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Pán riaditeľ, na začiatku roka ste 
boli vo výhľadoch neveľmi optimis-
tický, aj napriek tomu, že patríte me-
dzi najvýznamnejších dodávateľov 
vulkanizačných lisov pre vulkanizá-
ciu pneumatík pre nákladné automo-
bily, traktory a ťažké stroje, čoho ne-
klamným dôkazom boli zákazky od 
renomovaných spoločností, ako na-
príklad Michelin, Goodyear, Mittas... 
Na začiatku roka ste získali význam-
ný kontrakt na dodávku vulkanizač-
ných lisov pre USA. Prezradíte nám 

o akú zákazku ide a ako pokračujete 
v jej realizácii?
   -  Ide o dodávku sedemnástich ku-
sov vulkanizačných lisov vo veľkostiach 
VLS 75“, 85“, 95“ a 100“. Je to jedna 
z najväčších zákaziek lisov týchto veľ-
kostí v ostatnom čase. Lisy sú 
dodávané pre firmu CGS Tire 
US, Inc Corporation Trust Cen-
ter, čo je americká odnož firmy 
Česká gumárenská a.s. Sídlo 
firmy je v meste Charles City v 
štáte Lowa.
   Ide o najväčšiu investíciu 
Českej republiky v USA. Lisy 
sú určené pre vulkanizáciu pneuma-
tík pre poľnohospodárske a stavebné 
stroje. Dodávky sú rozložené do obdo-
bia troch rokov. V tomto roku sme mali 
podľa uzatvoreného kontraktu dodať 
prvých sedem lisov. Všetkých sedem 
je už dodaných a v súčasnosti prebie-
ha ich montáž a uvádzanie do prevádz-
ky. Prvá pneumatika má byť podľa sú-
časného harmonogramu vyrobená ešte 
do konca tohto roku. Prvá etapa dodáv-
ky lisov bola zrealizovaná presne pod-

Súčasťou burzy informácií (čítajte na 2. strane) bola diskusia 
partnerov za okrúhlym stolom. Spoločne zasadli zástupcovia 
Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Brezna, stred-
ných odborných škôl, základných škôl, Centra pedagogického 
poradenstva a prevencie, zamestnávateľov a Úradu práce Brez-
no, aby rokovali nielen o štruktúre učebných a študijných odbo-
rov, ale aj o spolupráci zamestnávateľov, vzhľadom k potrebám 
trhu. Druhá snímka A. Nociarovej zachytáva atmosféru na burze.

V piatok, 11. novembra 2011, sa v Dome kultúry ŽP a.s. usku-
točnilo stretnutie vedenia, vedúcich stredísk a regionálnych zá-
stupcov ŽP EKO QELET a.s., s vedením materskej spoločnos-
ti Železiarne Podbrezová a.s., v zastúpení Ing. Vladimírom So-
tákom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom 
a Ing. Marianom Kurčíkom, podpredsedom predstavenstva a 
ekonomickým riaditeľom. Za železiarne sa stretnutia ďalej zú-

častnili Ing. Miroslav Domovec, CSc., vedúci oceliarne, Ing. Jozef Turis, vedú-
ci odboru riadenia kvality, Ing. Miroslav Majer, vedúci nákupu šrotu, Bc. Zuzana 
Karaková, vedúca vstupnej kontroly a Igor Greguš, vedúci strediska šrotové pole. 
   Ing. Marian Kurčík vo svojom príhovore uviedol, že kvalita oceľového šrotu sa v 
porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšila. Ing. Miroslav Domovec, CSc., kon-
štatoval, že za hodnotené obdobie (I.-X.) bolo vyrobených 315 tisíc ton ocele a 
v porovnaní s rokom 2010 vzrástol počet tavieb „A“ kategórie o 22 percent, a to 
svedčí o skvalitnení práce pri spracovaní oceľového šrotu. Vedúci oceliarne zá-
roveň apeloval na pracovníkov dcérskej spoločnosti, aby sa viac zameriavali na 

Dňa 10. novembra  2011 bola podpísaná majiteľmi materskej spoločnosti za sú-
hlasu dcérskych spoločností ŽP EKO QELET a ŽP Bezpečnostné služby zmluva 
o komplexnej bezpečnosti všetkých 40 stredísk a zberní spoločnosti ŽP EKO QE-
LET. Na snímke A. Nociarovej Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby, 
s.r.o. a Ing. Jozef Bánik, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET a.s. Ing. Jozef Bánik 
nám povedal: “Toto je jediné správne riešenie, pretože inak by sme museli našu 
bezpečnosť zveriť do rúk cudzích SBS. Nadväzujeme na všetko dobré, čo bolo v 
našej predchádzajúcej spolupráci.“

a vymieňali si skúsenosti
Bilancovali desaťmesačnú činnosť

(Pokrač. na str. 3)

(Pokrač. na str. 2)

Aj o najväčšej investícii Čiech v USA

S Ing. Václavom SMAZALOM, generálnym riaditeľom TS Plzeň, a.s.

ľa požiadaviek zá-
kazníka.
   Všetky zariadenia 
museli byť dodané 
v prevedení zod-
povedajúcom ame-
rickým normám, čo 
v niektorých prípa-
doch nebolo jedno-
duché a hlavne to nebolo lacné. Pred-
pisy pre schválenie prevádzky zariade-
nia v USA sa líšia štát od štátu a v zá-
vislosti od lokality sa líšia aj požiadav-

ky inšpektorov oprávnených schvaľovať 
zariadenie na trvalú prevádzku. Dalo 
nám dosť práce, kým sme sa v tom 
zmätku zorientovali.
 V marci ste podpísali lukratívnu zá-
kazku pre OAO Belšina. 

   - Áno, kontrakt sme podpí-
sali a je platný, ale zatiaľ nie 
je účinný. Tým sa stane až po 
zaplatení akontácie. Bohužiaľ 
známe problémy s nedostat-
kom devízových prostriedkov v 
Bielorusku sú následkom posu-
nu termínu zaplatenia akontá-
cie. Na poslednom rokovaní so 

zákazníkom v septembri bolo vrcholo-
vými predstaviteľmi zákazníka sľúbené 
zaplatenie akontácie najneskôr do kon-
ca tohto roka. Je to skutočne mimoriad-
na zákazka z hľadiska počtu objedna-
ných lisov tejto veľkosti. Efektívnosť tej-
to zákazky však až tak oslnivá nie je, 
pretože v tendrovom riadení boli, okrem 
iných, aj tri čínske firmy a cenová úro-
veň ich ponúk je všeobecne známa. Pre 
vlastnú realizáciu projektu preto pripra-

18. kolo 2. futbalovej ligy na domácej pôde so súperom MFK Zemplín Michalovce 19. novembra 2011 o 13. hodine
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Pýtala sa: O. Kleinová             Foto: A. Nociarová

Na prezentácii
stredných škôl

vujeme rad opatrení s cieľom 
maximálneho zníženia nákla-
dov tejto zákazky.
Ako hodnotíte uplynulých 
desať mesiacov z dnešného 
pohľadu?
   - Hodnotenie uplynulých de-
sať mesiacov nie je jedno-
značné. Na jednej strane sme 
uzatvorili niekoľko význam-
ných kontraktov, ako naprí-
klad spomenutú dodávku se-
demnástich vulkanizačných li-

sov do USA, dvadsaťjeden do 
Bieloruska, šesť pre nemec-
kú firmu Harburg Freudenber-
ger, v spolupráci so ŽĎAS a.s. 
bola uzatvorená zmluva na do-
dávku kovacieho lisu 45/50 MN 
do Číny, pre Constellium Dě-
čín máme zákazky na moder-
nizáciu vytlačovacích lisov. Pre 
ruského zákazníka sme do-
dali kompletné zariadenie pre 
modernizáciu kovacieho lisu  
120 MN. Montáž a uvedenie 
do prevádzky zákazník z pre-
vádzkových dôvodov odsunul 
na apríl budúceho roka.
   Na druhej strane efektívnosť 
zrealizovaných kontraktov 
v tomto roku nie je na úrovni, 
s ktorou by sme boli spokoj-
ní. Vzhľadom k dosiahnutým 
cenám pri tendrových riade-

Aj o najväčšej investícii Čiech v USA

S Ing. Václavom SMAZALOM, generálnym riaditeľom TS Plzeň, a.s.

(Dokonč. z 1. str.) niach sme si toho boli vedomí 
už pri podpise týchto kontrak-
tov. Verili sme, že pri ich vlast-
nej realizácii sa nám poda-
rí vylepšiť očakávaný finanč-
ný výsledok zákaziek. Nie vo 
všetkých prípadoch sa nám to 
podarilo.

Ako vidíte vývoj do konca 
roka? 
   - Čaká nás veľmi hektic-
ký koniec roka. Predovšetkým 
musíme dokončiť a vyexpe-

dovať prvú etapu 
dodávok zaria-
denia pre kovací 
lis do Číny. Dru-
hou dôležitou zá-
kazkou s termí-
nom plnenia už v 
prvý decembro-
vý týždeň, sú za-
riadenia pre mo-
dernizáciu vytla-
čovacích lisov pre 
Constellium Dě-
čín. Ďalej musí-
me vyexpedovať 
minimálne prvé tri 
vulkanizačné lisy 
pre firmu Harburg 
Freundenberger. 
Výrobná pre-
vádzka má ne-
ľahkú úlohu, pre-
tože koncentrá-
cia zákaziek do 
posledných troch 
mesiacov roka je 
veľká.

   Posledné týždne tohto roka 
sú tiež extrémne dôležité pre 
zabezpečenie zákaziek na 

budúci rok, prípadne na dlh-
šie obdobie. Chceme podpísať 
kontrakt na veľký projekt „na 
kľúč“ pre ruského zákazníka 
Uralmaš, závod – kompletná 
modernizácia kovacieho kom-
plexu s lisom 46 MN. V spolu-
práci s a.s. Vítkovice je finali-
zovaný rovnako veľký kontrakt 
na modernizáciu valcovacieho 
zariadenia pre pakistanske-
ho zákazníka, vo finálnej fáze 
s rozhodnutím do konca roka 
je aj dodávka kovacieho lisu 
90 MN pre firmu Creusot For-
ge vo Francúzsku a dodávka 
valcovacej trate a kovacieho 
lisu pre výstavbu experimen-
tálneho výskumného praco-
viska pre firmu COMTES. Po-
chopiteľne, pokiaľ dostane-
me zálohovú platbu, musíme 
začať aj s realizáciou projek-
tu Belšina.
   Za predpokladu získania aj 
len časti z uvedených pro-
jektov očakávame kapacit-
né problémy v inžinierskych 
oddeleniach, pretože nejde 
o opakované zákazky a všetky 
zariadenia sa musia aj kom-
pletne nakresliť. Ani kapacita 
našej výroby by zďaleka ne-
stačila na objemy, ktoré by 
museli byť zabezpečené v prí-
pade, že získame len niekto-
ré z vyššie uvedených ponú-
kaných projektov. V danom 
prípade preto predpokladáme 
pomerne rozsiahlu kooperač-
nú spoluprácu so ŽĎAS a.s., 
prípadne s inými strojárskymi 
podnikmi.

