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Navzdory ťažkej ekonomickej situácii na globálnom 
a poľskom trhu si tohtoročná výstava ITM v poľskej 
Poznani (16. - 19. jún 2009) zachovala svoju úroveň. 
Na veľtrhu sa predstavilo takmer tisíc vystavovateľov 
z viac ako tridsiatich krajín, medzi ktorými nechýbalo 
množstvo lídrov z rôznych odvetví priemyslu. Viac 
a viac manažérov si dnes uvedomuje fakt, že počas 

Sedemnáste riadne valné zhro-
maždenie Železiarní Podbrezová 
sa konalo v Dome kultúry ŽP 24. 
júna za účasti akcionárov zastu-
pujúcich 83,92 percenta podielu 
na vlastníctve základného majetku  
spoločnosti. Predmetom rokovania 
bolo predovšetkým zhodnotenie vý-
sledkov hospodárenia spoločnosti, 
dosiahnutých v roku 2008.
    Predseda predstavenstva Ing. 
Vladimír Soták  v správe o činnosti 
konštatoval: „...schádzame sa za 
úplne iných podmienok ako vlani, 
keď nikto z nás nepredpokladal, čo 
bude o rok. Svetová hospodárska 
a finančná kríza zasiahla všetky 
oblasti hospodárskeho života spo-
ločnosti. Prevádzkovanie technolo-
gického zariadenia bolo nutné pri-
spôsobiť zníženému dopytu. Naše 
ciele predaja služieb a výrobkov sú 
na úrovni 53 percent vlaňajšieho 
objemu predaja.“ 
   Následne odznela správa dozor-
nej rady prednesená jej predsedom 
Ing. Jánom Banasom. Návrhy na 
schválenie individuálnej účtovnej 

závierky a konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2008 predniesol 
podpredseda predstavenstva Ing. 
Marian Kurčík, ktorý predložil na 
schválenie aj návrh na rozdelenie 
zisku. Nasledovala diskusia k na-
vrhovaným dokumentom. Hoci sa 
drobným akcionárom spočiatku 
neveľmi pozdávalo, že v návrhu 
rozdelenia zisku nebolo vyplácanie 
dividend, pochopili, že takýto krok 
by bol v súčasnej zložitej dobe „ne-
gazdovský“. Do dozornej rady bol, 
po uplynutí päťročného volebného 
obdobia, opätovne zvolený Ing. 
Vladimír Soták ml.
      Sedemnáste valné zhromažde-
nie sa nieslo v pokojnej atmosfé-
re, aj napriek tomu, že tu odzneli 
informácie nie také pozitívne, na 
aké sme boli v ostatných rokoch 
zvyknutí. Predseda predstavenstva 
však v závere vyjadril presvedčenie, 
že tejto spoločnosti, ktorá má už 
takmer stosedemdesiatročnú tra-
díciou, sa určite podarí krízu prežiť 
a vyjde z nej posilnená.

O.K.

Stretnutie s importérom 
prinieslo ďalšiu zľavu 
   V utorok  23. júna popoludní, navštívil našu spoločnosť pán Steve Lee, importér CEO, Kia Motors 
Slovakia, ktorého sprevádzali konateľ spoločnosti Kia Motor Car Podbrezová Peter Kunkela a vedúci 
predajne Marián Úškrt. 
   Z hľadiska dlhodobej koncepcie spoločnosti Motor Car Podbrezová boli vytýčené ciele vybudovať 
si svoje pozície na Horehroní. Spoločnosť už od svojho vzniku poskytovala zamestnancom Žele-
ziarní Podbrezová výhody, ktoré nesporne podporili rastúci záujem o automobily Kia. Rokovanie za 
prítomnosti Ing. Vladimíra Sotáka, predsedu Predstavenstva a ďalších členov Predstavenstva ŽP sa 
konalo na podnet pána Lee a smerovalo k vytýčeniu ďalších podmienok, ktoré by mali byť obojstranne 
prospešné. Po rokovaní nám pán Lee povedal:
   - Na dnešnom stretnutí s pánom Sotákom a ďalšími členmi vedenia Železiarní Podbrezová sme sa do-
hodli na ďalších výhodách, ktoré bude Kia Motors Slovakia prostredníctvom Kia Motor Car Podbrezová 
poskytovať zamestnancom Železiarní Podbrezová.  Doterajšie štvorpercentné zľavy pri kúpe vozidla 
značky Kia v tejto predajni budú zvýšené na šesť percent. Spoločnosť bude sponzorovať mládežnícky 
futbal Futbalového klubu Železiarní Podbrezová a hovorili sme aj o možnosti zorganizovania prehliadky 
našej výroby v Tepličke nad Váhom pre záujemcov z Podbrezovej.   OK

„S pánom Sotákom už jednu fotografiu mám zarámovanú v kancelárii. Fotili sme sa spolu pri 
otvorení  Kia Motor Car Podbrezová“, konštatoval Steve Lee.                F: I. Kardhordová

Po 17. riadnom valnom zhromaždení
Dividendy tentokrát nebudú

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ GROUP 

NA ITM POZNAŇ 2009
ekonomického poklesu je potrebné ponúkať 
nové inovačné riešenia, ktoré pomôžu firme 
prekonať ťažké obdobie a zlepšiť jej konku-
rencieschopnosť na trhu.

Preto i prezentácia našej spoločnosti bola 
zameraná na predstavenie nových produk-
tov z ponuky spoločnosti Transformaciones 
Metalurgicas S.A., a to: galvanicky pozin-
kované HPL rúry, galvanicky pozinkované 
rúry s polyesterovým náterom, galvanicky 
pozinkované rúry s PVC ochranou, ktoré sú 
určené na rozvod paliva pre vozidlá s CNG 
pohonom. 

Veľtrh je aj miestom pravidelného stret-
nutia s poľskými zákazníkmi, obchodnými 

partnermi spoločnosti Slovrur. Veríme, že vhodne zo-
stavená tohtoročná expozícia a predstavenie zaujíma-
vých produktov pomôže naplniť naše obchodné ciele 
a zároveň prispeje k budovaniu kladného povedomia 
o našej spoločnosti a povedomia o značke Železiarne 
Podbrezová Group na poľskom trhu.

Ing. M. Adamčák, PhD
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Ako si predstavujete ideálnu dovolenku? Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

EditoriálEditoriál

Juraj ŽIVOR, 
ťaháreň rúr
   - Jednoznačne by to bolo s pria-
teľkou a pri mori. Nie v exotických 
krajinách, šli by sme do Bulharska 
alebo do Chorvátska. Samozrejme, 
využili by sme aj ponuku spoznáva-
nia histórie krajiny, v ktorej by sme 
dovolenkovali.

Igor KOLLÁR , 
odbor riadenia kvality
   - Ideálna dovolenka? Určite nie 
pri mori. Ja skôr inklinujem k ob-
divovaniu historických pamiatok. 
Túžim napríklad navštíviť starobylé 
časti Prahy či iných veľkých miest, 
ale vedel by som si predstaviť aj 
návštevu nórskych fjordov.

Jozef BARÁT, 
ťaháreň rúr
   - Nie som dovolenkový typ. Ja som 
zvyknutý skôr na robotu. Ale keď 
už, tak také dva týždne v Tatrách, 
prechádzky po prírode, obdivovanie 
zveriny, to by bol pre mňa ideálny 
spôsob dovolenkovania. Netúžim 
po zahraničí, po mori, či luxuse.  

Marián KOVÁČIK, 
ťaháreň rúr
   - Ja som v živote na dovolenke 
nebol, šesť rokov mám chorú man-
želku a mám štyri deti, preto mojím 
jediným snom je, aby manželka 
vyzdravela a to by bolo pre mňa 
viac ako pre iných tá najideálnejšia 
dovolenka.

Ján LAURINC, 
ťaháreň rúr
   - Ideálna? S celou rodinou odísť 
niekde k moru, mať všetko zabez-
pečené vrátane stravy, nerozmýšľať 
nad tým, čo si môžeme dovoliť a čo 
nie, na dva týždne vypnúť  a sku-
točne robiť len to, čo by sa nám 
momentálne žiadalo.

Odchod detí
do detského tábora 

v Repišti
Chata u Daniela
je 1. júla 2009
o 7. 30 hod.
z parkoviska

pred budovou perso-
nálneho odboru.

Nezabudnite kartu 
poistenca dieťaťa 

a aktuálne prehlásenie 
o jeho zdravotnom 

stave 
(nesmie byť staršie 
ako jeden mesiac).

Rodičia
neprehliadnite!

Festival dychových hudieb Valaská 2009
S nádychom mladosti   Milovníci dychových hudieb sa 

každoročne v júnové nedeľné po-
poludnie stretávajú vo Valaskej na 
námestí, aby pookriali pri hudbe, 
ktorá sa žiaľ vytráca z nášho pove-
domia aj vďaka nedostatočnému 
záujmu médií.
    Tridsiaty ôsmy ročník Festivalu 
dychových hudieb Valaská 2009 
sa konal netradične, v sobotu 13. 
júna. Podujatie otvoril promenádny 
koncert dychovej hudby

Nová Kysučanka a nasledoval 
sprievod účastníkov obcou. Vo fes-
tivalovom koncerte vystúpili Detský 
dychový orchester ZUŠ z Brezna, 
Selčianka z Banskej Bystrice, Mos-
tárenka z Brezna, Nová Kysučanka 
z Kysuckého Nového Mesta, zvo-
lenské mažoretky, Dychový orches-
ter z Brezna a z Valaskej a Dychový 

orchester Železiarní Podbrezová. 
   Prekvapením našej dychovej hud-
by bola Štebotavá polka, prvýkrát  
v podaní mladých klarinetistiek, 
študentiek Súkromného gymná-
zia Železiarní Podbrezová, Nikoly 
Luptákovej a Emy Ivanovej (z tejto 
školy je aj začínajúca hráčka na 
bicie nástroje Dagmar Štellerová).
   Členov dychovej hudby Železiarní 
Podbrezová prišla v mene vedenia 
spoločnosti povzbudiť a pozdraviť 
personálna riaditeľka Ing. Mária 
Niklová, ktorá zablahoželala kapel-
níkovi Jozefovi Kráľovi k vynikajúce-
mu výkonu orchestra a k úspechom, 
ktoré dosahujú v práci s mládežou.
  Hoci tento žáner v ostatnom čase 
počuť viac na pohreboch, tohtoroč-
ný festival dychových hudieb za-
znamenal nádych niečoho nového, 
možno aj  sľubného do budúcnosti. 
Medzi účinkujúcimi sa totiž začínajú 
objavovať čoraz viac mladé tváre 
a tie vnášajú do vystúpenia okrem 
„dychovkárskej klasiky“ aj  svieže 
hudobné žánre, ktoré môžu or-
chester jednak omladiť, ale zároveň 
ovplyvniť rast záujmu o tento druh 
umenia.          OK/JB

