po 
dohode so spoločnosťou KOVINTRADE Frýdlant 
nad Ostravici, požiadavka novej predajnej lokality 
pre udržanie tradičného odberateľa bola smerovaná 
do severomoravského kraja, sme začali s ponukou 
a distribúciou uvedeného sortimentu z nových skla-
dovacích priestorov.
Ako vidíte situáciu na nasledujúce mesiace?

Stav predaja v porovnaní s plánom v diskutovanom období:  
Stav predaja k 30. 6. 2011 (t): Plnenie v percentách:

Plán Predaj

Kontinuálne odlievané bloky 15818 20744 131

Valcované rúry 5622 5113 91

Presné bezšvíkové rúry 2933 3155 108

Zvárané rúry veľkých priemerov 540 639 118

Navarovacie oblúky a redukcie 108 89 82

Hutnícka druhovýroba 444 549 124

   V televízii ani v rozhlase sme  nezachytili žiadne 
informácie o zavedení spotrebnej dane zo zemného 
plynu na výrobu tepla, ktorej platením budú postihnu-
té niektoré domácnosti a preto informujeme kolegov 
týmto článkom.
   Novelou zákona o spotrebnej dani z elektriny, 
uhlia a zemného plynu, platnou od 1. januára 2011, 
bolo zrušené oslobodenie teplární , ktoré dodávajú 
zemný plyn na výrobu tepla pre domácnosti, od tejto 
spotrebnej dane. Prechodné ustanovenia zákona 
však umožnili dodávateľom tepla, teda aj ŽP a.s.,  
ukončiť vykurovaciu sezónu (do 31. mája 2011) podľa 
predpisov platných do konca roka 2010. 
   Od 1. júna 2011 je však cena tepla zvýšená, pre-

Opäť hlbšie do peňaženky
Cena tepla sa od 1. júna 2011 zvýšila 

o spotrebnú daň pre niektoré domácnosti

prostredie v Českej republike je intenzívne ovplyv-
nené sortimentom špirálovito zváraných rúr, ktoré 
nám umožňuje získanie zákazky aktívnym obchod-
ným prístupom k zákazníkovi a často aj ponukou 
požadovaného termínu plnenia objednávky, čo 
náš konkurent neponúka. Požiadavky na fl exibilitu 
a operatívnosť sú prenášané na výrobnú prevádz-
kareň - zvarovňu rúr. Obchodný plán na prvý polrok 

   -  Leto je čas dovoleniek a prináša tradične 
urč i tý pokles dopytu. Informácie z trhu, do-
stupné vďaka komunikácii s odberateľmi, zatiaľ 
nenasvedčujú zmenám, ktoré by mali zásadne 
ovplyvniť obchodný vývoj. Takú situáciu možno 
potvrdiť zo súčasného pohľadu, kedy zabezpe-
čujeme zákazky na august.

O.K.

tože cena za dodaný zemný plyn na výrobu 
tepla bude obsahovať položku spotrebná daň 
zo zemného plynu vo výške 1,32 eura/MWh. 
Táto zmena sa týka všetkých domácností ( 
bytov v bytových domoch ), ktorým dodáva 
teplo teplárenská spoločnosť ( napr. ŽP a.s., 
SBD ). Domácností v rodinných domoch 
a v bytoch, ktoré majú spoločenstvo bytov 
a vlastnú kotolňu, sa táto zmena nedotkne. 
Takéto domácnosti budú naďalej nakupovať 
zemný plyn na výrobu tepla bez spotrebnej 
dane.  
   Týmto dochádza k dvojakému posudzo-
vaniu domácností, pretože v prípade, že má 
domácnosť vlastné ústredné kúrenie, respek-
tíve je členom spoločenstva bytov s vlastnou 
kotolňou, nebude jej cena za dodaný zemný 

plyn na výrobu tepla obsahovať spotrebnú daň. Ale 
domácnostiam, ktorým teplo dodáva nejaká tepláren-
ská spoločnosť náklady na kúrenie aj na ohrev teplej 
úžitkovej vody narastú, nakoľko ich cena za dodaný 
zemný plyn na výrobu tepla aj na ohrev teplej úžitko-
vej vody bude obsahovať spotrebnú daň. 
   K tejto zmene došlo od  1. júna, takže dotknutým 
domácnostiam vzrástli náklady na ohrev teplej úžit-
kovej vody už od júna 2011 a začiatkom novej vyku-
rovacej sezóny 2011/2012, t.j. približne od septembra 
2011 vzrastú aj náklady na kúrenie. 

Ing. Alena Kvačkajová
Ing. Romana Marhavá

Odbor riadenia daní a účtovníctva

Ing. Jozef TOMAJKA, Tcú
   - Samozrejme, že chodím, no tohto 
roku som ešte nebol a ani som nepočul, 
že by už rástli. U nás je chladnejšie 
počasie a tak si myslím, že teraz v čase 
prázdnin bude ten najvhodnejší čas ísť 
do hory. Preferujem hlavne zber hríbov, 
z ktorých obľubujem praženicu, prípad-
ne ich suším na zimu. 

Peter BELKO, Vvr
   - Už som sa bol pozrieť v Rohoznej, 
no nič som nenašiel, ak nepočítam zo 
dve kuriatka. Plánujem tento víkend 
obísť niektorú z ďalších mojich lokalít 
na Táľoch, Vydrove či Balogu... Zbieram 
kuriatka, červenáky, ale hlavne dubáky, 
chutia mi či už ako praženica s vajíč-
kom, vyprážané alebo uskladnené na 
zimné obdobie.

Miloš VUČETIČ, III. r. SSOŠH (bri-
gádnik Vt)
   - Na huby chodíme so starkou a to do 
okolia obce Beňuš. Tohto roku sme ešte 
neboli a predpokladám, že tak o dva – 
tri týždne pôjdeme hlavne na kuriatka, 
dubáky. Ja huby zbieram a starká z nich 
vie pripraviť pochúťky na rôzny spôsob, 
alebo ich zavára a suší na zimu. 

Pavel KYZEK, Tcú
   - Samozrejme, chodím. Ešte zatiaľ 
nerastú tak, ako by mali, ale v najbližšej 
dobe pôjdem, pretože už bude na ne 
čas. Tak ako každý hubár, aj ja mám 
svoje obľúbené miesta, kde zbieram 
dubáky, masliaky, kuriatka, brezáky...

Ivan ČUTKA, Vt – výroba 2
   - Hoci som tohto roku nebol, nevy-
nechám ani jednu hubársku sezónu. 
V súčasnosti bude všetko závisieť od 
toho, ako mi budú vychádzať pracovné 
zmeny. Aj keď huby nejem, zbieram ich 
pre starých rodičov, ktorí žijú na Ba-
cúchu a  z dubákov a kuriatok si zvyknú 
niečo odložiť aj na zimu. 

Radovan BRENKUS,  STASO
   - Som vášnivý hubár, ale ešte som sa 
tomuto koníčku nestihol venovať, hoci 
už pranostika hovorí, že Peter a Pavol 
sejú huby. Ako väčšina z nás zbieram 
hlavne dubáky, mám ich rád v čerstvom 
stave, ale aj sušené či zavárané. Z čer-
stvých sa už teším na polievku, vyprá-
žané, alebo s vajíčkom.   
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Václav Klaus a Ivan Gašparovič na Táľoch

Aj prezidenti hrajú golf

Prezident Českej republiky 
Václav Klaus s manželkou 
a prezident Slovenskej repub-
liky Ivan Gašparovič s man-
želkou navštívili v dňoch 28. 
– 29. júna 2011 Tále. V popo-
ludňajších hodinách si pre-
zreli v sprievode Vladimíra 
Sotáka golfový areál Gray 
Bear a na Táľoch sa konala aj 
slávnostná večera. Prezident-
ské páry nocovali v hoteli 
Stupka. V skorých ranných 
hodinách si boli zahrať golf 
a po raňajkách odcestovali.
Pri rozlúčke sa Václav Klaus 

podelil s nami o svoje dojmy z pobytu:
   - Veľa som počul o krásach tohto kraja, a musím priznať, že 
tie reči neboli prehnané. Je to skutočne tak, ako to prezentovali 
a tak som to aj očakával. Veľmi si vážim, že pán prezident s pá-
nom Sotákom ma sem pozvali a som rád, že som mal možnosť 
vidieť toto krásne prostredie. Cítil som sa tu veľmi dobre a rád 
by som sem ešte prišiel. Dúfam, že sa mi to podarí.