O. Kleinová

Benefit na Sliači

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Brezne, odbor služieb zamestnanosti, 10. 
novembra 2011 organizoval v priestoroch 
Súkromnej sociálnej a pedagogickej aka-
démie EBG v Brezne „Burzu informácií“, 
na ktorej sa prezentovali aj naše súkrom-
né školy. Touto formou sa žiaci ôsmych 
a deviatych ročníkov základných škôl 
nášho okresu oboznámili s možnosťa-
mi stredoškolského štúdia. Prostredníc-
tvom prezentácií sa mali možnosť bližšie 
oboznámiť s ponukou jednotlivých škôl a 
porovnávať.

Ktorá škola vás oslovila?

Matej DATKO, Valaská
   - Už predtým som počul o Súk-
romnom gymnáziu ŽP. Mám tam ka-
marátov, je to blízko, viac menej som 
rozhodnutý študovať v tejto škole in-
formatiku. Že vraj sú tam dobrí učite-
lia, je tam aj autoškola a ďalšie dob-
ré veci.

Vulkanizačný lis 100“ pre USA

   Zamestnanci a rodin-
ní príslušníci ŽP a.s., aj 
všetkých dcérskych spoloč-
ností, majú od augusta mož-
nosť využívať benefit liečeb-
no – rehabilitačných poby-
tov za zvýhodnenú cenu v 
kúpeľoch Sliač. Ide o týž-
denné, ale aj skrátené víken-
dové pobyty a ponuka pla-
tí do 15. decembra budú-
ceho roka. Záujemcom po-

byt sprostredkúva Mária Šu-
hajdová z odboru práce a 
miezd a nás zaujímalo, aký 
bol  doterajší záujem o tento 
druh benefitu.
   - Od vyhlásenia benefitu 
plynie štvrtý mesiac a ja mô-
žem konštatovať, že záujem 
o pobyty na Sliači  je. Doposiaľ 
sa tam vystriedalo 47 zamest-
nancov ŽP a.s. a ich rodinných 
príslušníkov, 4 zamestnanci zo 

Žiaromatu Kalinovo a 4 za-
mestnanci zo Žďas a.s. Väč-
šinou sa na pobyt hlásia man-
želské páry, ale chodia aj sku-
pinky kolegov z pracoviska. Tí, 
ktorí sa pobytov už zúčastnili, 
majú dobré skúsenosti, veľmi 
si ich chvália, sú spokojní aj s 
ubytovaním aj so stravou a sa-
mozrejme najmä s liečebnými 
procedúrami a personálom. 

ok

Vulkanizačný lis 85“ pre USA

Lukáš LIŠKAJ, Predajná
   - Mne sa páči ponuka Súkromného 
gymnázia ŽP. Sú tam možnosti špor-
tovania, je tam telocvičňa, ihrisko, au-
toškola, možnosť hrať futbal, florbal, 
stolný tenis... Pravdepodobne sa roz-
hodnem pre toto štúdium a zameriam 
sa na šport a anglický jazyk.

Adam ŽUGEC, Nemecká 
   - Asi Súkromné gymnázium ŽP, 
upriamil by som sa na informatiku a 
na jazyky. Upútali ma rôzne vymože-
nosti tejto školy...

Terézia ŠARINOVÁ, Predajná
   - Súkromné gymnázium ma oslo-
vilo možnosťou štúdia anglického ja-
zyka. Z prezentácie vidieť, že v tej-
to škole je pestrý študentský život, aj 
to je lákavé.

Jozef DOLINSKÝ, Beňuš
   - Mňa baví elektrika a tak sa asi 
rozhodnem pre Súkromnú strednú 
odbornú školu hutnícku ŽP. Tá po-
nuka sa mi najviac páči a hlavne, že 
po skončení školy je istá robota. Mám 
hodne kamarátov aj v železiarňach, 
aj v škole. Je tam vraj dobre.

Marek ŤAŽKÝ, Michalová
   - No, ja som sa rozhodol pre Súk-
romnú strednú odbornú školu hut-
nícku ŽP. Mne tam chodil brat, vy-
učil sa za hutníka operátora. Vraj sú 
tam dobrí učitelia, že je tam dobre, 
a hlavne, umožnia mi zamestnať sa.
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Bilancovali...
separovanie farebných kovov. 
Ing. Miroslav Majer poukázal 
na fakt, že za uplynulých de-
sať mesiacov ŽP EKO QELET 
dodal 167 tisíc ton oceľového 
šrotu, čo si vyžiadalo zabez-
pečenie logistiky v počte 3 500 
vagónov a 1 300 automobilo-
vých súprav. Aj Ing. Jozef Tu-
ris deklaroval, že kvalita oce-
ľového šrotu zo ŽP EKO QE-
LET a.s. vzrastá a zaželal ko-
legom z dcérskej spoločnosti, 
aby v nastúpenom trende po-
kračovali. 
   Ing. Jozef Bánik, generálny 
riaditeľ ŽP EKO QELET a.s., 
a odborní riaditelia zhodno-
tili uplynulých desať mesia-

cov v číslach. Vymenoval in-
vestičné akcie, ktoré posunu-
li spoločnosť dopredu. Okrem 
iného spomenul dobudovanie 
strediska v Šuranoch, v Lode-
niciach Komárno, vo Veľkom 
Mederi. Za vzorové označil 
dobudované stredisko v Tren-
číne. V súčasnosti finišujú na 
výstavbe strediska v Prievidzi. 
Vyzdvihol vybudovaný bezpeč-
nostný systém a konštatoval, 
že spoločnosť má vybudova-
ný najmodernejší sieťový kame-
rový systém. Dňa 9. novembra 
podpísala spoločnosť zmluvu o 
spolupráci s dcérskou spoloč-
nosťou ŽP Bezpečnostné služ-
by, s.r.o., ktorá sa bude starať o 
ochranu a bezpečnosť.           ok

Nielen o tom, čo 
znamenal tento krok 
vo výrobe kontinu-
álne odlievaných 
blokov, sme sa zho-
várali s vedúcim 
oceliarne Ing. Miro-
slavom Domovcom, 
CSc.:  
- Áno, máte prav-
du. Skutočne je to 
už pätnásť rokov odvtedy, ako 
sme odliali na našom radiál-
nom zariadení plynulého odlie-
vania ocele v poradí prvý kruho-
vý formát. Musím ale pripome-
núť, že už rok predtým (v mar-
ci 1995) sme zaviedli do výroby 
kvadrát 160 milimetrov a v máji 
kvadrát 225 milimetrov. Zme-
nu formátov, okrem dovtedy vy-
rábaného formátu - kvadrátu 
200 milimetrov, ktorý je určený 
pre výrobu rúr v našej valcovni 
bezšvíkových rúr, nám umožnila 
zmena koncepcie kryštalizáto-
rov. V tom období sme totiž pre-
šli z klasických doskových me-
dených kryštalizátorov na tzv. 
rúrové vložky a vytvorili sme tak 
predpoklad pre odlievanie no-
vých rozmerov kontinuálne od-
lievaných blokov. Uvedená mo-
dernizácia bola nevyhnutná z  
dôvodu, že výroba ocele v no-
vej elektrooceliarni začala po 

Prvý kruh odliali pred pätnástimi rokmi
UNIKÁTNOSŤ VÝROBNÉHO REŽIMU OCELIARNE SPOČÍVA V TRINÁSTICH FORMÁTOCH

Dňa 20. novembra 1996 v odpoludňajších hodinách v elektro-
oceliarni našej firmy odliali prvý oceľový sochor kruhového 
formátu priemeru 150 mm. Dvadsaťtri kusov bolo skúšobne 
odliatych cez zariadenie plynulého odlievania ocele (ZPO), v 
tom čase na jednom - štvrtom prúde, no už v decembri odlie-
vali uvedený rozmer na všetkých štyroch prúdoch.

Pre stále narastajúci počet odobratých 
nadlimitných jedál – tzn.  jedál, ktoré 
zamestnávateľ nedotuje a  zamestna-
nec ich odoberá za plnú sumu 3,62 €, sa 
odbor Ppam rozhodol detailnejšie ob-
jasniť podmienky poskytovania  stravy.
Kedy má zamestnanec nárok na strav-
né za dotovanú sumu 0,90 €?
   - Zamestnanec si môže odobrať jedlá za 
sumu 0,90 € výlučne podľa počtu odpra-
covaných zmien v mesiaci. Za odpracova-
nú zmenu sa pritom považuje pracovná 
zmena, ktorá trvala viac ako 4 hodiny, tzn. 
min. 4,5 hod. Je potrebné si  ale  uvedo-
miť, že do odpracovaného času sa neza-
počítava prestávka v práci v trvaní pol ho-
diny. Prestávka je časový úsek pevne sta-
novený pre každú prevádzkareň a odbor-
ný útvar, takže zamestnanci si musia sami 
sledovať, aby ich fond pracovného času 
bol v potrebnej dĺžke. Napr.: zamestnanec  
pracujúci v režime od 6. do 14. hod. mal „na-
cachovanú“ návštevu lekára od 10.30 do 14. 
hod.  Pre jeho prevádzkareň je stanovená 
prestávka v práci v čase od 8. – 8.30 hod. Za-
mestnanec  pre posúdenie nároku na stra-
vu odpracoval len 4 hodiny (od 6. do 10.30 = 
4,5 hod., mínus prestávka vpráci 0.50 hod.), 
preto mu za tento deň nárok na dotovanú 
stravu nevzniká. Keby mal ten istý zamest-
nanec „cachovanú“ návštevu lekára v čase 
od 6. do 9.30 hod. a od 9.30 do 14. hod by 
mal „cachovanú“ prítomnosť, vznikol by mu  
nárok na dotovanú stravu v cene 0,90 €. 
Ako sa posudzuje odber balenej stra-
vy ?
   - Balená strava, tzn. strava, ktorú si za-
mestnanec vopred objedná, sa posudzu-
je ako jedlo poskytnuté zamestnávate-
ľom zamestnancovi výlučne podľa počtu 