Moderátorka Katarína Gogolová na záver zablahoželala Jozefovi Kráľovi, 
kapelníkovi dychového orchestra ŽP k vynikajúcim výkonom

Prekvapením bola Štebotavá polka, prvýkrát  v podaní mladých klarine-
tistiek Nikoly Luptákovej a Emy Ivanovej   F: M. Lehoczký

   Aj napriek tomu, že prežívame zložité obdobie, leto je tu a s ním 
aj čas detských prázdnin, rodinných dovoleniek. Tohtoročné 
budú pre mnohých skromnejšie ako po minulé roky. Pár dní 
oddychu si však podľa svojich predstáv a podmienok dopraje 
azda každý.
   Tak, ako po  iné roky, deti zamestnancov dostali možnosť 
rekreovať sa v detských táboroch.  Vyše stovky sa ich vystrieda  
v dvoch turnusoch v obľúbenej lokalite Repište a prví si už balia 
kufre. 
   Tí, ktorí si na pobyt pri mori zvykli, šetrili trochu viac ako po 
iné roky, ale nevynechajú tento spôsob dovolenkovania ani 
tentokrát. Iní sa rozhodnú pre rekreačné strediská na Slovensku 
alebo jednoducho strávia príjemných pár dní na chate. V našej 
ankete sme sa pýtali na ideálnu predstavu dovolenky a očakávali 
sme želania plné fantázie. Zostali sme prekvapení, že nie sú to 
túžby po niečom nedosiahnuteľnom. Želáme všetkým príjemnú 
dovolenku a nech sa vaše predstavy o ideálnej dovolenke naplnia 
skutočnosťou.

O.K.     

Prichádza čas 
dovoleniek

Ilustračné foto: I. Kardhordová
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S generálnym riaditeľom ŽP TRADE BOHEMIA, a.s., na aktuálnu tému:

Prognózy ešte pozitívne nie sú
Na úvod, prezradíte nám niečo 
o sebe?
   - Po absolvovaní Strednej prie-
myselnej školy hutníckej v Kladne, 
v nadväznosti na základnú vojenskú 
službu, som krátko pôsobil v s.p. 
Kamenouhelné doly 
K ladno  a  v  r oku 
1989 som nastúpil 
do  POLDI  SONP 
Kladno,  kde som 
v odbore riadenia 
kvali ty pôsobil  vo 
výstupnej kontrole 
valcovní. V roku 1994 
som zmenil pracov-
nú pozíciu a pôsobil 
som v oddelení plá-
novania valcovacích 
prevádzkarní. Od roku 1996 som 
zamestnancom ŽP TRADE BO-
HEMIA, a.s. Pred menovaním do 
funkcie generálneho riaditeľa bol 
v mojej kompetencii predaj pres-
ných bezšvíkových rúr ťahaných za 
studena, na území Českej republiky. 
Som ženatý, mám dvoch synov, 
21 a 14 ročného. Mojou záľubou je 
cykloturistika a lyžovanie. 
Do funkcie ste nastúpili v zloži-
tom období. Plynie šiesty mesiac 
roku poznamenaného celosveto-
vou hospodárskou krízou. Môžete 
nám priblížiť momentálnu situá-
ciu na českom trhu? 
   - Blížime sa k uzatváraniu prvého 
polroku 2009, ktorý je vzhľadom na 
ekonomicko - hospodársku situáciu 
v Českej republike, i v okolitých štá-

toch v rámci Európskej únie, veľmi 
nepriaznivý. Ekonomická situácia, 
ktorá ovplyvňuje distribúciu hutníckej 
produkcie, sa netýka len často uvá-
dzaného automobilového priemyslu 
a jeho dodávateľov, ale aj stavebnej, 

energetickej a stro-
járskej výroby. Zave-
denie „šrotovného“ 
v okolitých štátoch 
podporilo momentál-
nu zákazkovú náplň 
výrobných spoloč-
ností dodávajúcich 
do oblasti automobi-
lovej produkcie, väč-
šinou ide o dodávky 
pre segment výroby 
malých vozidiel.

   Veľkoobchodní predajcovia hutníc-
keho materiálu sa snažia o zníženie 
skladových zásob, ktorými disponujú 
z nákupu v predchádzajúcom období 
za cenovú hladinu, veľmi odlišnú od 
súčasnosti. Ako podpora predaja 
sortimentu ŽP a.s. je v súčasnosti 
ponúkaný veľkým skladovým pre-
dajcom v Českej republike podporný 
predajný nástroj, napríklad v podobe 
realizácie konsignačného skladu.
   Prvý polrok nie je z pozície nabra-
tých objednávok definitívne uzatvo-
rený, uvádzam skôr aktuálnu situá-
ciu plnenia upraveného obchodného 
plánu za obdobie januára až júna 
tohto roku, podľa jednotlivých komo-
dít. Oceľové bloky, vzhľadom na ich 
minimálny predaj, neuvádzam.
Dá sa bližšie špecifikovať, o kto-

ré hutnícke výrobky je záujem, 
prípadne ako je to s cenovou 
úrovňou?
   - Objemy dopytu v nadväznosti na 
ponuku sú vysoké. Nemožno ich 
porovnávať s rokom 2008. Samot-
ná realizácia na obchodný prípad 
je bohužiaľ veľmi nízka. Cenovú 
hladinu v komodite valcovaných 
rúr negatívne ovplyvňuje konku-
renčný výrobca v Českej republike 

Arcelor – Mittal Ostrava, ktorý napr. 
ponúka identické ceny štandardných 
a kotlových rúr. Predaj presných rúr 
ťahaných za studena je zasiahnutý 
ekonomickou situáciou citeľnejšie. 
Vzťahuje sa na podiel predaja urče-
ného pre automobilový priemysel, 
týkajúci sa najmä výroby osobných 
a nákladných vozidiel.
   Evidujeme pokles dopytu pre sor-

timent zváraných presných rúr ka-
librovaných a ťahaných za studena. 
Oblasť predaja veľkých zváraných 
rúr kopíruje požiadavky upraveného 
obchodného plánu vďaka dlho-
dobým projektom v stavebníctve, 
v súčasnosti napríklad dodávky pre 
METROSTAV.
   Real izu jeme market ingový 
prieskum trhu, týkajúci sa predaja 
galvanizovaných HPL CrVIfree pres-

ných rúr z produkcie TRANSMESA, 
po dokončení výrobnej technológie 
z výroby ŽP a.s.    
Aké sú prognózy na druhý pol-
rok?
   - Čakajú nás letné mesiace, ktoré 
podľa aktuálnych informácií neavi-
zujú pozitívne zmeny na trhu. Ne-
priaznivú hospodársku situáciu ešte 
ovplyvní čerpanie dovolenky. Podľa 

dostupných informácií dochádza 
k posunu pripravovaných projektov 
pre energetiku, napr. pripravovaná 
rekonštrukcia elektrárne Prunéřov, 
ktorú majú realizovať VÍTKOVICE 
Power Engineering a.s., kde prebehli 
ponukové konania. Vzhľadom na 
časové obmedzenie tzv. „šrotovné-
ho“ je veľmi zložitá prognóza vývoja 
automobilového priemyslu, ktorý má 
veľký vplyv na distribúciu presných 

bezšvíkových a zváraných rúr.
   V súvislosti so spomínanou kompli-
kovanou situáciou na trhu, je kladený 
veľký dôraz na aktívny kontakt s na-
šimi zákazníkmi a hľadanie nových 
obchodných možností zamestnanca-
mi ŽP Trade Bohemia, a.s.,  s cieľom 
zabezpečenia maximálneho predaja 
produkcie ŽP a.s. v Českej republike.

Zhovárala sa O. Kleinová

Letný kemp
mladých informatikov

   ŽP Informatika s.r.o. v rámci prípra-
vy zamestnancov na svoje pracovné 
pozície sa zameriava na neustále 
zefektívňovanie vzdelávania svo-
jich zamestnancov a v posledných 
rokoch rozširuje svoj záber na vy-
hľadávanie a vzdelávanie talen-
tovaných ľudí skôr než nastúpia 
do pracovného pomeru, a to ešte 
počas štúdia v škole. Aj v dobe hos-
podárskej krízy je zámerom firmy 
kontinuitu tohto procesu zachovať, 
s dôrazom na udržanie absolventov 
minuloročného kempu a získanie 
nových talentov, vnímaných ako po-
tenciál budúceho rastu spoločnosti.
   Letný kemp bude prebiehať v troch 
pracovno - vzdelávacích progra-
moch: program zameraný na štu-
dentov informatickej triedy Súkrom-
ného gymnázia ŽP, program určený 
pre študentov informatiky vysokých 

ŽP Informatika, s.r.o., 
pozýva študentov vysokých škôl so zameraním 

na informatiku na každoročný

študentský kemp 
informačných technológií.

Kemp sa uskutoční v termíne
od 1. – 31. júla 2009.

Formulár vstupného dotazníka a informácie sú dostupné  na adrese
www.zpinformatika.sk/kemp2009/dotaznik.pdf.

Vyplnené dotazníky záujemcovia doručia na sekretariát ŽP Informatika, s.r.o.