ok Uvítanie prezidentského páru Českej republiky v hoteli Stupka na Táľoch

„Máte to tu skutočne krásne...“

Zástupcovia ŽP GROUP s prezidentom Českej republiky Václavom Klausom a prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom – foto na pamiatku objektívom A. Nociarovej
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Zoznámte sa so zákonmi   Dňa 1. apríla 2011 nadobudol 
účinnosť zákon NR SR č. 48/2011 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
Zákonník práce (ZP) a niekto-
ré ďalšie zákony.  Ide o novelu 
v legislatívnej praxi nazvanú ako 
„Euronovela,“ pretože zmeny, 
ktoré prináša, boli slovenským 
zákonodarcom uskutočnené na 
základe odôvodneného stano-
viska Európskej komisie. V ňom 
Európska komisia namietala roz-
por niektorých ustanovení ZP so 
smernicami EÚ, najmä pokiaľ ide 
o pracovnoprávnu úpravu zákazu 
diskriminácie mužov a žien,  ako 
aj pracovnoprávnu úpravu dotý-
kajúcu sa ochrany žien a mužov 
na materskej a rodičovskej dovo-
lenke.  Popri týchto problémoch 
novela ZP optimalizuje doterajšiu 
pracovnoprávnu úpravu postave-
nia nadnárodných zamestnanec-
kých rád.
   Zákaz diskriminácie - zakotvený 
v článku 1 Základných zásad ZP,  
rozširuje okruh diskriminačných 
znakov o znak genetických vlast-
ností a znak sexuálnej orientácie. 
V pracovnoprávnych vzťahoch 
sa teda zakazuje diskriminácia 
zamestnancov z dôvodu pohlavia, 
manželského stavu a rodinného 
stavu, sexuálnej orientácie, rasy, 
farby pleti, jazyka, veku, nepriaz-
nivého zdravotného stavu alebo 
zdravotného postihnutia, gene-
tických vlastností, viery, nábo-
ženstva, politického alebo iného 
zmýšľania, odborovej činnosti, 
národného alebo sociálneho pô-
vodu, príslušnosti k národnosti 
alebo etnickej skupine, majetku, 
rodu alebo iného postavenia. Na 
rozdiel od doterajšieho právneho 
stavu sa zužuje rozsah osobitnej 
ochrany žien len na obdobie te-
hotenstva do deviatich mesiacov 
po pôrode a dojčenia, pretože aj 
podľa aktuálnej judikatúry Súd-
neho dvora osobitné opatrenia 

na ochranu žien v ich postavení 
rodičov nie je odôvodnené, lebo 
v tomto postavení ako rodičia mô-
žu byť aj zamestnanci mužského 
pohlavia. Zvyšuje sa ochra-
na pracovných podmie-
nok matky v čase návratu 
z materskej dovolenky 
a zabezpečuje sa prá-
vo na prospech, na 
ktorý by žena ma-
la právo, ak by na 
materskú dovolenku 
nenastúpila. V súlade 
s filozofiou Zákonníka práce sa 
analogicky priznáva obdobné prá-
vo aj mužovi.
   K zmene došlo v ustanovení 
§ 157 ZP, ktoré má podstatný 
právny význam pre postavenie 
zamestnanca a zamestnankyne 
po návrate do práce z materskej 
dovolenky, rodičovskej dovolenky, 
po skončení výkonu verejnej funk-
cie alebo činnosti pre odborovú 
organizáciu, po školení, po skon-
čení mimoriadnej služby alebo 
alternatívnej služby a po skončení 
dočasnej pracovnej neschopnosti, 
alebo karantény. Doteraz mali 
zamestnanci a zamestnankyne 
rovnaké právne postavenie bez 
ohľadu na prekážku na ich strane, 
znemožňujúcu im výkon práce 
pre zamestnávateľa. Euronovela 
ZP po novom osobitne upravuje 
právne postavenie zamestnankýň 
po návrate z materskej dovolenky, 
podľa § 166 ods. 1 ZP (riadna 
materská dovolenka) a zamest-
nancov po návrate z rodičovskej 
dovolenky,  podľa § 166 ods.1 
ZP, od ostatných spomínaných 
kategórií.
A) Návrat do zamestnania po 

(riadnej) materskej dovolenke 
a rodičovskej dovolenke muža, 
podľa § 166 ods.1 ZP

Novokoncipované ustanovenie 
§ 157 ZP zaručuje zamestnan-

kyniam po návrate z materskej 
dovolenky a mužom po ná-

vrate z rodičovskej 
dovolenky, podľa § 
166 ods.1,  právo 
na pôvodnú prácu 

a pracovisko. Za situá-
cie, ak nie je možné ich 

zaradenie na pôvodnú 
prácu a pracovisko stačí, ak ich 
zamestnávateľ zaradí na prácu 
zodpovedajúcu pracovnej zmlu-
ve, ale za podmienok, ktoré pre 
nich nebudú menej priaznivé ako 
podmienky, ktoré mali v čase, 
keď nastúpili na materskú alebo 
rodičovskú dovolenku. 

Vo vyššie uvedenom zmysle 
ZP obmedzuje zmluvnú voľnosť 
zamestnávateľa v zaradení týchto 
osôb na prácu podľa pracovnej 
zmluvy, ktorej druh vykonávanej 
práce môže byť v praxi relatívne 
široký. Uvedenú šírku dohodnuté-
ho druhu práce by však zamest-
návateľ nemohol využiť, ak by 
takéto zaradenie zamestnankyne 
alebo zamestnanca prestavovalo 
menej priaznivé podmienky ako 
podmienky, ktoré mali v čase, 
keď nastúpili na materskú alebo 
rodičovskú dovolenku. Súčasne 
novela priznáva zamestnankyni 
a zamestnancovi vracajúcemu 
sa do práce po skončení mater-
skej alebo rodičovskej dovolenky 
právo na prospech z každého 
zlepšenia pracovných podmienok, 
na ktoré by mali právo, ak by ne-
nastúpili na materskú dovolenku 

alebo rodičovskú dovolenku, pod-
ľa § 166 ods.1.
B) Návrat do zamestnania za-
mestnankýň a zamestnancov 
z rodičovskej dovolenky, podľa 
§ 166 ods. 2 ZP

Na rozdiel od doterajšieho práv-
neho stavu sa pracovnoprávna 
pozícia týchto oprávnených osôb  
výrazne zlepšuje. Nový právny 
stav kladie vysoké právne nároky 
na zamestnávateľov, ktorí budú 
povinní do troch rokov veku die-
ťaťa,  resp. do šiestich rokov veku 
dieťaťa,  zaradiť zamestnankyňu/
zamestnanca na pôvodnú prácu 
a pracovisko. Iba v prípade, že by 
to nebolo možné stačí, ak ich za-
mestnávateľ zaradí na prácu zod-
povedajúcu pracovnej zmluve  aj 
za menej priaznivých podmienok 
ako mali v čase, keď nastúpili na 
rodičovskú dovolenku. Na druhej 
strane aj tieto zamestnankyne 
a zamestnanci majú právo po 
skončení rodičovskej dovolen-
ky na zachovanie všetkých práv, 
ktoré mali alebo ktoré im vznikali 
v čase nástupu na rodičovskú 
dovolenku v pôvodnom rozsa-
hu vrátane akýchkoľvek zmien, 
ktoré vyplývajú z právnych pred-
pisov, kolektívnej zmluvy alebo 
obvyklých postupov u zamest-
návateľa.

V tejto súvislosti považujem za 
potrebné poukázať aj na novelu 
ZP, ktorá nadobudla účinnosť od 
1. januára 2011. Touto novelou sa 
predĺžila materská dovolenka z 28 
týždňov na 34 týždňov, zachovaná 
zostala materská dovolenka pre 
osamelé ženy v trvaní 31 týždňov, 
predĺžila sa materská dovolenka 
žene, ktorá porodila zároveň dve 

alebo viac detí na 43 týždňov.
Euronovela zavádza povinnosť pí-
somne oznámiť zamestnávateľovi 
najmenej jeden mesiac vopred 
predpokladaný deň nástupu na 
materskú dovolenku a rodičovskú 
dovolenku, predpokladaný deň ich 
prerušenia, skončenia a zmeny 
týkajúce sa nástupu, prerušenia 
a skončenia materskej dovolenky 
a rodičovskej dovolenky.
C) Návrat do zamestnania os-
tatných kategórií zamestnancov

Ak sa zamestnanec vráti do 
práce po skončení výkonu ve-
rejnej funkcie alebo činnosti pre 
odborovú organizáciu, po školení, 
po skončení mimoriadnej služ-
by,  alebo alternatívnej služby, 
po skončení dočasnej pracovnej 
neschopnosti,  alebo karanté-
ny,  zamestnávateľ je povinný 
zaradiť ho na pôvodnú prácu 
a pracovisko. Ak by to nebolo 
možné stačí ich zaradiť na prácu 
zodpovedajúcu pracovnej zmluve, 
pričom zákonodarca nevyžaduje, 
aby podmienky tohto zaradenia 
neboli pre zamestnancov menej 
priaznivé, aké platili v čase, keď 
vznikla prekážka v práci na strane 
zamestnanca. Tiež sa nevyžaduje, 
aby sa im zachovali všetky práva 
v pôvodnom rozsahu, ktoré mali 
v čase vzniku prekážky v práci. 
   Všetci očakávame konečnú 
podobu veľkej novely Zákonní-
ka práce, ktorej návrh predložila 
vláda SR s navrhovanou účinnos-
ťou od 1. septembra 2011, okrem 
modelu priznávania vyššej výme-
ry dovolenky, ktorý sa navrhuje 
s účinnosťou od 1. januára 2012. 
V súčasnom období sa uskutoč-
nili rokovania o návrhu zákona vo 
výboroch NS SR. Po schválení 
zákona v parlamente sa budeme 
zaoberať jeho podstatnými zme-
nami v ďalších príspevkoch.

