
paralelu prvej hutnícko – ba-
níckej univerzity, ktorá bola 
založená v Banskej Štiavni-
ci a profesori pomáhali svo-
jimi poznatkami a vedomos-
ťami  zveľaďovať hronec-
ký hutnícky komplex. Para-
lela pokračuje a transfer ve-
deckých poznatkov do vý-
robných technológií je dnes 
z univerzitného prostredia 
realizovaný aj do Železiar-
ní Podbrezová, spoločnosti, 
ktorá je významným partne-
rom TU v Košiciach.

   Ja, aj ako bý-
valý zamestna-
nec ešte vtedaj-
š ích  Švermo -
vych železiar-
ní, nielen priate-
ľom, ale všetkým 
hutníkom želám 
- Zdar Boh! A ne-

ch sa vám darí aj do budúc-
nosti.“

O. Kleinová

Rektor TU v Košiciach profesor 
Anton Čižmár blahoželá predse-
dovi Predstavenstva ŽP a.s. Ing. 
Vladimírovi Sotákovi k Striebor-
nej medaile TU, v pozadí držiteľ 
Pamätnej medaily TU Ing. Vla-
dimír Zvarík, člen Predstaven-
stva ŽP a.s a prodekan HF TU 
docent Peter Horňák.
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Dňom prvého októbra sa začala inventarizácia majetku Železiarní Podbrezová a.s.

   Za dlhoročnú spoluprácu  
Pamätné medaily Hutníc-
kej fakulty Košice odovzdal 
doc. Dr. Ing. Peter Horňák, 
PhD., prodekan,  Ing. Ľubo-
rovi Schwarzbacherovi, čle-
novi Predstavenstva a tech-
nickému riaditeľovi ŽP a.s., 
Ing. Ľubomírovi Kupcovi, ge-
nerálnemu riaditeľovi Žiaro-
mat - u Kalinovo, Ing. Mila-
novi Mutišovi, vedúcemu val-
covne bezšvíkových rúr ŽP, 
Ing. Miroslavovi Domovco-
vi, CSc., vedúcemu oceliar-
ne, Ing. Antonovi Mojžišovi, 
asistentovi výrobného ria-
diteľa, Ing. Pavlovi Galato-
vi z výrobno - dispečerské-
ho oddelenia a Ing. Ľudoví-
tovi Martinekovi, PhD, vedú-
cemu oceliarne a ingotárne 

THER TECH
FORM 2010

5. medzinárodná
konferencia na Táľoch

    Otvorenie konferencie sa nieslo v znamení 170. 
výročia založenia podbrezovských železiarní. Pri 
tejto príležitosti poďakoval za všestrannú spoluprá-
cu, pomoc a podporu univerzity a zablahoželal k ju-
bileu Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predsta-
venstva a generálnemu riaditeľovi ŽP a.s., rektor 
Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. Prof. Ing. 
Anton Čižmár, CSc., a odovzdal mu Striebor-
nú medailu TU Košice. Pamätnú medailu TU 
z rúk jej rektora prevzal  Ing. Vladimír Zvarík, 
člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s.  

Foto na pamiatku – sprava: Ing. 
Ľubor Schwarzbacher, doc. Pe-
ter Horňák, Ing. Milan Mutiš, 
Ing. Anton Mojžiš, Ing. Ľude-
vít Martinek, PhD., Ing. Pavol 
Galata a Ing. Miroslav Domo-
vec, CSc.

Pohľad na účastníkov 5. konferencie
THER TECH FORM 2010. Foto: A. Nociarová

v ŽĎAS- e, a.s. 
   Ing. Tibor Kvačkaj, vedú-
ci katedry tvárnenia ko-
vov HF TU a odborný 
garant organizačného 
výboru Ther Tech Form 
2010 konštatoval, že: 
“...medzinárodná kon-
ferencia sa už tradične 
5. krát koná na Táľoch 
za spolupráce Železiar-
ní Podbrezová a Technickej 
univerzity v Košiciach. Vidí-
me v tom určitú historickú 
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Ako hodnotíte tretí štvrťrok 2010 
v predaji našich výrobkov?
   - Môžeme konštatovať, že sme 
boli z pohľadu plnenia obchodného 
plánu a  expedície výrobkov úspeš-
ní. Upravený plán tretieho štvrťro-
ka pre valcovňu bezšvíkových rúr 
predstavoval 28 800 ton a taký ob-
jem sa našim obchodníkom poda-
rilo naplniť. Pre zvarovňu rúr veľ-
kých priemerov bola plánová výro-
ba  780 ton, potvrdených bolo 1043 
ton. Plánovaný objem výroby 660 
ton oceľových navarovacích oblú-
kov  bol prekročený o 4 tony. V sor-
timente redukcií bolo naplánované 
množstvo 12 ton, prekročené o 2 to-
ny. Operatívny plán výroby presných 
bezšvíkových rúr za studena ťaha-
ných bol navýšený na 10800 ton, 
skutočnosť predstavovala 10943 
ton. Aj v oceliarni bol upravený ope-
ratívny plán na 26000 ton, potvrde-
ných bolo 30300 ton.  
   Z uvedených údajov vyplýva, 
že našim obchodníkom sa darilo 
zabezpečovať predaj výrobkov aj 
nad plánované množstvá. Za po-
zitívne považujem expedovanie 
výrobkov v súlade s plánovanými 
číslami. Dnes môžeme konštatovať, 
že všetky júlové zákazky boli vyex-
pedované včas.
   Predstavenstvo ŽP a.s. stanovilo 
v priebehu tretieho štvrťroka postup-
né navyšovanie  cien. Tento zámer 
sa podarilo realizovať. Ceny stúpali 
hlavne v sortimente valcovaných 
rúr a kontinuálne odlievaných oce-
ľových blokov. Trochu zložitejšia 

situácia bola v sortimente presných 
rúrach, kde ceny rástli, nie však oča-
kávaným percentom. Z dnešného 
pohľadu, keď už máme uzavretú aj 
expedíciu za tri štvrťroky môžeme 
konštatovať, že objemy stanovené 
operatívnym plánom, ktorý bol vyšší 
ako pôvodný finančný plán, boli 
naplnené.

Aké sú prognózy ďalšieho vývoja 
z dnešného pohľadu?
   - Dnes máme zákazkami pokry-
tú výrobu na október - valcovňa 
bezšvíkových rúr ide presne v sú-
lade so stanoveným plánom, sku-
točnosť predstavuje 9815 ton (plán 
9800 ton), pre výrobu presných 
rúr máme objednávky na 3994 ton 
(plán je 3845 ton),  redukcií na 5 
ton (plán 4 tony), kontinuálne odlie-
vané oceľové bloky 9109 ton (plán 
10 000 ton). Výroba oceľových na-
varovacích oblúkov je zabezpečená 
na 109 ton, plán stanovuje 215 ton, 
ale v tomto sortimente zákazky pri-
chádzajú aj začiatkom októbra a ja 
verím, že plán splníme. Menší ob-
jem zákaziek bol zaznamenaný aj 
pre produkciu zvarovne rúr veľkých 
priemerov. V porovnaní s plánom 
290 ton bolo potvrdených len 170 
ton. Pozitívny trend tretieho štvrťro-
ka - hlavne vo valcovaných, ťaha-
ných rúrach a kontinuálne odlieva-
ných oceľových blokoch, pretrváva. 
Obchodný plán v druhovýrobe má-
me naplnený  zhruba do prvej treti-
ny decembra.  
   Z dnešného pohľadu sa novem-

ber v našej spoločnosti nejaví ako 
problematický.  Trend nastúpený 
v druhom štvrťroku trvá a neočaká-
vame závažnejšie výkyvy a pokles 
dopytu. Po výkyvoch cien vstupných 
materiálov – hlavne oceľového šrotu 
(v priebehu  augusta a septembra), 
došlo v októbri k ich poklesu. Nema-
lo by sa to prejaviť na cenách našich 
výrobkov, nakoľko boli dohodnuté 
už v polovici septembra. Predpo-
kladám, že nová cenová úroveň 
bude zachovaná do konca roka, 
s možnosťou  ďalšieho navýšenia.
   Významní európski výrobcovia 
bezšvíkových rúr – Vallourec, Man-
nesmann, Tenarius, Mittal..., medzi 
ktorých patria aj Železiarne Pod-
brezová a.s.,  sa minulý týždeň 
zišli na jesennom zasadnutí členov 
Asociácie európskych výrobcov 
oceľových rúr (ESTA). Konštatovali, 
že objemy výroby valcovaných rúr 
od začiatku roka postupne rástli, 
avšak ich cenová úroveň nie celkom 
kopírovala  nárast cien vstupných 
materiálov. Tohtoročný trend v oce-
liarskom priemysle sme na zasadnu-
tí hodnotili pozitívne. V prognózach 
do budúcnosti vládne však obava, či 
rozbehnutý nárast výroby v treťom 
a štvrtom štvrťroku 2010 pretrvá aj 
do roku 2011. Situáciu na trhu môže 
rozkolísať aj vznik nových kapacít,  
budovaných vo svete - napr. v Číne, 
ale aj európskymi firmami  Vallourec, 
Mannesmann, Mittal v Brazílii, USA, 
či v Saudskej Arábii, s perspektívou 
spustenia výroby v priebehu dvoch 
- troch rokov.                 V. Kúkolová