   ŽP Informatika, s.r.o. v tomto roku usporiada ďalší ročník letné-
ho kempu, zameraného na vzdelávanie a využitie informačných 
technológií v praxi. Už po druhýkrát budú mať študenti vysokých 
a stredných škôl možnosť využiť svoje teoretické znalosti v oblasti 
informačných technológií v praxi, pod vedením odborne skúsených 
špecialistov zo ŽP Informatika, s.r.o. Cieľom kempu bude zoznáme-
nie študentov v súčasnosti s najrozšírenejšími webovými technoló-
giami a ich praktické využitie pri výstavbe webových aplikácií. Tento 
ročník sa zameria aj na absolventov prvého ročníka informatiky 
Súkromného gymnázia ŽP.  

škôl a individuálne koučovanie vy-
braných absolventov minuloroč-
ného kempu priamo v pracovnom 
prostredí firmy.
   Súkromné gymnázium ŽP v tomto 
školskom roku otvorilo študijný 
odbor Informatika. Jeho žiaci mali 
možnosť už počas roka zúčastniť 
sa exkurzií v spoločnosti ŽP In-
formatika, s.r.o. a nahliadnuť tak 
do kuchyne, v ktorej je budovaný 
aj prevádzkovaný informačný sys-
tém ŽP a.s. a jej dcérskych spoloč-
ností. Zároveň učitelia informatiky 
Súkromného gymnázia ŽP boli 
integrovaní do procesu vzdelávania 
interných zamestnancov našej fir-
my, so zámerom prispôsobiť vzde-
lávací program v možnom rozsahu 

dnešným potrebám spoločnosti. 
Prvou aktivitou v tomto procese, 
ktorej sa lektorsky zúčastní peda-
góg súkromného gymnázia, je prá-
ve pripravovaný letný kemp. Žiaci 
pod vedením svojho učiteľa budú 
tak efektívnejšie prijímať informácie 
vo forme a v tempe, na ktoré boli 
za uplynulý školský rok zvyknutí. 
Naša spoločnosť v spolupráci so 
SG pripravila zaujímavý vzdelávací 
program pre účastníkov kempu roz-
delený do blokov, z ktorých každý 
pozostáva z teoretických základov 
programovania a ich použitia pri 
budovaní webových aplikácií. 
   Ďalšou aktivitou je kemp pre štu-
dentov vysokých škôl odboru infor-
matiky, ktorý bude prebiehať pod ve-
dením lektorov ŽP Informatika, s.r.o., 
pôsobiacich v praxi ako IT špecialisti 
a koučovia junior programátorov 

firmy. I tento rok bude kemp zame-
raný na webové technológie s cie-
ľom vybudovať aplikácie použiteľné 
v praxi. Po absolvovaní kempu budú 
študenti schopní tvorby webových 
aplikácií typu rezervačný systém, či 
elektronický obchod. Program bude 
zatraktívňovať kamerou snímaná 
prezentácia profilu študentov a ich 
dosiahnutých výsledkov ako ná-

stroj zlepšovania ich prezentačných 
schopností.
   Najúspešnejší absolventi budú 
môcť v budúcom ročníku využiť 
možnosť začlenenia do projektových 
tímov spoločnosti a skúsiť si tak 
prácu priamo v pracovnom prostredí 
firmy pod vedením svojho vlastného 
kouča. Už v tomto roku sa tejto 
príležitosti dostane tým najlepším 
z pomedzi tých, ktorí sa k nám po 
roku opäť vracajú.
   Veríme, že sa študenti v nad-
chádzajúcom letnom kempe budú 
cítiť komfortne, nájdu motiváciu 
v zaujímavom programe i zárobku, 
získajú množstvo nových poznat-
kov a skúseností z oblasti IT, že 
si odnesú pocit pridanej hodnoty 
k ich vzdelaniu a pocit, že sa niečo 
hodnotné a pre ich budúci profe-
sionálny život i niečo perspektívne 
naučili. Prajem im v mene celej 
spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o. 
mnoho úspechov.

Ing. M. Blahút, riaditeľ úseku Pis

Do funkcie podpredsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽP 
TRADE BOHEMIA, a.s. bol menovaný Martin ČERMÁK, ktorého sme 
požiadali o rozhovor:
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Ing. Ondrej Majer, PhD., 
má momentálne najvyššie 
ocenenie pre darcov krvi 
-  Kňazovického plaketu. 
Zaujímalo nás, ako do-

spel k stonásobnému darcovstvu krvi a preto sme ho 
požiadali o rozhovor:
Spomínate si na svoj prvý odber krvi? Kedy to bolo a čo 
vás k tomuto kroku viedlo?
   - Môj prvý odber krvi sa uskutočnil v Čechách počas 
vykonávania dvojročnej základnej vojenskej služby. Bolo 
to asi v roku 1980. Vtedy na bojovú jednotku pri Humpolci 
prišla mobilná transfúzna stanica s výzvou pomoci darovania 
krvi pre pacientov tamojšej nemocnice s poliklinikou. Bol 
vykonaný nástup roty a kto chcel darovať, prihlásil sa vystú-
pením z radu.  Na výzvu vystúpila väčšina vojakov a ja som 
bol medzi nimi.
Darovať krv stokrát, to je skutočne obdivuhodné. Ako 
ste to zvládli? Viedla vás k tomu motivácia dosiahnuť 
najvyššie ocenenie alebo boli iné pohnútky, ktoré 
prispeli k splneniu tohto kritéria?
   - Ani neviem, ako to prišlo. Po skončení  základnej vojenskej 
služby som sa nejako aktívne nezúčastňoval darcovstva. 
Pamätám si, že som bol z odberu na transfúznej stanici 
v Brezne neraz vyradený. A to ma na nejaký čas odradilo 
od ďalšieho darovania. Takže takých päť možno i viac rokov 
som nedaroval krv vôbec. Asi najväčší prelom nastal vtedy, 
keď odznela naliehavá výzva cez podnikový rozhlas darovať 
krv skupiny A pozitív, t.j. takej krvnej skupiny, akú mám ja, 
pre zamestnanca podbrezovských železiarní. Dnes si už 
nespomínam na meno, a ani neviem, v ktorej prevádzkarni 
tento zamestnanec pracoval. Vtedy som sa tak nejako 
spontánne rozhodol, že pôjdem. No a bolo potrebné ísť na 
Transfúznu stanicu do Banskej Bystrice. Vtedy, ak si dobre 
spomínam, nás viacerých, asi sedem možno i  desať darcov 
z Podbrezovej odviezla modrá skriňová Avia z dopravy. To bol 
asi začiatok alebo pokračovanie, pretože potom som začal 
v pravidelných intervaloch chodiť na odber. Neskôr ma už 
zaradili medzi pravidelných darcov plazmy a v poslednom 
čase som už chodil len po výzve na separátor.
Máte pokračovateľov vo svojej rodine?
   - S manželkou Karolínou máme štyri deti. Dve staršie  sú 
už študenti stredných škôl v Brezne. Najstarší syn Ondrej 
navštevuje 3. ročník na obchodnej akadémii a dcéra Karolína 
končí 2. ročník gymnázia. Môžem povedať, že sa všetci živo 
zaujímajú o darcovstvo, aj tie najmenšie deti, Ráchel a Moj-
mír, ktoré chodia na základnú školu do Valaskej. Obvykle sa 
to prejaví vtedy, keď sa vrátim z transfúzky a mám na predlaktí 
náplasť. Tie menšie deti sú zo školy skôr doma a vtedy sa 
ma spýtajú, ocko, ty si zase bol darovať krv?  A tak môžeme 
viesť rozhovory o darcovstve a čo vlastne pre človeka táto 
tekutina znamená. Asi najviac o tom uvažuje môj najstarší 
osemnásťročný syn Ondrej. Pred nedávnom  sa vyjadril, že 
ak bude treba, nerobilo by mu to problém darovať krv. Dcéra 
Karolína asi pred 2-3 rokmi raz mala možnosť byť so mnou na 
transfúzke pred odberom a náramne sa pousmiala nad tou 
hromadou a obsahom otázok v dotazníku, na ktoré musím 
pred každým odberom odpovedať.
  Pokiaľ ale poznám svoje deti, mám za to, že keď vyspejú, 
nebude pre žiadne z nich problém pomôcť druhému človeku 

