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1 2 3 4 5 6ŽĎAS má 
60 rokov

Z výsledkov 
Zaninoni

V Transmese
po polroku

S Pavlom 
Purdekom

Áčko 
zatiaľ prvé

O súťaži 
medzi zmenami

Pozývame vás na domáci zápas s MFK Dolný Kubín - 13. augusta o 16.30 hod.

S Ing. Vladimírom Sotákom, predsedom predstavenstva

Na prahu osláv 60. výročia spoločnosti ŽĎAS
V týchto dňoch sa v spoloč-
nosti ŽP GROUP – ŽĎAS, a.s., 
pripravujú na oslavy 60. výro-
čia začatia výroby. Už desať 
rokov ich existencie sa spája 
so spoločenstvom ŽP GROUP. 
Ako sa za toto 
obdobie naplnili 
vaše predstavy 
o úlohe, postave-
ní a rozvoji ŽĎAS, 
a.s., v spoločen-
stve ŽP GROUP?
  - Železiarne Pod-
brezová sú spo-
ločnosťou, ktorá 
v uplynulom roku 
oslávila 170. výro-
čie svojej existencie. Vznikala eš-
te v časoch Rakúsko – Uhorska, 
a tak prešla zložitým vývojom. 
Vždy si však zachovala tvár vý-
robnej fabriky a dnes patrí me-
dzi piliere slovenskej ekonomiky. 
Garantuje vysokú kvalitu svojej 
produkcie, kvalitný servis, per-

fektnú spoluprácu s dodávateľmi 
i odberateľmi a disponuje veľmi 
vyspelým pracovným kolektívom, 
ktorého kvalita neustále rastie. 
Železiarne Podbrezová sú nepo-
chybne vzorom pre väčšinu prie-

myselných firiem 
na Slovensku, ale 
i v Čechách.
  V čase, keď sme 
s a  r o z h o d o v a l i 
o kúpe spoločnosti 
ŽĎAS, vedeli sme, 
že firma má dobrý 
výrobný program 
a spoliehali sme sa 
na to, že má veľmi 
kvalitný pracovný 

kolektív. Boli sme si vedomí, že 
vďaka svojim odborným skúse-
nostiam dokážeme tejto spo-
ločnosti pomôcť. Pamätníci iste 
vedia, že vďaka rôznym turbulen-
ciám tej doby mohla spoločnosť 
skončiť aj tak, že by dnes už o nej 
nebolo ani pamiatky. Ak bol niekto 

za tento stav zodpovedný, boli 
to akcionári a štatutárne orgány, 
ktoré v spoločnosti pôsobili. Spra-
vidla totiž výsledky spoločnosti 
korešpondujú so správaním sa jej 
predstavenstva, resp. s pravidla-
mi, ktoré nastaví jej majiteľ. 
  My sme do ŽĎAS-u neprišli, 
aby sme ho rozpredali. Našim 
zámerom bolo zachovať výrobný 
program a pomôcť túto fabriku 
vrátiť späť do čias jej prosperity.
  Odvtedy, ako sú Železiarne 
Podbrezová hlavným akcionárom 
tejto spoločnosti, naše predstavy 
a očakávania plní. Nesmieme 
však zabúdať, že treba myslieť aj 
na to, ako prosperitu firmy zabez-
pečiť aj do budúcnosti. 
Akú perspektívu ďalšieho roz-
voja a smerovania v českom 
a svetovom ekonomickom pro-
stredí pre ŽDAS vidíte? 
  - Úspešnosť spoločnosti v bu-
dúcnosti závisí od kvality jej pro-

  „Cieľom auditu bolo preveriť 
funkčnosť SEM v prevádzkar-
ňach valcovňa bezšvíkových rúr, 
doprava, centrálna údržba, ener-
getika a v odbore riadenia kvality, 
odbore technického dozoru, od-
bore zásobovania,“ povedala Ing. 
Jolana Lazúrová, vedúca audí-
torskej skupiny. „Úvodom auditu 
bola obhliadka spoločnosti a pre-
verenie odstránenia nedostatkov 
vyplývajúce zo záverov ostatného 
auditu. Audit prebehol podľa plá-
novaného programu, bez akých-
koľvek problémov. Identifikova-

Dohľadový audit SEM
funkčnosť systému potvrdená
V dňoch 2. - 3. augusta 2011 sa uskutočnil dohľadový audit 
systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) v našej 
spoločnosti. Audit realizovala audítorská skupina v zložení: Ing. 
Jolana Lazúrová, SGS Slovakia, s.r.o., Ing. Pavel Faško, vedúci 
odboru technického dozoru ŽP a.s. a Ing. Igor Veverka, vedúci 
oddelenia životného prostredia.

né boli iba dve odporúčania pre 
vylepšenie, nezistili sme žiadne 
nedostatky, ktoré by ohrozovali 
funkčnosť SEM vo vašej spo-
ločnosti. Naopak, SEM funguje 
v Železiarňach Podbrezová na 
vysoko profesionálnej úrovni a ja 
som veľmi spokojná. Včerajšie 
rokovanie na najvyššej úrovni ma 
opäť presvedčilo o tom, že ve-
denie tejto spoločnosti má veľký 
záujem na dodržiavaní pravidiel 
vyplývajúcich zo SEM a vidieť, 
že mu záleží na tom, aby bol do-
držiavaný na všetkých úrovniach 

Vo výrobe prebieha 
súťaž medzi zmenami 

  V súlade so Systémom mana-
žérstva kvality bola na základe 
rozhodnutia riaditeľskej rady ŽP 
a.s. zavedená súťaž medzi pra-
covnými zmenami. Do súťaže sú 
zapojení zamestnanci kategórie „R“ 
- výrobných prevádzkarní oceliareň, 
valcovňa bezšvíkových rúr, dru-
hovýroba a ťaháreň rúr, z obsluž-
ných centrálna údržba, doprava, 
energetika a odbor riadenia kvality. 
Pri rozbiehaní súťaže boli snahy 
o vytvorenie spoločných kritérií, 
čo však vzhľadom na rôznorodosť 
jednotlivých pracovných činnos-
tí a následnú neobjektívnosť vy-
hodnocovania nebolo prijaté a boli 
stanovené okruhy ukazovateľov so 
zameraním na:
a) kvalitu,
b) na výsledky hospodárenia pre-
vádzkarne,
c) dodržiavanie bezpečnosti pri 
práci,
d) vývoj počtu reklamácií.
  Na základe určenia súťažných kri-
térií v jednotlivých prevádzkarňach 

Už rastú...

Ing. Jolana Lazúrová preškoľovala aj interných audítorov SEM.  F: O. Kleinová

Zamestnanci medzioperačného delenia, výroby 1, ťahárne rúr 
sú tiež zapojení do súťaže. F: Ing. V. Kortán

a útvaroch bol vypracovaný Pokyn 
177/2011, ktorý popisuje individu-
álne súťažné kritériá, stanovuje 
zodpovednosť za vyhodnocovanie 
a zverejňovanie výsledkov.
  V zmysle uvedeného pokynu sú 
mesačné a štvrťročné vyhodnotenia 
zverejňované na vývesných tabu-
liach. Motiváciou pre súťažiacich je 
finančná odmena. Podľa predpisu 
č. 1/Ppam/2011 je výška odmeny 
pre zamestnancov víťaznej pra-
covnej zmeny stanovená 10 eur na 
zamestnanca štvrťročne. V kompe-
tencii vedúceho prevádzkarne je na 
základe návrhu priameho nadriade-
ného výšku odmeny upraviť. Cel-
kový objem mzdových prostriedkov 
pre víťaznú zmenu však nesmie byť 
prekročený.
  Po uzavretí roka 2011 a celkovom 
zhodnotení prínosov zo súťaže 
budú pravidlá aktualizované tak, 
aby sa ďalej posilňoval motivačný 
faktor a pracujeme aj na inovácii vi-
zualizácie výsledkov súťaže medzi 
zmenami. P. Pekár, Ppam

(Pokračovanie na str. 3)

riadenia spoločnosti. Ďakujem 
vedeniu akciovej spoločnosti 
ako aj všetkým zainteresovaným 
pracovníkom, ktorí boli ústretoví 
počas auditu,“ konštatovala Ing. 
Jolana Lazúrová.
  V stredu (3. augusta) sa usku-
točnilo preškolenie interných 
audítorov SEM. „Cieľom škole-
nia,“ ako nám povedala vedúca 
audítorka „...je nielen analýza 
poznatkov z priebehu dohľadové-
ho auditu, ale aj oboznámenie sa 
s aktualitami, týkajúcimi sa zmien 
v legislatíve, prípadne inými dôle-
žitými informáciami, týkajúcimi sa 
uvedenej problematiky.“ 
  Na záver auditu bola certifikač-
nou spoločnosťou SGS Slovakia, 
s.r.o., potvrdená funkčnosť sys-
tému riadenia spoločnosti podľa 
ISO 14001: 2004, a tým pádom aj 
platnosť schváleného certifikátu 
pre ŽP a.s. 