Mgr. Ivana Weisová, 
právny odbor

AKTUÁLNE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE (Zákonník práce a Euronovela)

Lucia Drbúlová, 8-ročná
   - Do tábora 
som išla s rôz-
nymi predstava-
mi nakoľko som 
ešte na takomto 
pobyte nebola. 
Všetko sa však 

plní na viac ako sto percent.  Bála 
som sa, že nebudem mať kama-
rátky, no mám ich už veľa. Páči sa 
mi celý program, veľmi dobre bolo 
v bazéne v Sklených Tepliciach. 

Michal Muránský, 9-ročný
   - Som veľmi 
spokojný, je tu 
dobre. Aj keď 
som tu prvý raz 
mám už veľa - 
veľa kamarátov. 
Dostal som sa 

do Svetla svetla, ktorý prekryje 
aj noc, no vynikajúci je aj Nočný 
kuriér, či iné hry.

Martin Mravec, 9-ročný
   - Vlani som sa 
trochu bál, na-
šiel som si však 
ve ľa dobrých 
kamarátov a tak 
som sa rozho-
dol, že pôjdem 

aj tento rok. Minulý týždeň som 
bol Pirátom, niekoľkokrát som sa 
už člnkoval a teším sa aj na ďalšiu 
zábavu, ktorá nás ešte len čaká.

V tomto roku pribudlo člnkovanie

„V súčasnosti máme v Repišti okolo osemdesiat detí z celého Slovenska, z toho šesťdesiat zo Že-
leziarní Podbrezová,“ povedal vedúci tábora Ladislav Moško. „Opäť sa tu stretla vynikajúca partia 
detí, ktoré prežívajú leto v štýle  sveta fantázie. Majú svoje svety, osady, vodcov, knihy života, rituály... 
Každý večer je snem pri ohnisku, tentokrát už v réžii detí. Doplnkový program úzko súvisí s počasím, 
v horúčavách sme viac využívali bazén, jazero, v pondelok sme mali Vodný svet, navštívili sme kú-
peľný bazén v Sklených Tepliciach. Večerný program – to sú diskotéky,  nočné hry, happeningy - Malí 
kontra veľkí, Kasíno Las Vegas, Bazár, každý podvečer hrávame na ihrisku pri chate rôzne športové 
hry. Novou a veľmi obľúbenou atrakciou sa stalo člnkovanie na prírodnom jazierku.“ 
  V rámci našej návštevy sme si pozreli izby detí, aj izolačku, ktorá však zívala prázdnotou. „Hore-
hronské deti sú odolné, majú menej alergií, zvládajú pobyt výborne,“ potvrdila nám zdravotníčka, 
ktorá sa spolu s desiatimi vedúcimi stará o ich bezpečnosť. A ako sa v Repišti cítia deti? 

Slavomír Kán, 12-ročný   
   -  V tábore 
som prvý raz 
a veľmi sa mi 
t u  p áč i .  H r y 
a úlohy prebie-
hajú zábavnou 
formou, stále je 

čo robiť.  Mne to vyhovuje, ako aj 
pohyb každý večer na športovom 
ihrisku. Máme tu bazén, člnkuje-
me sa, chodíme do Teplíc...

Martina Turňová, 13-ročná
   - Prostredie, 
v e d ú c i ,  h r y, 
táborový život 
sa mi zapáč i l 
už minulý rok. 
V tomto roku 
s a m o z r e j m e 

Nočné hry a happpening, kde za 
vyriešené úlohy dostávame odme-
ny - artefakty a sladkosti. 

Ján Laurinc, 10-ročný
   - Som spokoj-
ný, hoci aj do-
ma je dobre, no 
tu som si našiel 
nových kama-
rátov a páči sa 
mi aj táborový 

život – stavanie osád pre naše 
svety, nočné hry – ako bol naprí-
klad Bludný Holanďan..., a dnes 
sa už teším na Pašerákov.

V. Kúkolová

Foto: I. Kardhordová
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Čo nám autorka prezradila 
o svojej tvorbe?
  - Venujem sa jej od svojich pät-
nástich rokov a za ten čas som 
vytvorila dvanásť poviedok. V sú-
časnosti už druhý rok pracujem na 
trinástej, ktorej dej je opäť vsade-
ný do tejto lokality a rieši súčas-

   Zaujímavé záľuby našich spolupracovníkov nás často prekvapujú šírkou svojho záberu. Nájdu 
sa medzi nimi amatérski  fotografi , maliari, hudobníci, rezbári, spisovatelia, zberatelia..., ktorých 
niekoľkoročné snaženie rokmi získava patinu profesionálov. My ich poznáme po pracovnej stránke, 
ich osobnosť nám z iného uhla pohľadu pomáha spoznávať ich tvorba. 
   Radí sa medzi nich aj  Jaroslava Núterová, s ktorej literárnou tvorbou ste sa mali možnosť 
oboznámiť v predchádzajúcich ročníkoch Podbrezovana.  Próza je žánrom, ktorému sa venuje už 
od dievčenských rokov. Popri starostlivosti o rodinu - má dvoch synov, o dom v Jasení, zamestna-
ní, si nachádza čas aj pre tento svoj koníček. Rada číta rôzne literárne žánre, no ešte radšej píše o 
všetkom, čo ju osloví. Jaroslava pracuje v podbrezovských železiarňach od januára 1985, krátkodobo 
zotrvala v nástrojárni a potom nastúpila do defektoskopie, ktorej zostala verná dodnes.  

né medziľudské vzťahy dejovo 
spojené so sedemdesiatymi rokmi 
20. storočia. 
Prečo práve próza? Čo vás mo-
tivovalo pre tento žáner?
  - Nemám vyhradeného autora, 
čítam všetko a najradšej rôzne 
žánre. Zásluhu na tom má môjho 

bývalý vynikajúci učiteľ češtiny 
zo základnej školy, pán Kalman. 
Vďačím mu za to, že nám vštepil 
lásku ku knihám, hlavne k povied-
kovej tvorbe.  
Jarka, z čoho čerpáte námety?
  - Z hovoreného slova, mojej 
fantázie a hry so slovíčkami. Po-
stupne vytváram dejovú zápletku 
a vkladám ju do prostredia, ktoré 
najlepšie poznám, t.j. do tohto 
regiónu, v ktorom žijem od roku 
1971. V tvorivých okamihoch je 
mojou súčasťou pero a blok, do 
ktorého zachytávam všetky svoje 
nápady. Dnes už poviedky kom-
pletizujem na počítači, hoci sa 
mi zdá, že je menej osobný ako 
písací stroj. Ovládať PC techniku 
ma naučili synovia, za čo som im 
vďačná, avšak zvládať pri mne 

viac, ako textový editor, sa im 
nepodarilo. 
Publikovali ste už aj knižne?
  - Na prelome rokov 2009-2010 
som na vlastné náklady vyda-
la knihu Normálny chlap, vďaka 
spolupráci s odborom infomédií 
a propagácie ŽP a.s. Skúsenosti 
s knižným vydaním mojej tvorby 
potvrdili, že pre súkromnú oso-
bu je táto cesta finančne veľmi 
náročná. 
  Som vďačná novinám Podbre-
zovan za spopularizovanie mojej 
zbierkovej tvorby nielen medzi 
spolupracovníkmi, ale vďaka elek-
tronickej forme aj v širšom zábe-
re, dokonca i medzi Slovákmi v 
zahraniční.
Ako prijíma okolie vašu literár-
nu činnosť?

Jaroslava Núterová

  - Rôzne. Niektorí prekvapene, 
nakoľko netušili čím sa zaoberám, 
iní sa od deväťdesiatich rokov za-
členili nielen medzi mojich prvých, 
ale i verných kritikov. Cením si 
nielen ich pozitívne ohlasy, ale 
hlavne tie kritickejšie, ktoré mi 
pomáhajú neustále sa zdoko-
naľovať. 