aj tým najcennejším – darovaním krvi. 
Čo odkážete tým, čo uvažujú o zaradení sa medzi bez-
príspevkových darcov krvi, ale ešte sú si nie celkom istí, 
či to majú urobiť? 
  - Viete, ja som si nikdy nenaplánoval, že darujem krv stokrát 
alebo viac. A keď som ako dvadsaťjeden ročný prvýkrát 
daroval krv na vojne, ani vo sne by ma nenapadlo, že budem 
niekedy vo svojom živote takmer pravidelne chodiť na trans-
fúznu stanicu. A z detstva môžem na seba prezradiť aj to, že 
som mal veľký odpor voči lekárom, alebo voči ľuďom v bielom 
plášti. A neraz som to dal aj zjavne najavo. Návštevu detské-
ho lekára som raz „privítal“ hádzaním farebných kociek zo 
skladačky tak, že práve lekár bol živým terčom, ktorého som 
sa snažil od svojho zámeru, aby prišiel k mojej posteli, týmto 
odpudiť. To, že som rozbil pri tom luster a spustil náležite silný 
krik, bola vytvorená silne pôsobivá rušná kulisa, aby som 
odpudil lekára a s ním ten hrozný, pre mňa odpudivý zápach 
zdravotníckych zariadení, ktorý nesporne každý lekár, alebo 
zdravotný zamestnanec so sebou nosí. A k tomu si ešte  
pamätám, že som ako dieťa neznášal injekčnú striekačku 
a mal som z nej ten najhroznejší strach. A ak sa ma môj otec 
v období okolo  štrnástich rokov spýtal čím chcem byť, vedel 
som skôr odpovedať na otázku, čím nechcem byť, a to viem, 
že som naozaj nikdy nechcel byť –  lekárom, právnikom, 
hrobárom. Takže z tohto vidíte, že som zo začiatku asi nemal 
veľa predpokladov byť toľkonásobným darcom. Ale sila vôle 
človeka dokáže veľa. Asi ma premohla túžba človeku po-
môcť. Viete, hovorí sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo 
byť horšie. Každý z nás dostal darom život, zdravie, ľudské 
schopnosti, silu prežiť. To sa nedá kúpiť za žiadnu cenu. Asi 
som si začal uvedomovať cenu života a zdravia. Buďme si 
vedomí týchto hodnôt, vážme si ich, pretože ak sa necháme 
zaslepiť matériou, pravý zmysel života ľahko strácame. Mám 
za to, že pravá sloboda je krásna a príťažlivá len vtedy, ak je 
vyrovnaná so zodpovednosťou. S týmto vedomím vediem 
aj svoje deti. Môžete robiť čokoľvek čo chcete, ale to, čo 
chcete v živote robiť, robte čo najlepšie a vytrvalo, ako doká-
žete na základe svojich schopností, talentu alebo poznatkov 
pre ľudí a spoločnosť, lebo len tak budete mať z toho radosť 
a naplnenie života. Mať auto – nie je cieľ, je len prostriedok. 
Mať gitaru neznamená, že som dosiahol niečo, ale zahrať 
niekomu znamená potešiť hudbou niekoho...
 Na záver by som povedal len toľko, myslím si, že kto má silu 
vôle, dokáže určite aj viackrát darovať krv, než sa to podarilo 
mne a určite by to urobil každý. Zároveň mi ale dovoľte, aby 
som sa poďakoval predovšetkým vedeniu Železiarní Podbre-
zová, a.s., za ich prístup a ocenenie darcov nielen mne, ale 
aj iným zamestnancom – darcom krvi a v neposlednom rade 
môjmu vedúcemu odboru  bezpečnosti a hygieny  Antonovi 
Soliarovi, ktorý ma vždy zo zamestnania uvoľnil pri naliehavej 
potrebe ak prišiel telegram, alebo sms z transfúzky. Ako 
som mal neraz pri odberoch možnosť počuť, nie všade a vo 
všetkých firmách sa darcovia stretávajú s takýmto ústretovým 
prístupom od svojho zamestnávateľa. Mám ale za to, že jadro 
a kolektív zamestnancov, vďaka vedeniu podbrezovských 
železiarní, je zdravé a bude podporovať slobodu, zodpo-
vednosť s cieľom prežiť silou vôle aj v čase ekonomickej a 
hospodárskej krízy, rozhodne nie na úkor nevyčísliteľnej  
hodnoty života a zdravia.  

Zhovárala sa O.K.
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PLAKETA 
PROF. JÁNA KŇAZOVICKÉHO:

Ing. Ondrej MAJER, PhD.

DIAMANTOVÁ PLAKETA 
PROF. JANA JANSKÉHO:

Jozef GIERTI
Milan SVINČIAK

ZLATÁ PLAKETA 
PROF. JANA JANSKÉHO:

Dušan BABIC
Jozef BALIAK

Eva BERAXOVÁ
Ivana CHUDINOVÁ
Ján KOVAROVIČ
Eva LOVÁSOVÁ
Peter MAREK
Jozef PLECHO

Pavol STRUHÁR
Katarína ŠTUBNIAKOVÁ

Peter VÁCLAVÍK

STRIEBORNÁ PLAKETA 
PROF. JANA JANSKÉHO

Ing. Jozef CÍGER
Katarína DANČOVÁ
Jaroslav DVORSKÝ

Michal FLOSNÍK
Marcel GIERTL
Ing. Ivan KOLAJ
Ladislav KUPEC
Peter MACUĽA
Ján MARTINEC

Rastislav MASARYK
Anton MEDVEĎ

Vladimír MURÁNSKY
Alena OVČIARIKOVÁ

Marián PANĆÍK
Zuzana POLÓNYOVÁ

Svetozár SCHNEIDGEN
Katarína SCHREINEROVÁ

Rudolf ŠTULRAJTER
Miroslav ŤAŽKÝ
Jozef VOJTKO

BRONZOVÁ PLAKETA 
PROF. JANA JANSKÉHO:

Ivana BRIEDOVÁ
Miloš CABAN

Elena DANČOVÁ
Ľubomír ĎURICA
Martin GAŠPERÍK
Peter HANUSKA

Jozef JAKAB
Ing. Ľubomír JUROŠ
Vladimír KOPČÁNY
Rastislav KOVÁČIK
Roman KUBIZNIAK
Ľuba MEDVEĎOVÁ

Michal NÁTHER
Tomáš REPKA

Ing. František SCHOBER
Milan SVITEK

Anna SVITEKOVÁ
Jozef VOZÁR
Ivan ZUBÁK

S držiteľom najvyššieho ocenenia -  Kňazovického plakety

„Viete, ja som si nikdy nenaplánoval,
že darujem krv stokrát alebo viac...“

V predvečer tohtoročného Svetového dňa darcov krvi nezostali, aj napriek 
zložitej dobe bez povšimnutia ani bezpríspevkoví darcovia krvi  z radov 
našich spolupracovníkov. Vedenie spoločnosti im venovalo poukážky na 
nákup liekov. Držitelia bronzovej plakety MUDr. Jana Janského dostali jednu 
poukážku v hodnote  desať eur, striebornej dve poukážky, držitelia zlatej 
plakety tri, diamantovej päť poukážok a držiteľ Kňazovického medaily získal 
šesť poukážok.

Úloha ľudskej krvi a jej komponentov v správne indikovaných prípadoch je nezastupiteľná. Napriek vytrva-
lým snahám vedcov vytvoriť po každej stránke plnohodnotnú umelú krv sa to zatiaľ úplne nepodarilo. Krv 
so všetkými svojimi zložkami je až priveľmi zložitou a dokonalou tekutinou. Naďalej zostáva jej výlučným 
a nenahraditeľným zdrojom darca krvi - zdravý človek. Ročne zomrie na svete okolo 500 tisíc žien počas 
tehotenstva či pri pôrode a až štvrtinu z nich by mohla zachrániť krvná transfúzia. Vykrvácanie je tiež dru-
hým najčastejším dôvodom úmrtia pri dopravných nehodách.
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Študentské okienko

   Dňom  22. júna 2009  sa  pre žiakov Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej, učebného odboru profesie 2433 2 Obrábač kovov, začali záve-
rečné písomné skúšky, počas ktorých museli preukázať svoje nadobudnuté 
teoretické vedomosti pri písomnom teste a vypracovaní technologického 
postupu prác pri obrábaní kovov. Od 22. do 23. júna absolvovali praktickú 
časť záverečnej skúšky,  v ktorej žiaci pod dozorom skúšobnej komisie  
vyrábali „obrobok“ na sústružníckych a frézarských strojoch, na ktorých 
vykonávali odborný výcvik v uplynulom období. Preukázali schopnosť 

samostatne pracovať, čítať tech-
nickú dokumentáciu a dodržiavať 
bezpečnosť pri práci. Nasledoval 

deň voľna, v ktorom si zopakovali učivo,  s ktorým sa stretávali počas troch 
rokov a vo štvrtok  (25. júna) v plnej paráde obhajovali ústnu časť záve-
rečnej skúšky. Všetkým sme im držali palce, aby vedomosti, ktoré v našej 
škole nadobudli, vedeli uplatniť aj v praxi a stali sa tak plnohodnotnými 
členmi skupiny železiarov.

 J. Zákalický + foto 

Záverečné skúšky 
obrábačov kovov

Široké spektrum spolupráce

   Vedenie Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej ŽP a Súkromného 
gymnázia ŽP navštívilo v 18. – 19. 

škôl pre európsky trh práce. Rov-
nako si predstavujeme spoluprácu 
v oblasti mobility pedagogických 
a nepedagogických pracovníkov  
partnerských škôl s využitím dotácií 
a grandov Európskej únie.
   Oceňujeme, že pri návšteve  Roth-

PhDr. Mgr. Miloslav Kovař, riaditeľ školskej právnickej osoby a ing. Anna 
Pavlusová, riaditeľka súkromných škôl ŽP, pri podpisovaní rámcovej zmluvy

Gemzický uzavrel 
reprezentačnú sezónu gólom

ktorý je v majetku Vítkovíc od roku 
1847 a bol zrekonštruovaný v mi-
nulom roku. S partnerskou školou 
sme  uzatvorili rámcovú zmluvu 
o vzájomnej spolupráci. Pri príprave 
zmluvy sme si stanovili, že budeme 
spolupracovať pri vytváraní pro-
jektov reagujúcich na vyhlasované 
programy a ich konkrétne výzvy, 
s prispením prostriedkov Európskej 
únie. Spolu budeme okrem iného 
riešiť otázky rozvoja stredného od-
borného vzdelávania, organizovania 
prednášok, súťaží zručnosti a pod. 
Chceme spolupracovať pri prípra-
ve učebných textov a výukových 
materiálov s cieľom zvyšovania 
odborných kompetencií, jazykových 
schopností a flexibility absolventov 

júna Vítkovickú strednú priemyselnú 
školu a gymnázium, š.p.o. školu 
AHOL a Rothschildov zámoček, 

sildovho zámočku nás privítal pred-
seda Predstavenstva a generálny 
riaditeľ Vítkovíc Ing. Jan Světlík, 
s ktorým sme si vymenili informácie 
o našich školách.