O. Kleinová
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Medzinárodné postavenie sku-
piny ŽP GROUP v oblasti vý-
roby a predaja presných, za 
studena ťahaných oceľových 
rúr upevňuje španielska spo-
ločnosť Transmesa.  Informácie 
nám poskytol Ing. 
Tomáš Bevilaqua, 
as is tent  gene-
rálneho riaditeľa 
spoločnosti:
Ako  hodnot í te 
uplynulý polrok 
v spoločnosti?
   - Výsledky do-
siahnuté za prvý 
polrok roku 2011 
p r e k o n a l i  n a š e 
očakávania. Po krízovom roku 
2009 a po stabilizačnom roku 
2010 sme začali opäť naplno vy-
rábať v oboch našich výrobných 
prevádzkarňach. Za prvý polrok 
sme vyrobili 4167 ton presných 
bezšvíkových rúr, čo predstavuje 
11 984 721 metrov. V porovnaní 

Celkové tržby budú pravdepodobne vyššie ako v roku 2008

Výsledky prekonali očakávania
s plánom je to podkročenie o 3 
percentá v tonách, avšak prekro-
čenie o 13 percent v metroch, čo 
je spôsobené zmenou vyrábaného 
sortimentu smerom k menším roz-
merom rúr. V oblasti predaja sme 

takisto zaznamenali 
výrazné prekroče-
nie cieľov stanove-
ných v obchodnom 
pláne spoločnosti 
na rok 2011. Tržby 
dosiahnuté za prvý 
polrok boli na úrovni 
17,15 miliónov eur, 
čo predstavuje 16 
percentné prekro-
čenie plánu. Z toho 

podiel predaja vlastných výrobkov 
dosiahol 15,2 mil. eur, o 18 per-
cent viac v porovnaní s plánom.
Aký je podiel predaja tovaru 
zo Železiarní Podbrezová na 
celkových tržbách spoločnosti?
   - Spoločnosť Transmesa rov-
nako zabezpečuje predaj pod-

brezovských výrobkov, hlavne 
valcovaných bezšvíkových rúr 
a presných bezšvíkových rúr. 
Za prvý polrok 2011 sme predali 
výrobky ŽP v hodnote 1,8 mil. 
eur, čo predstavuje 10 percent-
ný podiel na celkových tržbách 
spoločnosti.
Možno konštatovať, že ste sa 
dostali na úroveň predkrízové-
ho obdobia?
   - Doteraz najlepším rokom 
v histórii pre Transmesu z po-
hľadu tržieb, ako aj z pohľadu 
vyrobených objemov, bol rok 
2008. Od tohto roku sa usku-
točnilo  v Transmese niekoľko 
významných zmien, ktoré súviseli 
už so spomínanou krízou, ako aj 
so začlenením Transmesy do ŽP 
Group. Vďaka týmto zmenám 
je pomerne tažké porovnať ro-

ky 2008 a 2011, ale skúsme to. 
Celkové tržby za rok 2011 budú 
s vysokou pravdepodobnosťou 
vyššie ako v roku 2008, a to 
najmä vďaka predaju podbre-
zovských výrobkov. Čo sa týka 
vyrobených objemov, z pohľadu 
metrov budeme atakovať „re-
kord“ z roku 2008 a to 22 mil. 
metrov. V tonách to bude približ-
ne o 15-20  percent menej. Tento 
rozdiel je spôsobený zmenou 
výrobného sortimentu smerom 
k menším rozmerom s vyššou 
pridanou hodnotou. Za zmien-
ku stojí aj fakt, že v roku 2011 
je stav zamestnancov v Trans-
mese o 15 percent nižší ako v 
roku 2008. V každom prípade 
už teraz vieme, že rok 2011 bude 
z pohľadu ziskovosti najlepším 
v histórii Transmesy.

Ako sa javia nasledujúce me-
siace?
   - Situácia v zákazkách do konca 
tohto roku sa ukazuje pomerne 
stabilná. V našom hlavnom výrob-
nom sortimente – presné bezšví-
kové rúry s OD 3,5 - 16 milimetrov 
momentálne prijímame zákazky 
s termínom dodania v roku 2012, 
lebo celý rok 2011 je už naplnený. 
Očakávame, že aj v ostatnom 
sortimente sa podarí nášmu ob-
chodnému oddeleniu zabezpečiť 
požadovaný objem zákaziek.
   Z ostatných úloh na rok 2011 je 
pre nás kľúčové sústrediť sa na 
dokončenie investičných akcií, za-
čatých v tomto roku, vďaka ktorým 
budeme v budúcom roku schopní 
zvýšiť podiel výroby a predaja 
„malých rúr“. 

Zhovárala sa O. Kleinová

V predchádzajúcom čísle Pod-
brezovana ste sa dočítali o lie-
čebno - rehabilitačnom progra-
me BENEFIT Kúpeľov Sliač, 
ktorý je určený aj pre všetkých 
zamestnancov Železiarní Pod-
brezová a rodinných prísluš-
níkov. 
Prečo by sa mal klient  rozhod-
núť práve pre pobyt v Kúpeľoch 
Sliač?
   - Naše kúpele sú určené pre 
ľudí, ktorí sa chcú starať o svoje 
zdravie a nelietajú v oblakoch 
luxusných hotelov. Svojim po-
slaním a prírodnými zdrojmi sú 
predurčené nielen na liečbu kar-
diovaskulárnych ochorení, pohy-
bového aparátu, onkologických 
ochorení a ženských ochorení, 
ale aj na preventívnu regeneráciu 
telesných a duševných síl. Ich uni-

S vedúcim obchodu a marketingu Kúpeľov Sliač Norbertom Longauerom: 

Kúpeľný pobyt prístupný pre každého
kátne liečivé prame-
ne prinavrátili zdravie 
uprostred prekrásnej 
a neopakovate ľnej 
prírodnej scenérie ti-
síckam klientov. Máme 
za sebou ťažšie ob-
dobie poznamenané 
legislatívou a súdnym 
sporom, ktorý kúpele 
na isté obdobie pa-
ralyzoval a verejnosť 
žila v tom, že  slúžia výlučne pre 
potreby zdravotných poisťovní.  
Nie je to pravda. Staviame na po-
žiadavkách doby. Z minulosti sme 
prevzali to najlepšie, vylepšili sme 
čo vylepšiť bolo treba a snažíme 
sa prispôsobovať sa dnešnému 
trendu.  
Priblížite nám program BENE-
FIT, ktorý ponúkate aj zamest-
nancom našej spoločnosti?
   - Hektická doba vyžaduje skrá-
tené pobyty smerované na rege-
neráciu pracovných síl. Našim 
zámerom bolo  podporiť sociál-
ny program veľkých spoločnos-
tí v blízkom aj širšom regióne. 
Základnou filozofiou programu 

BENEFIT bolo 
vytvoriť cenové 
podmienky, aby 
si ho mohol do-
vol iť  skutočne 
každý. Záujem-
ca má možnosť 
vybrať si skráte-
ný či predĺžený 
pobyt.  
Č o  v  t o m t o 
programe klien-

tovi ponúkate?
   - Okrem balneorehabilitačného 
programu postaveného na liečeb-
no kúpeľných procedúrach ponú-
kame kvalitné ubytovanie a zdravý 
stravovací program v kúpeľnom 
hoteli Palace, ale aj pokojné pros-
tredie v zázemí krásnych parkov, 
športové, spoločenské a kultúrne 
vyžitie. V kúpeľoch Sliač posky-
tujeme viac ako 55 liečebných 
procedúr. Základom sú liečebné 

procedúry využívajúce termálne 
minerálne liečivé vody a prírodný 
žriedlový plyn.
Pripomíname, že o kúpeľnom 
pobyte BENEFIT sa dočítate aj 
na internetovej stránke www. 
zelpo.sk, v internetovej forme 
Podbrezovana, ale aj na násten-
kách vašich pracovísk, prípad-
ne vám informáciu poskytne M. 
Šuhajdová na tel. č. 2912.

O. Kleinová

Závod v Sant Ramone (TAP)



dzinárodného strojárskeho veľtrhu 
v Brne. A práve schopnosti jeho 
konštruktérov a vývojárov boli na 
veľtrhu oceňované ziskom zlatých 
medailí. Zatiaľ čo prvá bola firme 
odovzdaná v roku 1966 - za vrete-
nový lis LVH 1000, poslednú – 21. 
zlatú medailu – získali v roku 2009 
za exponát Hydraulické nožnice 
na šrot CNS 700 SM.
  Rok 1975 bol inžiniersky vý-
znamným z pohľadu zavedenia 
strojného programovania NC stro-
jov a otvorením prevádzky stred-
nej profilovej trate 450 v Novo-
kuznecku, s plánovanou produk-
ciou 1 milión ton vývalkov za rok. 
O štyri roky neskôr bol vyrobený 
prvý postupový automat radu TP, 
ktorý odštartoval výrobu celého 
nového radu tvárniacich strojov. 
Pre zaujímavosť uvádzam, že 
celkovo bolo vyrobených 17 kusov 
postupových automatov.
  V roku 1981 sa začalo s výrobou 
v najmodernejšej valcovni profilov 
v Českej republike - Novej huty 
v Ostrave, aby v oblasti zariadení 
valcovní vyvrcholila produkcia 
v tomto odbore v roku 1990 – 
začatím montáže valcovne SPT 
500 v indickom Visakhapatnamu. 
ŽĎAS v roku 1985 v oblasti tech-
nického vývoja podstatne predbe-
hol svoju dobu - v konštrukcii a vý-
robe tvárniaceho centra na výrobu 
tvaroviek. Táto nová, progresívna 
technológia tvárnenia v elastic-
kom prostredí je dnes rozšírená 
po celom svete.
  V oblasti metalurgie bola v roku 
2009 vyrobená 3 - miliónta tona 
ocele, a tak je dnes možné bez 
nadsadenia povedať, že meta-
lurgia a.s. ŽĎAS patrí k najmo-
dernejším prevádzkarňam svojho 
druhu v Európe. Samozrejme, že 
by sa dal nájsť dlhý rad rovnako 
významných projektov a termínov, 
otvorenia výroby či uvedenia za-
riadení do prevádzky, ale uvedené 
príklady slúžia iba k tomu, aby 
pripomenuli významný a neza-
nedbateľný podiel konštruktérov, 
vývojových pracovníkov a tech-
nikov na celom procese, ako aj 
na minulej i súčasnej prosperite 
najvýznamnejšieho strojárskeho 
závodu na Vysočine.