Neprehliadnite!!!
odpracovaných zmien a  započítava sa do 
celkového počtu odobratých jedál.
Ako sa posudzuje odber mrazenej stra-
vy?
   - Iné je posudzovanie mrazenej stravy - 
tu sa zamestnanec môže rozhodnúť, či si  
ju chce odobrať ako jedlo alebo ako do-
plnkový sortiment: v prípade, že zamest-
nanec nechodí na stravu pravidelne a po-
čet odobratých teplých jedál v mesiaci je  
menší, ako počet odpracovaných zmien, 
môže si v závislosti od odpracovaných 
zmien  zobrať mrazenú stravu ako jedlo 
v cene 0,90 €. Ale ak počet jeho pracov-
ných  zmien je menší, bude mu toto  je-
dlo zúčtované v cene 3,62 €, ako nadlimit-
ná strava. 
Zamestnanci sa však priamo pri odbere 
môžu rozhodnúť, že mrazenú stravu chcú 
ako doplnkový  sortiment, musia však  
túto požiadavku oznámiť priamo v  po-
kladni Gastroservis-u. V  takomto prípade 
im bude mrazená strava zúčtovaná v cene 
2,58 €. Bez oznámenia v pokladni im bude 
účtovaná strava vždy ako jedlo, nie ako 
doplnkový sortiment.
Prečo sa blokuje niektorým zamest-
nancom karta pre odber doplnkového 
sortimentu, resp. pre odber v automa-
toch SELECTA?
   - Sú zamestnanci, ktorým nebolo možné 
pri zúčtovaní mzdy zraziť celú dlžnú sumu 
za stravné, doplnkový sortiment, resp. od-
bery v automatoch SELECTA. Stáva sa tak 
z najrozličnejších dôvodov, napr. zamest-
nanec má veľmi vysoké zrážky, ktoré sme 
povinní vykonať z  titulu exekučného prí-

kazu, nariadenia súdu a pod. a jeho mzda 
tak nepokryje sumu odberov. Aj pri práce-
neschopnosti zamestnanca sa môže stať, 
že sa tento stane dlžníkom, pretože za dni 
PN mu n evzniká nárok na dotované je-
dlo a zamestnanci, ktorí sa stanú práce-
neschopnými, musia počítať s tým, že ich 
odobratá strava nad limit odpracovaných 
zmien bude zúčtovaná v cene 3,62 € za je-
dlo. V prípade, že práceneschopnosť trvá 
do 10 dní, za toto obdobie dostane ná-
hradu mzdy, ktorá je platená zamestná-
vateľom a pokiaľ zamestnanec nemá iné 
prednostné zrážky, umožňuje zúčtovať 
jeho odbery stravného, doplnkového sor-
timentu, resp. sortimentu v automatoch 
SELECTA. Od 11. dňa platí zamestnanco-
vi nemocenské sociálna poisťovňa, takže 
keď si  takýto zamestnanec odoberie stra-
vu, doplnkový sortiment , resp. sortiment 
v automatoch SELECTA, pri zúčtovaní jeho 
mzdy nie je možnosť vysporiadať uvede-
né zrážky – či už čiastočne alebo v plnej 
výške - a zamestnanec sa stáva dlžníkom. 
Sú zamestnanci, ktorí aj napriek tejto sku-
točnosti počas práceneschopnosti stravo-
vacie zariadenie navštevujú, resp. využíva-
jú ponuku automatov SELECTA a  ich dlh 
voči ŽP a.s. by sa bez blokovania karty len 
prehlboval. Karta zamestnanca bude teda  
blokovaná, pokiaľ zamestnancovi výška 
jeho zúčtovanej mzdy v danom mesiaci  
neumožnila vyrovnať si všetky pozdlžnos-
ti a rovnako pri dlhodobej práceneschop-
nosti zamestnanca. Keď sa zamestnanco-
vi  skončí práceneschopnosť, resp. keď vy-
rovná všetky svoje podlžnosti, z titulu kto-
rých sa blokácia karty uskutočnila, karta 
mu bude opäť odblokovaná podľa jeho 
požiadaviek.                         Ing. Z. Peniaková

osvojení technológie 
stúpať nad kapacity 
valcovne bezšvíko-
vých rúr a pre rov-
nomerný, efektívny 
režim oceliarne mu-
sela byt nadvýro-
ba blokov ponúknu-
tá na predaj. Kon-
krétne, uvedený for-
mát - kruh 150 mili-

metrov bol vyvinutý pre Válcov-
nu trub Ostrava a po doplnení 
ďalších dvoch kruhových formá-
tov (180 a 210 milimetrov) v roku 
1997, sa tam dodáva dodnes.
Koľko formátov v súčasnosti 
vyrábate?
   - V súčasnosti máme vo vý-
robných možnostiach oceliar-
ne  spolu až 13 formátov oceľo-
vých blokov. Sú to tzv. kvadrá-
ty: 125, 150, 160, 180, 200, 225 
a 280 milimetrov a kruhové for-
máty: 150, 180, 210, 240, 260 
a 280 milimetrov. Ide skutoč-
ne o unikátnosť výrobného re-
žimu, pretože máloktorá ocelia-
reň disponuje takými možnos-
ťami, ako podbrezovská. Výraz-
nou prednosťou je totiž variabi-
lita a rozšírené možnosti pri do-
jednávaní podmienok preda-
ja blokov pre rôznych odberate-
ľov, ktorá je dôležitá zvlášť v tzv. 
krízových obdobiach priemysel-

nej výroby. Najviac sú dodáva-
né naše kontinuálne odlievané 
bloky do Nemecka a Českej re-
publiky, ale dodávame ich aj do 
Talianska, Španielska, Poľska, 
Chorvátska, Srbska, Rakúska a 
Maďarska.
Plánujete rozšíriť sortiment o 
novy formát? 
   - V súčasnej dobe nie je zá-
merom rozšíriť sortiment výro-
by o ďalší formát. Je potreb-
né si uvedomiť, že pri mesačnej 
výrobe ocele okolo tridsaťtri ti-
síc ton musíme urobiť asi sedem 
až osem prestavieb ZPO na iný 
formát, pričom každá prestavba 
trvá skoro štyri hodiny. Taký vy-
soký počet prestavieb nám zni-

žuje výrobný výkon a súčas-
ne predstavuje určitú kompliká-
ciu pri tvorbe harmonogramov 
výroby na dva aj viac mesia-
cov dopredu, dodržiavanie do-
hodnutých odberových diagra-
mov spotreby elektrickej energie 
so skladovým hospodárstvom a 
náročnosť vykonávania presta-
vieb zamestnancami centrál-
nej údržby, mnohokrát mimo ich 
pravidelnú pracovnú dobu.
   Zámerom firmy je pri tak roz-
siahlom sortimente výroby zní-
žiť prestojové doby a zmoderni-
zovať ZPO tak, aby jedna pre-
stavba trvala maximálne jednu 
hodinu, čo sa plánuje predbež-
ne realizovať v roku 2013. Do-

siahneme tým rapídne zlepše-
nie kvality oceľových blokov a 
ich úžitkových vlastností. Sú-
časne uvažujeme zlepšiť, resp 
inštalovať ďalšie technologické 
uzly ZPO, ako hydraulickú os-
ciláciu kryštalizátorov, indukč-
né miešanie ocele, systém se-
kundárneho chladenia, viacbo-
dový spôsob rovnania blokov v 
ťažnorovnacích stoliciach, či ve-
denie a delenie zliatkov. Toto 
nám umožní vystupovať na trhu 
sebavedomejšie a podľa môj-
ho názoru, nebude problém pri 
predaji nadvýroby aj so súčas-
ným množstvom ponúkaných 
formátov.

V. Kúkolová

(Dokonč. z 1. str.)

Foto: A. Nociarová



Kurz prvej pomoci beží v na-
šej akciovej spoločnosti od 
septembra a potrvá do kon-
ca novembra. Absolvuje ho 
okolo štyristo zamestnan-
cov z radov majstrov, predá-
kov, členov protiplynového 
zboru, vodičov z povolania a 
hasičov. Osemhodinové kur-
zy ukončia prevzatím potvr-
denia, ktoré im vydá školiteľ 
Operačné stredisko Záchran-
nej zdravotnej služby Slo-
venskej republiky.
   Aj 8. novembra bežal kurz pr-
vej pomoci a my sme zastihli 
účastníkov, ktorí zanietene sle-
dovali inštruktorku prvej pomo-

ci, školiteľku Bc. Renátu Han-
dlovskú pri názornej výučbe. V 
rozhovore s ňou sme sa do-
zvedeli, že možnosť prísť školiť 
zamestnancov do takej veľkej 
firmy, ako sú Železiarne Pod-
brezová, považuje za výzvu. 
Na základe osobných poznat-

kov konštatovala, že ľudia na 
Slovensku ešte nemajú v sebe 
zakorenené návyky poskytova-
nia prvej pomoci, majú strach ju 
poskytovať a vidieť, že nema-
jú dostatok znalostí. O to viac 
ju teší, že jej forma výučby, za-
loženej na praktických skúse-
nostiach a poznatkoch zo sku-
točného života je pre účastní-
kov kurzov nielen pútavá, ale 
verí, že splní aj svoje poslanie. 
A ako vnímajú priebeh kur-
zov účastníci?
Jozef SKLADANÝ, ťaháreň 
rúr – predák
   - Táto forma školenia je vyni-
kajúca, pretože nás učí človek z 

praxe, ktorý  tie situácie zažil a 
vie reagovať, vie, čo je potreb-
né urobiť. Nie sú to len poučky 
naučené z učebníc, ale to, čo je 
potrebné urobiť v danej situácii. 
Je to vynikajúci kurz.
Ján MARTINEC, ťaháreň rúr 
- majster

   -  Kurz je veľmi záživný, po-
učný, určite nám niečo do budúc-
nosti dá. Želám si však, aby sme 
nikdy nemuseli tieto poznatky 
použiť v praxi.    
Tibor FILIP, ťaháreň rúr - maj-
ster
   - Za štyridsať rokov, čo pra-
cujem v tejto firme, som ab-
solvoval už mnoho podobných 
školení. Bolo to viac – menej 
v teoretickej rovine a teraz je 
to iné. Rozoberáme konkrét-
ne prípady, pani školiteľka de-
monštruje situácie z vlastných 
skúseností, je to veľmi zaují-
mavé a určite pre nás aj po-
učné. 

O. Kleinová
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  - Náš sociálno - psycho-
logický tréning sa skladá z 

Volajte 155!!!
KURZ PRVEJ POMOCI

Ako volať pomoc?
Linka 155 je tiesňová linka

záchrannej zdravotnej služby
Ide o bezplatnú telefónnu linku a možno na ňu volať 
z telefónu akejkoľvek verejnej siete v Slovenskej re-
publike vrátane mobilných telefónov. Číslo linky 155 
je vždy bez akejkoľvek predvoľby a na druhej stra-
ne sa ozve vyškolený zdravotnícky personál, ktorý 
vám okamžite zabezpečí potrebnú pomoc.

Linka tiesňového volania 112 
Je európske číslo núdzového volania, ktoré vzniklo, aby  
popri vnútroštátnych núdzových číslach existovalo jed-
notné číslo pre núdzové volania vo všetkých členských 
štátoch EÚ, ktoré zvyšuje dostupnosť záchranných slu-
žieb najmä pre osoby na cestách. Hovory z tejto linky sú 
prepájané na linku 155.