Príspevok na lieky 

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

S výplatným lístkom za  mesiac september dosta-
nú zamestnanci peňažné poukážky. Bližšie sme sa 
o tomto benefite zhovárali s Ing. Máriou Demiano-
vou, vedúcou odboru práce a miezd:

S platnosťou do 15. decembra 2010

O aké poukážky ide?
   - Zamestnancom, ktorí boli v evidenčnom stave k 1. ok-
tóbru 2010 budú poskytnuté príspevky zo sociálneho fon-
du na regeneráciu pracovnej sily formou peňažných pou-
kážok v nominálnej hodnote 10 eur. Každý zamestnanec 
dostane dve poukážky v celkovej hodnote 20 eur. Poukáž-
ky majú charakter ceniny a sú chránené proti zneužitiu via-
cerými ochrannými znakmi. Hodnota peňažných poukážok 
vo výške 20 eur, poskytnutá zo sociálneho fondu, podlie-
ha dani z príjmov a bude zamestnancom zdanená vo vý-
plate za október 2010. Zamestnanci peňažné poukážky 
dostanú spolu s výplatným lístkom za september 2010. 
Aké budú pravidlá ich použitia? 
   - Zamestnanci  budú môcť poukážky použiť v Lekárni pri 
nemocnici s.r.o., Banisko 1, Brezno na nákup liekov, vrá-
tane doplatkov za lieky na recepty, nákup zdravotníckych 
potrieb, vitamínov a doplnkového sortimentu. Pripomínam 
všetkým zamestnancom termín platnosti poukážok – 15. 
december 2010. Verím, že do tohto termínu každý zamest-
nanec využije ponúkanú možnosť a vyberie si zo širokej 
ponuky vitamínov, výživových doplnkov a ďalšieho sorti-
mentu na upevnenie svojho zdravia, prevenciu a regene-
ráciu organizmu.

ok
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Na čo všetko ste sa pred tohto-
ročnou inventarizáciou museli 
pripraviť?
   - V zmysle zákona o účtovníc-
tve je účtovná jednotka povinná 
vykonať inventarizáciu majetku 
a záväzkov, pričom organizovanie 
a postup inventarizácie nie sú 
upravené žiadnym právnym pred-
pisom, tak ako to bolo v minulosti. 
Postup pri inventarizácii si preto 
musí každá účtovná jednotka 
organizovať sama a to tak, aby sa 
zabezpečilo úplné a správne zis-
tenie skutočných stavov majetku 
a záväzkov a zároveň, aby nebol 
narušený výrobný proces.
   Príprava na inventarizáciu sa 
v našich podmienkach začína už 
v letných mesiacoch – v spoluprá-
ci s jednotlivými prevádzkarňami, 
odbornými útvarmi sú pripravené 
návrhy na menovanie členov do 
čiastkových inventarizačných 
komisií, nakoľko členovia ko-
misií by mali odborne poznať 

S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

Zariadenie na povrchovú úpravu 
oblúkov už v prevádzke

   - Výrobok vo veľkej miere pre-
dáva okrem úžitkových vlastností 
aj jeho vzhľad. Posledne reali-
zovanou investičnou akciou je 
otryskávacie zariadenie na povr-
chovú úpravu oblúkov a redukcií. 
Inštalácia zariadenia začala 22. 
septembra 2010 a zariadenie bolo 
spustené do trvalej prevádzky 
1. októbra 2010. Bubnový otrys-
kávač je dodaný od slovinskej 
spoločnosti STEM D.o.o. a v jed-
nom cykle, ktorý trvá približne 15 
minút, dokáže spracovať výrobky 
uložené do jednej palety s obsa-
hom 400 decimetrov kubických 
a maximálnou hmotnosťou 1 000 

kilogramov. Po automatickom na-
ložení výrobkov do zariadenia sú 
na výrobky vo vysokej rýchlosti 
metané drobné oceľové guličky, 
ktoré zbavujú povrch výrobkov 
nečistôt a okují. Výsledkom je ko-
vovo lesklý a čistý povrch. Takýto 
povrch je už štandardom aj u na-
šich konkurenčných dodávateľov. 

Spomeniete  aj ďalšie tohto-
ročné investície uskutočnené 
v ostatných mesiacoch?
   - Z ďalších významných investí-
cií technologického charakteru 
môžem spomenúť modernizáciu 
linky protikoróznej ochrany rúr 

V týchto dňoch sa vám už dostávajú na stôl návrhy in-
vestičných akcií jednotlivých prevádzkarní a útvarov do 
budúcoročného plánu. Nás však ešte zaujíma realizácia  
tých tohtoročných.  Aká investičná akcia bola naposledy 
realizovaná? 

UV lakom. Modernizácia spočí-
vala v nainštalovaní zariadenia 
na čistenie povrchu rúr vysokotla-
kovým ofukom pred vstupom do 
lakovacej linky. Takýmto spôso-
bom sa zabráni vstupu prachu do 
linky, ktorý spôsoboval zanášanie 
UV lakovacej linky. Zariadenie po 
mesačnej skúšobnej prevádzke - 
od konca augusta - splnilo naše 
očakávania v tejto oblasti. 
   V súčasnej dobe v tej istej ha-
le prebieha ďalšia investičná ak-
cia, a to modernizácia vykurovania 
v hale. Pre zabezpečenie požado-
vaných pracovných teplôt boli do 
haly nainštalované tri teplovzduš-
né jednotky a infražiariče. 
   Začiatkom septembra sa usku-
točnila modernizácia moriacej lin-
ky v prevádzkarni ťaháreň rúr - vý-
roba 2, kde bola modernizovaná 
vaňa č. 7 na fosfát a v rámci opra-
vy bola vymenená vaňa č. 2 - na 
kyselinu chlorovodíkovú.
   V auguste, v rámci strednej 
opravy oceliarne, prebehla mo-
dernizácia odbočiek pecných 

transformátorov EAF a LF pece 
a v prevádzkarni valcovňa bezšví-
kových rúr bolo dané do užívania 
balenie rúr na linke č. 2.
   Zo stavebných investičných akcií 
spomeniem statické zabezpečenie 
hradného múru Hradu Ľupča, na 
ktorom letné intenzívne dažde vý-
razne zanechali svoju stopu. 

Čo je pre vás kľúčové v týchto 
dňoch?
   - Z investičných akcií nás ešte 
tento rok čaká niekoľko význam-
ných akcií. Spomeniem hlavne 
rekonštrukciu linky kotlových rúr 
č. 3, ktorá spracováva kotlové 
rúry dĺžok až do 22 metrov. Re-
konštrukcia je zameraná hlavne 
na automatizáciu uvedenej linky. 
V tomto roku by sme chceli eš-
te uskutočniť balenie rúr do šesť-
hranu aj na LKR linke č. 2, odsá-
vanie rozbrusovacích píl  a mo-
dernizáciu pece na stabilizáciu tŕ-
ňových tyčí. 

Zhovárala sa O.K.

Začína sa inventarizácia
V októbri sme odštartovali proces inventarizácie majetku 

a záväzkov v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. O tom, 
čo všetko tento proces v sebe zahŕňa nás informovala Ing. Martina 

Černáková, tajomníčka ústrednej inventarizačnej komisie:

inventarizovaný druh majetku. 
Nasleduje spracovanie časové-
ho harmonogramu inventarizá-
cie, termíny začatia a ukončenia 
inventarizačných prác, vrátane 
vyhotovenia inventúrnych súpi-
sov a inventarizačných zápisov. 
Výsledkom je vydanie príkazu 
generálneho riaditeľa na vykona-
nie inventarizácie pre konkrétne 
účtovné obdobie.

Priblížite nám jednotlivé etapy 
periodickej inventarizácie ma-
jetku a záväzkov v  roku 2010?
   - Tak ako po iné roky, využíva 
naša spoločnosť aj v tomto roku 

zákonnú možnosť vykonať fyzic-
kú inventúru zásob a dlhodobé-
ho hmotného majetku v inom ter-
míne, ako je dátum riadnej úč-
tovnej závierky (31. december). 
Preto inventarizáciu týchto zlo-
žiek majetku vykonáme v termí-
ne k 1. októbru. Uvedené súvisí 
najmä s tým, že fyzická inventú-
ra zásob – vlastných aj nakupo-
vaných a dlhodobého hmotného 
majetku, znamená fyzicky overiť 
veľké množstvo položiek. Pre ilu-
stráciu napríklad v našom najväč-
šom sklade nakupovaných zá-
sob – sklad náhradných dielcov, 
je to okolo 4700 položiek JKPOV. 