Stanislav Růžička
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  Mesto Žďár nad Sázavou malo 
v predvojnovom období okolo tri-
tisíc obyvateľov, ktorí – rovnako 
ako celý chudobný kraj na Vysoči-
ne – potrebovali určitú priemysel-
nú injekciu, ktorá by zabezpečila 
obyvateľom pracovné a životné 
podmienky a možnosť využiť po-
sledný potenciál, ktorý v sebe 
tradícia výroby železa zanechala.
  V druhej polovici roka 1947 bol 
prerokovaný štátny plán priemy-
selnej obnovy a rozvoja Českoslo-
venska, ktorého jedným z bodov 
bolo i premiestnenie vtedajšej 
zlievárne a strojárne Storek-Urks 
z Brna do inej lokality. Postupne 
bol tento projekt konkretizovaný 
a pozornosť sa sústredila na tri 
základne zdroje – vodu, elektrinu 
a blízkosť železnice. Uvedenými 
zdrojmi disponovala oblasť Žďá-
ru nad Sázavou. Bolo by veľmi 
zjednodušené tvrdiť, že dané pod-
mienky stačili k rozhodnutiu o vy-
budovaní veľkého podniku, avšak 
iste patrili k prvotným podnetom.
  S výstavbou závodu, s prvým 
názvom Slévárny a strojírny Bo-
humíra Šmerala, sa začalo 1. 
decembra 1947. Vplyvom doby 
ju začala brigáda učiteľov, ktorí 
kopali základy pre pätky nosníkov 
dnešnej haly 9. Toto pionierske 
nadšenie bolo len sprievodným 
javom výstavby, hlavné slovo pri 
jej realizácii mali samozrejme 
odborníci. Investorom nového 
závodu sa stal vtedajší národný 
podnik SBSS s prvým podniko-
vým riaditeľom Karlem Antoníč-
kem. Akonáhle sa začalo s rea-
lizáciou investičných akcií, bolo 
zriadené samostatné pracovisko 
- v historicky zaujímavom dátume 
28. október 1948 prešiel z Brna 
do Žďáru Ing. Arnošt Gottwald, 
aby spolu s ďalšími spolupracov-
níkmi odštartovali nábor nových 
zamestnancov. Postupne boli 
získavaní predovšetkým pre sta-
vebné práce, a to hlavne z radov 
poľnohospodárskych a priemy-
selných robotníkov tohto regiónu. 
Postupne však bolo potrebné 

CESTA K BUDOVANIU SVETOVEJ POVESTI

Akciová spoločnosť ŽĎAS, ktorá dnes patrí k najvýznamnejším strojárskym firmám v Českej 
republike, bola založená v roku 1951. Tomuto okamžiku však predchádzala dlhá cesta, na ktorú 
vykročili v hlbokej histórii. Nakoľko je možné vystavať novú firmu na základe dlhodobej tradície 
železiarstva na Vysočine, dokazovala skutočnosť, že veľká väčšina odborníkov, ktorí ju uvádzali 
do života, a to ako v robotníckych, tak predovšetkým v technických a riadiacich profesiách, postupne prichádzala z iných priemy-
selných oblastí bývalého Československa a predávala svoje skúsenosti novým generáciám súčasných „žďasákov“.

získať odborníkov na stro-
jársku výrobu, ktorí by sa 
nielen podieľali na vlastnej 
výrobe, ale predovšetkým 
by učili a zaučovali nových za-
mestnancov.
  Intenzívne pokračovali práce 
pri výstavbe jednotlivých hál, 
predovšetkým železných kon-
štrukcií prvých troch lodí haly 9 
– oceliarne. Hala bolo do Žďáru 
privezená z rakúskeho Linca ako 
vojnová korisť, pôvodne určená 
k výstavbe nového závodu pre 
Voest Alpine. Dodané boli elek-
trické oblúkové pece a všetko 
bolo pripravené k otvoreniu vý-
roby v novom metalurgicko-stro-
járskom komplexe, ktorý prevzal 
meno Žďárske strojárne a zlievár-
ne, v skratke ŽĎAS. 
  Postupne, z pôvodne malého 
projektu, sa problematika nového 
podniku úplne preniesla na pôdu 
ministerstva ťažkého strojárstva, 
s riadením v pôsobnosti vtedaj-
šieho ministra Gustava Klimenta, 
ktorý 15. apríla 1952 menoval 
nového podnikového riaditeľa, 
Františka Živného. Základnými 
podmienkami rastu nového pod-
niku bola nielen jeho výstavba, 
ale aj prioritné obsadzovanie pra-

covnými silami v zodpovedajúcom 
počte a kvalifikácii.
  Výroba bola spustená 28. au-
gusta 1951 vytavením prvých 
ton ocele v oblúkových peciach 
a odliatím tradičného zvonu, za 
prítomnosti ministra Klimenta a za 
účasti širokej verejnosti. Týmto 
aktom sa začala výroba v novom 
podniku, ktorý mal v danej dobe 
už viac než tisíc zamestnancov, 
no ich počet neustále narastal. 
Dochádzalo však k ďalšiemu javu, 
ktorý súvisel s výrobou. Vlastný 
výrobný program bol od začiatku 
zameraný na tri základné odbory 
– výrobu metalurgických kompo-
nentov, tzn. odliatkov a výkov-
kov, v strojárenskej oblasti bol 
zameraný na výrobu tvárniacich 
strojov a zariadení pre valcovne. 
Predovšetkým strojárske obory 
boli zamerané na dodávky inves-
tičného charakteru, tzn. kusovú 
produkciu s vysokým objemom 
odbornej technickej a konštruktér-
skej práce. Vyžadovalo si to popri 
výrobných robotníkoch a techni-
koch, enormné navýšenie práve 
týchto konštrukčných a projekč-
ných profesií. Odborné pracovné 
sily nebolo možné získať v Žďár-
sku, a tak dochádzalo k ich prílivu 
predovšetkým z oblastí s vyso-
kou koncentráciou priemyselnej 
výroby, z oblastí Ostravy, Plzne 
a ďalších regiónov. Ďalším zdro-
jom boli absolventi technických 
škôl a univerzít, ktorí prichádzali 
do Žďáru na umiestenky a stali 
sa v priebehu krátkeho obdobia 
novým hnacím prvkom, vedúcim 
k rozvoju a technickej prosperite 
podniku.
  Po otvorení výroby metalurgie 
bola v roku 1953 v novootvore-
ných strojárskych halách spustená 
výroba prvých vretenových kova-
cích lisov, vtedy podľa dokumen-

tácie firmy Škoda Plzeň. Ale už 
v roku 1956 bol dokončený vývoj 
a začalo sa s výrobou mechanic-
kých lisov vlastnej konštrukcie, 
priebežne sa rozvíjala príprava 
na novú produkciu v ďalšom 
z nosných odborov – zariadení 
určených pre valcovne. Historicky 
podmienená bola prvá dodávka 
spojenej valcovacej trate na so-
chory, ktorá bola určená v roku 
1955 do Čerepovca, v bývalom 
ZSSR. Tým sa začala rozsiahla 
etapa v živote firmy ŽĎAS, nakoľ-
ko behom nasledujúcich štyroch 
desiatok rokov bolo dodaných 
dvadsať kompletných rozsiahlych 
valcovacích súborov do celého 
sveta. Veľký a relatívne úspešný 
podnik zúročil svoju perspektívu 
v roku 1963, kedy sa začalo vyrá-
bať v najväčšej hale číslo 5. Stav-
ba patrila v tej dobe k najväčším 
v strednej Európe a umožňovala 
výrobu aj tých najväčších strojár-
skych komponentov. Od začiatku 
výroby sa ŽĎAS pravidelne zú-
častňoval všetkých ročníkov Me-

V minulom čísle zapracoval tlačiarenský škriatok – uverej-
ňujeme správny pohľad na priečny dopravník deliaceho 

centra REIKA. V texte správne znie: Máme k dispozícii päť plnoautomatizo-
vaných deliacich centier: REIKA, ktorá je schopná deliť a odhraňovať rúry 
s vonkajším priemerom od 20 do 90 milimetrov. Autorovi sa ospravedlňujeme. 