Ing. Anna Pavlusová, 
riaditeľka SSOŠH ŽP a SG ŽP 

   Mladý podbrezovský 
stredopoliar Erik Gem-
zický si sezónu predĺ-
žil o jeden deň. Jeho 
spoluhráči v tíme ŽP 
Šport odohrali 9. júna 
posledný „majstrák“ v I. 
dorasteneckej lige proti 
bratislavskému Interu, 
Gemzickému „padla“ 
10. júna po priateľskom 
medzištátnom stret-
nutí výberov Rakúska 
a Slovenska do 17 ro-
kov na rakúskej pôde. 
Dejiskom zápasu bolo 
stredisko Bruck an der 

Leitha, obec s približne päťsto obyvateľmi, vzdialená od 
Bratislavy necelých päťdesiat kilometrov. Prostredie, 
organizácia i propagácia duelu spravili veľký dojem na 
šéftrénera mládeže ŽP Šport Michala Budovca. Kvalitný 
trávnik, dobrá atmosféra... „Presne tak to má vyzerať,“ 
povedal nám po zápase M. Budovec. Domáce nádeje 
zvíťazili 4:1  a pre Erika to bola svojim spôsobom vyda-
rená bodka. Náš hráč to však vnímal so zmiešanými 
pocitmi. Strelil síce jediný gól slovenského výberu, 
ktorým v 52. minúte upravil na 2:1, z výsledku však 
radosť nemal. „Škoda, že sme nevyužili naše šance. Tie 
góly si nikto z nás za klobúk nedá...,“ povzdychol si Erik, 
ktorý nastúpil na poste defenzívneho stredopoliara a aj 

jemu bolo jasné, že pri takomto výsledku sa defenzíva 
neukáže práve v najlepšom svetle. Mladí Rakúšania 
však boli jednoducho efektívnejší, ako ich slovenskí 
rovesníci. Jednu príležitosť ešte za bezgólového stavu 
mal aj Erik, ktorý sa spoza šestnástky hotoval k strele, 
ale domáci obranca jeho pokus stihol zblokovať. Na 
góly boli v drese slovenského výberu iní, vyšlo to však 
„Gemzovi“. Pred pokutovým územím si vystriehol 
ideálnu prihrávku, obstrelil domáceho brankára a za-
znamenal v drese slovenskej sedemnástky svoj gól 
č. 4. „K futbalu patrí aj šťastie, byť v správnej chvíli na 
správnom mieste. Predtým som skóroval na turnajoch, 
aj v kvalifikácii a tento gól určite nebol môj najdôležitejší,“ 
skonštatoval Erik. Gemzický sa zároveň v Rakúsku stal 
autorom posledného gólu slovenského výberu do 17 
rokov v tejto sezóne. Pre našu reprezentáciu v tejto 
vekovej kategórii sa totiž už sezóna skončila. Väčšina 
hráčov – a medzi nimi aj Gemzický, bude tvoriť základ 
budúcoročného výberu do 18 rokov. Ten už o niekoľko 
týždňov čaká aj kvalitne obsadený turnaj v Japonsku, na 
ktorom by Erik nechcel chýbať. Mladí z podbrezovskej 
futbalovej akadémie 
už môžu po sezóne 
postupne myslieť na 
niekoľkotýždňový oddych. Erik Gemzický má jasno 
v tom, ako ho strávi. „Pre nás sa sezóna zápasom na 
Interi skončila, nasleduje oddych. Pôjdem na Liptov, 
niekde do hôr. More? Tak to si nechám na to Japonsko,“ 
zasmial sa veľavravne Erik Gemzický.

M. Vall

Podbrezovskí víťazi mieria do II. ligy!

Starší dorastenci ŽP B - horný rad zľava: Scholz, Grieš, Ďurajka, Peťko, Demeter, stredný rad: Varga, Szczepaniak, 
Adamek, Prečuch, Stanko, Štancel, Hricko, Plieštik, Bálint, Spodniak, dolný rad: Facuna, T. Švihla, Brisuda, Hroš – tréner, 
Wiener, Lang, Fedor, L. Švihla (chýba Nikel)   

   Starší dorastenci ŽP Šport Podbrezová B sa už v predstihu stali víťazmi 
III. ligy a zabezpečili si tak postup do vyššej súťaže. Od novej sezóny budú 
železiari hrať v II. futbalovej lige! Zverenci trénera Jána Hroša 14. júna vo 
svojom poslednom domácom vystúpení deklasovali na ihrisku v Skalici Ná-
mestovo, ktoré si predtým vyslúžilo prívlastok postrach favoritov. Námesto-
vo totiž v minulom kole zdolalo doma Dolný Kubín, najväčšieho konkurenta 
Podbrezovej v súboji o postup a mladí železiari tak mali v závere všetko 
vo svojich rukách. Zápas s Námestovom zvládli majstrovsky a po góloch 
Švihlu, Szczepaniaka, Langa, Facunu, Fedorka a Kureka potvrdili svoje 
najvyššie ambície aj výsledkom 9:1 a mohli sa začať postupové oslavy. 
Krátko po záverečnom hvizde rozhodcu Medveďa  šéf tréner mládeže ŽP 
Šport Michal Budovec odistil zátku na fľaši šampanského a najväčšia dávka 
bublinkového kúpeľa sa ušla práve trénerovi Jánovi Hrošovi. „Vlani sme 
skončili tretí a povedali sme si, že sa chceme ešte zlepšiť. Pred sezónou 
sme ešte o postupe nehovorili, pred jarou to však vyzeralo nádejne. Bolo 
to náročné, ale sme šťastní, že sa nám to podarilo,“ povedal nám tréner 
úspešnej podbrezovskej družiny. Súťaž pokračovala tento víkend závereč-
ným kolom, ale ani to už nezmenilo víťaznú definitívu Podbrezovej. Mladí 
železiari mali pred predposledným kolom trojbodový náskok a aj v prípade 
rovnosti bodov mali všetky tromfy vo vlastných rukách. Doma Dolný Kubín 
zdolali 2:1, na Orave remizovali 2:2.                  (mv)



   Leto, slnko, voda a príroda 
sú spojené s vynikajúcim do-
volenkovým relaxom. Slnečné 
lúče nám dodávajú energiu, sú 
zdrojom vitamínu D a zvyšujú 
hladinu serotonínu. Majú však 
aj svoje zápory. Riziká spálenia 
pokožky a následných - cho-
robných zmien by v nás mali 
prebúdzať opatrnosť, a to nielen 
pri opaľovaní. Vždy by sme preto 
mali mať na zreteli zásady tzv. 
„zdravého opaľovania“. Avšak, 

je opaľovanie ako také, vôbec 
zdravé? Za pravdu nám dá čas,  
ten je najlepším zrkadlom nášho 
zdravia. „Ako so zdravím zaob-
chádzame v mladosti, tak sa 
nám to vráti v starobe,“ hovorí 
slovenské príslovie. Mali by sme 
si uvedomiť, že voda a slnko sú 
tu pre nás nielen teraz, tento 
rok, ale počas celého nášho 
života. A aby sme si ich mohli 
užívať čo najdlhšie a najbezpeč-
nejšie riaďme sa nasledujúcimi 
overenými radami. V prvom rade 
by sme si mali na slnečné lúče 
pomaličky zvykať. Prvý pobyt 

na slnku by nemal byť dlhší ako 
niekoľko minút. V lete nesmie 
chýbať ochrana kože – či už 
ľahkým, vzdušným oblečením, 
alebo vo forme opaľovacích 
krémov s vysokým UV filtrom. 
Nezabúdajme na ochranu hla-
vy, očí, citlivej pokožky na tvári, 
ktoré sú celodenne vystavené 
slnečným lúčom. V období let-
ných dovoleniek pri mori by sme 
sa mali vždy riadiť spôsobom 
života domorodcov, ktorí vedia 

ako žiť „v tieni slnka“. V období, 
keď sú slnečné lúče najprudšie 
oddychujú. Majú pravdu. Sl-
nečné lúče sú od 12. – 15. hod. 
najprudšie, teda pre človeka aj 
najnebezpečnejšie. Nadmerná 
aktivita v tomto čase prináša ďal-
šie riziká v spojitosti s úpalom,  
zvýšením krvného tlaku, nepra-
videlnou činnosťou srdca, rých-
lym prehriatím či ochladením 
organizmu...  Pre bezbolestné 
prežitie dňa pri vode je dôležité 
natrieť sa krémom na opaľovanie  
tridsať minút predtým, nesmiete 
zabudnúť na tvári, pery, chrániť 

si hlavu a očí. Po každom kúpaní 
by sme mali aktivovať ochranné 
prípravky a vyhnúť sa priamemu 
slnku. Veľmi dôležité pre nás je 
dodržiavanie pitného režimu, 
aby nedošlo k celkovej dehyd-
ratácii organizmu. Aj keď sa 
poobede zdá, že je zamračené, 
nedajme sa oklamať, veď mraky 
prepúšťajú až 80 percent UV 
žiarenia a preto si aplikujme 
ochranné krémy a dodržujme 
už spomínané pravidlá po celý 

deň. Aj po osprchovaní si ošet-
ríme pokožku prípravkami po 
opaľovaní. Ak objavíme začerve-
nanie kože, použijeme prípravky 
s upokojujúcim účinkom, napr. 
aloe vera. V letných mesiacoch 
si vyberáme odev  z prírodných 
materiálov, ktoré pokožku tela 
nedráždia, ale naopak vyni-
kajúco sajú pot. A nakoniec, 
nezabudnime na každodennú 
opateru nôh, ktoré v letných 
mesiacoch najviac zaťažujeme. 
Dajme im možnosť oddychu 
a osvieženia.