Proces inventarizácie však neza-
hŕňa len vykonanie fyzickej inven-
túry majetku, ale aj vypracovanie 
návrhov na likvidáciu nepotrebné-
ho, nevyužívaného majetku, ove-
renie, či je stanovená zodpoved-
nosť za zverený majetok, tiež je 
potrebné posúdiť úžitkovú hodno-
tu majetku a porovnať ju s hodno-
tou účtovnou.
   Inventarizácia ostatných zložiek 
majetku a záväzkov bude vyko-
naná k 31. decembru. Týka sa ta-
kých zložiek majetku a záväzkov, 
pri ktorých nie je možné vykonať 
fyzickú inventúru a skutočné sta-
vy sa preto zisťujú dokladovou 

inventúrou. Dokladová inventú-
ra spočíva v preverení správnos-
ti stavu príslušného účtu na zá-
klade dokladov, ktoré overujú jed-
notlivé položky vytvárajúce tento 
stav. Celý proces inventarizácie 
za účtovné obdobie končiace 31. 
decembrom 2010 bude ukonče-
ný vo februári 2011.

Na čo je najviac potrebné sú-
strediť pozornosť členov in-
ventarizačných komisií, prípad-
ne správcov majetku?
   - Najdôležitejším predpokla-
dom na úspešné zvládnutie in-
ventarizácie je účasť stanove-
ných zamestnancov na fyzických 
inventúrach a zodpovedný prí-
stup k ich vykonaniu. V nadväz-
nosti na to je potom dôležité do-
držať časový harmonogram celej 
inventarizácie, formálne a vecne 
správne vyhotovenie inventúr-
nych súpisov a inventarizačných 
zápisov.                                  (vk)



využili možnosť nocovať mimo 
neho, aj spanie v jurte sme vy-
skúšali až v kempe v Ulanbátare.
   Z informácií, ktoré sme zís-
kali o tejto krajine pred cestou, 

sme vydedukovali, že keď tu ži-
jú ľudia prevažne kočovným ži-
votom, bude to vyľudnená krajina 
a len sem – tam uvidíme nejaké 
obydlia. Jurty sa však nachádza-
jú takmer všade. Sú rôznych veľ-
kostí aj ich vybavenie je rôzne, v 
niektorých majú solárny zdroj a 
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   Z dobrodružnej cesty na motor-
kách do Mongolska sa nedávno 
vrátil Richard Kindernay s kama-
rátom Ivanom Berčíkom a ochot-
ne sa s nami podelil o svoje zá-
žitky: 
   - Zbierať poznatky po krajinách 
tak trochu menej civilizovaných, 
sme sa rozhodli už pred tromi rok-
mi. Niekoľkokrát sme boli v Albán-
sku, na území charakterizovanom 
ako nebezpečnom a presvedčili 
sme sa, že to tak nie je. Aj tam ži-
jú dobrí ľudia. Boli sme v Rumun-
sku, na Ukrajine, v Maroku, a to 
negatívne, čo je prezentované o 
týchto krajinách, tiež nie vždy pla-
tí. Keďže doposiaľ sme si vyberali 
kratšie trasy a náš najdlhší pobyt 
trval štyri týždne, tentokrát sme 
sa rozhodli otestovať svoje schop-
nosti na dlhšie. Kto vraj zvládne 
Mongolsko na motorke, bez vyu-
žitia inej formy dopravy, je medzi 
„motorkármi“ považovaný za sku-
točného cestovateľa. Nepochybne 
aj preto sme sa rozhodli pre túto 
krajinu a vôbec nás neodradili re-
ferencie o „nudnej ceste cez Ka-
zachstan a Rusko,“ ktorá cesto-
vateľom na motorkách nič nedá 
a tiež, že Mongolsko je jednou z 
najnehostinnejších krajín s nároč-
nými klimatickými podmienkami.
   Zvolili sme si trasu, vybavili ví-
za, zbalili a odštartovali. Sme-
rovali sme cez Ukrajinu, dva dni 
sme prechádzali južným cípom 
Ruska nad Kaukazom, prišli sme 
do mesta Astrachan, ktoré leží v 
delte rieky Volga a odtiaľ do Ka-
zachstanu. Prvý deň cesty cez 
Kazachstan bol vcelku príjemný, 
zastavili sme sa pri Kaspickom 
mori, kde sme sa okúpali v slad-
kej vode, kedže neďaleko sa do 
mora vlievala rieka Volga. Polo-
vicu cesty cez Kazachstan tvoria 
viac menej nehostinné stepi. Tá-
to časť cesty nebola najpríjem-
nejšia, cez deň teploty dosaho-
vali 55 stupňov Celzia. Prežíva-
li sme aj ťažšie chvíľky, dokonca 
sme sa zamýšľali nad tým, že na-
čo sme sem vôbec šli. (Dnes sme 
však presvedčení, že nám nepo-
chybne aj tieto zážitky niečo dali). 
Prešli sme okolo vysychajúceho 
Aralského jazera a navštívili sme 
Bajkonur. Do kozmodrómu sme 

Podeľte sa aj vy s nami o svoje zážitky z dovolenky

Aj to je inšpirácia, za ktorou sa cestovať oplatí

Cieľ našej cesty

Pred jurtou

Kempovanie v severnom Mongolsku neďaleko jazera Chovsgol Jaky ráno idú na pastvu na druhý breh rieky neďaleko nášho táboriska

sa nedostali, nepustili nás ani do 
mesta, kde sa dá ísť len
so špeciálnym povolením. Nám 
stačilo, že sme videli aspoň vstup-
nú bránu prvého kozmického prí-
stavu Vesmíru.
   Zaujímavá bola časť Kazachsta-
nu okolo Alma – Aty, bývalého 
hlavného mesta. Prekrásna prí-
rodná scenéria západnej čas-
ti mohutného pohoria Ťanšan, 
ktorého najvyššie vrcholy v tej-
to časti dosahujú aj 5 000 metrov 
nad morom. Za mestom, v národ-
nom parku, ktorý domáci nazýva-
jú aj „malým Švajčiarskom”, sme 
sa dostali na motocykloch do nad-
morskej výšky zhruba 2 500 met-
rov. Našim najväčším zážitkom 
bol nádherný pohľad na kaňon 
rieky Charyn, ktorý pretína širo-
kú step neďaleko čínskych hra-
níc a pripomína zmenšeninu ari-
zonského Grand kaňonu. Po-
kračovali sme k pohoriu Altaj, z 
Kazachstanu presahujúceho do 
Ruska, i do Mongolska. Najkrajšiu 
časť cesty cez Rusko sme prešli 
za dva dni a ocitli sme sa na pra-
hu nášho cieľa.
   Zlyhal nám navigačný systém, 
čo len umocnilo naše aj tak zmie-
šané pocity pred vstupom na 
územie potomkov Džingischána. 

Uvedomili sme si, že príznačné 
pre túto krajinu je, že tu neexistu-
jú žiadne cesty - výnimkou je len 
okolie hlavného mesta a oriento-
vať sa po nich je hotové umenie. 

Mali sme z toho zlý pocit. Akoby 
zázrakom náš navigačný systém 
naskočil po vstupe na mongolské 
územie a to nás presvedčilo, že 
šťastie stojí pri nás.
   Prechodom cez hranice sme 
sa ocitli akoby v úplne inom sve-
te. Všade jurty, dobytok, kone a  
najmä jaky, čo hocikde nevidieť. 
Do hlavného a jediného veľkého 
mesta Mongolska sme si vybrali 
severnú trasu, aj napriek tomu, že 
väčšina cestovateľov volí južnú. 
Cestovali sme dva týždne. Cestou 
nám mávali domorodci a pozýva-
li nás do svojich júrt. Boli sme pre 
nich rozptýlením, hoci komuniká-
cia bola ťažšia. Po rusky to nešlo 
a ich reči sme nerozumeli. Aj na-
priek tomu sme však cítili ich dob-
rosrdečnosť a hlavne vďačnosť, 
že sme sa pristavili. Ochotne by 
nám boli poskytli aj nocľah, my 
sme však väčšinou spali vo vlast-
nom stane. Počas celej štyridsať-
šesťdňovej cesty sme len päťkrát 

dokonca aj počítače. Deti domo-
rodcov síce nenavštevujú školu, 
bývajú ďaleko od miest, učia ich 
však rodičia a súčasťou vybave-
nia ich júrt sú aj knihy.
   Do Ulanbátaru sme dorazili na 
tridsiaty deň našej cesty. Hoci 
sme mali plány obzrieť si toto ruš-
né mesto značnej rozlohy, v kto-
rom žije štvrtina obyvateľov celé-
ho Mongolska, plány nám skríži-
lo „úradovanie“. Vízum nám vypr-
šalo a bolo potrebné vybaviť nové 
„ruské” na cestu späť. Nastal by-
rokratický problém na ruskej am-
basáde a východiskom bolo tran-
zitné vízum s podmienkou absol-
vovania sedemtisíc kilometrovej 
cesty od východného brehu Baj-
kalského jazera k ukrajinským 
hraniciam za desať dní. Bol to pre 
nás značný  časový stres a muse-
li sme zmeniť aj plán našej cesty 
späť. Hoci sme mali málo času na 
obdiv prírody, objavili sme množ-
stvo nepoznaného, ale najmä 
prekrásnu prírodu na Sibíri, mož-
no trochu pripomínajúcu Kanadu 
a neskutočne priateľských ľudí.
   Do nášho cestovateľského den-
níka pribudlo ďalších 21 500 kilo-