(vk)
Ako prvú sme v našich no-
vinách publikovali Dohodu 
a prednedávnom to bola ďalšia 
z poviedok - Dievča s motorkou. 
V tohtoročnom letnom období 
vám prinášame tretiu poviedku 
Jaroslavy Núterovej ZVONY, 
ktorá sa radí medzi jej prvotiny. 
Napísala ju v roku 1994 v re-
kordne krátkom čase – troch 
mesiacov. 

ZVONY
    „Rinááá!“
  Domom číslo štyridsaťosem sa 
rozľahol nahnevaný výkrik, ktorý 
prehlušil presviedčanie skupiny 
Elán, že si kočka perfektne urobe-
ná. Pri úzkych strmých schodoch, 
vedúcich do podkrovia, stála mo-
hutná žena. Jej oblečenie nikoho 
nenechávalo na pochybách, kam 
ide. Tmavohnedé pumpky tesne 
obopínali objemný trup, zatiaľ čo od 
pása nahor zahaľoval plnú postavu 
béžový, ručne pletený pulóver z hru-
bej vlny s veľkým šálovým golierom. 
Sedmičky nohy zdobili ťažké čierne 
vibramy, poloprázdny turistický vak 
si prehodila na plecia vo chvíli, keď 
zo štvrtého schodu odspodu k nej 
skočila čiernovlasá dievčina. Jožo 
Ráž práve tvrdil, že si krajšia než 
obloha nočná, než modlitba na ko-
lenách...
  „Ježišmária!“ zhíkla Rina. „Čo si si 
to obliekla, starká?“
  „Nevidíš?“ otočila sa okolo vlastnej 
osi, pričom sa jej na hlave nepohol 
ani jediný šedivý vlas. „Azda ne-
vyzerám športovo? Pod pulóvrom 
mám tri tenké vrstvy, presne ako 
vždy.“
  „No, ja neviem,“ pochybovalo diev-
ča a rátalo do desať, aby nevybuch-
lo smiechom. „Ak som dobre čítala, 
nemáte v pláne liezť po skalách. Je 
iba apríl, starká, nebude ti zima?“
  „Viem, čo chceš povedať,“ ohr-
nula nenamaľované pery. „Pozri, 
sedemdesiat budem mať až o štyri 
mesiace, nohy nemám až také naj-
horšie na môj vek a až taká zima 
nie je.“ Zdôrazňovala slovko „až“ 
a to sa Rina neskrývane usmievala. 
„Vlastne som ťa chcela vyhrešiť,“ 
potiahla nosom vzduch okolo diev-
čaťa. „Zasa si fajčila a nechápem, 
ako môžeš počúvať to škriekanie. 
Moja garderóba ťa zaujíma, ale 
vlastné zdravie nie.“
  „Aká starká taká Katka.“
  „Hovorí sa aká matka a tvoja matka 
nikdy nefajčila.“
  „Ale vychovala si ma ty, pretože 
matku nemám a zavše sa ti moje 
cigarety zídu.“
  „Nebudem sa s tebou dohado-
vať,“ pokrčila starká plecami. „Len 
to nepreháňaj. Rina, tvoja odvaha 
je chvályhodná, nemôžem však 

dopustiť, aby si na 
noc zostávala v do-
me sama. Objednala 
som ti spoločnosť.“
  „Myslela som, že 
sme to včera spolu predebatovali,“ 
zamračila sa.
  „Po poslednej skúsenosti ma ne-
oblomíš,“ povedala rezolútne starká 
a prísne hľadela na vnučku.
  „Dokázala som, že sa viem ubrá-
niť,“ oponovala Rina urazene.
  „Keď bude v dome chlap, riziko 
je menšie,“ húdla si svoje starká 
a pohla sa k dverám. „Príde Andy,“ 
prehodila cez plece.
  „Nie!“ skríkla pobúrene Rina. „Toho 
arogantného, sebeckého chlapa 
tu nechcem vidieť! To mi nemôžeš 
urobiť!“
  „Nemaj strach, bude s ním aj jeho 
krotiteľka. Napokon, nemusíš sa 
s nimi stretnúť. Prídu neskoro večer, 
zavrú sa do mojej izby a ráno o sied-
mej vypadnú.“
  „Za toľko by som vydržala aj sa-
ma,“ dudrala Rina. Vedela však, že 
jej to nepomôže, lebo starká jedno-
ducho námietky nevnímala.
  „Ešte jeden dôvod mám, Rina,“ 
riekla nezmieriteľne stará pani. „Tí 
noví susedia sa mi nepozdávajú. Ale 
o tom sa budeme zhovárať zajtra. 
Maj sa,“ zakývala vnučke prstami 
na rozlúčku.
  Po odchode starej mamy zamkla 
Rina bránu, vchodové dvere aj zad-
ný východ, ktorý viedol do rozľah-
lej záhrady s mladými ovocnými 
stromami a s kusom zoranej pôdy 
na potrebnú zeleninu. Z malého 
podkrovného okienka videla na do-
stačujúcu vzdialenosť podobné okno 
na dome tajomných susedov. Oprela 
sa o obločný rám a zhlboka sa na-
dýchla čerstvého jarného vzduchu. 
Slniečko sa neisto predieralo po-
medzi husté mraky. Len aby to ne-
dopadlo ako včera, kedy hodinová 
búrka narobila riadnu skazu.
  Rina si sadla za písací stroj, preto-
že o dve hodiny si príde riaditeľ pre 
hotový preklad. To je jedna z príčin, 
prečo nešla Rina so starou mamou 
na výlet do Vysokých Tatier. Pracu-
je v hoteli Ďumbier ako tlmočníč-
ka a prekladateľka, navyše občas 
funguje ako sprievod riaditeľa na 

rôznych pracovných obedoch, ve-
čeriach i recepciách. 
  Dievča pre všetko. Je síce prav-
dou, že finančne je parádne zvý-
hodnená, lenže práve to podporuje 
závisť u niektorých zamestnancov. 
Napriek tomu, že osirela pred dva-
nástimi rokmi a odvtedy žije iba so 
starou mamou, ktorá bola vo výcho-
ve nadmieru prísna, zachovala si 
Rina Jergelová optimizmus a dobrú 
náladu v každom prípade.
  Jej úprimný, príjemný smiech doká-
zal prinútiť k úsmevu aj najväčšieho 
pesimistu. Krásne modré oči priam 
čarovali, keď sa na vás ich majiteľka 
zahľadela a vďaka nim sa vykonalo 
mnoho dobrého pre Ďumbier, pre 
mesto Brezno vôbec.
  Rinine služby začali vyhľadávať rôz-
ne podniky, rozrastajúci sa súkromní-
ci, takže dievča bolo vyťažené nieke-
dy i na dvesto percent. Avšak riaditeľ 
si žiarlivo strážil svoju mladú, krásnu, 
úspešnú zamestnankyňu a veru sa 
stávalo, že ju odmietnutím zachránil 
od odpadnutia z vyčerpania. 
  Za svoju perfektnú znalosť anglič-
tiny, nemčiny a francúzštiny vďačila 
hlavne a jedine starej mame. Nema-
lú úlohu možno zohral i prirodzený 
talent Riny na cudzie reči, ako aj jej 
húževnatosť. Pomaly objavovala ta-
jomstvá talianskeho a španielskeho 
jazyka, lenže jej chýbal čas na ne. 
  Rina Jergelová nie je jediná v mes-
te, ktorá ovláda túto profesiu, no aj 
tak je najvyhľadávanejšia. Čo sa 
týka jej vzťahu k riaditeľovi, treba 
povedať, že je čisto priateľský, hoci 
málokto tomu verí.
  Štyridsaťštyri ročný Ladislav Saj-
dák je šťastne ženatý, sympatický 
otec dvoch dospievajúcich synov 
a je presne o dvadsať rokov starší 
ako Rina. Jeho manželka Eva sa 
občas neubráni pocitu žiarlivosti. 
Vypočula si veru nejednu podpicho-
vačnú poznámku na adresu spolu-
práce manžela s mladým pekným 
dievčaťom. Narafi čila pár kompromi-

tujúcich situácií v snahe 
niečoho sa dopátrať, ale 
bezvýsledne. 
  Starší, osemnásťročný 
syn ju vysmial. „Nebuď 