Oprava

dukcie. Som presvedčený, že dnes nie je veľa firiem podobných 
ŽĎAS-u, ktorý môže vystupovať ako konsolidovane riadená spoločnosť. 
Verím, že ďalšie perspektívy jeho rozvoja budú vychádzať zo súčas-
ného postavenia na európskych i svetových trhoch. Jedným z pozitív 
pre zabezpečenie úspešnej budúcnosti je nesporne aj cieľavedomá 
príprava mladých odborníkov. Veľmi dôležitá je aj otázka prípravy 
nových výrobných programov a technológií. ŽĎAS, a.s., je spoločnosť, 
ktorá svoju budúcnosť stavia na kvalite, servise a dobrom mene, ktoré 
si vybudovala za uplynulých 60. rokov. 
Čo by ste v mene spoločenstva ŽP GROUP, i vy osobne, chceli 
popriať zamestnancom ŽĎAS, a.s., k ich významnému výročiu?
  - Zamestnanci potrebujú hlavne zdravie a šťastie, ale to im žiaľ za-
bezpečiť nedokážeme. Predstavenstvo spoločnosti však môže vytvoriť 
také podmienky, aby sa životná úroveň zamestnancov neznižovala, aby 
spoločnosť tvorila výsledky hospodárenia, ktoré zabezpečia dostatočný 
objem finančných prostriedkov aj na rast miezd. Želáme si, aby pred-
stavenstvo tejto spoločnosti pracovalo tak dobre, aby jej zabezpečovalo 
prosperitu aj naďalej. Prajem si, aby si každý zamestnanec bol vedo-
mý, že je súčasťou tejto spoločnosti a prikladá ruku k dielu, čím aj on 
ovplyvňuje dosahované výsledky jej hospodárenia. OK

S Ing. Vladimírom Sotákom, predsedom predstavenstva

Na prahu osláv 60. výročia spoločnosti ŽĎAS
(Dokončenie zo str. 1)
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 - Z pohľadu prepravovaných objemov 
na dopravnom trhu dominantné posta-
venie si jednoznačne udržuje cestná 
nákladná doprava, ktorá na Slovensku 
počas posledných rokov neustále pre-
chádzala výraznými zmenami, ale aj 
s nimi spojenými problémami. 
V porovnaní s minulosťou, je to veľká 
zmena napríklad v objeme prepráv 
po ceste a po koľajniciach, podstatné 
legislatívne zmeny pri vstupe do Eu-
rópskej únie, neprimeraný nárast počtu 
dopravcov i vozidiel pred krízou a vplyv 
bánk a lízingových spoločností na tom-
to vývoji, obdobie označované ropnou 
krízou a jej dopadom na cenu nafty, 
potom hospodárska kríza s dôsledkom 
poklesu objemu prepravovaného tova-
ru a následným bankrotom mnohých 
dopravných spoločností, zavedenie 
elektronického výberu mýta v SR, 
zvýšenie daní z motorových vozidiel, 
atď. Sú to tak veľké zmeny, že ich prak-
ticky vníma celá verejnosť a informácií 
o nich je niekedy aj navyše.
  Skôr by som konkretizovala situáciu 
a zmenu, ktorá je od konca minulého 
roku súčasťou našej každodennej 
činnosti. Ide o plánovanie nakládky 
kamiónov v ŽP a.s., nakoľko okolo 80 
percent nami obstaraných prepráv sa 
týka tovaru nakladaného v tejto fi rme. 
Z dôvodu zvyšujúceho sa dopytu na 
naše služby v II. polroku minulého 
roka sme sa začali dostávať do nám 
známej predkrízovej situácie, kedy 
potreba určitého počtu kamiónov na 
nakládku v železiarňach v konkrétnom 
dni, prevyšovala kapacitu možností 
fyzickej nakládky a pre každého zá-
kazníka, obchodníka bolo prioritou 
naložiť jeho tovar. Dopravcovia neboli 
spokojní s dobou čakania na nakládku 
a odosielateľ - ŽP a.s., nebol spokojný 
s počtom vozidiel, pohybujúcich sa 
v areáli fi rmy. Požiadavky na zmenu 
termínov vykládky boli väčšinou pre 
zákazníka neakceptovateľné. Ani 
dohoda s dopravcom - na dvoch vodi-
čoch bez navýšenia ceny za prepravu, 
nebola vždy možná.  
  Zamestnanci obchodných spoločnos-
ti, priami zákazníci železiarní, ako aj 
samotní obchodníci v ŽP, nám posielali 
objednávky na prepravy nezávisle od 
seba s prioritou výroby a možnosťou 
uvoľnenia tovaru pre expedíciu a nie 
s ohľadom na reálne možnosti fy-
zickej nakládky tovaru v danom dni. 
Situáciu nám komplikovali aj kamióny, 
ktoré nešli cez Zaninoni Slovakia, tzv. 
osobné odbery. Potom prišli dni keď 
požiadaviek na obstaranie sme do-
stali len niekoľko a nakladalo sa málo 
kamiónov a tieto výpadky v nakládke 
nespokojnosť len znásobovali. Nee-
xistoval žiadny systémový on-line pre-
hľad koľko a akých kamiónov máme 
v danom čase, na ktorých nakladacích 
miestach boli naložené alebo sú nakla-
dané, ktoré čakajú na nakládku, ktoré 
sú očakávané atď. Vyššie uvedené 
skutočnosti a ďalšie boli impulzom pre 
zodpovedných pracovníkov obchod-
ného úseku ŽP, aby sme spoločne 
vypracovali zadanie pre systémovú 
podporu plánovania nakládky výrobkov 
v jednotlivých prevádzkach.
Vďaka pochopeniu a dobrej spoluprá-
ci s nimi a s pracovníkmi spoločnosti 
ŽP Informatika, s.r.o., už koncom 
minulého roku bola spustená testo-
vacia verzia programu pre plánovanie 
nakládky kamiónov a po krátkom čase 
sa stala súčasťou našej každodennej 
činnosti.
  Výsledkom programu je napr. prehľad 
z 8. júla 2011 o 12.04 hod. (v tabuľke). 

S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI Slovakia, s.r.o.

Aj o situácii na dopravnom trhu
  Všetci s prístupom 
do uvedeného systé-
mu môžu vidieť, pre 
tento konkrétny deň - 
aké kamióny, v ktorej 
prevádzkarni, do kto-
rej pracovnej zmeny 
boli pristavené, ktoré 
boli už naložené, kto-
ré nakladajú a koľko 
ton nakladajú, či ide 
o kombináciu valco-
vaných a presných rúr, či boli dané 
nové protišmykové podložky atď. 
Informácie sú aktuálne v danom čase, 
ale môžeme si pozrieť i predchádza-
júce dni, ako aj potvrdenú nakládku 
pre nasledujúce dni. Samozrejme, že 
uvedené údaje musia byť do systému 
navádzané a aktualizované priebežne 
počas celého dňa a toto zabezpečujú 
zamestnanci našej spoločnosti Zani-
noni Slovakia, s.r.o. a zamestnanci 
Odboru expedície a obchodnej ad-
ministratívy ŽP a.s. Chcela by som 
im poďakovať za zodpovedný prístup 
pri navádzaní dát do systému, pri 
zosúlaďovaní požiadaviek a špe-
cifikácii pre nakládku, pri hľadaní 
riešení pre rôzne kombinácie tovaru, 
pri sledovaní a operatívnom riešení 
nakládky každého jedného kamióna 
v konkrétnom čase.
  Som presvedčená, že došlo k veľkej 
a pozitívnej zmene, kde už môžeme 
hovoriť aj o  logistike v oblasti pláno-
vania nakládky kamiónov v ŽP a.s. 
Prínosom je vždy aktuálny prehľad 

o očakávaných, prista-
vených, nakladaných 
a naložených kamió-
noch v jednotlivých 
prevádzkarňach, mož-
nosť skrátenia doby 
čakania na nakládku, 
skrátenie pobytu ka-
mióna v objekte ŽP, 
efektívnejšie a rovno-
mernejšie využívanie 
času a pracovných 

zmien počas celého týždňa,  opera-
tívne riešenie meškania, prípadne 
stornovania kamiónov, využitie voľ-
ných časových okien a pod. Údaje 
sú spracované do zrozumiteľných 
prehľadov a všetci zainteresovaní 
zamestnanci majú k dispozícii veľmi 
efektívny nástroj, ktorý má pomôcť 
vo vzájomnej komunikácii a prispieť 
k vytvoreniu čo najlepších podmienok 
pre nakládku tovaru v ŽP a.s.
 Rok sa preklenul do svojej druhej 
polovice a nás zaujíma, ako sa vám 
darilo plniť úlohy za prvých šesť 
mesiacov.
  - Za prvý polrok sú výsledky hospodá-
renia, podľa účtovnej závierky, dobré. 
Tržby za predaj vlastných služieb boli 
na úrovni 49,7 percenta z celkového 
plánovaného objemu pre tento rok. Je 
pochopiteľné, že marcová mimoriadna 
udalosť v ŽP a.s. ovplyvnila aj činnosť 
v našej spoločnosti a v apríli sme za-
znamenali najslabšie výsledky za prvý 
polrok. Ukazovateľ zisku za prvých 
šesť mesiacov bol však lepší, vyšší 

v porovnaní s plánovanou hodnotou 
a je predpoklad, že dôjde k splneniu 
celoročného plánu.
  Pre zaujímavosť môžem uviesť 
niekoľko čísel týkajúcich sa samot-
ných prepráv, ktoré sa podpísali pod 
doterajšie výsledky. Za prvý polrok 
sme obstarali 3 657 prepráv, z toho 
3 086 exportov. V porovnaní s rov-
nakým obdobím minulého roka to 
predstavuje zvýšenie o 134 prepráv. 
Deväťdesiatosem percent, z celkové-
ho počtu prepráv bolo realizovaných 
kamiónmi. Tovar sme prepravovali do 
devätnástich krajín Európy. Dovoz na 
Slovensko alebo do inej krajiny, sme 
zabezpečovali z deviatich európskych 
krajín. Celkový počet prepráv obsahu-
je aj viac ako 38 tisíc ton tovaru zo ŽP 
a.s., ktorý bol prepravený po železnici 
v 735 vagónoch, hlavne do Nemecka, 
ale i do Talianska a Španielska.
Čo očakávate od druhej polovice 
roka?
  - Druhý polrok v sebe zahŕňa dva 
mesiace – august a december, kedy 
dopyt po našich službách je spravidla 
nižší z dôvodu čerpania dovoleniek 
a uzavretia niektorých skladov. Dú-
fam, že nebude natoľko nízky, že by 
výraznejšie ovplyvnil splnenie pláno-
vaných úloh.
  Čo sa týka obstarávania prepráv 
situáciu nám môže skomplikovať ne-
dostatok vozidiel, najmä pre export 
do určitých krajín ako je Anglicko, 
Francúzsko ale aj Česká republika, 
Nemecko a iné krajiny. Hlavne je to 