Jozef Skladaný Ján Martinec Tibor Filip

Aj vedúci stredísk získavajú poznatky v tréningoch

Učia sa nielen ako na to, ale aj prečo na to
Súbežne so školením majstrov, o ktorom sme písali v 
minulom čísle, beží aj kurz vedúcich stredísk. Tridsia-
ti účastníci sú rozčlenení do troch skupín a absolvujú 
tri dvojdňové moduly. V dňoch 9. a 10. novembra sa v 
dome kultúry školila tretia skupina. Školiteľ RNDr. Mi-
roslav Varadínek nám priblížil princíp kurzov:

troch modulov. Prvý, ktorý 
práve beží aj v tejto skupi-

ne, je zameraný na osob-
nosť a komunikáciu. Zao-
beráme sa otázkou osob-
nosti, čo to je osobnosť, 
ako funguje a ako sa pre-
javuje v komunikácii. Dru-
hý modul je o riešení kon-
fliktných situácií a tretí je o 
problematike osobnosti v 

riadení.
   Pri našich vý-
cvikoch najčas-
tejšie využívame 
štýl „keep smi-
ling“, zameraný 
na ovplyvňovanie 
správania s cie-
ľom čo najviac ho 
priblížiť správa-
niu úspešných, bez ohľa-
du na osobnostné dispozí-
cie a schopnosti. Snažíme 
sa pôsobiť na svojich po-
slucháčov pozitívnou ener-
giou. Svoje „know - how“ 
dopĺňame aj o „why“. Keď 
vieme prečo, daný problém 
spoločne riešime. Účastníci 
sa na začiatku kurzu otes-

tujú a v závere si 
môžu sami overiť, 
či im to niečo dalo. 
Na základe dlho-
ročných skúse-
ností v tejto bran-
ži môžem kon-
štatovať, že kur-
zy účastníci po-
važujú za prínos-

né a záujem zamestnáva-
teľov o ne pre svojich za-
mestnancov z roka na rok 
stúpa. Dôležitý a nenahra-
diteľný je aj ich sekundárny 
účinok. Aby efekt z takých-
to kurzov pretrvával, dôle-
žité je opakovanie v cyk-
loch, najideálnejšie trojroč-
ných.

Ing. Milan TREBULA, cen-
trálna údržba
   - Ja som podob-
ný kurz absolvoval 
zhruba pred pia-
timi rokmi, takže 
niečo, čo tu poču-
jem, si opakujem, 
ale sú tu aj nové 
informácie. Nepo-
chybne je dôleži-
té správne zara-

Za účastníkov kurzu z tretej skupiny:

diť svoj typ osobnosti a pod-
ľa toho aj konať. Teším sa 

na ďalšie modu-
ly. Človek pri styku 
s ľuďmi zažíva rôz-
ne situácie, aj kon-
fliktné  a je dobre 
poznať pohľad od-
borníka na ich rie-
šenie.

O. Kleinová

Foto: A. Nociarová

F: I. Kardhordová
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Jaroslava Núterová
ZVONY

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokračovanie z minulého čísla)
   Ledva začala Rina rozprávať o Anna 
bále, vzduch akosi oťažel, zvlhol. Na 
oblohe sa prevaľovali tmavé, husté 
mračná, v diaľke zahrmelo.
„Prepáčte mi, musím odísť, lebo sa blí-
ži búrka,“ povedala. Rina zbožňovala 
búrky, hlavne ak bola doma v teplúčku, 
v bezpečí. Dážď bol jej priateľom, po-
kiaľ netrval dlhšie ako dva dni. Hromy 
a blesky k nim nepatrili. Vyšla z cintorí-
na sprevádzaná veľkými hustými kvap-
kami. Zotmelo sa.
„Dočerta, budem ako špongia,“ uľavila 
si nahlas a pridala do kroku.
   Vyľudnenými ulicami sa ponáhľala 
domov. Zrazu ju do chrbta posotil prud-
ký, studený vietor a Rina sa začala ob-
zerať po nejakej otvorenej bráne, kde 
by sa mohla skryť. V Ďumbieri by na-
šla útočisko, ale vari tam môže vbehnúť 
v takomto stave? Letné šaty mala prile-
pené na štíhlom tele, nohy až po kolená 
zašpliechané špinavou vodou, ako ute-
kala mláka – nemláka. Z oblohy sa lia-
li prúdy vody, nemilosrdne máčali všet-
ko, čo im prišlo do cesty.

...
   Dávid opatrne viedol tmavomodré 
Audi, stierače zapnuté naplno nestíhali 
odtláčať prudký príval dažďa a rozmýš-
ľal, či nemá radšej zastaviť a počkať, 
kým prietrž mračien ustúpi, keď pred 
sebou zbadal prikrčenú postavu. Išla 
po prostriedku vozovky, ako keby sa 
nechumelilo.
„To snáď nie je možné,“ krútil hlavou 
a zatrúbil. Postava sa máličko otočila. 
„Preboha, veď je to Rina!“ Zastavil, za-
trúbil, nič. Dávid pokus zopakoval. Až 
na tretíkrát sklonila hlavu k pootvore-
ným dverám.
„Rýchlo nasadni!“ zavelil ostro Dávid.
„Zamočím ti sedačku,“ namietla. 
„Netáraj a sadaj!“ zvýšil namosúre-
ne hlas.
„Budeš mať mláku a...“
„Mám ti pomôcť?“
   Rozpačito vkĺzla na predné sedadlo. 
Dávid vybral z prístrojovej dosky čistú 
pánsku vreckovku. „Nie je to bohviečo, 
ale aspoň trocha sa utri. Zapnem kúre-
nie, trasieš sa ako osika.“ 
„Dobre,” súhlasila a položila ruku na 
rýchlostnú páku. „Neštartuj, prosím ťa, 
počkáme tu a ja potom prejdem ten kú-
sok peši.“
„Si normálna?“ vyvalil oči. „Potrebu-
ješ sa čo najrýchlejšie dostať do po-
stele, inak ochorieš.“ Chytil jej studenú 
ruku, no kŕčovito zovreté prsty nemo-
hol z páky uvolniť. Znepokojene pozrel 
Rine do tváre, v ktorej sa zračila nemá 
prosba. „Bojíš sa?“ opýtal sa.
„Pokiaľ nie som nútená, nevozím sa 
v osobných autách,“ odvetila tíško. 
„Môžeš to považovať za čudáctvo ale-
bo za čokoľvek, ale je to tak.“
„Čo ak bude trvať búrka hodinu, dve?“
„Nebude,“ povedala s istotou a kých-
la. Dávid toho využil a obsadil rýchlost-
nú páku.
„Nevezmem si na svedomie tvoje zdra-
vie,“ riekol neoblomne.
Auto sa pomaly, nehlučne pohlo. Rina 
privrela oči, aby v nich Dávid nevidel 
hlúpy strach. Ani nemukla, len uprene 
hľadela pred seba.
„Ty si nikdy neriadila auto?“ opýtal sa 
Dávid po chvíli.
„Starká trvala na tom, aby som mala 
šoferák,“ odvetila s napätím v hlase. 
„Dodnes nechápem, ako sa mi to po-
darilo, ale od skúšky som za volantom 
nesedela a ani sedieť nebudem.“
„Čo sa stalo?“
„Sedela som v aute, v ktorom sa zabi-
li rodičia aj s bratom a ja...“ Rina pev-
ne zakliesnila prsty do seba. „Dnes je 

tomu práve dvanásť ro-
kov.“
   Dávid otočil kľúčikom, 
obrátil sa k Rine. Bola 
bledá, videl jasne pulzu-
júci strach na hrdle. Ne-
byť toho, myslel by si, že 
dievča nedýcha.
„Sme doma,“ dotkol sa jej mokrého ple-
ca. Zhlboka sa nadýchla. „To každú 
jazdu takto prežívaš?“ Zobral do tep-
lých dlaní jej studené prsty. „Dvanásť 
rokov je dosť dlhá doba na prekona-
nie nepríjemnej traumy, a keď si doká-
zala zložiť vodičské skúšky, tvoj strach 
je neopodstatnený, zbytočný. Prečo ho 
v sebe naďalej živíš?“
„Nerozumiem,“ pozrela na neho roztrži-
to a do líc sa jej vrátila farba. Dávid sa 
k nej naklonil, skusmo ju bozkal na po-
otvorené ústa. Rina mu na bozk dychti-
vo odpovedala.
„Ľúbiš ma tak,  ako ja teba?“ oprela si 
mu čelo o bradu.
„Či ťa ľúbim?“ zašepkal s ústami pri jej 
uchu. „Blázonko, od prvej chvíle, čo 
som ťa uvidel mi nedáš pokoj. Ukradla 
si všetky moje sny o nezávislosti, o sa-
mote. Ľúbom ťa, Rina, ako len môže 
muž ľúbiť ženu a rád by som bol stá-
le s tebou.“
Rina sa od neho odtiahla a kýchla. 
„Prepáč, je mi zima.“
„To nie je od teba veľmi lichotivé,“ za-
smial sa. „Hovoríme o láske, tá by ťa 
mala rozpaľovať a ty si povieš, je mi 
zima. Okamžite potrebuješ horúci kú-
peľ a po ňom rovno do postele. Prídem 
si ťa skontrolovať.“

   Anastázia Jergelová napúšťala vaňu 
horúcou vodou hneď, ako zbadala auto 
Dávida Rakovského. Akýsi šiesty zmy-
sel jej hovoril, že Rina je s ním, hoci ne-
mala žiadny dôvod myslieť si to. Straš-
ne si priala, aby jej vnučka našla šťastie 
u Dávida a Dávid u vnučky. Nevedela si 
vysvetliť, prečo tak veľmi túži, aby títo 
dvaja mladí ľudia spojili svoje životy. 
Snáď na Dávidovi videla niečo z nebo-
hého syna, otca Riny. Len párkrát s ním 
bola na reči a vždy sa pri ňom cítila ako 
pri synovi, ktorý mal v sebe takisto vo-
ľačo z rebélie, voľačo z prívetivej pod-
dajnosti.
   Žiarivé oči Riny prezradili všetko, čo 
Anastázia iba tušila. Na starú pani vtom 
padla nepochopiteľná únava. Rina je 
šťastná. Našla muža, ktorého miluje 
a ktorým je milovaná, môžem pokoj-
ne umrieť, pomyslela si, kým varila čaj.
„Starká, spíš?“ Rina jej pošúchala 
zvráskavené líce. Starká otvorila oči.
„Varím čaj,“ usmiala sa. „Prepočula 
som pískanie čajníka. Sprav aj mne, 
prosím ťa, a cvrkni nám kus rumu. Vieš, 
Rina, keď som videla, ako ťa Dávid 
objal, bola som šťastná zároveň s te-
bou. Podobá sa na tvojho otca. Kiež-
by si s ním prežila také krásne manžel-
stvo, aké žili tvoji rodičia. Som unave-
ná, Rina, idem si ľahnúť.“
Ozval sa melodický zvonec.
„Počkaj, starká, to je Dávid. Nechoď 
spať, sadneme si v obývačke, bude-
me sa rozprávať, alebo pozerať telku, 
alebo...“
„Čo si taká vyplašená, hádam sa ho ne-
bojíš?“
„Nie, no mohla si s nami dopiť ten čaj,“ 
začervenala sa Rina a šla otvoriť. Dá-
vid len čo ju zbadal, zaboril tvár do jej 
vlhkých, šampónom voňajúcich vlasov 
a počastoval ju vrúcnym bozkom.
„Dobrý večer, pani Jergelová,“ pozdra-
vil úctivo starú pani, sediacu v kresle.
„Vitaj, Dávid,“ kývla hlavou. „Zvládol si 
jazdu s Rinou?“
„Nebolo to najhoršie, myslím, že nabu-