metrov a čo je veľmi dô-
ležité, bez dopravného 
incidentu. Bola to dopo-
siaľ naša najdlhšia ex-
pedícia na motorkách, 
plná dobrodružstiev a 
nezabudnuteľných zá-
žitkov i životných skú-
seností. Už dnes som 
presvedčený, že túto 
cestu by som bez váha-
nia opäť absolvoval. Aj 
napriek malým stresom, 
ktoré sme prežili, obme-
dzeným, väčšinou žiad-
nym telefonickým sig-
nálom a ďalším, často 
ešte menej príjemným 
situáciám, potvrdilo sa 
naše poznanie z pred-
chádzajúcich ciest - ľu-
ďom žijúcim v skrom-

ných pomeroch k šťastiu postačí 
tak málo. Prešli sme štyri krajiny 
a všade sme stretávali srdečných 
a príjemných ľudí, ktorí často žijú 
len zo dňa na deň, ale sú spokojní 
a šťastní. Aj to je inšpirácia, za kto-
rou sa cestovať oplatí.

Zaznamenala O.K.
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Ľudí zo skupiny ŽP GROUP označil za báječných
TAbuľOvé SKlO POvýšIl

NA ARTEFAKT
Medzi hosťami Večera ŽP 
GROUP na 52. Medzinárod-
nom strojárskom veľtrhu 
v Brne sme stretli  zaujíma-
vého človeka, rodáka z Lip-
tovskej Osady, žijúceho väč-
šinu života v Čechách, hovo-
riaceho čistou slovenčinou, 
majúceho množstvo pria-
teľov aj v spoločenstve ŽP 
GROUP a najmä autora mno-
hých ojedinelých diel a arte-
faktov zo skla, nachádzajú-
cich sa po celom svete.
   Valér Kováč založil Svetovú 
asociáciu výtvarníkov v odbo-
re plochého skla a stal sa jej 
prvým prezidentom. Tabuľové 
sklo povýšil na artefakt a stalo 
sa osobitnou zložkou modernej 

Dáte sa očkovať proti chrípke? Opýtala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Ján LÁSKA,
výrobno-dispečerské oddelenie
   - Nedám sa očkovať a ani som 
sa nikdy nedal. Keď sa moji ko-
legovia dali zaočkovať, všetci 
ochoreli, okrem mňa. V živote 
som nemal chrípku ani angínu, 
čo ma presviedča o tom, že moja 
imunita je dobrá a uvažovať o oč-
kovaní nemusím.

Marta MARTINEKOVÁ,
valcovňa bezšvíkových rúr
   - Predchádzajúce roky som to 
nepotrebovala a tak neuvažujem 
o očkovaní. Chrípku som nemala, 
hoci nemôžem povedať, že by 
som bola ukážkovo zdravá. Zo 
skúseností však viem, že z tých, 
čo sa preventívne dali zaočkovať, 
niektorí aj ochoreli.

Janka VARLOVÁ, 
ťaháreň rúr
   - Nie. Nebývam chorá, keď 
sa cítim horšie, tak viac užívam 
bylinky. Podľa mňa je očkovanie 
pre veľmi chorých ľudí a určité 
vekové skupiny. Napríklad moji 
starí rodičia, u ktorých je odolnosť 
organizmu už oveľa slabšia, sa 
očkovať dávajú.

Ján KOVÁČ,
ťaháreň rúr  
   - Mám dobrú imunitu, očkovať 
sa nedávam. Nie každý je na tom 
dobre so zdravím, sú skupiny so 
slabšiu imunitou, vážne chorí na 
srdce, pľúca..., starší ľudia i deti. 
Myslím si, že práve pre nich je 
to očkovanie, ako preventívne 
opatrenie, potrebné. 

Peter JÁNOŠÍK,
centrálna údržba
   - Raz sme dali zaočkovať syna 
na odporúčanie odbornej lekárky. 
S manželkou sa nedávame očko-
vať, nakoľko v tejto otázke nie sú 
zajedno ani samotní lekári. Moji 
starí rodičia neboli očkovaní a aj 
napriek tomu sa dožili vysokého 
veku. 

architektúry. Modeluje ho reza-
ním, brúsením, gravírovaním, 
maľbou, lepením, dotváraním, 
či vitrážou.

   Je drž i te ľom 
mnohých význam-
ných ocenení, napr. 
Ceny Masarykovej 
akadémie ume-
nia, Ceny za skle-
nú plastiku v Cam-
bridge, získal zla-
té medaily za čes-
koslovenské ex-
pozície v Alžírsku, 
Bagdade, v Bazi-
leji...  Zároveň je 
autorom cien zo 
skla, ktoré dostá-
vajú umelci - na-
príklad Ceny Eu-
rópy za najlepší 
prvý európsky film na Medzi-
národnom filmovom festivale 

pre mládež v Zlíne...
    Prezradil nám, že síce na 
Slovensku žil veľmi krátko, 
veď už 53 rokov je obyvateľom 
Brna, má však k rodnej krajine 
veľmi dobrý vzťah. So Sloven-
skom ho spájajú nielen vzťahy 
s dobrými ľuďmi, ale prenikol 
sem aj svojím umením.
   V najväčšej slovenskej obci, 
v Smižanoch v okrese Spišská 
Nová Ves, kostolu Božieho 
milosrdenstva, ktorý sa stal 
pútnickým miestom, dominuje 
zelený jednoramenný kríž zo 
skladaného skla a nerezu, kto-
rého autorom je Valér Kováč.
Tento kríž je jedinečný aj svoji-
mi rozmermi -  výškou 5,6 met-
ra, s rozpätím 3,6 metra. Váha 
skla na kríži je 2000 kilogra-
mov s konštrukciou 2300 ki-
logramov.
   Z vrstveného skla sa Valé-
rovi Kováčovi podarilo vytvo-
riť priam spirituálne dielo aj 
v českej obci Šošuvka. V mo-
dernej kaplnke svätého Vác-
lava a svätej Anežky Českej 

sa nachádza sklený kríž päť 
metrov vysoký a vážiaci 740 
kilogramov.  Oltár zo skla váži 
610 kilogramov.  
   A čo spája sklárskeho umel-
ca so ŽP GROUP? Kedysi pra-
coval na brnenskom výstavis-
ku, v odbore úžitkovej grafi-
ky a výstavníctva. Českoslo-
venské výstavníctvo charak-
terizuje ako svetové, v porov-
naní s mnohými krajinami lás-
kavejšie a nápaditejšie. Aj je-
ho vzťah k spoločnostiam ŽP 
GROUP sa začal vyvíjať na vý-
stavisku v Brne. Najskôr spolu-
pracoval pri tvorbe výstavných 
stánkov so Žďas-om a násled-
ne aj so Železiarňami Podbre-
zová. S nostalgiou spomínal 
na pracovné podmienky spred 
päťdesiatich rokov a konšta-
toval, že vývoj v tomto smere 
napreduje neuveriteľným tem-
pom. Ľudia však zostávajú na-
ďalej príjemní a tých zo skupi-
ny ŽP GROUP označil za bá-
ječných.

O. Kleinová
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Zdravie máš len jedno

Jedálny lístok od 11. do 17. októbra 2010 Jedálny lístok od 18. do 24. októbra 2010 
Pondelok

Polievka: šošovicová kyslá, pečivo
Vyprážaná ryba, zem. šalát s majonézou

Goralská pochúťka, cestovina
Spišské pirohy s chilli omáčkou

Hubový šalát, pečivo
Pikantné morčacie mäso, varená brokolica

Ryžový nákyp s ovocím
Bageta gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, vaj-

ce, maslo, horčica)
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Utorok
Polievka: kelová s ryžou, pečivo

Pečená krkovička, kapusta, knedľa
Kuracie stehno cigánske, ryža, šalát

Zemiakové placky plnené mäsom
Cestovinový šalát so špenátom

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Pečené buchty orechové, kakao

Celozrnná bageta čínska (šunka, parad., ster. 
uhorky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)

Pečený bôčik s masťou a cibuľou, pečivo
Streda

Polievka: terchovská, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Hydinové ražničí, zemiaky, šalát
Kovbojské brav. mäso, ryža, šalát

Šalát z čín. kapusty s hroznom a jablkami, pečivo
Zapekané grahamové cestoviny so zeleninou

Žemľovka s tvarohom
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný dressing)
Vyprážaná ryba, pečivo

Štvrtok
Polievka: zem. kyslá s kôprom, pečivo

Morč. prsia so syrom a špenátom, ryža, šalát
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Pizza šampiňónová s brokolicou
Rančerský šalát, pečivo

Zapekaný brav. rezeň so syrom, zelen. obloha
Kysnutý koláč slivkový, kakao

Celozrnná bageta salámová so šalátom (saláma, 
uhorka, šalát, paprika, paradajka, šalát konz.)