smiešna, mami. Rina je výnimočné 
dievča, žiadna podradná zvodkyňa 
odkázaná na posteľ svojho nadria-
deného.“
  „Čo ty o tom vieš?“ zdvihla obočie 
neveriaco matka. „Môže byť taká 
prefíkaná, že...“
  „A otec? To by si musela podozrie-
vať aj otca, nezdá sa ti?“
  „Pokušenie je veľké, syn môj,“ 
pokrčila plecami Eva.
  „Pozri, mami,“ obhajoval Stano 
ďalej. „Rina k nám chodí vyše roka 
doučovať Martina a mňa angličtinu. 
Nie som malý ani slepý, za ten čas 
by som musel čosi vybadať a buď si 
istá, že aj keď ju mám rád, viac by 
k nám nevkročila. Lebo...“
  „Čože?“ vyskočila Eva. „Ty ju máš 
rád? Je o šesť rokov od teba staršia, 
uvedomuješ si to?“
  „Neplaš sa, prosím ťa, mám ju rád 
ako kamošku.“
  „Nóóó,“ zatiahol posmešne o dva 
roky mladší Martin. Stál medzi dve-
rami haly s krajcom chleba v ruke. 
„Zato si ju minule skoro zožral oča-
mi. Ale bola fakt sexy v tých elastic-
kých šatočkách.“
  Eva sa obrátila, aby skryla po-
bavený úsmev pred synmi. Ľahké 
začervenanie Stana malo iste svoje 
dôvody, takže rýchlo debatu o Rine 
Jergelovej uzavrela. Podozrievať 
manžela jej, samozrejme, neprišlo 
ani na um.
  Bratia Sajdákovi neboli sami, čo 
na Rinu obdivne vyvaľovali oči. 
Pravidelne musela čeliť rôznym 
provokačným, zmyselným pohľa-
dom všelijakých mužov, ktorí sa ju 
neskrývane snažili viac či menej 
vyzliekať očami. Nedá sa zaprieť, 
že v mnohých prípadoch prišla do 
trápnych rozpakov, z ktorých jej 
riaditeľ Sajdák – alebo ten, pre koho 
pracovala – diplomaticky pomohol. 
  Na dnešnú sobotu mala Rina jed-
noduchý plán. O deviatej predpolud-
ním si prišiel Sajdák pre hotové pa-
piere, pričom nezabudol podotknúť.
  „Nástup máš v utorok, jasné? 
Nechcem ťa skôr vidieť. Ozaj, je 

ti lepšie?“
  „Pravdaže,“ prisvedčila váhavo. 
„Neviem, čo budem celé tri dni robiť. 
Kvôli takej hlúposti.“
  „Polhodinové bezvedomie nie je 
žiadna hlúposť,“ zamračil sa riaditeľ.
  „Všetky vyšetrenia mám v poriad-
ku,“ rozhodila rukami Rina. „Tak 
o čo ide?“
  „O to, že by bola nenahraditeľná 
škoda ťa stratiť. Chceš byť v tridsiat-
ke invalid?“
  „Nikto nie je nenahraditeľný,“ šom-
rala Rina. „A čo ak sa vydám, budem 
mať deti, žiarlivého manžela...“
  „Vari také niečo hrozí?“ spýtal sa 
a skúmavo sa zahľadel na dievča.
  „Nehrozí,“ vzdychla rezignovane 
Rina.
  Toto bola ďalšia príčina, prečo 
zostala doma. Včera popoludní, pár 
minút po vyčerpávajúcom pracov-
nom obede sa krásna tlmočníčka 
obyčajne zosypala. Trojmesačné 
psychické i fyzické zaťaženie vyús-
tilo do hlbokého bezvedomia. Keď 
sa po pol hodine Rina v nemocnici 
prebrala, veľmi sa čudovala. Veď 
necítila žiadne varovanie, žiadnu 
slabosť či triašku. Vošla do svojej 
kancelárie a na viac sa nepamätá. 
Našťastie riaditeľova sekretárka 
ju videla spadnúť, lebo Rina ne-
stihla za sebou zavrieť dvere. Rinin 
rozhodný odpor k hospitalizácii sa 
nepáčil ani lekárovi ani jej nadriade-
nému. Tvrdila, že za tú polhodinu si 
oddýchla viac, ako keby spala celú 
noc. Napokon, vyšetrenia neprotire-
čili, Rinin zdravotný stav bol norma-
lizovaný, takže vlastne nebol dôvod 
ju násilím držať v nemocnici. Musela 
však riaditeľovi odprisahať, že do 
roboty príde až v utorok. Z diagnózy 
totálnej vyčerpanosti sa Rina mienila 
dostať za tri dni.
  Reakcia starej mamy bola pre 
vnučku trocha záhadná. Hodnú 
chvíľu nič nevravela, ticho počúvala 
o priebehu udalosti, iba ruky sa jej 
mierne rozochveli.
  „Je dobre, že si konečne oddých-
neš,“ skonštatovala a zapálila si 
cigaretu. „Ale nepočítaj s tým, že na 
výlet nepôjdem.“
  „To od teba nežiadam, starká. Viem 
sa o seba postarať.“

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Foto: I. Kardhordová
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 Jedálny lístok od. 18. do 24. júla 2011  Jedálny lístok od 25. do 31. júla 2011 
Pondelok

Boršč s mäsom, pečivo
Drobková polievka so zeleninou, pečivo

Hydinové ražničí, zemiaky, šalát
Záhradnícke brav. stehno, slov. ryža, šalát

Baklažán dusený s paradajkami
Šalát z čínskej kapusty s hroznom a jablkami, pečivo

Kuracie prsia s plnkou, zelen. obloha
Muffi ny s čokoládou, kakao

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

Ovocný balíček
Utorok

Zeleninová polievka s rajbaničkou, pečivo
Fazuľková kyslá polievka s kôprom, pečivo

Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa
Kuracie prsia Andalúzia, zeleninová ryža, šalát

Údené mäso, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Pikantný syrový šalát, pečivo

Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami

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

Brav. pečená krkovička, pečivo
Streda

Mexická polievka s cícerom, pečivo
Prešporská polievka, pečivo

Vypr. morčacie medailónky so šunkou a syrom, zem., 
tatárska omáčka

Bravčové mäso na paprike, cestovina
Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla
Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo

Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou
Kakaové osie hniezda, kakao

Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. uhorky, červ. 
kapusta, syr, maslo, horčica, pikantný dressing)

Mliečny balíček
Štvrtok

Slepačia polievka s cestovinou, pečivo
Zemiaková polievka kyslá s hubami, pečivo
Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát

Sedliacka brav. pečienka, hláv. kapusta, knedľa
Šunkové fl iačky

Vitamínový šalát s jablkami, pečivo
Hov. varené so zeleninou, kečupová omáčka

Šišky s Nutelou, kakao
Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šampiňóny, 

vajcia, syr, čínska kapusta, kukurica, dressing)
Vyprážané kur. stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Hrachová polievka s úd. mäsom, pečivo

Karfi olová polievka, pečivo
Morčacie mäso na zelenine, tarhoňa, šalát
Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, šalát
Losos s cestovinami, citrónová omáčka

Hubový šalát, pečivo
Zapekané sójové papriky, zeleninová obloha
Zem. knedličky čučoriedkové so strúhankou

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hlávkový šalát, 
kukurica, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Sobota

Polievka guľášová, pečivo
Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa

Brav. krkovička na farebnom korení, ryža, šalát
Nedeľa

Francúzska polievka, pečivo
Kuracia kapsa s brokolicovou plnkou, zem., šalát

Goralská pochúťka, cestovina

Pondelok
Oravská polievka fazuľová, pečivo

Pórová polievka so zemiakmi, pečivo
Údené mäso, kapusta, knedľa

Kuracie soté s broskyňami, ryža, šalát
Lečo s klobásou, zemiaky
Gazdovský šalát, pečivo

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Rezance s jablkami

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

Mliečny balíček
Utorok

Polievka kapustová s údeným mäsom, pečivo
Špenátová polievka so syr. haluškami, pečivo
Vypr. morčací rezeň furmanský, zem., šalát

Cigánska hovädzia pečienka, slov. ryža, šalát
Baraní guľáš, halušky

Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Kuracie stehno na záhradnícky spôsob

Žemľovka s tvarohom
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. uhor-

ky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Streda
Hovädzia s peč. haluškami, pečivo

Hrášková polievka s hubami, pečivo
Kuracie prsia na hrášku so šampiň., ryža, šalát

Nitrianske bravčové stehno, knedľa
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninkou

Pórovo-hráškový šalát, pečivo
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha

Lángoše s kečupom
Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, vajce, 

maslo, horčica)
Ovocný balíček

Štvrtok
Šošovicová polievka kyslá, pečivo

Zeleninová polievka s droždím, pečivo
Podtatranský plnený brav. rezeň, zem., uhorka

Jelenie ragú s  brusnicami, cestovina
Pizza zeleninová so salámou

Strukovinový šalát miešaný, pečivo
Pórový nákyp, paradajkový šalát
Makový koláč s čokoládou, kakao

Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr údený, 
vajce, hláv. šalát, kapia)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Piatok