dúce si sadne za volant.“
„To iste,“ dudrala Rina. Postavila pred 
neho hrnček s horúcim čajom, naliala 
doň rum. „Šoférovanie vďačne prene-
chám skúsenejším.“
„Zaujímalo by ma, čo by si robila, 
keby si niekomu mohla zachrániť život 
tým, že ho odvezieš sama k lekárovi. 
Počkaj, predstav si, že nie je nik nablíz-
ku..., ani telefón. Čo spravíš?“
„Nič,“ znela lakonická odpoveď Riny. 
„Mne sa to totiž nemôže stať. S ni-
kým nikam v aute nechodím, načo bu-
dem špekulovať, čo keby Vyhýbam sa 
podobným otázkam od havárie spred 
dvanástich rokov.“
„Osud je nevyspytateľný,“ riekla zamys-
lene Anastázia Jergelová. „Mala by si 
byť pripravená na každú alternatívu, 
na každú prekážku, čo sa ti postaví do 
cesty. Dávid má pravdu. Vari si sa s vo-
dičským preukazom trápila zbytočne?“
„Dobre vieš, že som ho robila kvô-
li tebe,“ vyhŕkla popudlivo Rina. Neprí-
jemná téma ju hnevala.
„Áno,“ pozrela stará pani na vnučku 
zhovievavo. „Obidve sme robili mno-
ho vecí veľakrát proti svojej vôli. Mys-
lím, že sa nám to vyplatilo.“
„Prepáč, starká,“ zahanbila sa Rina. 
„Určite si sa musela zriecť...“
„Netáraj somariny,“ prerušila ju príkro 
a vstala. „Ničoho som sa nemusela 
zriekať, skôr ty si musela oželieť niekto-
ré veci. Ale na tom už teraz nezáleží. 
Držím ti palce, Dávid, aby si Rinu pre-
svedčil. Dobrú noc.“
„Dobrú noc.“ 
„Dobrú noc, starká.“
  Pri prvej návšteve nemal čas, ale te-
raz sa Dávid obzeral po vkusne zaria-
denej obývačke s neskrývaným záuj-
mom, v tvári sa mu zračil mierny smú-
tok. „Takto nejako sme bývali s rodič-
mi,“ povedal polohlasne, akoby sám 
pre seba.
„Viem.“ Rina vložila do veže kazetu. 
„Môže byť Roxette?“
„To je jedno,“ pokrčil plecami a natia-
hol k Rine obidve ruky. Sadla si na dru-
hý koniec gauča. „Čo všetko ti Lukáš 
o nás povedal?“
„Fakticky nič,“ vsunula si nohy pod 
seba. Dávid si prisadol tesne k nej. 
„Len poznamenal to, čo ty pred chvíľou. 
O zariadení. Prečo si spravil z vášho 
domu taký studený, neosobný príby-
tok? Poviem ti úprimne, nechcela by 
som v tom bývať.“
„To bol protest,“ povedal s prižmúrený-
mi očami.
„Protest?“ pomrvila sa Rina. „Pro-
ti čomu?“
„Proti tomu, že ja žijem a moji rodičia 
sú mŕtvi. Mojou vinou.“ Dávid zaklonil 
hlavu, oči uprel do stropu, pričom na-
šiel Rininu ruku. „Zaplietol som sa do 
čohosi. Neveril som vyhrážkam, tak do-
platili na to moji rodičia. To im nestači-
lo, dokaličili mi brata. Potom mi odpo-
ručili odísť.“
   Dávid cítil chvenie, ktoré prebehlo te-
lom Riny a zovrel jej útlu ruku, až sykla 
od bolesti. Bez pohybu čakala, čo povie 
ďalej. Zhlboka sa nadýchol, sklonil hla-
vu, bokom pozrel na dievča. Obom tĺk-
lo srdce kozmickou rýchlosťou, navyše 
Rina zápasila so slzami.
„Prišli sme sem,“ pokračoval po chvíli 
Dávid, hoci v duchu pochyboval, či robí 
dobre, keď otvorene hovorí o svojej ro-
dine a o príčinách, prečo bol spočiatku 

nepriateľský samotár. „Z 
vlastnej skúsenosti vieš, 
Rina, čo je to zúfalstvo, 
bezmocná zlosť na krutý 
osud. Ku všetkému sa pri-
dal strach o Lukáša, jeho 
zranenie malo byť varova-

ním, donútením, aby som sa mlčky pra-
tal z cesty. Rina, ja som dlho váhal, pre-
mýšľal som, či mám právo zatiahnuť ťa 
do svojho zbabraného života. Stále ma 
prenasleduje strach, že raz sa pripo-
menú, že budem platiť do konca živo-
ta za pár mizerných fotiek. Zatiaľ sú ti-
cho, lenže pre nich nebude ťažké vy-
stopovať ma. Preto som Lukášovi za-
kázal s kýmkoľvek sa stýkať a keby si 
vtedy nepovedala, že sa z neho stane 
odľud so zakrpateným mozgom, mož-
no by dnes nechodil do školy. Viem, ne-
bolo to správne, ale strašne sa o neho 
bojím. Je to výnimočný chlapec, Rina, 
mám obavy, aby sa niekde neprerie-
kol.“
„Kto sa raz k nim dostane, toho len tak 
ľahko nepustia,“ povedala Rina bezfa-
rebným hlasom. „Sú ako ploštice, záko-
ny pre nich neplatia a svoju obeť vyci-
cajú do poslednej kvapky krvi. Ach, Dá-
vid, ako si mohol...“
„Začalo to tak nevinne,“ odvetil nešťast-
ne. „Pozvali ma na jednu párty ako fo-
tografa. Mojou úlohou bolo zachytiť 
všetko a všetkých. Asi mi nebudeš ve-
riť, ale ja dodnes poriadne neviem, kto-
rý snímok bol pre nich nebezpečný.“
   Rina si vyvliekla ruku z Dávidovho zo-
vretia. „Musel si spraviť niečo, čo ich 
podráždilo.“
„Jednej noci mi urobili inventúru vo fo-
tokomore. Našťastie nebol nikto doma. 
Na druhý deň si ma počkali a pýtali odo 
mňa negatívy i fotky z tej nešťastnej 
párty. Rina, ja neviem, čo mi to napa-
dlo. Prosto som ich zašil na našej cha-
te na Táľoch. Boli tam významné osob-
nosti z politiky, kultúry, zo športu. Chcel 
som mať tie slávne tváre na fotkách. 
Onedlho ma zmlátili, porozbíjali okná 
na dome. Sadol som do auta a vše-
tok materiál som doviezol do Bratisla-
vy. Ešte v tú noc, keď som sa vrátil do-
mov, otec odpadol. Prebrali sme ho, no 
mama trvala na tom, aby sa hneď dal 
vyšetriť. Takže, obaja si sadli na zad-
né sedadlo a išli sme. Tí grázli ma mu-
seli sledovať celý čas, lebo na konci uli-
ce ma zastavili, vytiahli spoza volantu 
von. Jeden z  nich viezol rodičov a pus-
til neriadené auto z kopca. Nevybuchlo, 
ale keď som sa k nim dostal, boli obaja 
mŕtvi. Myslel som, že pozerám na kla-
sický americký trhák. Ale..., to sa nedá 
opísať slovami, Rina. Súhlasil som so 
všetkými podmienkami, bolo však ne-
skoro. Povedz sama, mám nárok na 
šťastný život?“
   Slová, znejúce ako tichý výkrik, ostali 
visieť vo vzduchu, ktoré rezonovalo na-
pätím. Spoveď Dávida Rakovského pô-
sobila na Rinu zničujúcou silou, vyvo-
lala zvláštnu reakciu a Rina sa nazda-
la, že niečo sa musí stať, že explodu-
je a tým zmetie neskutočné udalosti zo 
svojho vedomia. 
   Nestalo sa však nič. Dávid stál pri 
obloku, kam medzi rozprávaním od-
išiel, aby nemusel hľadieť do stra-
chom rozšírených modrých očí Riny 
Jergelovej. Chcela niečo povedať, ale 
hlas jej zlyhal. Dávid si sťažka vzdy-
chol a objal ju okolo drieku. Zaslze-
nými očami k nemu vzhliadla, trasú-
ce sa ústa sa pootvorili a on ich pri-
kryl váhavými perami. Bozk trval dlho, 
avšak nebolo v ňom ani trochu sexu-
álnej žiadostivosti. Pre Dávida to bol 
bozk života a smrti, otázkou, či mu 
Rina odpovie.

   Bude schopná ho i po tomto milo-
vať? Bude mu dôverovať? Držal v ná-
ručí jej strnulé telo, neodpovedajúce na 
jeho nežné dotyky a dúfal, že sa cez 
to nejako prenesie. Nie, nemal rozprá-
vať, urobil zrejme nenapraviteľnú chy-
bu. Od tejto chvíle je odsúdený na do-
životnú samotu, pretože v neistote asi 
Rina nedokáže žiť. Nebude žiť v stra-
chu, či sa dožije rána, či...
„Možno som to radšej nemala vedieť,“ 
počul jej tichý hlas.
Odstúpil od nej, tep sa mu pomaly 
upokojoval. „Je to jasné, Rina, nemô-
žem od teba žiadať, aby si žila s mu-
žom, ktorý ti nedokáže poskytnúť bez-
pečie a istotu. Vedel som, že to takto 
dopadne.“
„Zle si ma pochopil, ja...“
„Nemusíš nič vysvetľovať,“ usmial sa 
smutne. „Nezniesol by som, aby sa ti 
niečo stalo, si príliš dobrá na to, aby...“
„Dávid,“ pristúpila celkom blízko 
k nemu, objala ho rukami okolo hrdla. 
„Nič na veci nemení, že ťa ľúbim. Teraz 
mi nesmieš povedať choď preč a ja ch-
cem, aby si zostal. Chcem ťa milovať, 
Dávid, neodháňaj ma.“
„Uvedomuješ si, čo to znamená?“ zlo-
žil si z krku jej ruky. „Rina, nebudeš sa 
báť?“
„Je len jedna vec, ktorej sa bojím. Že si 
klamal, keď si tvrdil, že ma ľúbiš.“
Z Dávidovej hrude sa vydral ston. „Pa-
nebože! Je mi ľúto, ak to tak vyzne-
lo. Ako ti mám vysvetliť, že sám žijem 
v neistote, že...“
„Mám návrh,“ zavrela mu dlaňou ústa. 
„Jednoducho zabudneme, nebude-
me si nebezpečenstvo absolútne pri-
púšťať.“
„Zatvoriť oči, nič nevidím, nič nepo-
čujem,“ vopchal si rozčúlene ruky do 
vrecka. „To nie je dobrá taktika, pred 
nebezpečenstvom nemožno zatvárať 
oči, Rina.“
„Ale ak sa budeme trápiť, zbláznime 
sa,“ namietla energicky. „Pozri, niečím 
podobným som už prešla. Ťažko sa to 
vysvetľuje.“
„Ľúbim ťa, Rina, ale myšlienka, že by ti 
mal niekto kvôli mne ublížiť, tá myšlien-
ka ma privádza do šialenstva, pochop.“
„Nemysli na to,“ povedala prosebne 
a hlas sa jej zatriasol. „Žime život tak, 
ako nám ho deň za dňom dáva, nepo-
chybujme o šťastí, osud nám ho urči-
te nadelí, a keď bude lakomý, budeme 
oň bojovať. Máme na to dosť síl, Dávid. 
Obaja spoločne.“
   Dávid Rakovský strašne túžil veriť 
presvedčivým slovám Riny Jergelovej. 
Vynakladal obrovské úsilie zatlačiť kru-
tý osud kamsi za hranice života, ktorý 
chcel prežiť s milovaným dievčaťom. 
Pozerala na neho s dôverčivosťou die-
ťaťa, s láskou milujúcej ženy, s odhod-
laním bojovať o šťastie, ako dravec bo-
juje o potravu na prežitie. 
„Dobre teda,“ povedal s napätím v hla-
se. „Dám ti čas na rozmyslenie a po-
tom...“
„Dočerta, Dávid!“ skríkla so slzami 
v očiach. „Ja nepotrebujem žiadny čas 
na uvažovanie! Mala som ho predsa 
dosť od chvíle, kedy som ťa poznala, 
rozumieš?!“
„Ale to si o mne nič nevedela!“ zvýšil 
hlas a nervózne rozhodil rukami. „Moja 
vina...“
 „Tak dosť,“ priskočila k nemu, modré 
oči zúžené hnevom zavŕtala do jeho 
tváre. „S akým úmyslom si mi to roz-
prával? Aby som ťa ľutovala? Alebo po-
vzbudila v sebaľútosti? Dávid, prosím! 
Ja nemám o čom premýšľať, ľúbim ťa 
a chcem s tebou žiť.
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Jedálny lístok 21. - 27. 11. 2011 Jedálny lístok 28. 11. - 4. 12. 2011    Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich 