v dôsledku zníženia vozových parkov 
alebo celkového skončenia činnosti 
niektorých dopravcov. Verím však, 
že sa nám vráti ústretovosť, pomoc 
a pochopenie, ktoré sme my prejavili 
voči dopravcom v čase ich zložitej si-
tuácie a budeme môcť plniť požiadavky 
objednávateľov prepravy.
Začiatok II. polroka prináša so sebou 
napríklad aj spustenie elektronického 
výberu mýta v Poľskej republike. Táto 
krajina je pre nás nielen jedna z naj-
silnejších destinácií, kde realizujeme 
prepravy tovaru, ale pre mnohých 
našich dopravcov je i významnou tran-
zitnou krajinou. Cez Poľsko jazdia od 
nás kamióny napríklad do Belgicka, 
Holandska a Nemecka.
  Veľmi diskutovanou témou týchto dní 
bola i požiadavka Česmadu na vypus-
tenie úplného zákazu jázd na cestách 
druhej a tretej triedy pre vozidlá nad 12 
ton. Podľa tohto združenia cestných 
dopravcov by zákaz jázd pre náklad-
né vozidlá na regionálnych cestách 
spôsobil chaos nielen pre tuzemských, 
ale i pre zahraničných vodičov, pretože 
nikto ani netuší - bez dopravných zna-
čiek, o aké cesty ide. Došlo by aj k vý-
raznému rastu nákladov a požiadaviek 
na ich zahrnutie do ceny za prepravu.
A sme opäť na začiatku ak hovoríme, 
že podnikateľské podmienky v cestnej 
doprave nie sú jednoduché a tak ako 
v každej podnikateľskej sfére, majú 
svoje problémy.
Dôležité je však presadzovanie dob-
rých a prospešných vecí a situácia by 
sa mala postupne zlepšovať.

(vk)
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Jaroslava Núterová
ZVONY „Šak si liezla cez plot ako veverička. 

O problémoch tu mám právo hovoriť 
len ja,“ zamračil sa zrazu. „Tebe je 
dobre, si dospelá, robíš si čo chceš, 
ideš kam chceš, nemusíš sa nikomu 
spovedať. Keby som mal..., ále čo,“ 
mávol zdravou rukou.
  „Počuj, Lukáš, mohli by sme si 
navzájom pomáhať,“ navrhla Rina. 
„Ty mi pomôžeš s taliančinou, ja 
tebe s francúzštinou...“
  „To nepôjde,“ zavrtel rozhodne 
hlavou.
  „Prečo?“
  „Dobre, tak ja ti niečo poviem,“ 
vzdychol. „Môj brat to jednoducho 
nedopustí. Neznesie, aby som sa 
s kýmkoľvek priatelil, iba s touto 
podmienkou môžem bývať s ním. 
Žiadne kamarátstvo, žiadne náv-
števy a keby teraz vedel, že som 
s tebou, že ti toto rozprávam, pri-
najlepšom ma odvezú na áro. Rina, 
prosím ťa, nespytuj sa na dôvo-
dy, aj tak ti ich nesmiem povedať. 
Nechcem vyzerať tajnostkárením 
zaujímavo, nechcem, aby si ma 
ľutovala. Iba..., ak by ti nevadilo, 
občas by som zatelefonoval, keď 
brat nebude doma...“
  „To chceš žiť bez ľudí? Dokedy? 
A čo škola?“
  „Škola!“ vyprskol rozčúlene a bral 
do rúk barlu. „Už som ti povedal 
priveľa, dobrú noc.“
  „Tak moment!“ Rina sa skokom 
ocitla pri chlapcovi a barlu mu vzala. 
„Uvedomuješ si, ako ti brat ubli-
žuje?“
  „Neubližuje mi, on...“ zasekol sa.
  „No? Čo on? Veď je to obyčajné 
obmedzovanie osobnej slobody, 
trýznenie dieťaťa a za to je basa ako 
hrom, milý môj.“
  „To by ho musel niekto udať,“ zvýšil 
hlas Lukáš a zbledol.„Rina, nespô-
sobuj mi ďalšie ťažkosti, vykašli sa 
na to. Mám len jeho, on má len mňa 
– ja si to dám do poriadku, uvidíš.“
  „Škoda,“ pokrčila plecami. „Si cel-
kom fajn chalan.“
  „Možno príde čas a všetko bude 
inak. Zatiaľ čau.“
  Rina necítila takú ľahostajnosť, akú 
ukázala pred nešťastným mláden-
com. Odprevadila ho pred bránu ich 
domu a ešte dlho tam stála, keď sa 
za ním zavreli dvere.

***
 O osude mladého chlapca Rina 
s nikým nehovorila. Zamkla si ústa 
i pred starou mamou. Chcela sa hrať 
na detektíva, vypátrať, čo sa vlast-
ne v susednom dome deje, lenže 
opäť pracovala s plným nasadením. 
Vracala sa domov neskoro večer 
a v noci sa pátrať nedá. Ani cez 
víkendy sa u susedov v záhrade nič 
nedialo. Zišlo by sa im pohrabať sta-
ré lístie spadnuté od jesene, stromy 
ošetriť a urobiť mnoho iných vecí, 
ktoré predošlý majiteľ zanedbal. 
Noví majitelia sa teda od roboty ne-
pretŕhajú. Čo sa dá čakať od dvoch 
osamelých chlapov, z toho jeden je 
skoro decko. 
  Ja som v šestnástich kosila záhra-
du, pomyslela si Rina pri pohľade na 
vysokú trávu u susedov. Pomaly bu-
de mesiac, čo sa nasťahovali a ona 
nemala to šťastie vidieť Lukášovho 
staršieho brata. Občas sa mihla 
v okne tmavá hlava a musel to byť 
on. Lukáš je blondín.
  Na jemný dotyk starkinej ruky sa 
Rina mykla.
  „Uf, ale som rada,“ klesla starká 
do prúteného kresla oproti vnučke. 
„Vyzerala si ako kamenná socha. 

Nad čím tak tuho uva-
žuješ?“
  „Len tak,“ znela la-
konická odpoveď. Pri-
jala cigaretu, zapálila 
si a pôžitkársky vyfúkla dym pred 
seba.
  „Nebuď labuť, Rina, nie som slepá. 
Od môjho výletu do Tatier si voľáka 
divná.“
  „To sa ti zdá,“ udusila cigaretu 
v popolníku. „Nechutí mi, asi presta-
nem. Rozhodla som, že požiadam 
o dva týždne dovolenky, necítim sa 
najlepšie.“
  „Nie si úprimná,“ skonštatovala 
stará pani a skúmavo hľadela na 
dievča. „Možno sa necítiš najlepšie, 
ale to ti nebráni v tom, aby si každú 
voľnú chvíľu nesledovala ten dom. 
Môžem ťa uistiť, že je to beznádej-
né. K nim neprenikneš.“
  „Fakt?“ zdvihla Rina obočie a zra-
kom sa vyhla susedom.
  „Bývajú tam dvaja,“ informovala 
starká. „Stretla som ich párkrát pred 
bránou a prihovorila sa im v sna-
he nadviazať susedský rozhovor – 
a nič. Mlčky na mňa kukali a odišli. 
Ten mladší sa mi aspoň odzdraví. 
Čudná dvojica.“
  Rina mala obrovské nutkanie pove-
dať starej mame o Lukášovi a bola 
by to aj spravila, no prišiel Karol 
a vzápätí za ním Andy s Karolou. 
Manželia oznámili radostnú novinu 
– Karola čaká dieťatko.
  „Na jeseň budeme traja,“ tešil sa 
Andy a doslova žiaril.
  „Dúfam, že nezdedí tvoj egoizmus,“ 
schladila ho Karola.
  „V to dúfam aj ja,“ prikrčil sa. „Si 
krutá, Kajka, veď som sa polepšil.“
  „Kajka?“ Kútikmi starej mamy potr-
hávalo. Rina s Karolom sa pobave-
ne usmievali. Stará pani neznášala 
zdrobneliny krstných mien. „Ja sa 
volám Anastázia, ale keby mi vo-
ľakto povedal Anka alebo nebodaj 
Stázka, tak ho kopnem do zadku.“
  „A prečo si teda Katarínu preme-
novala na Rinu?“ namietol dotknuto 
Andy.
 „Je Rina, nie Rinka ani Rinuška,“ 
nedala sa starká.
 „Ty si potrpíš na takých prkotinách,“ 
krútil hlavou vnuk.
 „Tvoje meno ťa reprezentuje, chlap-
če, nezabúdaj.“
 „Vzdávam sa,“  zdvihol  Andy 
s úsmevom obe ruky. Niečo sa 
s mojím jediným bratrancom robí, 
hútala Rina, inokedy by tak ľahko 
neustúpil.
  Popoludnie prebehlo tentokrát 
hladko, bez uštipačných, arogant-
ných či kritických poznámok An-
dyho. Tridsaťročný muž sa vďaka 
dvadsaťštyriročnej manželke zmenil 
na príjemného, veselého spoloč-
níka. Po dvoch rokoch manželstva 
sa stanú rodičmi a Rina im to zo 
srdca želá. Chladný večerný vzduch 
vohnal malú spoločnosť dnu.
  „Si nám dlžná návštevu v ateliéri,“ 
pripomenula Karola Rine. „Náš nový 
zamestnanec je na teba hrozne 
zvedavý, chce vidieť originál. Ne-
verí, že si v skutočnosti taká ako 
na fotkách.“
 „Niekedy sa ohlásim.“
 Všetci vedeli, že to niekedy je v ne-
dohľadne.
 Fany klub praskal vo švíkoch. Rina 
sa dala nahovoriť bratom Sajdáko-
vým, aby išla s nimi na disku. Najprv 
mala plno námietok, čo tam bude ro-
biť, veď Fany navštevuje popoludní 
mládež do osemnásť rokov.
  „Ty vyzeráš lepšie ako daktorá 