(vk)

BARAN 21.3.-20.4. 
Prestávajú vám stačiť nežné 
dotyky a platonické vzťahy. 
Vaše city si získa len ten, 
kto vás vie ohúriť a očariť. Slušní a prí-
ťažliví partneri vás tiež môžu prekvapiť 
divokou vodou či parašutizmom.  
BÝK 21.4.-20.5.
Nič vám nebráni v tom, 
aby ste boli spoločenskí, 
milí a priateľskí. Dajte si však pozor 
pred tými, ktorí sa rozhodnú využiť 
vašu zdanlivú naivitu. I keď sa im to 
nepodarí, vy budete múdrejší a lepšie 
spoznáte ich vlastnosti.
BLÍŽENCI 21.5.-21.6. 
Vo vzťahoch akosi osirie-
te preto sa viac venujte 
pracovným plánom a stretnutiam. 
Zamerajte sa na zdokonalenie vlast-
nej kondície a v období samoty sa 
venujte partnerovi a  dobrej knihe. 
Je zvláštne, ale tieto dni budú vašim 
elixírom.  
RAK 22.6.-22.7. 
Žeby to už bolo tu. Čaká 
vás obdobie zaľúbenosti, možno aj 
preto, že vaša veľká láska sa skrýva 
nablízku. Zložte si z očí šupiny a mož-
no nájdete aj svoju životnú lásku. K tým 
bývalým partnerom si ponechajte 
priateľský vzťah.
LEV 23.7.-23.8.
Nadišiel čas venovať sa 
sami sebe. Navštívte kúpaliská, špor-
toviská, kaderníkov či masérov a do-
prajte si dostatok zdravého vzduchu. 
Vaše telo sa vám odmení harmóniou 
zdravia a vytrvalosti. 
PANNA 24.8.-23.9. 
Nedajte sa rozhádzať no-
vou tvárou vo vašej blízkosti, od ktorej 
vám hrozí nebezpečenstvo. Napnite 
všetky sily a dokážte, že si veríte a do-
kážete i nemožné. Drastické zmeny 
môžu nastať aj v ľúbostných vzťahoch. 
VÁHY 24.9.-23.10.
Okolie vás presvedčí, že aj 
vaše skúsenosti a fantázia 
majú svoje hranice. Neváhajte, dajte 
sa poučiť od skúsenejších, s bujnejšou 
fantáziou a zariskujte. Risk je zisk, 
avšak v týchto dňoch len v láske. 
ŠKORPIÓN 24.10.-22.11.
Menej razantne presa-
dzujete svoje názory, ba 
dokonca sa dáte prehlasovať svojim 
okolím. Ak si už teraz namýšľate, že to 
bude jedno z najťažších období, veľa 
nedocielite. Začnite si viac veriť.
 STRELEC 23.11.-21.12.
Mnohí si myslia, že ste prí-
liš usadení a práca vám 
nahrádza zábavu. Dokážte, že opak 
je pravdou. Doprajte si zábavy do 
vôle, zanechajte pracovné a domáce 
povinnosti a uvidíte, že milo prekvapíte 
svoje okolie. 
KOZOROŽEC 22.12.-20.1.
Nahromadilo sa vo vás 
množstvo energie, ktorú 
je potrebné správne nasmerovať, 
inak ste na najlepšej ceste zruinovať 
váš dlhoročný vzťah. Čo tak vydať 
sa do hôr, na bicykel, prípadne inak 
odreagovať.  
VODNÁR 21.1.-20.2.
Vydali ste zo seba viac, ako 
ste mali. Teraz sa snažte 
dobiť batérie, sústreďte sa viac na 
nehu, porozumenie, na zdravú živo-
tosprávu a onedlho budete opäť vo 
vynikajúcej forme. Aj toto tréningové 
obdobie je na niečo dobré.
RYBY 21.2.-20.3. 
Hrejivé slnečné lúče vyvo-
lávajú vo vás príval novej 
energie. Máte chuť všetko 
prerábať,  dokonca i vlastné telo. Pri 
pohľade do zrkadla si uvedomujete, 
že treba schudnúť a tak neváhajte, 
možností ako na to,  je neúrekom.
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 Jedálny lístok 29. 6. - 5. 7. 2009 Jedálny lístok 6. – 12. 7. 2009 

Jazykové 
okienko

Pondelok
Polievka: francúzska, pečivo

Hovädzie dusené, paradaj. omáčka, knedľa
Astúrsky bravčový rezeň, ryža, šalát

Hydinový nákyp so zeleninou
Pikantný šalát šampiň. so šunkou, pečivo

Zapekaná brokolica s tofu
Moravský koláč, kakao

Utorok
Polievka: šurdica, polievka

Bravčovinky s lutenicou, zem., šalát
Kur. rezeň s bazalkou a tymiánom, sl. ryža, šalát

Liptovské droby, uhorka
Vretenový šalát s brokolicou

Kondičkový tanier
Rezance s jablkami

Streda
Polievka: karfiolová, pečivo

Peč. kuracie stehno, zel. ryža, šalát
Sedliacka brav. pečienka, čer. kapusta, knedľa

Tortelíny so šunkou, syrová omáčka
Mrkvový šalát s ananásom

Losos na masle, zeleninová zmes
Slivkový koláč kysnutý, kakao

Štvrtok
Polievka: mexická, pečivo

Čiernohorský brav. rezeň, zem., šalát
Morčacie soté na zel., tarhoňa, šalát

Pizza s kur. mäsom a olivami
Šalát s cícerom, pečivo

Farfaly so zelen. omáčkou
Maxi buchta s orech. - višňovou náplňou, vanilkový krém

Piatok
Polievka: slov. hubová, pečivo

Hovädzia pečienka na víne, knedľa
Kur. soté s čínskou zeleninou, ryža, šalát

Prekladané mäso s kelom
Horehronský syrový šalát, pečivo

Španielske pikan. kur. stehno, obloha
Plnené makové rožky, kakao

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo

Pytliacke kuracie stehno, cestovina
Nedeľa

Polievka: držková, pečivo
Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát

O človeku, ktorý odvážne, ale 
aj ľahkomyseľne riskuje úspech 
alebo neúspech spoľahnutím 
sa na jeho rozhodnutie, neraz 
počujeme, že vsadil všetko 
na jednu kartu, ale aj stavil 
všetko na jednu kartu. Kto-
rý z týchto frazeologizmov je 
správny? Sloveso vsadiť má 
podľa Krátkeho slovníka slo-
venského jazyka tieto významy: 
1. (pevne) vsunúť, vložiť, zasa-
diť (vsadiť porisko do sekery 
či drahokam do prsteňa, zle 
vsadený/všitý rukáv), 2. vložiť, 
uložiť (vsadiť chlieb do pece), 
3. správne staviť (peniaze do 
hry), vsadiť sa, správne staviť 
sa. Z toho vyplýva, že správne 
je spojenie staviť všetko na 
jednu kartu. Rovnako správne 
sú výrazy staviť peniaze do hry, 
staviť na favorita, staviť sa (uzav-
rieť stávku), dačo je v stávke. 
Keď hovoríme o niečom, že je 
to celkom isté, že o tom vôbec 
nepochybujeme, sme o tom 
pevne presvedčení, môžeme 
obrazne povedať dám na to krk, 
dám na to hlavu, ale rozhodne 
nie vsadím na to krk, vsadím na 
to hlavu.

Krátky slovník 
slovenského jazyka

Pondelok
Polievka: kláštorná, pečivo

Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka
Zbojnícke kuracie stehno, slov. ryža, šalát

GRATINE treska so zeleninou
Karfiolový šalát, pečivo

NATURAL rizoto so zeleninou
Pečené buchty s tvarohom, kakao

Utorok
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Kur. prsia s mandarínkami., hrozien. ryža, šalát

Štefánska sekan. pečienka, zem. prívarok, chlieb
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Pórový nákyp, paradajkový šalát
Šúľance so strúhankou

Streda
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina
Belehradský brav. rezeň, zem., šalát

Zvolenské údené mäso s fazuľou, chlieb
Zelerový šalát lahôdkový, pečivo

Kur. rezeň na hubách, karfiol s brokolicou
Škvarkové pagáče

Štvrtok
Polievka: horácka, pečivo

Kuracie soté Kung - Pao, ryža, šalát
Hamburské bravčové stehno, knedľa

Roľnícke zemiaky, cvikla
Jesenný šalát, pečivo

Opekané tofu, hrach. kaša, vol. oko, uhorka
Škoricové osie hniezda, kakao

Piatok
Polievka: fazuľová so salámou, pečivo

Pivársky vypráž. morčací rezeň, zem., šalát
Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, šalát

Fliačky s kapustou
Grécky šalát, pečivo

Hov. varené so zeleninou, kečupová omáčka
Šišky s nutelou

Sobota
Polievka: hŕstková, pečivo

Hrádocký hovädzí závitok, ryža, šalát
Nedeľa

Polievka: zeleninová domáca, pečivo
Pečená brav. krkovička, kapusta, knedľa    

Slnko a naše zdravie 

Prostredníctvom ZO OZ KOVO 
ŽP sa môžete s rodinou re-
kreovať na Margite – Ilone, 
v chate REKREA SEZ Tlmače. 
Cena lôžka pre dospelých je 7 
eur (210 Sk) na osobu a deň, 
možnosť objednať aj troj – štvor-
lôžkové izby. Nástup je vždy 
v sobotu a pobyt v sobotu aj 
končí. Stravu je možné dohod-
núť individuálne, podľa želania. 
Všetky bližšie informácie získate 
na telefónnom čísle 1455 alebo 
1462.

Múdrosť vekov 
Myslenie je najťažšia práca, aká 
existuje. To je pravdepodobne 
dôvod, prečo tak málo ľudí myslí.

Henry Ford

Nijaký môj vynález nebol dielom 
náhody. Všetko bolo výsledkom 
tvrdej práce.

Edison

NEPREHLIADNITE!



AUTOR:    
PK kľud, pokoj T2 vrh plošná 
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Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym a bývalým 
spolupracovníkom, za preja-
vy sústrasti, ktorými sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ za  našou 
milovanou manželkou a matkou

Máriou FRIMMOVOU z Podbrezovej.
Smútiaca rodina

...
Ďakujeme všetkým spolupra-
covníkom a známym, ktorí sa 
zúčastnili poslednej rozlúčky 
s našou drahou

Zorou KOLOŠTOVOU 
z Brezna,

ktorá nás opustila 2. júna 2009 vo 
veku 60. rokov.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym, bývalým 
spolupracovníkom a ostatným, 
ktorí sa prišli rozlúčiť na posled-
nej ceste s našim drahým man-
želom, otcom a starým otcom

Jozefom CZORDÁŠOM z Valaskej
a kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti sa pokú-
šali zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme za 
dôstojnú rozlúčku Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina  

PODBREZOVAN 12/2009 STRANA 7

Inzertná služba

JÚL
Júl sa začína Medzinárodným dňom 
vtipov, pokračuje 2. Svetovým dňom 
UFO, 4. je Medzinárodný deň druž-
stiev a Svetový deň proti chovu 
delfínov v zajatí. Piaty deň je Dňom 
vorkoholikov, ako aj zahraničných 
Slovákov, Sviatkom sv. Cyrila a sv. 
Metoda. Šiesteho je Medzinárodný 
deň bozkávania, 7. Deň čokolády 
a 8. júl je Dňom videohier a Sve-
tovým dňom alergií. Deviateho 
v tomto mesiaci bude Medzinárodný 
deň za zničenie malých a ľahkých 
zbraní, 11. Svetový deň populácie 
a 13. Medzinárodný deň hlavola-
mov. Výročie Deklarácie o zvrcho-
vanosti Slovenskej republiky bude 
17. júla, 26. Deň rodičov a posledný 
júlový deň bude Sviatok sv. Ignáca 
z Loyoly.