Horácka polievka, pečivo
Kláštorná polievka, pečivo

Maďarský hovädzí guľáš, knedľa
Poľovnícke kuracie stehno, ryža, šalát

Vypráž. brokolica, zem., tatárska omáčka
Ovocný cestovinový šalát s kuracím mäsom

Karfi ol so syrovou omáčkou, zemiaky
Pečené buchty s tropickou plnkou, kakao

Mexická bageta (šunka, mrkva, paradaj., ster. uhor., 
syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica, hrášok, dressing)

Mliečny balíček
Sobota

Stupavská polievka zabíjačková, pečivo
Kuracie prsia plnené bryndzou, zem., šalát

Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, šalát
Nedeľa

Zeleninová polievka so šunkou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Morčac. prsia s paprikou a brokolicou, ryža, šalát

   Jedným z najdôležitejších zdrojov 
zdravia je vitamín D3 - cholekalcife-
rol, ktorý vzniká v koži účinkom 
UV žiarenia. Prirodzeným 
zdrojom vitamínu D môže 
byť aj rybí olej alebo ryby, 
predovšetkým losos a ha-
ringy. Získavame ho aj z vajec 
a húb, najprirodzenejším je však 
pohyb na čerstvom vzduchu počas 
slnečných dní.
   Viac ako sto rokov vedci uznávajú 
vplyv vitamínu D3 na zdravie kostí. 
Najnovšie výskumy ukazujú, že nedo-
statok tohto vitamínu má vplyv aj na 
ochorenia, ako je rakovina, depresia, 
bolesti chrbta, znížená obranyschop-
nosť...
   Strach z rakoviny kože spôsobuje, 
že množstvo ľudí nedostáva potrebné 
množstvo slnečného svetla a vitamínu 

D3. Dokonca nedostatkom tohto vita-
mínu trpia aj ľudia, ktorí sa pohybujú 

na slnku, ale používajú ochran-
né krémy s vysokým ochran-
ným faktorom.  Napríklad, 
ak sa natrieme ochranným 
faktorom 8., znižuje produk-

ciu vitamínu D až o 95 percent. 
Výskum Medorex-u priniesol 

prekvapujúce výsledky – u polovice 
skúmaných Sloveniek vo veku 20- 40 
rokov zistili defi cit vitamínu D. 
   Čo z toho vyplýva? Podľa odborní-
kov na potrebné množstvo vitamínu 
D3 stačí pobyt na slnku dvakrát do 
týždňa po 15 minút bez ochranných 
krémov v čase medzi 10. a 14. hodinou 
a v ostatnom čase pri pobyte na slnku 
je potrebná ochrana.
   Práve teraz je čas „zberu“ bronzu 
a vitamínu D. Nezabudnite, že na slnko 

si musíte zvykať postupne. Ak sa chce-
te opáliť, musíte byť opatrní a najlepšie 
to dosiahnete pri pohybe. Pozor!, aj 
v tieni dopadá na našu pleť 50 percent 
slnečných lúčov. A ak máte dojem, že 
ak zostanete oblečení v bielom tričku, 
ste chránení, nie je to pravda. Biele 
bavlnené tričko prepustí až 70 percent 
škodlivého žiarenia. Ani každé slnečné 
okuliare nie sú bezpečnou ochranou.
   Mylné je si myslieť, že ak sa na-
triete vysokým ochranným faktorom, 
môžete byť na slnku celý deň. Časť 
nebezpečných lúčov prepúšťa aj ten 
najvyšší ochranný faktor. Ak chcete 
prísť z dovolenky pekne opálení a bez 
akýchkoľvek nepríjemných fľakov, resp. 
iných komplikácií, dbajte aj na vhodný 
výber kozmetických prípravkov a ne-
podceňujte rady odborníkov.

(Internet)

Vitamín D3 je zdrojom zdravia
do predškolského zariadenia (ďalej PZ), resp. to šťastie ste 

ako odovzdane rátať mesiace, ktoré delia vaše dieťa od škol-
ského veku?

-
-

neniu práce predškolských zariadení.
   Využili by ste možnosť umiestniť svoje dieťa do predškol-
ského zariadenia (ďalej PZ), ak by vám ako zamestnancovi 
ŽP vyplývali z toho  viaceré výhody?
� áno
� nie
� 
� potreboval/a by som viac informácií, aby som sa roz-
hodol/rozhodla

� od 6 mesiacov do 1,5 roka
� od 1 roka do 3 rokov
� od 3 do 5 rokov (príp. 6 rokov)
� všetky vekové kategórie

Akú vzdialenosť od miesta Vášho bydliska by ste akceptova-

� do 5 km
� 6 - 10 km
� nezáleží mi na tom

PZ by malo byť počas pracovných dní otvorené:
� od 5.30 do 15.00 hod.
� od 7.00 do 16.30 hod.
� od 5.30 do 16.30 hod.
� iný čas (navrhnite): .....................................................................

by bol:
� do 50 €
� od 50 € do 100 €
� nad 100 €

uprednostnili spomínané PZ pred ostatnými? Môžete ozna-
čiť viaceré možnosti:
� nižšie poplatky (výhodné zľavy na poplatkoch)
� 
� 
� možnosť večernej, nočnej alebo víkendovej starostli-
vosti (opatrovania)
� možnosť umiestniť dieťa už od 6tej hodiny rannej
� možnosť umiestniť aj súrodenca
� 
� 
komunikačných, sociálnych zručností, výchovná činnosť 

� 
motorických funkcií dieťaťa
� 
spoločenské hry ...)
� rozvoj jazykových zručností (učenie cudzích jazykov)
� zabezpečenie špecialistov pre školskú zrelosť (logo-
péd, detský psychológ)
� iné (uveďte aké): .......................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Vyplnený dotazník zasielajte podnikovou poštou do re-
dakcie novín najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla.
Meno priezvisko  ...................................................................................
.......................................................................................................................
Osobné číslo   ..........................................................................................
Prevádzkareň (útvar)  ............................................................................

Rodičia, neprehliadnite!!!



V máji a júni odišli 
do predčasného starobného dôchodku

Ján KAMOĎA, Jaroslav ŠEFRANKO
do starobného dôchodku

Ján KVIETOK, Ján TAPAJČÍK, Marian BYSTRIAN-
SKY, Ing. Pavel GALATA a Jaroslav KURTÍK.

 V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do 

ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.

  V mene vedenia Špe-
ciálnej základnej školy 
internátnej vo Valaskej, 
všetkých pedagogických 
pracovníkov, ale hlavne 
v mene detí z rodín, ktorým hrozí sociálne 
vylúčenie, sa vám chceme srdečne poďa-
kovať za sponzorský príspevok. Iba vďaka 
nemu sme v utorok, 21. júna 2011 mohli 
zorganizovať motivačný výlet do Bojníc pre 
štyridsať našich žiakov.
   Na detských tvárach sa nám s vašou 
pomocou podarilo vyčariť šťastné úsme-
vy, nakoľko to bol pre niektoré z nich 
ich prvý pobyt mimo domova. Deti tu 

prežili nezabudnuteľné 
chvíle, videli množstvo 
exotickej zvery, spoznali 
krásy Bojnického zámku 
a na chvíľu pozabudli na 

bežné starosti. Bol to pre nich neopísa-
teľný zážitok.
   Sme veľmi radi, že existujú medzi nami 
ľudia, medzi ktorých patrí aj vedenie Na-
dácie ŽP, ktorí sa vedia nezištne rozdať 
pre druhých, ale hlavne pre tých, ktorí to 
veľmi potrebujú.
S úctou, pozdravom a veľkým poďako-
vaním 

Mgr. Juraj Hlaváč, riaditeľ ŠZŠI

Ďakujeme rodine, priateľom, prí-
buzným, susedom, bývalým spo-
lupracovníkom a ostatným, ktorí 
sa prišli 2. júla rozlúčiť s našim 
drahým bratom a švagrom
Štefanom KUREKOM z Brezna 
– Mazorníkova.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí aj 
Dychovej hudbe ŽP a .s. 

Smútiaca rodina

“Tak veľmi si sa tešil, tak veľmi si 
chcel žiť, no nebolo lieku pre teba 
a srdce prestalo ti biť.“
Dňa 18. júla uplynie deväť rokov 
od vtedy, ako nás navždy opustil 
manžel, otec, starý otec a syn

Vladimír VOZÁR z Brezna – Rovieň.
S láskou spomínajú manželka, synovia, 

vnúčatá a mama
...

Dňa 24. júla si pripomenieme 
štyri roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, 
starký a prastarý otec
Ondrej MEŠKO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti, 

vnúčatá a pravnúčatá
... 