číslami od 1 do 10 podľa poradia dôležitosti, ktoré im pripisujete a taktiež 

podľa toho, ktoré najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Za-

čnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 10, kto-

rým označíte pre vás najmenej významný ukazovateľ. Očíslujte na vy-

značenom mieste.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú:
...... istota stáleho zamestnania

...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti

...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie

...... bezpečnosť na pracovisku

...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti

...... rast miezd

...... vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianoč-

ná mzda)

...... informovanosť o náplni vlastnej práce

...... informovanosť o výsledkoch pracoviska

...... kvalita stravovania

...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku

...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku

...... lepšie technické vybavenie pracoviska

...... iné (napíšte): .....................................................................................

..................................................................................................................

   Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označ-

te ich číslami od 1 - 10 podľa poradia ich dôležitosti. Očíslujte na vyzna-

čenom mieste.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase 
pre mňa sú:
...... možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a 

pod.)

...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí

...... sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľ-

ná liečba a pod.)

...... zabezpečenie úrazového  poistenia

...... zabezpečenie dopravy do zamestnania

...... zdravotná starostlivosť

...... odmeny darcom krvi

...... poukážky na nákup liekov

...... odmeny pri významných pracovných a životných jubileách

...... regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, ma-

sáže)

...... vyššie odchodné do dôchodku

...... možnosť dôchodkového pripoistenia (doplnkové dôchodkové pois-

tenie)

...... možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase

...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy

...... iné (uveďte aké): ..............................................................................

...................................................................................................................

   Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na adresu: Perso-

nálny odbor ŽP a.s. - najneskôr do 10 - tich dní od vydania tohto čísla.

...................................................................................................................

Gaštany sú veľmi výživný jesenný 
plod. Obsahujú najmä škrob, cukor 
a bielkoviny. Tuk v nich takmer za-
stúpený nie je, tvorí len 3 percen-
tá. Vedeli ste, že čerstvé gašta-
ny majú toľko vitamínu C ako sa-
motný citrón? Rovnako sú zdrojom 
vitamínov skupiny B, E a minerá-
lov: horčíka, draslíka, zinku, železa, 
sodíka, vápnika a iných... Dodáva-
jú všetkým pokrmom sýtosť. Vieme 
ich variť, piecť, dávame ich do pl-

Gaštan – dar jesene
niek koláčov ako pyré, alebo k ze-
miakom s mäsom ako netradičnú 
prílohu. Ako maškrtu mnohí z nás 
milujeme gaštanové pyré s rumo-
vou príchuťou a šľahačkou. Majú 
pozitívny vplyv na žalúdok, srdce, 
mozog, reumatické ochorenia, krv-
ný obeh a žily. Pretože neobsahu-
jú glukózu ani fruktózu, sú vhodné 
aj pre diabetikov. Plody majú anti-
septický účinok a podporujú tráve-
nie. Pripisujú sa im priaznivé účinky 

pri chudokrvnosti, vyčerpaní, bo-
lestiach hlavy a chronickom kašli. 
Liečivé účinky má aj kôra obsahu-
júca tanín s proti rakovinotvornými 
účinkami. Ich konzumácia pomá-
ha vyplaviť jedy z pečene a sú tiež 
dobré proti hnačke. Hoci obsahu-
jú málo tukov, nie sú práve diétnou 
pochúťkou. Vďaka množstvu sa-
charidov vo forme škrobu sú ener-
getickou bombou, najmä s už spo-
mínanou šľahačkou.         (Internet)

Ukazovatele spokojnosti

Pondelok
Polievky: prešporská, pečivo

cesnaková s haluškami, pečivo
Kuracie prsia plnené bryndzou, zemiaky, šalát

Bravčový perkelt, cestovina
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Syrové tajomstvo, pečivo
Hovädzí guľáš so zelenou fazuľkou

Ryžový nákyp s ovocím
Bageta čínska (šunka, paradajka, ster. uhorky, 

čín. kapusta, mrkva, čínsky dressing)
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: goralská, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
Morč. prsia s paprikou a brokolicou,

ryža, šalát
Zemiakové placky plnené mäsom

Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Pečené zemiaky s paradajk. omáčkou

Šúľance s makom
Bageta s pik. mäsom (pik. brav. mäso,
hláv. šalát, paradaj., paprika, dressing)

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Streda

Polievky: kláštorná, pečivo
hrachová so salámou, pečivo

Vyprážaný morč. rezeň ovčiarsky, zemiaky, šalát
Brav. mäso na čínsky spôsob, tarhoňa, šalát
Cestoviny zapekané so špenátom a syrom

Sójový šalát s údenou rybou, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha

Hanácke koláče, kakao
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., 

paprika, paradajky, šalát konz.)
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: terchovská, pečivo

zeleninová s opraženými vločkami, pečivo
Údené mäso, knedľa, kapusta

Hovädzí guľáš mexický, ryža, šalát
Morčacie mäso s brusnicovou omáčkou,

široké rezance
Hydinový šalát, pečivo

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Lievance s džemom

Bageta mexická (šunka, mrkva, paradaj.,
ste. uhor., syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica,

hrášok, dressing)
Údená krkovička, pečivo

Piatok
Polievky: šošovicová so zeleninou, pečivo

brokolicová dánska, pečivo
Kuracie stehno pytliacke, cestovina

Vypr. karbonátok, zem. šalát s majonézou
Nákyp z morskej ryby, dusená zelenina

Šalát karfiolovo kukuricový s cesnakom, pečivo
Zapekaná brokolica s tofu

Plnené orechové rožky, kakao
Celozrnná bageta moravská (mor. mäso, uhorka 

šal., syr, maslo, horčica, kapia, pik. dressing)
Ovocný balíček

Sobota
Polievka:slepačia s cestovinou, pečivo
Bravčové stehno hamburské, knedľa

Hovädzia roštenka prírodná, ryža, šalát
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. ša-

lát, paprika, paradajky, šalát konz.)
Nedeľa

Polievka: slovenská Šajtľava, pečivo
Bravčový rezeň astúrsky, zemiaky, šalát

Kuracie soté na paprike, cestovina
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hláv. 

šalát, kukurica, kapia,
pikantný dressing)

Pondelok
Polievky: hŕstková, pečivo

drobková so zeleninou, pečivo
Kuracie prsia s mandarínkami, ryža, šalát

Hovädzí guľáš maďarský, knedľa
Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb

Lahôdkový zelerový šalát, pečivo
Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhorka, 

šal. paprika, paradajky, šalát konz.)
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: Boršč s mäsom, pečivo

ryžová s karfiolom a hubami, pečivo
Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Bravč. rezeň na zelenom korení, cestovina

Spišské pirohy s chilli omáčkou
Cestovinový šalát so šampiňónmi

Kuracie rezančeky, dusená fazuľka
s baby mrkvou

Cesnakové osie hniezda
Celozrnná  bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, 

kapia, pór čínska kapusta,, syr, dressing)
Vyprážaná ryba, pečivo

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými

haluškami, pečivo
kelová so zemiakmi, pečivo

Bravčové stehno hutnícke, knedľa
Pečené kuracie stehno, ryža
s mexickou zeleninou, šalát

Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Šalát s cícerom, pečivo

Zapekané zemiaky s karfiolom, tofu, kečup
Makový závin s jablkami, kakao

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

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: mexická, pečivo
 zeleninová s droždím, pečivo

Hovädzie filé kopaničiarske, tarhoňa, šalát
Vypr. brav. rezeň parmský, zemiaková kaša, šalát

Pizza zeleninová so salámou
Fazuľový šalát so syrom a kukuricou, pečivo

Morčacie prsia s mrkvou,
šalát z čínskej kapusty s ananásom

Rezance s orechmi
Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. uhor-

ky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica,
pik. dressing)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Piatok

Polievky: zemiaková s hláv. kapustou, pečivo
zeleninová s liatym cestom, pečivo

Pečené morč. stehno, červ. kapusta, knedľa
Brav. rezeň prírodný, ryža, šalát

Baraní guľáš, halušky
Zimný vitamínový šalát, pečivo

Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát
Kysnutý čučoriedkový koláč, kakao

Bageta Gurmán (lah. karé, ster. uhorky, vajce, 
maslo, horčica)
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: frankfurtská, pečivo

Brav. rezeň belehradský, opek. zemiaky, uhorka
Morč. mäso na hubách, slov. ryža, šalát

Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šampiň., 
vajcia, syr, čínska kapusta, kukurica, dressing)

Nedeľa
Polievka: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

Hovädzia pečienka na víne, knedľa
Kurací rezeň Kung – Pao, ryža, šalát

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

Kupón
 Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a 
odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, odstrihnite 
a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou personálnemu odboru.
Meno, priezvisko: .........................................................................................
Osobné číslo: ...............................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): ................................................................