nástka v našom veku,“ utrúsil mladší 
Martin akoby mimochodom. To už 
teda bolo uznanie od takého málo-
vravného, plachého chlapca.
  Majiteľ Fany dobre pozná Rinu 
aj chlapcov a osobne ich srdečne 
privítal.
  „Rina, vitaj,“ bozkal jej galantne 
počerný tridsiatnik ruku. „Prišla si 
mladým ukázať ako sa tancuje roc-
kenrol?“
  „Neblbni, Jaro,“ smiala sa Rina.
  „Prečo? Náhodou som ťa videl 
viackrát tancovať aj tuto so Stanom. 
Dajte si zahrievacie kolo a potom 
vám zaistím pľac.“
  Niekoľko spolužiakov Stana a Mar-
tina sa pristavilo pri ich stole, ka-
marátsky prehodilo pár slov. Rina 
zachytila i zvedavé pohľady. Už si 
myslela, že Jaro len žartoval, keď 
sa dídžej nechal počuť.
  „Milí mladí priatelia, niežeby sa 
na to vaše hopsanie či plúženie 
nedalo pozerať, no mám tu pastvu 
pre oči..., oddýchnite si... napite sa 
nealko..., chytajte ďalší dych..., a je 
to túúú..., sedkajte a pozerajte..., 
Stano a Rinááá...!“
  Nebolo východiska, museli na-
stúpiť doprostred parketu. Dovolili 
si dokonca tri jednoduchšie fi gúry 
z akrobacie, za čo ich obecenstvo 
odmenilo búrlivým potleskom. Kto-
vie, či Lukáš tancuje, napadlo Rine, 
blúdiac zrakom po veselej mládeži. 
Sajdákovci bývajú na Vrchdolinke, 
Rina na Kiepke, čiže úplne opačným 
smerom, no chlapci trvali na tom, že 
dievča odprevadia aspoň za štreku, 
po malý kruhový objazd. Tam sa 
rozlúčili. Rina zamyslene stúpala 
hore kopcom. Predbehlo ju Audi. 
Aha, sused ide domov. Kým vyšla 
do polovice cesty, auto sa vracalo 
späť, no vodiča nevidela, lebo malo 
tmavé sklá. Pred bránou bratov 
Neznámych ju zastavil známy hlas. 
„Ahoj, Rina.“
 „Ahoj, Lukáš, zasa sám?“
 „Mhm, vráti sa zajtra ráno. Môžem 
ťa pozvať na kus reči?“
 Hneď v chodbe si Rina pripadala 
ako v nejakom sci – fi filme. Toto 
má byť zrejme ukážka zariadenia 
bytu v dvadsiatom piatom storočí. 
Bŕŕŕ! Opatrne kráčala po pestrej 
vyleštenej dlážke, v ktorej sa videla 
ako v zrkadle, rozpačito si sadla na 
modernú stoličku v kuchyni, ktorá jej 
vyrazila dych.
 „Fíha,“ zapískala, modré oči postup-
ne zachytávali špičkové kuchynské 
pomôcky.
 „Máš obšírny komentár,“ uškrnul 
sa Lukáš a pokračoval. „Celý dom 
je zariadený supermoderným ná-
bytkom. Predtým sme bývali..., oby-
čajne, štýlovo..., brat nechce, aby 
nám čokoľvek pripomínalo šťastné 
roky s mamou a otcom. Vyvalil za 
toto hriešne peniaze. Preto sa mi 
u teba páčilo.“
 „Tvoj brat je tu šťastný?“ opýtala 
sa Rina. 
 „My nikdy nebudeme šťastní,“ po-
vedal smutne Lukáš.
 Rina ledva prehltla hrču ľútosti, 
ktorá jej nedovolila niečo povedať. 
Lukáš prešiel na taliančinu a mordo-
val dievča rôznymi slovnými zvratmi, 
strčil pred ňu tužku, papier a skúšal 
ju v gramatike. Spamätali sa tesne 

pred polnocou.
  Odvtedy sa stretávali 
vždy, keď Lukášov brat 
odišiel a Rina bola do-
ma. Starká sa ohromne 

čudovala vnučkiným pokrokom, až 
sa jej tá priznala, ku komu sa chodí 
učiť. Musela však odprisahať, že sa 
nikomu slovkom nezmieni o Luká-
šovi, o jeho väzení. Obe ženy si ob-
ľúbili nadpriemerne inteligentného, 
osamelého chlapca a presviedčali 
ho, aby sa staršiemu vzoprel. Čo 
sa týka školy, Dávid mu sľúbil, že 
v septembri nastúpi do gymnázia, 
bude pokračovať v štúdiu a chlapec 
mu veril. 
  S Lukášom sa vôbec dalo rozprá-
vať o všetkom možnom. Lenže ako-
náhle sa dotkli témy rodičia, rodina, 
medziľudské vzťahy – uzavrel sa 
a žiadna sila na svete ho nedonútila, 
aby sa k tomu vyjadril. Úzkostlivo 
strážil súkromie, nechcel hovoriť 
o rodičoch, či žijú, či majú nejakých 
iných príbuzných a o bratovi už 
absolútne nie. Rina začínala Dávida 
nenávidieť, hoci ho vôbec nepozna-
la, nevie ako vyzerá, ale rada by mu 
povedať, čo si o ňom myslí.
  Isté známe porekadlo je stoper-
centne pravdivé. Tak dlho sa chodí 
s krčahom po vodu, až sa ucho od-
trhne. Starostlivo utajované priateľ-
stvo s Lukášom sa prezradilo, bola 
to vlastne len otázka času.
  Dávid mal dlhší čas nejasné podo-
zrenie, že Lukáš akosi pookrieva, 
je veselší. Ak predtým šomral na 
bratove časté odchody, teraz nena-
mietal, ba Dávidovi sa zdalo, že na 
ňom vidí záblesk radosti. Zaoberal 
sa myšlienkou, či Lukáš neporušil 
dohodu.
  V ateliéri bola chvíľka voľna, keď 
do kancelárie vstúpilo dievča. Dávid 
okamžite vedel, o koho ide.
  „Dobrý deň, slečna Jergelová,“ 
usmial sa, kým stihla otvoriť ústa.
  „Dobrý deň,“ odvetila. „My sa po-
známe? Kde sú Andy a Karola? Ste 
tu sám?“
  „Brzdite trocha,“ zdvihol obe ruky 
ako na obranu. „Išli sa naobedovať a 
... konečne ste si našli čas, som pre-
svedčený, že mi budete vyhovovať.“
  „Vyhovovať v čom?“ Chcela si sad-
núť na stoličku, no jemne ju chytil 
za lakeť a pritiahol k sebe. Rinu ten 
dotyk akoby zelektrizoval. Zblízka 
mu hľadela do najmodrejších očí 
aké kedy videla a cítila stúpajúcu 
páľavu.
  „C – c – c,“ zacmukal zmyselnými 
perami. „Ste presne to, čo hľadám.“
  „Ja ten dojem nemám,“ vytrhla 
sa mu nahnevane. Zobral do rúk 
fotoaparát. „Zakazujem vám foto-
grafovať ma proti mojej vôli!“ Cvak. 
„Čo si to dovoľujete?“ Cvak. „Čo si 
o sebe myslíš?!“ Cvak. „Prestaň, 
lebo ti vyškriabem oči!“ Cvak. So 
zaťatými päsťami sa vrhla na neho, 
ale aj tak ešte stačil dvakrát cvak-
núť. V poslednej chvíli ju zdrapil za 
útle zápästia.
  „Pomaly, dievča,“ povedal nevzru-
šene. „Načo tá zlosť? Spravím s te-
bou sériu fotografií..., si úžasná 
nahnevaná a s úsmevom budeš 
priam fantastická. Zarobíme spolu 
hŕbu peňazí.“
  „Ja s tebou?“ soptila v márnej sna-
he dostať sa z jeho mocných dlaní. 
„To si vyhoď z hlavy! Navaľ ten fi lm!“
  „Čo si taká podráždená?“ Pustil 
ju, rýchlo vložil fotoaparát do skrine 
a zamkol. „Nemôžeme sa dohod-
núť?“
  Bez slova sa zvrtla k dverám, prud-