Dňa 19. júla uplynie päť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec.
Imrich KOVÁČ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

júlovým
pracovné jubileá

40-ročné
Jozef BERAXA

Tibor FILIP
Alica KOCHANOVÁ

Martin PETRO
Jaroslav STRUKAN

Jozef ŠLUCH
Milan ŠTEFÁNIK

35-ročné
Marta BERAXOVÁ

Mária BROZMANOVÁ
Peter DANČO

Jaroslav FARÁRIK
Ivan KOHAN

Juraj KOHÚTIK
Ján KURTÍK

Soňa LOPUŠNÁ
Ing. Jozef MARČOK

Peter MIKULA
Katarína SEPEŠIOVÁ

Marián SMOLA
Anna ŠÁRIKOVÁ

Pavel TIŠTIAN
Svetozár TRAJTEĽ

30-ročné
Vladimír DANČÍK

Ing. Mária HAVAŠOVÁ
Eva IŠTVÁNOVÁ

Cyril KOVÁČ
Imrich KOVÁČ

Ľubomír KOVÁČIK
Ján KUREK

Ing. Milan KYSEĽ
Miroslav MEDVEĎ
Elena MILEROVÁ

Ján SOJKA
Vlasta TAGAJOVÁ
Ing. Jana VAISOVÁ

25-ročné
Ing. Janka BYSTERSKÁ
Zuzana CHLÁDEKOVÁ

František JARGAN
Vojtech KOKAVEC

Ján KRNÁČ
Anna MEDVEĎOVÁ
Mariana PEŤKOVÁ

Katarína PODHÁJSKÁ
Ľubica SOKOLOVÁ

20-ročné
Ing. Roman BULLA

Ing. Ivan LIŠČINSKÝ

životné jubileá
Dušan HÁLKA
Ivan KRÁLKA
Ivan MEDVEĎ

Mária MEDVEĎOVÁ
Stanislav BELKO

Eva CHLEBOVCOVÁ
Dezider KARAKO

Ing. Helena KLIMEKOVÁ
Peter KOMORA

Katarína MIŽIČOVÁ
Ing. Peter MYDLIAR
Ľubomíra PÓČOVÁ

Jaroslav PÔBIŠ
Jozefína SLABEYOVÁ

Anton ŠVANTNER
Vlasta TAGAJOVÁ

Marian BRUNOVSKÝ
Milan PENZEŠ

Stanislav SLABEY
Marian SPIŠIAK
Ladislav TÓTH

Ing. Vladimír ZVARÍK
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Spomienky

Predám 2- izbový byt  v 
Brezne na Nálepkovej ulici 
v peknom prostredí. V blíz-
kosti kompletná obchodná 
vybavenosť, školy, autobu-
sová a železničná stanica. 
Byt je predajom okamžite k 
dispozícii. Kontakt 0908 557 
467 alebo 0908 111 978

Autor:
PK

Združenie 
miest a obcí 
Slovenska

povraz so 
slučkou

ženské 
meno

otváralo 
ústa pred 
spaním

včelí 
príbytok

Adela 
(dom.)

popínavá 
rastlina

Valéria 
(dom.)

znížený 
tón A

telocvičný 
oblek zlámaný les dezinfekčný 

prostriedok chytáme

lezením sa 
dostanú 

dolu

meno 
Edisona

choroba zo 
slnka

utorok (skr.) Anno Domini

T2

vysievanie

vyrábal 
tkaninu polap, chyť     

poranenie cieľ, méta 
po česky

echolokátor

animovaný 
(skr.)

vojenská 
jednotka 

mĺkvo ranná 
vlhkosť

túz

mužské 
meno

plošná miera nemý herec      

haluška, 
nokerľaT1 T4

arabský 
člen

tamten atóm po 
česky predpona

podarúnok člen šľachty hlav. mesto 
Nemecka

telocvičná 
poloha

chorobná 
zúrivosť

Etiópske 
sídlo cudzie 

ženské 
meno (Táňa)

odlúpenina 
(zried.)

nájdená vec býv. odevný 
závod

biblická 
postava

oblok český anim. 
seriál

mäso po 
česky

aut. rezervačný 
systém

Pomôcky: 
LAAS, ASAB, 

EERS

duševný 
otras

obruba Vediho 
opera

adminitratív-
na budova

otec po 
maďarsky kilotona Snemovňa 

ľudu

Štátna 
akadémia

lesklý náter    francúzska 
rieka

Late Night 
Live

Redakčná 
rada

mastná 
zemina

EČV 
Kežmarku

T3

promenáda mesto v 
Nemecku

tesný 
(hov.)

Inzertná 
služba

 





Ako hodnotíte ročníkové zápo-
lenia v jednotlivých podbrezov-
ských oddieloch? 
   - Začnem kolkárskym oddielom, 
ktorý mal najúspešnejšiu sezónu 
vo svojej histórii, veď muži v 39 
zápasoch sezóny neokúsili ani raz 
chuť prehry. Zvíťazili v dvoch naj-
prestížnejších súťažiach klubov 
- v Lige majstrov 
a Svetovom po-
hári. Vyhrali šesť 
turna jov NBC 
„A“ kategórie a 
ďalšie tri medzi-
národné turnaje. Vilmoš Zavarko 
je aktuálny svetový rekordér a 
úradujúci majster sveta. Družstvu 
mužov Podbrezovej patrí nový 
slovenský rekord družstiev s hod-
notou 3928 bodov. V jednotliv-
coch extraligy sa na prvých troch 
miestach umiestnili - Zavarko, 
Čech a Ćalić. Na majstrovstvách 
Slovenska jednotlivcov získali Pa-
šiak druhé a Čech tretie miesto, v 
kategórii žien skončila na treťom 
mieste Oľga Demikátová. 
   Cyklistický oddiel začal svoju 
sezónu v apríli, tradične v Tur-
čianskych Tepliciach prvým kolom 
Slovenského pohára v horskej 
cyklistike MTB XCO. Ďalej sa 
zúčastnil v máji 2. kola Sloven-
ského pohára v MT v Pravenci, 
v júni medzinárodných cestných 
etapových pretekov „Regiónom 
Nitrianskeho kraja“, v júli Českého 
pohára v MTB v Peci pod Sněž-
kou (ČR). V prvý júlový  týždeň 
sa v  Žiari nad Hronom konali  
Majstrovstvá Slovenska v cestnej 
cyklistike mládežníckych kategó-
rií - v sobotu sa o tituly bojovalo v 
časovke jednotlivcov a v nedeľu 
v pretekoch jednotlivcov s hro-
madným štartom. Podbrezovskí 
cyklisti si z časovky priniesli jeden 
majstrovský titul zásluhou kadetky 
Terezy Medveďovej. Na stupne 
sa postavil aj mladší žiak Matúš 
Turošík, ktorý bol v cieli druhý a 
starší žiak Pavol Kvietok obsadil 
tretie miesto.
   Oddiel bežeckého lyžovania 
a biatlonu sa momentálne pripra-
vuje na letnú sezónu. V Predajnej 
usporiadal 25. - 26. júna  2. kolo 
Slovenského – VIESSMANN po-
hára v letnom biatlone. Čo sa 
týka zimnej sezóny naši mladí 
biatlonisti boli úspešní na  maj-
strovstvách Slovenskej republiky, 
kde majstrami Slovenska sa stali - 
Marek Brezina v rýchlostných pre-
tekoch, v pretekoch s hromadným 
štartom Martin Kupec, Zuzana 
Longauerová a Karin Kazárová.
   Aj futbalový oddiel mal veľmi 
úspešnú sezónu a tú správnu 
víťaznú bodku za ňou dali prvo-
ligový starší a mladší dorastenci 

v poslednom kole proti Dunajskej 
Strede, kde  najmä starší doras-
tenci dosiahli rekordné víťazstvo 
v lige 13:0. Po postupe nášho 
seniorského áčka do I. ligy (v no-
vom ročníku po novom II. ligy) a 
najlepších umiestneniach našich 
dorasteneckých mužstiev v už 

konečných tabuľ-
kách, kde  patrí 
p rvo l igovému 
staršiemu doras-
tu vynikajúce 6. 
miesto a takéto 
umiestnenie patrí 