„Ten kto stratil koho mal rád, pochopí čo je bolesť a žiaľ. 
Unavený tíško zaspal, zanechal všetkých ktorých mal 
rád. Tak veľmi chcel žiť, no nebolo lieku preň – srdce 
prestalo mu biť. S láskou a úctou bu-
deš v našich srdciach.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, bývalým spolupracovníkom a 
známym za účasť na poslednej roz-
lúčke s našim drahým manželom, ot-
com a starým otcom

Pavlom LEDŇOM z Predajnej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďa-
kujeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

�  Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici 
vás pozýva na výstavu zbierok SNM, Múzea báb-
karských kultúr a hračiek „Vianoce s bábkami“, 
ktorá bude verejnosti sprístupnená od 30. novembra 
2011 do 31. januára 2012 v Starom zámku, každú 
stredu až nedeľu od 8. do 16. hodiny. V rámci tvo-
rivých dielní sa návštevníci môžu oboznámiť s výro-
bou a vodením bábik, alebo si môžu zahrať divadlo 
na bábkovej divadelnej scéne. 
�  Do Slovenského banského múzea v B. Štiavni-
ci na vianočné remeselnícke trhy - Štiavnický via-
nočný jarmok, ktorý sa uskutoční 9. – 10. decembra.   

�  Benefičný koncert pre útolok psíkov Tuláčik sa 
uskutoční 19. novembra o 20. hodine v Bombura 
klube v Brezne.
�  V dňoch 24. až 26. novembra sa uskutoční 
v Brezne 523. ONDREJSKÝ JARMOK.
�  Programom, venovaným 40. výročiu založenia 
Detského folklórneho súboru Malá Kýčera, sa 26. 
novembra začínajú v kultúrnom dome KATARÍN-
SKE DNI ČIERNOBALOCKEJ KULTÚRY, ktoré 
končia 27. novembra,
�  Slávnostný koncert pri príležitosti 55. výročia 
vzniku Dyhového orchestra vo Valaskej sa usku-
toční 27. novembra o 16. hodine v Kultúrnom dome 
Valaská.
�  Bystrianska jaskyňa je v novembri a decembri 
zatvorená.
�  Jaskyňa Mŕtvych netopierov je otvorená pre ve-
rejnosť len v sobotu a nedeľu v čase od 10.  do 16. 
hodiny, na objednávku kedykoľvek (kontakt: www.
jmn.sk).
�  Kino Mostár premieta:
18. novembra o 17. hod., 20. novembra o 16. 
a 19,30 hod. SAXANA A LEXIKÓN KÚZIEL, hra-
ný český film,
19. novembra o 19,30 hod. SKYLINE, akčný sci-fi 
triler USA,
26. novembra o 19,30 hod. ZOOŠETROVATEĽ, 
českú komédiu,
27. novembra o 19,30 hod. DOM, slovensko-čes-
kú drámu.

„Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky čo pre 
nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otecko za 
všetkých nás.“
Dňa 29. novembra uplynú dva roky odvtedy, ako nás na-

vždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti s rodinami, súrodenci

a ostatná rodina
...

„Kto umiera – neodchádza, ale zostáva s tými, ktorí ho 
milovali.“
Dňa 23. novembra si pripomenieme piate výročie úmrtia 
nášho milovaného manžela, otca, sta-
rého a prastarého otca a príbuzného

Jána KREJČIHO z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú

manželka, syn a dcéra s rodinami 
a ostatní príbuzní

...
„Mamička, odišla si bez rozlúčky tíško a navždy, v srdciach 
len smútok, na duši jazvy. Nič nenahradí tvoj úprimný 
smiech, chýbaš nám denne dlhých desať liet. Chýba nám 
tvoj hlas, nežné pohladenie, spomienka na teba nikdy ne-
vybledne. Tam v raji nebeskom pokoj večný máš, si našim 
anjelom, na zemi  strážiš nás.“
Dňa  24.novembra 2011 si pripomíname smutné 10. vý-
ročie náhleho úmrtia našej milovanej maminky, starej a 
prastarej mamy

Kataríny STEINSDORFEROVEJ, 
rod. Szarvasovej (*8.5.1934)

S láskou a vďakou spomínajú
deti Svetozár, Tatiana, Katarína,

Miroslav, Alica a Ivan
s rodinami, dvanásť vnúčat

a sedem pravnúčat.
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Inzertná služba

Spomienky

Poďakovanie

Pozývame vás

   V klubovni Základnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska sa od 7. do 11. no-
vembra uskutočnila výstava 
šestnástich vystavovateľov. 

Päť kilo jablko stojí päť euro
alebo päť eur?

   Ak by ste začuli vetu: „Kúpil som päť 
kilo jablko“, určite by ste sa pousmiali a snažili sa dotyčné-
ho opraviť, že „kúpil päť kilo jabĺk“. Málokoho by však vyto-
čilo, že „tých päť kilo jabĺk stálo päť euro“. 
   Názov jednotného platidla v členských štátoch Európ-
skej únie používame už niekoľko rokov, frekventovanejšie 
od vstupu do Európskej únie. Od zavedenia eura na Slo-
vensku uplynú onedlho tri roky. Slovo euro bolo kodifiko-
vané do slovenčiny, čo znamená, že sa má skloňovať ako 
podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlás-
ku o, a tak ho skloňujeme podľa vzoru mesto.
   Čo z uvedeného vyplýva?, že tých päť kilo jabĺk stálo päť 
eur. Ak budeme platiť 555 bude to eur a ak jedno, bude to 
euro.                                                                                Ok

Od 14. novembra nastala 
zmena v ordinačných hodi-
nách v Neštátnom zdravot-
níckom zariadení Železiarní 
Podbrezová – v Ambulan-
cii fyziatrie, balneológie, lie-
čebnej rehabilitácie a aku-
punktúry bude lekár ordino-
vať pravidelne v pondelok od 
13. do 18. hodiny.

Ponúkam hudobnú produkciu so širokým výberom pesničiek na svadby, 

oslavy, koncoročné posedenia. Zabaviť sa môžete aj pri karaoke show.

Kontakt: 0918 102 353

...

Bezpečnostné dvere SHERLOCK teraz so zľavou až 170,- €, vložka Mul-

tilock za 1,- cent a kovanie za 19,- €. Garážové brány HÖRMANN už za 

375,- €. Plastové okná a dvere NOVES so zľavou až 40 %. DIANN, s.r.o., Ná-

mestie gen. M. R. Štefánika 20/15, Brezno, 048/611 50 93.

   Slovenský Červený kríž aj v tomto roku pokračoval v ak-
cii Študentská kvapka krvi, ktorej 17. ročník trval päť týždňov a 
dnes sa skončil. Kampaň bola zameraná na oslovovanie dar-
cov krvi – hlavne z radov študentov a mladých ľudí a niesla sa 
v znamení hesla Čas na život! Aj preto veľa odberov prebieha-
lo v stredných a vysokých školách. 
   Táto humanitárna akcia oslovila aj študentov našich súkrom-
ných škôl. Odber sa uskutočnil 14. novembra a prihlásilo sa 31 
potenciálnych darcov, z ktorých splnili podmienky 24.

Na slovíčko

Pozor
zmena!

Výstava šikovných rúk
Niekoľko stoviek návštevníkov 
si prezrelo výstavu vyšívaných 
obrazov a prestieraní, rôznych 
kožených výrobkov, či obra-
zov a bižutérie z tohto ma-

teriálu, s technikou maľova-
nia na skle aj kove, či netra-
dične – na dreve maľovaný-
mi pozdravmi a závesnou de-
koráciou. Vystavované pred-
mety nás presvedčili o tom, 
že sklenené fľaše, či hliníko-
vé obaly, ktoré v dnešnej dobe 
po použití putujú do kontajne-
rov, sa v šikovných rukách 
premieňajú na dekoratívne 
bytové doplnky. Nechýbali fo-
tografické zábery Podbrezo-
vej a zbierka krbových dreve-
ných dúchadiel. Témou olejo-
malieb a obrazov boli portréty, 
krajinky, zátišia..., upútali však 
i vystavované predmety troji-
ce zberateľov. V závere vý-

stavy nás očarila dokonalosť 
polomských krojov, prevede-
ných v miniatúre.

(vk)

Foto: I. Kardhordová

Foto: A. Nociarová
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*Mestský športový klub Brezno 
organizuje desaťhodinový kurz 
plávania pre deti v krytej plavár-
ni na Mazorníkove, každý pon-
delok a piatok od 18. do 19. hod. 
Podmienkou otvorenia kurzu je 
minimálne šesť detí. Svoje dieťa 
môžete prihlásiť do 30. novembra 
2011 na adresu zuzana.luptako-
vammsk@brezno.sk

*Korčuľovanie v Aréne v Brezne 
pre verejnosť v dňoch:
19. novembra (od 14. – 16. hod.), 
20. novembra (od 15,45 - 17,45 
hod.), 26. novembra (od 14. – 16. 
hod.), 27. novembra (od 16,45 – 
18,45 hod.)

Ôsme kolo kolkárskych súťaží pri-
nieslo nové zápisy do historických 
výsledkových tabuliek. Tím Pod-
brezovej doma vytvoril nový slo-
venský rekord družstiev s hodno-
tou 3939 bodov. Výsledok je záro-
veň tretím najlepším svetovým výko-
nom družstva. O úspech sa postara-
li Ivan Čech, Vilmoš Zavarko, Rado-
slav Foltín, Milan Tomka, Jovan Ća-
lić a Ondrej Kyselica (prvenstvo vo 
svetových tabuľkách drží reprezentá-
cia Srbska, ktorá je držiteľom sveto-
vého rekordu výkonom 3969). Druž-
stvo Vrútok si zo zápasu odnieslo ne-
populárneho kanára 8:0. B družstvo 
v domácom prostredí ľahko zdolalo  
Košice 7:1 a udržalo si druhú priečku 
priebežnej Extraligovej tabuľky. O ví-
ťazstve C družstva 5:3 rozhodol Pa-
vol Paulečko predposledným deviat-

SLOVENSKÝ REKORD
kovým hodom, svojho súpera zdolal 
o jediný bod (571:570) a získal roz-
hodujúci piaty bod pre náš tím. Zá-
kladný kameň víťazstva však položi-
li Tomáš Dziad osobným rekordom 
618 bodov a Tomáš Herich s vý-
sledkom 600 bodov. Víťazstvo potvr-
dilo prvé miesto v priebežnej tabuľ-
ke. Aj tabuľku jednotlivcov ovládajú 
hráči Podbrezovej. V Extralige kraľu-
je  Zavarko, 2. miesto patrí Čechovi. 
V prvej tridsiatke hráčov je dvanásť 
z KO ŽP Šport, a.s.: 4. Ćalić, 5. Ky-
selica, 7. Pašiak, 8. Tomka, 9. Vado-
vič, 10. Kuna, 11. Foltín, 24. Figura 
a 30. Kürty. V 1. lige jednotlivcov je 
na 3. mieste Ľuboš Svitek a 4. Diad. 
Najlepším hráčom 8. kola Extraligy 

sa stal Ivan Čech (689). Ďalší hráči, 
ktorí si vybojovali umiestnenie v TOP 
6  -  Vilmoš Zavarko (686), Radoslav 
Foltín (666), Milan Tomka (637), To-
máš Pašiak (635), Jovan Ćalić (632) 
a Radoslav Kürty (632). Cez 600 bo-
dovú hranicu sa dostali Ondrej Kyse-
lica (629) a Vadovič (604). Najlep-
ší výsledok v 1. lige východ dosia-
hol Tomáš Dziad (618), druhý najlep-
ší výsledok kola dosiahol Tomáš He-
rich (600).
Priebežné postavenie v tabuľke:  Ex-
traliga muži A – 1. miesto, muži B – 
2. miesto, Extraliga ženy – 5. miesto, 
1. liga východ - muži C – 1. miesto.