Vypr. kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Piatok

Polievka: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo
Vypr. brav. rezeň so sezamom, zem. kaša, šalát

Kuracie soté na zelenine, slov. ryža, šalát
Baraní guláš, halušky
Hydinový šalát, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Palacinky s marhuľovým lekvárom a orechmi

Bageta s pikantným mäsom (pikantné brav. mäso, 
hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)

Bravčová pečená krkovička, pečivo
Sobota

Polievka: brokolicová s fazuľou, pečivo
Hutnícke bravčové stehno, knedľa

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo

Znojemská hov. roštenka, ryža, šalát

Pravidlá postpandemického obdobia
    Vlaňajšok bol z hľadiska  chrípkovej se-
zóny atypický hlavne kvôli výskytu nového 
vírusu AH1N1, ktorý na celom svete - Slo-
vensko nevynímajúc, spôsobil  výskyt zá-
važných ochorení na chrípku aj s fatálnym 
dopadom. Súbežne sa vyskytovali dva ty-
py vírusov chrípky. V prvom rade to boli 
tie, s ktorými sme sa už stretli a máme na 
ne aspoň prahovú imunitu - teda ochore-
nie sa ľahšie prekonáva. Druhý typ vírusu 
bol AH1N1, ktorý zapríčiňoval ochorenie na 
novú chrípku. Závažné bolo hlavne to, že 
odborníci nevedeli odhadnúť v akej miere 
sa bude šíriť, či sa bude meniť, strácať na 
patogenite, alebo naopak naberie nejaké 
agresívne vlastnosti. „Ako sa pandemic-
ký vírus bude v novom sezónnom období 
správať, nevieme dosiaľ. Vírus tejto chríp-
ky cirkuloval v priebehu leta aj na južnej 

Pondelok
Polievka: paradajková s ryžou, pečivo

Pečené kačacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Trenčiansky brav. rezeň, ryža, šalát
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka
Šalát strukovinový miešaný, pečivo

Hov. dusené na vinohradnícky spôsob,
zelen. obloha

Muffiny s čokoládou, kakao
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hlávkový 

šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Utorok
Polievka: zeleninová domáca, pečivo

Domáca zabíjačka, zem., cvikla s chrenom
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Francúzske zemiaky, uhorka
Pikantný syrový šalát, pečivo

Opekané tofu, hrach. kaša, vol. oko, uhorka
Čučoriedkový koláč, kakao

Celozrnná bageta šunková so šalátom (šunka, 
uhorka šalátová, paprika, paradajky, šalát konz.)

Údená krkovička, pečivo
Streda

Polievka: gulášová, pečivo
Pečené kuracie stehno, zelen. ryža, šalát

Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Pečená ryba s brusnicami, zemiaky
Cestovinový šalát so šampiňónmi
Pórový nákyp, paradajkový šalát

Buchty na pare s nutelou, mak. pos., kakao
Bageta mexická (šunka, mrkva, paradajky, ster. 
uhorky, syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica, hrá-

šok, dressing)
Vyprážaný karbonátok, pečivo

Štvrtok
Polievka: sedliacka, pečivo

Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa, šalát
Vyprážaný kurací rezeň furmanský, zem., šalát

Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
Srbský šalát, pečivo

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Tvarohový nákyp s višňami

Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, 
kapia, pór, čínska kapusta, dressing)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok

Polievka: furmanská, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Marocké kuracie prsia, ryža, šalát

Vyprážaná brokolica, zem., tatárska omáčka
Zelotofu, pečivo

Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina
Zem. knedličky slivkové so strúhankou

Bageta indická (kuracia šunka, ster. uhorky, červ. 
kapusta, syr, maslo, horčica, pikantný dressing)

Plnená sekaná pečienka, pečivo
Sobota

Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Brav. rezeň s nivou a šampiňón., zem., uhorka

Nedeľa
Polievka: ryžová s karfiol. a hubami, pečivo
Mor. prsia plnené pórom, slov. ryža, šalát

Chrípková sezóna

pologuli (cez ich zimu), spôsoboval men-
šie lokálne epidémie, nesprával sa však už 
tak agresívne, ako u nás v minulej sezóne. 
Rátame s tým, že sa najpravdepodobnejšie 
bude šíriť aj v tejto chrípkovej sezóne, keď-
že sa šíril aj na južnej pologuli. Otázka je, 
aké ochorenia vyvolá a preto sú epidemi-
ológovia stále ostražití,“ konštatuje na úvod 
MUDr. Mária Avdičová, vedúca odboru epi-
demiológie Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica. 
Ideálne obdobie na prevenciu a oč-
kovanie
   Keďže v súčasnosti na  severnej polo-
guli nikto nehlási výskyt tohto vírusu a na-
rastá predovšetkým  počet akútnych res-
piračných ochorení (ARO), je vlastne pod-
ľa odborníkov ideálne obdobie venovať sa 
prevencii. Časté a dôkladné umývanie rúk, 
časté vetranie domácností a učební, čisto-

ta v kúpeľniach, toaletách - to by malo byť 
samozrejmosťou. Navyše je potrebné vo 
zvýšenej miere konzumovať čerstvú zele-
ninu a ovocie, predovšetkým jablká s do-
statkom vitamínu C. Prioritou odborníkov 
je však očkovanie proti chrípke. „Tohto-
ročná vakcína je čiastočne rozvezená do 
našich lekární a tí, čo sa chcú dať očko-
vať môžu - najlepšie od polovice októbra, 
navštíviť svojho lekára a žiadať očkovanie 
podľa indikačných skupín. Ide hlavne o rizi-
kových pacientov chorých na všetky chro-
nické choroby, hlavne pacienti so srdco-
vo-cievnymi ochoreniami, diabetici, onkolo-

gickí pacienti a ľudia s chronickými pľúcny-
mi chorobami, či tehotné ženy. Tí budú mať 
očkovania na plnú úhradu zdravotnými po-
isťovňami (ZP), zatiaľ sa nevie, či  ZP budú 
hradiť vakcínu aj ďalším skupinám obyva-
teľstva, ako tomu bolo vlani,“ približuje si-
tuáciu MUDr. Avdičová
Očkovať, či neočkovať?
„Ak by bolo očkovanie škodlivé, tak by ho 
žiadna národná autorita nepoužívala ako 
prostriedok prevencie. Vpich po každej in-
jekcii, aj s destilovanou vodou, bude bolieť 
a začervenie. To sú tzv. očakávané účin-
ky vakcín a určite nie sú škodlivé. Nie sú to 
živé vakcíny, obsahujú len genetickým in-
žinierstvom separované tie zložky vírusu, 
ktoré navodzujú tvorbu protilátok. Ocho-
renie po vakcinácii na chrípku, proti kto-
rej bol pacient zaočkovaný,  nie je mož-
né,“ tvrdí MUDr. Avdičová. Pripomína, že 
ARO - ochorenia horných ciest dýchacích 
vyvoláva aj množstvo iných vírusov, kto-
rých klinický priebeh býva podobný, ako 
pri chrípke. Ak niekto kašle a má teplotu 
neznamená to že má chrípku. Chrípka by 
sa dala identifikovať len virologickým od-
berom a potom by sa aj mohlo povedať, 
že ide o ochorenie po očkovaní. „Očkova-
nie proti chrípke určite chráni, potvrdzujú 
to stovky vykonaných štúdií po celom sve-
te na rôznych druhoch populácie - neriziko-
vej i rizikovej, starších osôb, detí a ochra-
na je vysoká. Zdôrazňujem, že očkovanie 
chráni len proti ochoreniam, spôsobeným 
vírusom chrípky typu AH1N1 a AH3N2 a B. 
V ovzduší však cirkulujú  aj  adenovírusy,  
respiračné vírusy, rinovírusy, ktoré v kli-
nickom obraze pripomínajú ochorenia na 
chrípku a veľmi sa na ňu podobajú,“ pri-
pája sa MUDr. Viera  Morihladková, vedú-
ca oddelenia infekčnej epidemiológie RÚ-
VZ B. Bystrica. Dodáva, že s tým rozdie-
lom, že nemajú sklon dostať sa do dolných 
dýchacích ciest a vyvolať napr. zápal pľúc, 
teda nemajú taký sklon k sekundárnym in-
fekciám. Voči týmto vírusom sa neočkuje. 
Podľa odborníkov,  vyššiemu percentu za-
očkovaných proti sezónnej chrípke bránia 
často dezinformácie, ktoré sa šíria inter-
netom a médiami. Cítiť aj pôsobenie tzv. 
antivakcinačných lobby, ale aj niektorí na-
ši zdravotníci nie sú presvedčení o vhod-
nosti vakcinácie. Tretím dôvodom možno 
je, že už niekoľko rokov sme v SR neza-
znamenali väčšiu epidémiu, čím sa ostra-
žitosť ľudí otupila.
Čo obsahuje tohtoročná vakcína proti 
sezónnej chrípke?
   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
v marci tohto roku vydala odporúčanie, kto-
ré je záväzné pre všetkých výrobcov. Vak-
cína pre sezónu 2010/2011 musí obsaho-
vať aj vírus AH1N1(A/California/7/2009 
H1N1), vírus H3N2 (A/Perth/16/2009 
H3N2), ako aj vírus typu B (B/Brisba-
ne/60/2008), ktoré boli zachytené v minu-
losti v iných lokalitách sveta.  Nová vakcí-