aj II. ligovým starším dorasten-
com. Zahanbiť sa nenechali ani 
prvoligoví a druholigoví mladší 
dorastenci, ktorí zaznamenali 
oproti predchádzajúcim sezónam 
výrazný posun dopredu a skončili 
zhodne na 7. mieste. Úspechom 
je aj koruna pre najlepšieho strel-
ca I. dorasteneckej ligy, ktorá patrí 
nášmu hráčovi Ivanovi Vargovi.
Pod kolektívne výkony sa pod-
písali jednotlivci. Ktorí z nich 
najviac potešili vás – ako orga-
nizátorov, ale i fanúšikov?
   - Potešili ma výkony všetkých 
športovcov, ale ja chcem hlavne 
vyzdvihnúť prácu tých ľudí, ktorí 
stoja za výsledkami a výkonmi 
športovcov. Moja vďaka a uznanie 
patrí všetkým trénerom, asisten-
tom, vedúcim družstiev, lekárom, 
fyzioterapeutom, masérom, hos-
podárom a organizačným pra-
covníkom. 
Nasledovalo obdobie oddychu 
a po ňom príde príprava na 
novú sezónu.
   - Obdobie oddychu trvalo len 
veľmi krátko a okrem kolkárskeho 
oddielu už všetky ostatné naplno 
trénujú.
Budú počas letného obdobia 
realizované aj nejaké rekon-
štrukcie na športoviskách?
   - Momentálne prebieha rekon-
štrukcia futbalového štadióna 
v Podbrezovej, úpravy na hracej 
ploche a hlavnej tribúne. Na os-
tatných športoviskách to budú len 
klasické úpravy, napr. podsievanie 
futbalových ihrísk, oprava futba-
lových brán vo Valaskej a oprava 
umelej trávy pri SG a SSOŠH.
 Vaše prianie do nasledujúceho 
obdobia?
   - Aby aj to nasledujúce bolo také 
úspešné, ako to predchádzajúce, 
ale hlavne, aby sa darilo ŽP a.s. 
a ich zamestnancom, od ktorých 
sme závislí a vďaka ním máme 
zabezpečené bezproblémové 
fi nančné krytie celej sezóny.

(vk)

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada – predseda Ing. Alena 
Sojková, MBA. Členovia: Ing. Anton Mojžiš, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová. 
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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*šport v skratke *šport v skratke

Tip 
pre 
vás

Zbojnícky chodník - Obšívanka
Pohorie: Malá Fatra, Vrátna

Obšívanka objektívom Júliusa Majlinga

Náročnosť túry: stredne ťažká  
Dĺžka túry: 8 km  (4 hod.)
Celkové prevýšenie: stúpanie  
632 m
Základná trasa: Starý dvor - So-
kolie - Vyšné Kamence
Opis trasy:  
Niekoľko rokov bol tento chodník 
uzavretý z dôvodu zvýšenej ochra-
ny prírody a živočíchov, takže v 
niektorých starších mapách ho 
nenájdete. V súčasnosti platí pre 
návštevníkov dočasný uzáver tu-
ristického chodníka Malé nocľahy 
- Obšívanka v období od 1. mar-
ca do 15. júna. Určite tu urobíte 
mnoho prekrásnych fotografi í do 
vášho albumu. 
Z parkoviska na Starom dvore 
sa vydáte po modrej značke do 

sedla Príslop (1 hod.), odkiaľ sú 
krásne vyhliadky na Rozsutce, 
Stoh a ďalšie známe vrcholy Ma-
lej Fatry. Ďalej vpravo po žltej 
značke vystúpite (1 hod.) až na 
vrchol hrebeňa Sokolie (1171 m.
n.m.). Tvoria ho skalnaté útvary. 
Masív je dlhý tri kilometre a na 
severe je ukončený Tiesňavami. 
Jeho hlavnú časť tvoria dolomity 
so skalnatými útvarmi a krásny-
mi vyhliadkami. Je obľúbeným 
miestom pre pešiu turistiku, najmä 
pre svoje skalnaté útvary a výhľad 
na okolie. Cez les zídete do sedla 
Malé nocľahy, odkiaľ pokračujete 
už po modrej značke Zbojníckym 
chodníkom s názvom Obšívanka. 
Chodník je najkrajšou časťou túry 
s prudkým klesaním. Reliéf je plný 

nespočetných skalných útvarov. 
Často schádzate ako po schodoch 
spevnených tyčami, serpentínami, 
alebo v tieni stromov. Scenéria 
vás prinúti uprieť pohľad na nad 
vami sa po oboch stranách týčiace  
ihlicovité skaly. Reťaze a kovové 
tyče  uľahčujú prechod po úzkom 
chodníku popri skalách. Značenie 
v teréne je bezproblémové. Túru 
ukončíte v Zbojníckej pivnici v 
dedine Vyšné Kamence alebo 
v Terchovej (1 hod). 
Malá Fatra je štvrtým najvyšším 
pohorím u nás s bohatou a po-
merne zachovalou prírodou, ktorá 
sa nachádza v Žilinskom kraji. 
V roku 1988 bol na tomto území 
vyhlásený Národný park.

Ing. P. Mlynarčík 

S PaedDr. Michalom Budovcom,
riaditeľom pre šport a.s. ŽP Šport

Najúspešnejšiu 
sezónu 
mali kolkári

Majstrovstvá SR 
V prvý júlový víkend sa v  Žiari 
nad Hronom konali Majstrovstvá 
Slovenska v cestnej cyklistike mlá-
dežníckych kategórií. O tituly sa 
bojovalo v prvý deň v časovke jed-
notlivcov a v nedeľu, v pretekoch 
jednotlivcov s hromadným štartom. 
Podbrezovskí cyklisti si z časovky 
priniesli jeden majstrovský  titul 
zásluhou kadetky T. Medveďovej. 
Na stupne sa postavil aj mladší 
žiak M. Turošík, ktorý bol v cieli 
2. a starší žiak P. Kvietok 3., M. 
Havetta 4. Kadet Šimon Vozár 
skončil so stratou dvoch sekúnd 4. 
V nedeľu v kategórii mladších žia-
kov obsadil M. Turošík 4. miesto, 
zo starších žiakov si majstrovský 
titul vybojoval P. Kvietok. M. Ha-
vetta bol 2. a Daniel Mihalíček 6. 
Kadetom šťastena nepriala, z ve-
dúcej päťčlennej skupiny musel 
odstúpiť, pre poruchu na bicykli,  
Š. Vozár. Najlepší z našich bol I. 
Schwarcbacher (9.). Kadetka T. 
Medveďová si aj v nedeľu vybo-
jovala titul majsterky Slovenska a 
junior O. Glajza skončil 5.

3. kolo Slovenského pohára
V Dohňanoch na trati Majstrov-
stiev Európy v MTB Cross coun-
try, ktoré sa tu budú konať 4. - 7. 
augusta 2011, sa 9. júla uskutoč-
nilo 3.kolo Slovenského pohára 
v MTB. Podbrezovskí cyklisti vy-
bojovali tri prvenstvá - v kategórii 
starších žiakov zásluhou P. Kviet-
ka, v kategórii kadetov zvíťazil Š. 
Vozár a z kadetiek bola prvá T. 
Medveďová. Z mladších žiakov M. 
Turošík prešiel cieľom na druhom 
mieste.

(PM)

Letný biatlon
V Štrbe sa 10. júla konali cestné 
preteky  „Malý Štrbský maratón“, 
v ktorom biatlonisti ŽP Šport, a.s., 
obsadili – v kat. žiaci 14 – 15 r. bol 
12.T. Longauer, zo žiakov 12 – 13 
r. skončili 11.  M. Gánovský a 13. 
D. Peťko a z kategórie žiakov 8 – 
11 r. bol 23. V. Pápaj.  Na tridsať 
kilometrovej trati bežala v kat. žien 
41 –  49 r. V. Kubacká, skončila 9. 
a náš zamestnanec energetiky Ľ. 
Juroš, ktorý v kateg. mužov  41 – 

49 r. bol 20. a vo svojej kategórií 9.
...

Slovenskí reprezentanti v letnom 
biatlone 11. júla v I. kole IBU Cup-
-u 2011 s krosovým behom, v es-
tónskom stredisku Haanja, vybo-
jovali šesť medailí, dve strieborné 
a štyri bronzové. Najúspešnejšou 
členkou sedemčlennej slovenskej 
výpravy, pod vedením trénera M. 
Kazára, bola V. Točeková, ktorá 
v rýchlostných pretekoch obsadi-
la bronzovú priečku, v stíhacích 
pretekoch si svoje postavenie ešte 
vylepšila a skončila strieborná 
(v rýchlostných pretekoch žien 3. 
miesto V. Točeková, junioriek 10. 
pozíciu J. Pastuchová. V stíhacích 
pretekoch bola 2. V. Točeková 
a juniorka J. Pastuchová skončila 
10.). Zároveň si svojím umiestne-
ním potvrdila nomináciu na Maj-
strovstvá Európy, ktoré sa budú 
konať v talianskom stredisku Mar-
tell. Druhé, záverečné preteky IBU 
Cup-u 2011 s krosovým behom sa 
uskutočnia v Osrblí od 15. do 17. 
júla, budú zároveň aj Slovenským 
pohárom pre kategórie dorastu a 
dospelých, 

(mk)