Z pranostiky: Keď na Navštívenie 
Panny Márie prší, vtedy hrste vyras-
tajú, Keď prší na Prokopa, namokne 
každý snop aj kopa, Na Cyrila a Me-
toda mnohý hospodár sa smeje, 
Do svätého Kiliána koľko pšenice 
narástlo, toľko jej už zostane, Ak 
pričasto prší o Markéte, bude z toho 
škodu mať pohánka v kvete, Ak prší 
na deň Rozoslania apoštolov, bude 
drahota, Na svätého Eliáša je do-
poludnia leto, popoludní jeseň, Ak 
bude slnce na deň Jakuba, na tuhú 
zimu bude žaloba, Ak je pred Annou 
pekne, je po Anne mrzko, Dážď na 
deň Ignáca (Inocenca, pápeža) 
znamená lahodnú zimu, Chladný 
júl celé leto ochladí, V júli do košele 
obleč sa, v decembri po uši odej sa. 

(vk)

Sprístupnenie kaplnky v hrade Ľupča
Pre návštevníkov hradu Ľupča  boli oficiálne 21. júna 2009 sprístupnené 

priestory hradnej kaplnky a sakristie.  Reštauračné práce na obnove 
kaplnky začali v lete minulého roku a v máji tohto roku boli ukončené. 
Počas reštaurátorských prác bola obnovená fresková výzdoba z obdobia 
renesancie a baroka. Unikátom je zachovaný drevený strop s pôvodnou 
maľbou spolu s rytým erbom Andreja Dóczyho, pána na Revišskom hrade.

Na víťaznom oblúku je nápis s dvoma erbmi Gašpara Tríbella z Jarišu 
a Ivanovice, ktorý dal kaplnku vybudovať okolo roku 1600. V hrade žil až 
do svojej smrti roku 1620 a je pochovaný aj so svojou rodinou v hrobke 
kostola Sv. Trojice pod hradom.

Návštevníci tak môžu vidieť pôvodné interiéry sakrálnych priestorov 
renesančného hradu.

Mgr. P. Mosný

 V Obecnom úrade Podbrezová sa 18. júna predstavili flautisti z krúž-
ku „Mladí muzikanti“ zo Základnej školy Podbrezová. V koncerte na 
záver školského roka vystúpili dievčatá sólovo ale i v sprievode kla-
víra, či v duetoch na zobcovej, altovej a priečnej flaute. Nasledovali 
ľudové i umelé piesne odohrané na flaute v sprievode hrkálok a pa-
ličiek. Svoj talent ukázali malí žiaci medzi pesničkami – rozprávaním 
príbehu o dvoch vrabcoch, o Danke a Janke a recitovaním básničiek 
o húsatku, pavúkovi a o láske. Rozlúčili sa známou ľudovou piesňou 
Ženilo sa motovidlo. Hosťom aj flautistkám sa vystúpenie páčilo 
a všetci s dobrým pocitom odchádzali domov.  

Dianka Kutliaková, IV. B

V mene rodičov „malých muzikantov“ a „rozprávačov“ by som sa chcela 
poďakovať pani učiteľke Ingrid Dudovej za láskavý prístup a trpezlivosť, 
s ktorým každý piatok v krúžku odkrýva tajomstvá hry na flautu svojim žia-
kom. Rodičia mali možnosť vypočuť si hru svojich detí už na Vianočnom 
koncerte. Pozvánka na koncoročný koncert v obecnom úrade všetkých 
potešila. Známe aj menej známe melódie a ukážky z poézie a prózy nám 
spríjemnili štvrtkové predprázdninové popoludnie. Deti svojou šikovnos-
ťou dokázali, že na ne môžu byť rodičia aj pani učiteľka právom pyšní.                                                              

Mgr. Dagmar Kutliaková  

V dnešnej tajničke sa ukrýva výrok Chestertona: Hodina denne by urobila za desať T1-T3. 
Vylúštenú tajničku zasielajte do redakcie novín do 4. júla 2009.

Prenajmem zateplený 
2-ibový byt v Podbrezovej. 
Kontakt: 0903 740 897

...

Predám 3-izbový byt na Kol-
kárni v Podbrezovej (7. p.), 
neprerobený. Kontakt: 0918 
145 198, 0907 685 023

   Piaty ročník podujatia „Privolajme 
prázdniny“  zorganizovali 20. júna 
v Podbrezovej  občianske združenia 
Podbrezovské Slniečko a KSC Klá-
sok. Odštartovali ho na kúpalisku, 
kde sa deti stretli so skutočnými 
potápačmi a s ich pomocou plnili prvú 
úlohu – ponoriť sa do vody (zatiaľ iba 
tvár do lavóra a zadržať dych). Poli-
cajní psovodi z Brezna predviedli, ako 
dokáže ich spoločníci spolupracovať 
s človekom v ťažkých podmienkach. 
Psy na povel zasahovali proti ozbro-
jenému zločincovi a dokonca spolu-
pracovali aj s malými odvážlivcami. 
Vzrušené deti sa postupne rozdelili 
do skupín a prechádzali trinástimi 
stanovišťami, kde si zasúťažili a do-
stávali odmeny.  Skákali so žabkou 
cez rozprávkovú trasu, vo vreci, cez 
postavené prekážky museli prejsť 
s loptou, s kolobežkou prechádzali 
po vytýčenej trase a odpovedali na 
dopravné otázky. Prišiel aj vodník, 
ktorému pomáhali vyloviť zatúlané 
rybky z jeho jazera, Popoluške zas 
pomáhali triediť hrach od fazule. Na-
sledovala skúška zdatnosti pri lezení 
po lane, triafanie loptičkou, znalosti 
z prvej pomoci, vedomosti o prírode, 
zvieratkách, hod šípkou do terča 
a streľba zo vzduchovky. V parku sa  
mohli prezrieť veľké požiarnické auto, 
vedľa boli horolezci, kto chcel, ten sa 
povozil na koníkoch, mamičky farba-
mi premenili detské tváre na rôzne 
zvieratká. V cieli si deti pochutili na 
dobrom guláši a kofole.          (vk/sk)

Privolajme 
prázdniny



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

vali pretekári ŽP 
Š p o r t ,  a . s . :  1 . 
miesto Radoslav 
Foltín, 2. Tomáš 
Pašiak a 3. Ja-
roslav Truska. 
Ďalší podbrezovskí kolkári skončili: 
4. Milan Tomka, 5. Pavol Jakubec, 

Záhorácky polmaratón
   Šiesteho ročníka Záhoráckeho polmaratónu s dĺžkou trate 21,1 kilometra sa zúčastnila aj 
kolegyňa Ing. Jana Dančíková, ktorá reprezentovala spoločnosť ŽP Informatika, s.r.o. Vo svojej 
kategórii sa umiestnila na druhom mieste. Polmaratón sa uskutočnil 20. júna za nie veľmi priaz-
nivého počasia na trati Senica – Šaštín Stráže.                   (mk)

   V kolkárni Nového Mesta nad Váhom sa 13. – 14. júna 
uskutočnilo finále Majstrovstiev Slovenska v šprinte 
2009. V kategórii žien a mužov Podbrezová opäť 
potvrdila svoju dominanciu na slovenskej kolkárskej 
scéne, keď muži získali tri medailové priečky, ženy 
a dorastenky zaknihovali dve bronzové medaily.
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Výsledky kategórie žien: 1. Len-
ka Hochelová (MKK Stará Turá), 2. 
Janka Bošnáková (TKK Trenčín), 
3. Katarína Micanová (ŽP Šport), 
4. Dagmar Kyselicová (ŽP Šport), 
6. Gabriela Kuchárová (ŽP Šport).
Výsledky kategórie mužov: prvé 
tri medailové priečky si vybojo-

Foltín majstrom 

Slovenska v šprinte
Slovenská juniorka Natália Šimorová z Cyklistického klubu ŽP Šport, 
pokračuje u našich západných susedov v úspešnom ťažení. V štvrtom 
podujatí Českého pohára v horskej cyklistike v Tepliciach obsadila druhé 
miesto a poistila si tak vedúce miesto v priebežnom hodnotení seriálu 
medzi juniorkami.
   V severných Čechách na vyše štvorkilometrovom okruhu našla Šimorová 
v tejto sezóne len druhú premožiteľku. Na trati v kúpeľnej štvrti sa pred ňu 
dostala iba Dagmar Labáková z pražskej Dukly. Sedemnásťročná prete-
kárka ŽP Šport si druhým miestom v Tepliciach kompletizovala bilanciu na 
stupňoch víťazov v Českom pohári. Prvé a tretie kolo vyhrala, v druhom 
bola pred dvomi týždňami tretia. Kategóriu junioriek ovládli Slovensky, 
po štyroch podujatiach Šimorová vedie s 38 – bodovým náskokom pred 
Michaelou Malárikovou.
Výsledky 4. kola ČP kategórie junioriek: 1. Dagmar Labáková (Dukla 
Praha), 2. Natália Šimorová (ŽP Šport Podbrezová), 3. Markéta Slád-
ková (Scott Scania team Kolín). Priebežné poradie: 1. Natália Šimorová 
(ŽP Šport, Podbrezová), 2. Michaela Maláriková (CK SKI – BIKA Sport-
med Bratislava), 3. Linda Pánková (Author Team Stupno).              M. Vall

V Čechách kraľuje
Podbrezovčanka
Šimorová

8. Bystrík Vadovič, 10. Tomáš Dil-
ský, 11. Ondrej Kyselica, 14. Peter 
Šibal, 15. Pavol Paulečko.
V kategórii dorasteniek bola: 1. 
Eva Štefanidesová (ŠKK Trstená), 