na teda už obsahuje aj zložku proti tzv. no-
vej chrípke. „Samozrejme ochrana  nie je 
100 percentná - je to dané variabilitou ľud-
ského organizmu. Nie každý je schopný 
vytvoriť protilátky, preto nikdy nie je imu-
nogenicita vakcín uvádzaná ako 100 - per-
centná. Sú ľudia, ktorí nevytvárajú protilát-
ky ani po prekonaní ochorenia, sú ale čas-
to nosičmi. Takých ľudí je veľmi málo, je to 
skôr výnimočné. Ak teda človek po očko-
vaní ochorie,  väčšinou nezlyhá očkovanie, 
ale ide o  inú chorobu, nie chrípku,“ kon-
štatuje MUDr. Avdičová. Dodáva, že  naj-
vhodnejší čas na očkovanie je od polovice 
októbra a v priebehu novembra.  Odporú-
čanie vychádza z toho, že imunita po oč-
kovaní vydrží do pol roka a chrípková se-
zóna trvá tak do polovice apríla. Ak majú 
protilátky vydržať - hlavne v jarných mesia-
coch, kedy často chrípka kulminuje - tak sa 
očkovanie neodporúča skôr ako v októbri.  
Čo znamená postpandemické obdobie?
   Po poklese výskytu ochorení a najmä 
po ústupe výskytu závažných ochorení na 
chrípku s fatálnym dopadom, svetoví od-
borníci situáciu analyzovali po zimnej se-
zóne na severnej i južnej pologuli. Všet-
ky analýzy nasvedčujú tomu, že výskyt 
pandemického vírusu významne poklesol 
a stratil charakter pandémie. Preto  WHO 
vyhlásila pandémiu za skončenú. Obdobie, 
ktoré nazvala postpandemickým značí, že 
všetky krajiny, ktoré sa zúčastňujú surveil-
lance (dohľad nad chorobami) a monito-
ringu chrípky sú povinné naďalej vykoná-
vať intenzívny monitoring cirkulácie vírusu 
chrípky a chorobnosti a tieto dáta hodno-
tiť a posielať do ECDC, ako aj do referenč-
ných laboratórií WHO. „Dôvodom je,  aby 
sa potvrdilo, že naozaj vírus stratil silu vy-
volať pandémiu. Očakávame normálny se-
zónny výskyt chrípky, ako v predchádza-
júcich sezónach, ale s tým, že bude tre-
ba veľmi cielene sledovať, ktoré vírusy bu-
dú cirkulovať,“ zdôvodňuje ostražitosť od-
borníkov MUDr. Avdičová.
Vírus AH1N1
   Ide o veľmi komplikovaný vírus, hlavne 
čo sa týka genetického zloženia. Obsahu-
je gény ľudských, vtáčích aj prasacích ví-
rusov, preto mu odborníci hovoria aj trojná-
sobne modifikovaný. Došlo k výmene ge-
netických informácií z trojakých typov ví-
rusov, až sa ustálil tento kmeň, ktorý má 
dva genómy prasacie, jeden vtáčí a jeden 
ľudský.  Odborníci podrobnými analýzami 
zistili, že vo svete bola maximálna chorob-
nosť na novú chrípku vo vekových skupi-
nách od 10-20 a od 20 do 30 rokov. V SR 
takmer neochoreli 65 roční a starší ľudia. Či 
je to dané tým, že mladí veľa cestujú, ale-
bo či starší ľudia sa niekedy s niečím po-
dobným už stretli a pamäťové bunky zare-
agovali tým, že vytvorili protilátky - to sa 
presne nevie. 

M. Tolnayová, 
RÚVZ B. Bystrica

OSCIllOCOCCINuM
... a chrípka je preč...

AKCIA pre zamestnancov ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ 

v Lekárni pri nemocnici s.r.o., Banisko v Brezne

2 balenia = 3 mesiace preventívnej lieč-
by za 7,00 eur namiesto 9,00 eur 
   Na zakúpenie je možné použiť 
poukážky na regeneráciu pra-
covnej sily Železiarní Podbre-
zová

Akcia platí do
vypredania zásob
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„Zavrel si oči, srdce prestalo ti biť, aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť. Smútok 
a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbaš otec drahý v ňom.“
Dňa 24. septembra uplynul rok odvtedy, čo nás opustil 
drahý manžel, otec a starý otec

Július HELEBRANDT z Bystrej.
So smútkom v srdci spomínajú manželka Blanka, syno-

via Roman, Peter a Michal s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina

... 
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 27. septembra uplynulo päť rokov odvtedy, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Karol KOCKA
z Lopeja.

Spomíname s láskou
...

„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi na-
mi, v srdciach našich žiješ s nami.“
Dňa 18. októbra si pripomenieme šieste výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca a starého otca

Ivana BABČANA z Hronca.
S láskou spomína manželka,

synovia Ivan a Ján s rodinami
...

Dňa 15. septembra 2010 uplynul rok, ako nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef Ján MIKLOŠKO 
z Valaskej.

Kto ste ho poznali,  venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú manželka, syn, nevesty a vnúčatá
...

Dňa 24. októbra uplynie tridsaťpäť rokov odvtedy, ako nás 
náhle opustil milovaný otec a starý otec

Adam DEMIAN
z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami
a všetci tí, ktorí ho milovali

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracov-
níkom a susedom, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s našim mi-
lovaným otcom, starým a prastarým otcom

Dominikom HANESOM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dycho-
vej hudbe ŽP.                                                  Smútiaca rodina

Pracovné jubileá
45-ročné

Ján ŠUHAJDA
40-ročné

Ladislav BABIC, Ľubomír BENEDIK, Pavol BÉREŠ, Jozef BLAŽEČKA, Vojtech 
BOHÁČIK, Slavomír BROZMAN, Jozef ČUNDERLÍK, Daniel DODOK, Jaroslav 
FAŠKO, Pavol GIERTL, Dušan KOČICKÝ, Stanislav KOKAVEC, Štefan KU-
REK, Marián LEITNER, Pavel MAJER, Jozef MAKOVNÍK, Ján MAREK, Jaroslav 
OBOŇA, Juraj PANČUŠKA, Milan SCHWAZBACHER, Jozef SMOLA, Ing. Ma-
rián STRMEŇ, Jozef ŠEBO, Viliam ŠKULTÉTY, Štefan ŠTELLER, Juraj TRAN-
GOŠ, Milan VARHOLÁK

35-ročné
Jozef DEMETER, Ľubomír FIGĽUŠ, Jozef GIERTL, Milan GIERTL, Ľubomír JU-
HANIAK, Milan MEDVEĎ, Miroslav NEMČOK, Pavol PANČÍK, Emil RIES, Tibor 
SCHVARZBACHER, Ivan SCHWARZBACHER, Jozef SYČ, Štefan ŠIPULA, Ján 
TURŇA, Marián VAŇO, Ľuboš ZELENČÍK

30-ročné
Ivan AMTMANN, Vladimír DEKRÉT, Igor DYNTÁR, Jozef GIERTL, Peter HAVAŠ, 
Vladimír HAVAŠ, Pavel JAMRIŠKA, Ján KAPUSTÍK, Peter KOCHAN, Janka KO-
CHANOVÁ, Anna KÚDELKOVÁ, Elena KÚTHOVÁ, Zdena LONGAUEROVÁ, Mi-
lan ĽUPTOVČIAK, Ladislav MACÍK, Tibor MYDLIAR, Ľubomír NEZBEDA, Milan 
NOSÁĽ, Milan ORAVEC, Alena OVČIARIKOVÁ, Ján POTANČOK, Jozef PREPLE-
TANÝ, Renát PURDEK, Anna SVITEKOVÁ, Vladimír ŠKULTÉTY, Elena ŠPER-
KOVÁ, Oľga ŤAŽKÁ, Peter ŤAŽKÝ, Jozef TKÁČIK, Miroslav TŔNIK, Ondrej ULIC-
KÝ, Igor VRÁNSKY, Igor ZAJAK

25-ročné
Milan BABČAN, Ján BABIC, Marián BAUER, Daniel DANKO, Ján DEKRÉT, Ing. 
Viera DUBCOVÁ, Jozef GIERTL, Roman HLÁSNIK, Stanislav HRONEC, Pavel 
KOMORA, Ivan KOSMEL, Pavol KOVÁČIK, Roman KUBALIAK, Tibor KUREK, 
František MARKUS, Rastislav MASARYK, Peter MEDVEĎ, Ing. Zuzana PENIA-
KOVÁ, Alojz RYBÁR, Marián ŠTÚBER, Katarína ŠTUBNIAKOVÁ, Ing. Jozef TU-
RIS, Ján VLČEK, Ľubomír VOZÁR, Maroš ZVARÍK