Extraliga muži 8. kolo 
ŽP A – Lokomotíva Vrútky 8:0 

3939:3499
Zostava a body: I. Čech 689, O. 
Kyselica 629, M. Tomka 637, R. 
Foltín 666, V. Zavarko 686, J. Ća-
lić 632.

ŽP B – PKŠ Košice 7:1 
3667:3336

Zostava a body: B. Vadovič 604, 
T. Dilský 599, E. Kuna 598, Ľ. Fi-
gura 599, T. Pašiak 635, R. Kür-
ty 632.

1. liga 8. kolo 
ŽP C – Hesta Prešov 5:3 

3499:3416  
Zostava a body: Ľ. Svitek 570, T. 
Herich 600, T. Dziad 618, P. Pauleč-
ko 571, J. Petráš 565, J. Kriváň 575.

(kys)

Tomáš Pašiak vytvoril v 7. kole na 
domácej dráhe č. 6 nový rekord (190 
bodov).                    Foto: B. Vadovič

Odovzdávanie cien predsedu Bansko-
bystrického samosprávneho kraja - Vla-
dimíra Maňku – za prínos nielen pre 
kraj, ale i celé Slovensko sa uskutočnilo 
11. novembra v divadle J. G. Tajovské-
ho vo Zvolene. Medzi ocenenými bol i 
bývalý člen Oddielu bežeckého lyžova-
nia a biatlonu ŽP Šport, a.s. a bývalý 
študent našej súkromnej školy, momen-
tálne pôsobiaci ako reprezentant SR 
v biatlone vo VŠC Dukla Banská Bys-
trica - Matej Kazár, ktorý si prevzal oce-
nenie  za vynikajúce športové výsledky 
a reprezentáciu BBSK.                    (mk)

   V mierne pozmenenej zostave, keď 
z dôvodu červených kariet chýbali 
Greško a Čekovský, sme nastúpili na 
domáci zápas proti Petržalke. Zápas 
pre nás nezačal dobre, keď už v 14. 
minúte musel ihrisko predčasne opus-
tiť Minčic po druhej žltej karte, z kto-
rej navyše rezultoval aj pokutový kop 
(0:1). Našťastie sme na vedúci gól Pe-
tržalky veľmi rýchlo našli odpoveď, keď 
o päť minút na to vyrovnal Tubonemi, 
ktorý dorazil do siete prudkú Harvilko-
vu strelu. V druhom polčase sa šance 
striedali na obidvoch stranách. V 70. 
minúte sa červenalo aj v družstve Pe-
tržalky a tak sa sily na ihrisku vyrov-
nali. Podbrezovčania zatlačili súpera 
na jeho polovicu a ich snaha o víťazný 

  V priebehu posledných dvoch týždňov 
štartovali podbrezovskí cyklisti na pia-
tich podujatiach Slovenského pohára 
a v Českom pohári v cyklokrose:
- 29. a  30. októbra v Považskej Bystrici 
obsadili - v ktg. žiaci bol 4. T. Kapajčík, 
6. S. Kujan, 7. M. Turošík, 9. D. Rajčok, 
v ktg. kadeti zvíťazil P. Kvietok, 6. bol 
D. Mihalíček, 9.  M. Havetta, z juniorov 
skončil 7. I. Schwarcbacher, 6. bol M. 
Donoval, 5. S. Čanecký a 3. Š. Vozár, 
v ktg. žien obsadila 2. miesto T. Med-
veďová. V nedeľu v ktg. žiakov bol 4. T. 
Kapajčík, 6. M. Turošík, 7. S. Kujan, 9. 
D. Rajčok, z kadetov bol 2. P. Kvietok, 
6. D. Mihalíček, 10. M. Havetta, druhé 
miesto v ktg. juniorov si vybojoval Š. 
Vozár, 3. bol S. Čanecký, 5. I. Schwarc-
bacher a 7. M. Donoval. T. Medveďová 
v kategórii žien skončila druhá,
- 5. - 6. novembra sa uskutočnilo 8. a 9. 
kolo SP v cyklokrose v Spišskej No-
vej Vsi, kde sa našim cyklistom darilo. 
V sobotu si v žiackej kategórii Tomáš 
Kapajčík vyjazdil 3. miesto, 4. bol Sla-
vomír Kujan, 7. Daniel Rajčok. V kate-
górii kadetov prišiel Marcel Havetta do 
cieľa na 7. mieste,  Daniel Mihaliček  na 
6. mieste a zvíťazil Pavol Kvietok. Víťa-
zom juniorskej kategórie bol Šimon Vo-
zár, 4. miesto obsadil Sebastián Ča-
necký, Ivan Schwarcbacher bol 5., Mi-
chal Donoval 6. V kateg. žien zvíťazi-
la Tereza Medveďová. V nedeľu si Te-
reza Medveďová a junior Šimon Vozár 
zopakovali prvenstvá, Ivan Schwarcba-
cher bol 2., kadet Pavol Kvietok obsadil 
2. miesto, 6. Daniel Mihaliček, 7. Marcel 

   V Bobrovci sa 5. novembra členovia Oddielu bežeckého lyžo-
vania a biatlonu ŽP Šport, a.s., zúčastnili 28. ročníka behu do vr-
chu „Choď ako môžeš“. Trať pre všetky kategórie merala 3 700 
metrov. Na štart v kameňolome Bobrovec sa postavilo a do cieľa  
pri Chate pod Náružím - Červenec prišlo 160 pretekárov. Pre-
teky boli posledným testom pripravenosti našich biatlonistov na 
nasledujúcu zimnú sezónu.
Výsledky v jednotlivých kategóriách: 
žiaci (r. 1997 a mladší): 10. Tomáš Longauer, 11. Dušan Peť-
ko, 16. Viktor Papaj,
žiačky (r. 1997 a mladšie): 5. Zuzana Longauerová, 6. Ka-
rin Kazárová, 
juniori (r. 1992 a mladší): 7. Filip Kramla (Súkromné gymná-
zium ŽP), 10. Martin  Kupec, 16. Peter Seifert, 
ženy nad 35 rokov: 4. Viera Kubacká,
muži (41 – 50 r.): 3. Ľubomír Juroš, 
muži (51 – 60 r.): 15. Marian Kazár.

(mk)

na II. ligu
ŽP - MFK Zemplín Michalovce

19. novembra o 13. hodine na FŠ Podbrezová

na halový turnaj staršieho a mladšieho dorastu
Memoriál Jozefa Nemca

25. novembra do Športovej haly v Badíne

na halovú sezónu mládeže SFZ
starších žiakov 26. novembra do Martina
mladších žiakov 26. novembra do Badína

na halový turnaj o Pohár primátora L. Mikuláša
v ktg. starších a mladších dorastencov 

3. decembra do L. Mikuláša 

na Extraligu mužov
Sučany - ŽP A

19. novembra o 16.30 hod. do Domu športu ŽP

Sládkovičovo - ŽP B
20. novembra o 10. hod. do Domu športu ŽP

ŽP A – Košice
27. novembra o 12. hod. do Domu športu ŽP

ŽP B – Modranka
27. novembra 14.30 hod. do Domu športu ŽP

na Extraligu žien
ŽP - Trenčín

19. 11. 2011 o 15. hod. do Domu športu ŽP

na 1. ligu
Jelšava - ŽP

19. novembra o 10,00 hod. do Domu športu ŽP

na Dorasteneckú ligu:
Veľký Šariš - ŽP

20. novembra o 10. hod. do Domu športu ŽP

na Ligu majstrov 2012
ŽP Podbrezová - Selongey (Francúzsko)
26. novembra o 13. hod. do Domu športu ŽP

na Slovenský pohár v cyklokrose
11. kolo 

19. novembra do Trenčína
12. kolo 

20. novembra do Trnavy

Cena pre
Mateja Kazára

Plný bodový zisk
gól bola korunovaná Noskom, ktorý zo 
skrumáže v 90. minúte upravil koneč-
né skóre 2:1. 
   V 17. kole Podbrezovčania vy-
cestovali na zápas do Lučenca s 
cieľom priniesť si tri body, čo od 
začiatku stretnutia aj potvrdzova-
li svojou hrou. V prvom polčase bolo 
niekoľko gólových šancí na obidvoch 
stranách, ktoré v 42. min. vyústili v gól 
domácich, keď nekrytý Beňo prekonal 
Hanáka. Do druhého polčasu naši na-
stúpili aktívnejšie a v 52. minúte Nosko 
vyrovnal. V 66. minúte využil Tubo-
nemi chybu domácej obrany, obišiel 

brankára Michalíka a vsietil druhý gól 
nášho tímu. Domáci museli otvoriť hru, 
čo prinieslo množstvo šancí na poiste-

nie výsledku. V 71. min. Snitka vy-
strelil tesne nad, v 83. min. sa pre-
sadzoval Harvilko, ktorý tesne mi-
nul Michalíkovu bránku, Gemzic-

kého strelu vykopol z prázdnej brány 
Mižík. V nadstavovanom čase neuspeli 
Kozička a Cmarko, no aj napriek tomu 
si naši z Lučenca doviezli tri body a po 
17. kole sú v priebežnej tabuľke na 
druhom mieste (so ziskom 32 bodov) 
za vedúcou Myjavou, od ktorej nás delí 
sedem bodov.                                (mj) 

„Choď ako môžeš“

Oznamy

Cyklisti úspešní doma, ale i v zahraničí
Havetta. V ktg. žiakov bol tretí Tomáš 
Kapajčík, 4. Matúš Turošík, 5. Slavomír 
Kujan a 7. Daniel Rajčok,
- 12. novembra absolvovali naši cyklisti 
Český pohár v cyklokrose TOI TOI CUP 
v Lounech, kde sa najlepšie darilo Tere-
ze Medveďovej, skončila v ktg. kadetiek 
tretia. Pavol Kvietok v ktg. žiakov bol 
16. a junior Šimon Vozár 20.,
- v 10. kole Slovenského pohára 13. no-
vembra v Krupine opäť bodovala Tere-
za Medveďová, ktorá zvíťazila, Pavol 
Kvietok v ktg. žiakov obsadil 3. miesto, 
4. bol Tomáš Kapajčík a 5. Daniel Raj-
čok. Junior Šimon Vozár prišiel do cie-
ľa tretí.

(pm) 