2 .  Lenka Tranová 
(Spišská Nová Ves), 
3. Dominika Kyseli-
cová (ŽP Šport).
Z dorastencov bol: 
1 .  D á v i d  K l u b e r t 
(Spišská Nová Ves), 
2 .  Pe te r  Nemček 
(Stará Turá), 3. Mar-
tin Koleják (Trstená). 
Dorastenci ŽP Šport 
skonči l i :  5. Michal 
S v i t e k ,  9 .  Ľ u b o š 
Svitek, 10. Michal 

Dilský, 13. Marek Mihok.
O. Kyselica 

   V Dohňanoch pri Púchove sa 
21. júna konal Európsky pohár 
MTB XCO E-1 UCI – Grand prix 
Dohňany. Pre juniorov to boli záro-
veň nominačné preteky na ME XC 
MTB. Na technicky náročnej trati 
a v silnej medzinárodnej konkuren-
cii sa železiarom darilo. V kategórii 
starších žiačok zvíťazila Tereza 
Medveďová, zo starších žiakov bol 
3. Šimon Vozár, 5. Michal Donoval, 
10. Ivan Schwarzbacher, z kadetov 
obsadil 13. priečku Peter Štul-
rajter, z junioriek bola 2. Natália 

Šimorová, 11. skončil junior Matej 
Medveď. Ten si v nominačných 
pretekoch vybral všetku cyklistickú 
smolu. Po nevydarenom štarte 
mal hneď v prvom kole poruchu 
na prednej brzde a v  druhom kole 
roztrhol reťaz. Napriek tomu svoji-
mi stabilnými výkonmi presvedčil 
a nominoval sa spolu s Natáliou 
Šimorovou na Majstrovstvá Eu-
rópy, ktoré budú 9. – 12. júla v Ho-
landsku, na ktoré držíme našim 
reprezentantom palce. 

P. Medveď

Európsky pohár

Druhé kolo žiackych kategórii a prvé kolo dorastu a do-
spelých sa uskutočnilo 13. – 14. júna v Revúcej, kde nás 
reprezentovali pretekári ŽP Šport, a.s. Vo vytrvalostných 
pretekoch skončili -  žiaci (12-13 r.): 7. Marek Brezina, 13. 
Tomáš Longauer, žiaci (14-15 r.): 3. Peter Seifert, 8. Mi-

chal Marčok, 14. Adrián Barbierik, žiačky (10-11 r.): 10. Kristína Janíková, 
dorastenci (16-17r.): 1. Martin Kvačkaj, 6. Rudolf Michalovský, 8. Ján 
Kratochvíla, 12. Juraj Lešťan, dorastenky (16-17 r.): 1. Andrea Hôrčíková, 
8. Katarína Kupcová, dorastenci (18-19 r.): 1. Ondrej Švantner, 2. Jakub 
Fendek, dorastenky (18-19 r.): 5. Jana Pastúchová, muži (22-35 r.): 3. 
Peter Ridzoň, muži 46 roční a starší: 5. Marian Kazár.
V rýchlostných pretekoch v kateg. žiaci a žiačky (12-13 r.): 8. Marek Bre-
zina, 12. Tomáš Longauer, 5. Andrea Miždová, 12. Hana Lešťanová, žiaci 
(14-15 r.): 4. Peter Seifert, 11. Michal Marčok, žiačky (10-11 r.): 10. Kristína 
Janíková, dorastenci a dorastenky (16-17 r.): 4. Rudolf Michalovský, 5. 
Martin Kvačkaj, 8. Ján Kratochvíla, 10. Juraj Lešťan, 1. Andrea Hôrčíková, 
4. Katarína Kupcová, dorastenci a dorastenky (18.-19 r.): 1. Ondrej 
Švantner, 2. Jakub Fendek, 4. Ondrej Švantner, 1. Jana Pastúchová, muži 
(22 – 35 r.): 2. Peter Ridzoň, muži 46 roční a starší: 5. Marian Kazár.

(mk) 

Letný biatlon v Revúcej

Klub biatlonu Predajná a  ŽP 
Šport a.s. vás pozývajú na  druhé 
kolo VIESSMANN POHÁRA 
v letnom biatlone s medzinárod-
nou účasťou – kategórie dorastu, 
dospelých a veteránov, ktorý 
sa uskutoční na strelnici Šimáň 
v Predajnej 3. – 5. júla 2009. 
Program 4. júla: 10,30 hod. štart 
muži A a juniori RP, 11. hod. štart 
ženy, 13. hod. štart prvého prete-
kára VP, 5. júla: 9,30 hod.  štart 
mužov, 10,15 hod. štart juniorov, 
11. hod. štart žien A a junioriek, 
13. hod. štart prvej kategórie 
a o 16,30 hod. bude vyhlásenie 
výsledkov.

Pozvánka na túry
27.6. Stratená – Tiesňavy – On-
drejisko (1 270 m) – Telgárt
1.- 5.7. Slovenský zraz turistov 
Senica, 56. ročník
12.-27.7. Zahraničný zájazd KST 
Námestovo – Ukrajina
1.8. Heľpa – Veľký Bok (1 727 m)
8.8. Strelníky – Hrb (1 255 m) – 
Osrblie
15.8. Zbojská – Čertova dolina 
(guláš)
22.8.   Liptovská Teplička – Kráľo-
va hoľa (1 948 m) – Šumiac
27.- 30.8. Country lodenica Pieš-
ťany
5.9. Tlstý Javor – Obrubovanec (1 
020 m) – Zákľuky – Hronec
12.9. Zakopané – Giewont (1 894 
m) Poľsko
19.9. Srdiečko – Príslop – Pálenica 
(1 653 m) – Baba – Tále
26.9.   Sykavka – Babiná (1 277 
m) – Dobšinský kopec – Dedinky
3.10. Červený kláštor – Tri koruny 
(982 m)
10.10. Festival horských filmov 
Poprad
6.11. Premietanie videofilmov 
KST, tanec
28.11. Záver sezóny KST Krem-
nička
4.-6.12. Výročná schôdza KST 
Námestovo
Bližšie informácie 
na t.č. 0903 546 087 

Faško v Paríži
vybojoval bronz
V treťom kole Slovenského po-
hára v behu do vrchu „Chata pod 
Zeleným plesom“ sa 13. júna 220 
bežcov popasovalo nielen s úska-
liami desaťkilometrovej trate, ale 
aj snežením. V celkovom hodno-
tení skončil Pavol Faško dvanásty, 
avšak vo svojej kategórii nenašiel 
premožiteľa. 
   V Paríži sa 21. júna uskutočnil de-
saťkilometrový beh ulicami miestnej 
časti Paríža – San Brice s účasťou 
dvoch stoviek  štartujúcich, medzi 
ktorými nechýbal reprezentant  ŽP 
Šport, a.s., Pavol Faško. V celko-
vom hodnotení skončil na peknom 
treťom mieste a v kategórii nad šty-
ridsať rokov nenašiel premožiteľa.  

(vk)

   Nástupca Jaroslava Kentoša na lavičke B - tímu ŽP 
Šport je už známy. Od prvej sezóny mužstvo v II. lige 
skupiny Východ bude viesť Karol Šulgan, doterajší 
tréner mladšieho dorastu FO ŽP Šport. Karol Šulgan 
v minulosti trénoval mládežnícke tímy v Žiline, od jese-
ne 2007 sa venoval mládeži v Podbrezovej ako tréner 
staršieho a mladšieho dorastu. „Je to skúsený tréner 
zo Žiliny, ktorý prešiel všetkými mládežníckymi kategó-
riami, ale okúsil aj futbal dospelých. U nás je dva roky 

a myslím si, že to bude pre neho výzva realizovať sa 
v tretej sezóne u mužov,“ uviedol manažér FO ŽP Šport 
Vladimír Vaník. Karol Šulgan viedol podbrezovské béč-
ko už 21. júna v stretnutí II. ligy vo Vranove. Železiari 
v poslednom zápase sezóny vyhrali 2:1. Nový tréner 
bude v práci s tímom pokračovať po dovolenkách. Jeho 
asistentom zostáva Jozef Ježek, ktorý bude zároveň aj 
vedúcim družstva.

MV 

Za Kentoša Šulgan, asistentom ostáva Ježek

Prípravný zápas so Žilinou
   Novotvoriaci sa tím ŽP Šport, 
a.s., odštartoval blok prípravných 
zápasov víťazne. Na pôde MŠK 
Žilina, aktuálneho vicemajstra 
Slovenska v daždivom počasí po 
dobrom výkone zvíťazil 3:1 (1:1). 
Góly: Lietava – Laksik 2, Lučiar.
   Keď sa hostia zbavili zbytočného 
rešpektu k mužstvu z vyššej súťa-
že, naplno rozvinuli svoje prednos-
ti. Boli pohyblivejší, dôraznejší – 
skrátka futbalovejší, čo sa napokon 

prejavilo aj na výsledku. Úvodný 
gól Lietavu hostí síce zaskočil, ale 
neskôr sa dostali do správnych 
obrátok. Ešte do polčasu strelou 
z diaľky vyrovnal Klučiar a po zme-
ne strán po kombinačných akciách 
ešte dvakrát skóroval dorastenec-
ký rezprezentant Lukáš Laksik. 
   Pre podbrezovský tím to bol prvý 
zápas v prípravnom období. Na jeho 
začiatku prešlo mužstvo výraznými 
zmenami, keď štvorica hráčov po-

silnila banskobystrickú Duklu a na-
miesto nich odštartovalo prípravy 
sedem novicov. K nim treba zarátať 
aj srbského legionára, obrancu Dra-
gana Dragojeviča, ktorý je v tíme 
železiarov na skúške. Podľa na-
šich informácií dostane mladý Srb 
príležitosť aj v ďalších prípravných 
zápasoch proti Rimavskej Sobote 
a Michalovciam, ktoré Podbrezová 
odohrá v Kokave nad Rimavicou.

M. Vall