20-ročné
Rudolf BELKO, Ing. Igor ČELLÁR, Ing. Ivan DANKO, Zuzana KAJABOVÁ, Šte-
fan PITOŇÁK, Ivan ŠEBEŠ

Životné jubileá
Štefan AMBRÓZ, Dana ŠIŠKOVÁ, Ján TURŇA, Edita VETRÁKOVÁ, Ing. Miroslav 
DOMOVEC, CSc., Dušan ĎURTA, Pavel KRÁL, Viera KÚKOLOVÁ, Peter LON-
GAUER, Jaroslava NÚTEROVÁ, Milan BABIAK, Milan ČÍŽIK, Ján ENGLER, Ján 
MAKUŠA, Ján MICHALČÍK, Jozef POHORELEC

   V Banskej Bystrici sa 25. septembra v priestoroch Pamätníka SNP konala „Celonárodná výstava 
včelárstva.“ Kultúrnou vložkou prezentácie bola na pozvanie Slovenského zväzu včelárov Dycho-
vá hudba Železiarní Podbrezová. Takéhoto podujatia sme sa  zúčastnili už po tretíkrát a  dirigent 
hudby Jozef Kráľ pri tejto príležitosti zostavil hodinový program zo skladieb všestranného žánru, 
domácich aj zahraničných autorov. Nakoľko usporiadateľom, vystavovateľom i divákom sa naše 
vystúpenie páčilo, navrhli nám, aby sa takýto spôsob prezentácie stal tradíciou do nasledujúcich  
celonárodných výstav.                                                                 Lehoczký Miroslav DH ŽP + foto

V posledný septembrový týž-
deň usporiadali členovia ZO 
Jednoty dôchodcov v Podbre-
zovej,  vo svojej klubovni,  vý-
stavu hračiek. Vystavovatelia 
svojimi viac ako dvesto expo-
nátmi umožnili staršej gene-
rácii návrat do detstva. Mladší 
návštevníci  porovnávali vývoj 
v tejto oblasti a so záujmom sa 
oboznámili s hračkami svojich 
rodičov a prarodičov. Pre naj-
mladších z tristo návštevníkov 
sa výstava premenila na herňu, 
v ktorej otestovali funkčnosť 
hlavne mechanických hračiek.

(vk)

V rámci Svetového dňa ces-
tovného ruchu otvorili 29. sep-
tembra na breznianskom ná-
mestí exteriérovú výstavu foto-
klubu Granus , v ktorej nájde-
te aj diela našich spolupracov-
níkov - Anny Nociarovej, Ivety 
Kardhordovej, Ing. Aleny Soj-
kovej, MBA,  Milana Kováčika, 
Ing. Pavla Valenta ml. a Ing. 
Martina Masteláka.            (vk)

Domov dôchodcov a do-
mov sociálnych služieb 
Hron ďakuje Súkromné-
mu gymnáziu Železiar-
ní Podbrezová za aktívnu 
účasť na Dni dobrovoľníc-
tva 2010. 

Foto: I. Kardhordová

Foto: I. Kardhordová

Poďakovania

Spomienky

septembrovým
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Prekonali 
slovenský rekord

Organizátorom Medzinárodných pre-
tekov v cyklokrose, zaradených do 
SP UCI 2. kategórie – pod názvom 
CYKLOCROS INTERNATIONAL 
PODBREZOVÁ, 2. októbra v Hornej 
Mičinej, bola akciová spoločnosť 
ŽP Šport Podbrezová. V konkuren-
cii pretekárov z Nemecka, Poľska 
a Čiech podali slovenskí cyklokro-
sári vynikajúce výsledky. V hlavnej 
kategórii mužov ELIT zvíťazil Ondřej 
Bambula (Budvar Tábor), 2. bol jeho 
tímový kolega David Kášek, 3. Karel 
Hník (Telenet Fidea). Zo sloven-
ských pretekárov 6. miesto obsa-
dil Martin Haring (CK B. Bystrica). 
V spoločnej kategórii žien zvíťazila 
Poľka Dorota Warczyka (LKK Start 

Tomaszow), 2. bola domáca Tere-
za Medveďová (CK ŽP Šport) a 3. 
Zuzana Vojtašová (CK B. Bystrica). 
Z juniorov bol prvý Jakub Skála 
(Budvar Tábor), 2. Tomáš Medek 
(Prodoli Remerx Team), 3. Ondrej 
Glajza (CK ŽP Šport). Víťazom ka-
tegórie kadetov bol Šimon Vozár 
(CK ŽP Šport), 2. skončil David 
Zverko (MŠK CK Žiar nad Hronom) 
3. Patrik Urbanec (CYS Žilina). Ví-
ťazstvo si domáci pretekári odniesli 
aj z kategórie starších žiakov, kde 
najúspešnejším bol Pavol Kvietok 
(ŽP Šport), 2. bol Juraj Mihalička 
(CYS Žilina) a 3. Kristián Zimány 
(CK Krupina).

(pm)  

Z cyklistických a cyklokrosových tratí
Juniorky víťazkami 

Slovenského 
pohára

    Vo Vadičove sa uskutočnilo 19. 
septembra finále Slovenského po-
hára v MTB XCO, v ktorom si na-
ši cyklisti počínali vynikajúco. V ka-
tegórii starších žiačok zvíťazila Te-
reza Medveďová, 7. bol starší žiak 
Daniel Mihalíček a 10. Pavol Kvie-
tok. Z kadetov bol 3. Šimon Vozár, 
6. Ondrej Glajza, 9. Ivan Schwarc-
bacher a 10.  Michal Donoval. Juni-
orka Natália Šimorová skončila dru-
há. Tereza Medveďová a Natália 
Šimorová sa stali aj celkovými ví-
ťazkami Slovenského pohára vo 
svojich kategóriách, Ondrej Glaj-
za skončil v celkovom hodnotení 
na 2. mieste a 3. bol Šimon Vozár.

Sezónu začali 
vynikajúco

    Cyklokrosovú sezónu otvorili 
podbrezovskí cyklisti 25. septembra 
úvodným kolom Českého pohára – 
TOI TOI CUP v Stříbre. V kategórii 
starších žiakov prišiel Pavol Kvietok 
do cieľa na piatom mieste, z kade-
tiek skončila Tereza Medveďová 
na druhom mieste, kadet Šimon 
Vozár obsadil štvrtú priečku a junior 
Ondrej Glajza bol desiaty. 
   Druhé kolo Českého pohára TOI 
TOI CUP sa konalo 28. septembra 
v Lounech, kde Pavol Kvietok skon-
čil 6., Tereza Medveďová zvíťazila, 
Šimon Vozár prešiel cieľom tretí 
a Ondrej Glajza 12.  Všetci naši 
pretekári získali úvodné body do 
Českého pohára v cyklokrose. 

ŽP Šport organizátorom Svetového pohára

Foto: A. Nociarová

V prvú októbrovú nedeľu sa usku-
točnil 87. ročník Medzinárodného 
maratónu mieru za účasti 5448 bež-
cov z 39 krajín sveta. ŽP Informati-
ku v ňom reprezentovala Jana Dan-
číková, 21 km polmaratón zabehla v 
čase 2:01,16 a skončila na 82. mies-
te v kategórii žien.                  (m.k.)

Maratón mieru

Zostavu A - mužstva FO ŽP Šport, a.s., ktoré je po 10. kole na 2. mieste druholigovej tabuľky tvoria hráči – horný rad zľava: Lukáš Kožička, Ján Kostúrik, Peter 
Turňa, Juraj Pančík, Peter Loučka, Peter Pečovský, dolný rad zľava: Peter Palider, Erik Gemzický, Marián Ferenc, Ivan Minčič, Šimon Púchy, Nikola Andrič, 
Martin Sedliak, Pablo Podio, Milan Harvilko. Jedenáste kolo odohrajú 9. októbra o 14,30 hod. v Starej Ľubovni.

České stredisko biatlonu Jílové pri De-
číne hostilo od 1. do 3. októbra účast-

ÚSPEšNÍ DOMA I v ZAHRANIČÍ
Podbrezovskí 

mládežníci na špici 
slovenského biatlonu   
   Klub biatlonu Magnezit Revúca 
a mesto Revúca bolo dejiskom Maj-
strovstiev Slovenska v letnom biat-
lone - cros 2010, ktoré sa uskutočni-
li 11. - 12. septembra pod záštitou pri-
mátorky mesta.
   V prvý deň boli na programe vytrva-
lostné preteky, ktoré prebiehali za veľ-
mi náročných poveternostných podmie-
nok a na rozbahnených tratiach, s kto-
rými sa popasovalo 150 pretekárov. 
Z reprezentantov  Klubu bežeckého ly-
žovania a biatlonu ŽP Šport vo vytrva-
lostných pretekoch titul majstra SR 
si vybojovali: v kategórii dorasteniek 
18-19 ročných Andrea Hôrčiková, zo 
žiačok 10-11 ročných Andrea Harčá-
riková. V rýchlostných pretekoch sa 
majstrami Slovenska stali - v kategó-
rii dorasteniek 18-19 Andrea Hôrčiko-
vá, v kateg. juniorov  20-21 ročných  
Peter Kazár, v kategórii žien 22-30 
ročných Vladimíra Točeková. 

Majstrom sveta 
v stíhacích pretekoch
   Záver 38. týždňa patril biatlonistom, 
ktorí absolvovali v poľskom stredis-
ku Diszniki Majstrovstvá sveta v biat-
lone na kolieskových lyžiach. Štafeto-
vé preteky sa uskutočnili 24. septem-
bra, kde v seniorskej štafete si sloven-
ská reprezentácia (Jana Gereková, Ľu-
bomíra Kalinová, Matej Kazár a Dušan 
Šimočko) vybojovala bronzovú medai-

1. Veľká cena Európy

žiačka L. M. Chovanová z L. Hrádku.
   V nedeľu sa konali preteky s hromad-
ným štartom, v ktorých obsadili - vete-
ránky ročník 1966-1975: 2. miesto S. 
Krnáčová, 5. D. Bartalská Niňajová, 8. 
K. Kaliská, 9. V. Kubacká. Kategória 
veteráni ročník 1966-1975: 4. I. Čanec-
ký, 6. V. Vrána a 12. J. Murdzík.  Kate-
gória veteráni ročník 1956-1965: 1. K. 
Hudeček, majster Európy, 3. V. Kucha-
rovič, 6. R. Cagáň, 8. M. Kazár, 12. F. 
Kreps, - ročník 1955-1965: 8.  J. Frge-
lec, 11. K. Bučič, - ročník 1945 a star-
ší: 1. J. Babka, majster Európy zo ŽP 
Šport, a.s., 2. Š. Hadera, 3. I. Hrebí-
ček. V žiackych kategóriách zvíťa-
zili M. Brezina zo ŽP Šport, a.s. a L. 
M. Chovanová z Liptovského Hrádku.

lu a juniorská štafeta - Natália Preko-
pová, Martina Crapanová, Michal Šíma 
a Tomáš Hasilla, skončila na peknom 
piatom mieste. V rýchlostných prete-
koch 25. septembra  si v kategórii mu-
žov titul majstra sveta vybojoval Dušan 
Šimočko, druhý bol Matej Kazár a 21. 
Miroslav Matiaško. Zo žien skončila 3. 
Ľubomíra Kaslinová a 4. Jana Gere-
ková. V juniorských kategóriách obsa-
dili 10. miesto Tomáš Hasilla, 15. Mi-
chal Šíma, 41. Jakub Fendek, 47. Ru-
dolf Michalovský, 10. bola Natália Pre-
kopová, 21. Lucia Šímová, 23. Marti-
na Chrapanová, 27. Paula Fialková, 
31.Andrea Hôrčiková a 38. Michaela 
Schönová. V stíhacích pretekoch 26. 
septembra – v kategórii mužov zví-
ťazil a titul majstra sveta vybojo-
val Matej Kazár, 4. bol Dušan Šimoč-
ko a 17. Miroslav Matiaško. Zo žien sa 
lepšie darilo Jane Gerekovej, ktorá do-
behla na 7. mieste a 10. bola Ľubomíra 
Kalinová. Z juniorov bol 12. Tomáš Ha-
silla, 21. Michal Šíma, 41. Jakub Fen-
dek, 47. Rudolf Michalovský a junio-
riek 11. Natália Prekopová, 17. Marti-
na Chrapanová, 27. Lucia Šímová, 28. 
Paula Fialková, 29. Andrea Hôrčiková 
a 32. Miceala Schönová.

(mk)

níkov 1. Veľkej ceny Európy a neofici-
álnych Majstrovstiev Európy veterá-
nov v letnom biatlone zo vzduchových 
zbraní v krose 2010. Medzi slovenský-
mi pretekármi mali zastúpenie i pre-
tekári ŽP Šport a.s. Podbrezová, kde 
dva tituly majstra Európy si vybojo-
val v najstaršej kategórií mužov Jo-
zef Babka. V rýchlostných pretekoch 
slovenskí pretekári obsadili vo svojich 
kategóriách – veteránky r. 1966-1975: 
3. D. Bartalská Niňajová zo ŽP Šport, 
a.s., 5. S. Krnáčová z Jedľových Kos-
tolán, 7. K. Kaliská  z Harmanca, 10. 
V. Kubacká zo ŽP Šport, a.s., roč-
ník 1956-1965: 3. O. Konúpková z L. 
Hrádku. Veteráni ročník 1966-1975: 3. 
V. Vrána a 6. I. Čanecký  obaja z Čad-
ce-Skalité, 9. J. Murdzík z Medzilabo-
riec, - ročník 1956-1965: 1. K. Hude-
ček, majster Európy z Levíc, 5. R. Ca-
gáň z Lúčnice, 7. M. Kazár zo ŽP Šport, 
a.s., 8. V. Kucharovič Z Jedľových Kos-
tolán, 12. F. Kreps z Bratislavy, - ročník 
1955- 1945:  7. J. Frgelec zo ŽP Šport, 
a.s., 11. K. Bučič z  Bratislavy, - ročník 
1945 a starší: 1. J. Babka, majster Eu-
rópy zo ŽP Šport, a.s., 2. Š. Hadera z 
Bratislavy, 3. I. Hrebíček z Bratislavy. 
V kategórii žiakov obsadili: 2. miesto 
M. Brezina zo ŽP Šport, a.s., 1. bola 

   Vo štvrtom kole Extraligy mužov 
sa A družstvo KO ŽP Šport, a.s., 
zapísalo do kolkárskej histórie vy-
tvorením nového slovenského re-
kordu družstiev, ktorý má hodno-
tu 3921 bodov. Všetci hráči Pod-
brezovej prekonali hranicu 600 bo-
dov, Vilmoš Zavarko prekonal 700 
bodovú hranicu výkonom 702 bo-
dov. Tento rekord bol ozdobený tým, 
že A družstvo nemalo žiadny prázd-
ny hod a nedovolilo svojmu súpero-
vi z Trenčína získať ani bod, vyhra-
lo 8:0 rozdielom 512 bodov. B druž-
stvo na domácich dráhach zvíťazi-
lo  hladko 7:1 s Košicami a C druž-
stvo zvíťazilo nad podbrezovský-
mi ženami 7:1. Len družstvo doras-
tencov nevyužilo výhodu domáce-
ho prostredia a v prvom kole doras-
teneckej ligy prehralo s Veľkým Ša-
rišom  0:4.
Okrem spomínaného Vilmoša Za-
varka (702 bodov) dosiahli skvelé 
výkony Ivan Čech 670 bodov, Milan 
Tomka 663, Bystrík Vadovič 654,  
Jovan Čalič 641, Radoslav Foltín 
635 a Peter Šibal 633, Tomáš He-
rich 614 a Ondrej Kyselica 610.
Priebežné postavenie v tabuľke:
ŽP Šport „A“ – 2. miesto, ŽP Šport  
„B“ – 4. miesto, ŽP Šport  ženy – 13. 
miesto, ŽP Šport „C“ – 2. miesto, ŽP 
Šport dorast – 6. miesto.

Extraliga muži 
ŽP A – TKK Trenčín 8:0 

3921:3409
Zostava a body: Radoslav Foltín 
635, Milan Tomka 663, Ivan Čech 
670, Ondrej Kyselica 610, Vilmoš 
Zavarko 702, Jovan Čalič 641.
ŽP B – PKŠ Košice 7:1 3579:3362
Zostava a body: Tomáš Dilský 564, 
Peter Šibal 633, Pavol Jakubec 568, 
Tomáš Pašiak 582, Radoslav Kürty 
578, Bystrík Vadovič 654.

1. liga východ 
ŽP ženy - ŽP C 1:7

3168:3406
Zostava a body družstva žien: Ja-
na Turčanová 544, Dominika Kyse-
licová 528, Dagmar Kyselicová 534, 
Eva Bábelová 530, Dominika Skalo-
šová 535, Edita Hiadlovská 497, C 
družstva: Tomáš Herich 614, Ľuboš 
Figura 558, Matej Sršeň 556, Stani-
slav Vais 593, Jozef Petráš 527, Pa-
vel Paulečko 558.

Dorastenecká liga 
ŽP– Slavoj Veľký Šariš 0:4 

1600:1735
Zostava a body: Radovan Bal-
co 524, Michal Dilský 524, Tomáš 
Dziad 552, Dominika Kyselicová 
474. Disciplína šprint: Tomáš Dziad 
– Richard Varga 0:2, Marek Štefan-
čík – Stanislav Kováč 2:1.

(kys)