ko ich otvorila a vyšla na chodbu. 
Dávid v duchu zaklial. Dochytil ju na 
točitom schodisku.
  „Nechcel som ťa nahnevať,“ položil 
jej ruku na plece. „Prepáč mi to 
a vráť sa.“
  Zamračene pozerala do sympatic-
kej tváre. Rina sa nikdy nevedela 
dlho hnevať, tak sa usmiala.
  „Dobre,“ povedala mierne. „Dnes 
sa musím ponáhľať, ale dám ti ve-
dieť. Ahoj.“
  Zvyšok dňa nedokázal Dávid myslieť 
na nič iné. Sústavne mal pred očami 
Rinin úsmev na schodoch a v duši 
zvieravý pocit. To je dievča jeho snov, 
to je dievča, aké hľadá od chvíle, kedy 
si uvedomil, že túži po takej šťastnej 
rodine v akej vyrástol. Tomuto dievča-
ťu by pripravil presne také isté pevné 
zázemie, aké poskytol jeho otec ma-
me po celých tridsať rokov, čo spolu 
žili. Boli to tí najfantastickejší rodičia 
pod slnkom. Za celých dvadsaťosem 
rokov svojho života Dávid neprestal 
rodičov obdivovať.
  Ani dnes, keď sú päť mesiacov 
pod zemou. Spôsobom, na ktorom 
má určitý podiel a nevie sa s tým 
vyrovnať. Od ich smrti sa zaprisa-
hal, že sa neožení, presvedčil sám 
seba, že keď nedokázal ochrániť 
rodičov a mladšieho brata, nemá 
právo zaviazať si k sebe akúkoľvek 
ženu. Vo fotografovaní našiel aké 
– také uspokojenie, ale stále to ne-
bolo ono. Chýbala mu spoločnosť, 
priatelia, ale bál sa ich a mal na to 
pádny dôvod.
  Stretnutie s Rinou Jergelovou ho 
tešilo, na druhej strane mal strach. 
Čím viac o nej premýšľal, tým si 
bol istejší, že sa s ňou nemal nikdy 
stretnúť. Nerozhodne stál v podkrov-
nej izbe, kde si zriadil fotokomoru 
a mal nutkanie fi lm nevyvolať. Ne-
vidieť tvár, ktorá zodpovedala jeho 
predstavám. Odhodlal sa.
  Do kuchyne Dávida privábila vôňa 
restovanej pečienky. So zväčšenými 
fotkami Riny Jergelovej zišiel k bra-
tovi. Lukáš kládol taniere na stôl.
  „Načase, že sa ukážeš,“ dudral. 
„Čo si v podkroví aj nocoval?“
  „Chcel som spraviť toto,“ položil 
Dávid fotky na kuchynskú linku. 
„Pozri sa, je špičková.“ Sledoval 
bratovu reakciu, zvyčajne mu robil 
nekompromisného kritika.
  „Dočerta, veď to je...,“ Bledému Lu-
kášovi skoro vykĺzlo meno dievčaťa.
  „Kto je to?“ zbystril pozornosť Dá-
vid. „Odkiaľ ju poznáš?“
  „Nepoznám,“ odvrátil sa Lukáš 
v snahe zastaviť chvenie rúk. Brat si 
ho otočil k sebe, no Lukáš vytrvalo 
hľadel na fotky.
  „Zdvihni hlavu,“ prikázal mu ostro 
Dávid. „No? Hovor!“
  „Podobá sa na jednu herečku,“ 
trucovito pozrel bratovi do tváre.
  „Na žiadnu herečku sa nepodobá 
a ty to vieš,“ precedil skrz zuby. 
„Nerob zo mňa debila, braček, 
chcem počuť pravdu. Rozprával si 
sa s ňou?“
  „Nie,“ klamal a položil fotky na stôl. 
Vybral príbory. „Poznám ju z videnia, 
z nákupov a tak.“
  „Aha.“
  Dávid bratovi samozrejme neveril, 
jeho klamstvo bolo očividné. Teraz 
nadobudol istotu. Podozrenie mu 
potvrdila Lukášova vystrašená tvár 
a bolo na ňom, aby zistil pravdu. Za 
celé tie týždne neviem, čo môj brat 
robí, ako trávi dni samoty, pomyslel 
si Dávid a zrazu mu zostalo akosi 
ťažko. Odstrčil tanier.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokračovanie z minulého čísla)
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Jedálny lístok 15.- 21. august 2011 Jedálny lístok 22. - 28. august 2011 
Pondelok

Polievky: Furmanská, pečivo
Zeleninová domáca, pečivo

Kurací rezeň na hubách, zemiaky, šalát
Hovädzie mäso námornícke, slovenská ryža, šalát

Horalské špagety
Svieži letný šalát, pečivo

Sójové rizoto, uhorkový šalát
Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao 

Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. šalát, 
paprika, paradajky, šalát konz.)

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: Hovädzia s peč. haluškami, pečivo
Kapustová letná, pečivo

Pečené morč. stehno, červ. kapusta, knedľa
Bravč. mäso na čínsky spôsob, ryža, šalát

Važecká pochúťka, zemiakové placky
Mexický šalát, pečivo

Kuracia kapsa s krabími tyč., zeleninová obloha
Ovocná bublanina, kakao

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

Vypr. kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Streda

Polievky: Hrášková s hubami, pečivo
Rybacia so zeleninou, pečivo

Hovädzia pečienka milánska, cestovina
Vypr. kur. stehno, zemiaková kaša, kompót

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Syrové tajomstvo, pečivo

Cestoviny s pórovou omáčkou
Žemľovka s tvarohom

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

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: Mexická s fazuľou, pečivo
Cesnaková so zemiakmi, pečivo

Kuracie prsia s ananásom a syrom, ryža, šalát
Bravčové stehno hutnícke, knedľa

Feniklovo – anízová ryba, zemiaky, cvikla
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Údené mäso, dusená kyslá kapusta
Šišky s džemom, kakao

Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, ka-
pia, pór, čínska kapusta, syr, dressing)

Bravčová pečená krkovička, pečivo
Piatok

Polievky: Zemiaková kyslá s kôprom, pečivo
Drobková so zeleninou, pečivo

Domáca zabíjačka, zemiaky, cvikla s chrenom
Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina

Granatiersky pochod, uhorka
Parížsky šalát, pečivo
Zapekaný baklažán 

s hydinovým mäsom a zeleninou
Sladký cestovinový nákyp

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

Ovocný balíček
Sobota

Polievka: Pohronská, pečivo
Hovädzí guľáš maďarský, knedľa

Kuracie prsia s bazalkou a tymiánom, ryža, šalát    
Nedeľa

Polievka: Stupavská zabíjačková, pečivo
Bravčový rezeň s nivou a šampiňónmi, 

zemiaky, šalát
Kuracie soté na zelenine, tarhoňa, šalát 

Pondelok
Polievky: Sedliacka, pečivo

Bryndzová so strúhaným cestom, pečivo
Hovädzí guľáš maďarský, knedľa

Morčacie prsia so syrom a špenátom, ryža, šalát
Zemiakové knedličky s údeným mäsom, kapusta

Bretónsky šalát, pečivo
Farfaly so zeleninovou omáčkou

Škvarkové pagáče
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný dressing)
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: Kapustová s klobásou, pečivo

Francúzska, pečivo
Kuracia kapsa s brokolicovou plnkou, zemiaky, šalát

Bravčový perkelt, cestovina
Kurča dusené so slivkami, ryža

Horehronský syrový šalát, pečivo
Hovädzí guľáš so zelenou fazuľkou

Rezance s orechmi
Celozrnná bageta šampiňonová so šunkou 
(šunka, šampiň., vajcia, syr, čínska kapusta, 

kukurica, dressing)
Vyprážaný bravčový rezeň so sezamom, pečivo

 Streda
Polievky: Karfiolová so zemiakmi, pečivo

Špenátová so syrovými haluškami, pečivo
Hovädzia pečienka pražská, ryža, šalát

Bravčový guľáš segedínsky, knedľa
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka

Lipský šalát so špargľou, pečivo
Zemiaková haruľa s olivami, paradajková omáčka

Hanácke koláče, kakao
Bageta mexická (šunka, mrkva, paradaj., ster. uhor-
ka, syr, červ. kapusta, fazuľa, kukur., hráš., dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: Kláštorná, pečivo
Zeleninová so šunkou, pečivo

Kuracie soté s mandarínkami, slovenská ryža, šalát
Vypr. bravč. rezeň čiernohorský, zemiaky, šalát

Pizza tuniaková s olivami
Šalát mrkvový s marhuľami

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Makový závin s jablkami, kakao

Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, 
vajce, maslo, horčica)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok 

Polievky: Držková, pečivo
Roľnícka, pečivo

Hovädzie dusené, paradajk. omáčka, knedľa
Kuracie stehno zbojnícke, ryža, šalát

Zvolenské údené mäso s fazuľou, chlieb
Šalát cestovinový s brokolicou

Mrkvovo - hubový nákyp, paradajk. šalát
Zemiakové knedličky tvarohovo-jahodové 

so strúhankou
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. 
uhorky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: Kyjevské šči, pečivo
Plnený bravčový závitok, zemiaky, šalát
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Nedeľa
Polievka: Kelová s ryžou, pečivo

Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
Bravčové mäso na srbský spôsob, ryža, šalát

Detoxikačná medicína alebo riadená detoxikácia organizmu
Toxická teória choroby bola objavená už za Hippokrata, ktorý 
formuloval za jej príčinu zanesenie organizmu, resp. jeho štiav 
jedovatými látkami. Predpisoval pacientom rad bylinných liekov, 
ktorými zbavoval organizmus toxínov. Toxíny, ako napr.: priemy-
selná chémia, pesticídy, insekticídy, ťažké kovy, rádioaktivita, 
plesne, vírusy, parazity, ale i splodiny látkovej výmeny, ktoré 
môžu ľudský organizmus otráviť, ešte známe neboli. Starostli-
vosťou o zdravie formou očisty organizmu sa začal v novodobej 
medicíne zaoberať Jozef Jonáš a nazval ju riadená detoxikácia 
organizmu. Očista prebieha na princípe užívania preparátov na 
prírodnej báze. Jedným z vyškolených špecialistov na uvedenú 
metódu je náš fyzioterapeut Pavol Purdek:

Na úvod, čo vás viedlo k tejto 
metóde?
   - Dlhé roky sa venujem športov-
com a stretávam sa s následkami 
ich úrazov takmer každý deň a to 
ma priviedlo k myšlienke, že sval 
alebo väz musí byť pripravený 
na to, aby tam vznikol zdravotný 
problém. Je zanesený toxínmi 
a o to skôr dôjde k jeho poškode-
niu. Preto preventívne detoxiku-
jem organizmus a kombináciou 

s fyzioterapiou zaznamenávam 
veľmi dobré výsledky.
Dá sa povedať, že keby orga-
nizmus nebol zanesený, nemu-
sí k úrazu dôjsť?
   - Obrazne možno povedať, že 
keby organizmus nebol zanesený 
toxínmi, boli by sme zdraví.
Môžete definovať princíp de-
toxikácie?
   -  Detoxikáciou 
zbavujeme telo 
jedov alebo toxí-
nov. Ľudský or-
ganizmus funguje 
na základe hor-
monálnych, enzy-
matických, imu-
nitných a ďalších 
dejov. Ak chceme 
človeka uchrániť 
pred stratou zdra-
via, génový sys-
tém, ako nosič programu pre tvor-
bu a funkciu všetkých pochodov 
v ľudskom tele, musí fungovať 
bezchybne. Detoxikačná medicí-
na pracuje na báze odstránenia 
toxínov z tela, čím umožní tomuto 
komplikovanému systému praco-
vať bezchybne podľa pôvodného 
genetického programu. Civilizač-
né choroby, ako je alergia, astma, 
ekzémy, arterioskleróza i ďalšie si 
vyžadujú „preladenie chybného 
programu.“ Chybu programu, 
ktorý je príčinou poruchy funkcie 
orgánu spôsobuje jed – toxín. 
Môže mať charakter materiálny, 
ale aj duševný. Chyba progra-

mu funkcie, napr. imunitného 
systému, môže byť zapríčinená 
chemikáliou, vírusovou infekciou, 
ale aj úzkosťou či nenávisťou. 
Z orgánu imunitného systému, 
č iže z čreva, kostnej drene, 
lymfatického systému, sleziny 
a centrálnej nervovej sústavy je 
potrebné odstrániť toxíny, ktoré 
brzdia správny vývoj a funkciu. 

Pomocou prístroja 
sa dá určiť, ktoré 
toxíny treba od-
strániť a zároveň 
si môžeme overiť, 
či naša liečba bo-
la účinná. Prístroj 
totiž ukáže či de-
toxikačný proces 
prebehol pod ľa 
očakávania. 
Kedy by mal člo-
vek uvažovať, že 

potrebuje detoxikáciu?
   - Detoxikačná medicína sľubuje 
široké možnosti v oblasti preven-
cie i liečby chronických chorôb. 
Každý človek žije v znečistenom 
prostredí a tkanivo má rôznu cit-
livosť na jedovaté látky. Rozsah 
zaťaženia znáša príslušný orgán 
v závislosti od dedičnosti. Životné 
prostredie veľmi zaťažuje ľudský 
organizmus a preto má detoxiká-
cia zmysel v každom veku.
Téma je veľmi aktuálna a preto 
privítame, ak nám pošlete do 
redakcie vaše otázky na danú 
problematiku. 

O. Kleinová

Nové zberne 
ŽP EKO QELET
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. rozšírila 
teriórium svojho pôsobenia na južnom Slo-
vensku o dve významné lokality. Otvorila dve 
nové, moderné zberne. 

Zberňa vo Veľkom Mederi je otvorená neďaleko železničnej stanice

Zberňa Komárno je situovaná v areáli lodeníc pri hlavnej bráne SLKB 
v Komárne



V júli odišli
do predčasného starobného dôchodku

Pavel CABAN, Jozef POPPER,
do starobného dôchodku

Stanislav JAROŠ.
V mene vedenia akciovej spoločnosti  
Železiarne Podbrezová im ďakujeme 

za odvedenú prácu a do ďalších rokov 
želáme len slnečné dni.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, 
známym a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli 
naposledy rozlúčiť s našou milovanou matkou 

Margitou ŠTULRAJTEROVOU 
z Podbrezovej.

Zároveň ďakujeme za dôstojnú roz-
lúčku Dychovej hudbe ŽP.
Dcéry Marta, Magdaléna a syn Milan 
s rodinami

Dňa 30. júla uplynie 16 rokov od-
vtedy,  čo nás opustil manžel, otec 
a starý otec

Pavol GIERTLI 
z Brezna - Rovieň

   S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia a dcéra s rodinami

***
 Dňa 24. augusta 2011 uplynú 
dva roky odvtedy, ako nás náhle 
opustil manžel a otec

Ján CIENCIALA 
z Podbrezovej- Štiavničky.

S láskou spomínajú manželka 
Irena a syn Tomáš so Zuzanou

***
Dňa 21. augusta si pripomenieme 
druhé výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila naša drahá man-
želka, maminka, babka, svokra, 
švagriná a teta

Danka ŠPERKOVÁ 
z Hornej Lehoty.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

***
„Čas plynie, bolesť stále trápi, ale 
teba už nikto nenavráti:“
Dňa 21. augusta si pripomenieme 
prvé výročie od úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, starého 
a prastarého otca

Jozefa ONDRÍČEKA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami.

Pracovné  jubileá:
25-ročné

Ing. Dagmar Ďuriaková
Katarína Klimentová

Miroslav Ličko
Ing. Jaroslav Romančík

Tatiana Tóthová
30-ročné

Rudolf Dandul
František Horváth
Zuzana Karaková

Ing. Zdeno Kováčik
Miroslav Koža
Peter Macuľa
Anna Vrábová

35-ročné
Viera Králová

Ing. Peter Rafay
Ing. Pavel Valent

40-ročné
Ján Kovařovic

Životné jubileá
Pavol Keller

Eva Kováčová
Igor Kučerák

Marián Lamper
Jozef Ološtiak
Anna Ťažká
Jozef Lesák

Kamil Nepšinský
Ľubomír Račák
Vladimír Slezák

Jozef Veselovský
Daniel Veverka
Štefan Bošeľa

Kazimír Martinkovič
Marián Zlatohlavý
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Spomienky

Boli na fieste
Lorraine 2011
Už po 12-ty krát vo svojej 22-ročnej histórii 
francúzske letisko (Meurthe-et-Moselle - Lor-
raine), hostilo od 22. do  31. júla  balónové 
posádky z celého sveta. 
   Uskutočnilo sa spolu 4 725 letov s maximál-
nym počtom 468 balónov na oblohe súčasne.   
Na tejto balónovej fi este bol prekonaný svetový 

Pozývame vás
V Horehronskom múzeu 
na Námestí M.R. Štefáni-
ka 13 v Brezne organizuje 
Fotoklub Granus spolu s 
HLP grafik, s.r.o., Brezno 
a BBSK výstavu ŽIVOT NA 
BREHOCH HRONA. Inšta-
lovaná bude do 18. septem-
bra 2011.

Vyriešenú tajničku posielajte do redakcie do desať dní od vydania tohto čísla Podbrezovana.

rekord synchrónneho štartu 
343 balónov pozdĺž celej letis-
kovej dráhy, na ktorej už dva 
rady nestačili.
    Na fi estu bolo zaregistrova-
ných 1 032 pilotov zo 48 krajín  
s 2 672 členmi posádok. Na 
príprave a propagácii  tohoto 
podujatia sa podieľalo 174 fi -
riem a obcí, 195 dobrovoľníkov 
a takmer 400 novinárov.
   Na tomto veľkolepom podu-
jatí vzlietli aj balóny  Železiarní 
Podbrezová so svojimi posád-
kami.

Autor:
PK
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2. VEĽKÁ 
CENA EURÓPY

a
NEOFICIÁLNE MAJSTROVSTVÁ 

EURÓPY VETERÁNOV
v letnom viacboji (krose) 
so vzduchovou puškou

19. - 21. augusta 2011
Predajná

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

Tip 
pre 
vás

Ohnište - najväčšie slovenské skalné okno
Pohorie: Nízke Tatry

Pablo Podio vyrastal s loptou na ulici, až si ho 
vybral Inter Miláno, ktorý v rámci svojho sociálneho 
programu Intercampus vyhľadáva talentovaných 
chlapcov z uličného futbalu a nižších súťaží v 
rôznych krajinách. S talianskym veľkoklubom 
spolupracuje už desaťročie ŽP Šport Podbrezová. 
„Pablo k nám prišiel ako osemnásťročný, práve 
som skončil aktívnu činnosť a stal som sa tré-
nerom juniorky. Nebol síce až tak dobre fyzicky 
pripravený, ale futbalový talent mal od Boha. Za 

štyri roky sa kondične zlepšil, je to konštruktívny typ, má cit pre hru, na 
slovenských trávnikoch behá málo takýchto hráčov. A má dobrú pova-
hu. Naučil sa perfektne po slovensky,“ prezradil nám Jaroslav Kentoš.

Náročnosť túry: stredne ťažká
Dĺžka túry: 20 km (6,30 hod.)
Celkové prevýšenie: stúpanie 
1087 m
Základná trasa: Michalovo  
sedlo Brtkovica - Slemä - Svidov-
ské sedlo - Malužiná
Opis trasy:
Výstup začínate pod Malužinou 
od autobusovej zastávky Micha-
lovo po zelenej značke na ráz-
cestie Brtkovica (1,30 hod.) Pri 
prechode rúbaniskom si prezrite 
partizánsky bunker, odkiaľ za-
čínajú výhľady na Vysoké Tatry. 
Po 1,30 hodine prídete na vrch 
Släme. Je to zalesnený bralnatý 
vrch. V druhej svetovej vojne 
narazilo na končiar v nepriazni-
vom počasí zásobovacie lietadlo 
a celá devätnásťčlenná posádka 
zahynula. Pri zvyškoch lietadla 
stojí pamätná mohyla a tabuľa 
s menami obetí. Po 30 minú-
tach prídete na poľanu Ohnišťa. 
Najpozoruhodnejšie objekty sa 
nachádzajú až na jeho vrcholo-
vých partiách, po ďalšej polho-
dine. Ohnište (1538 m.n.m.) je 
významný horský masív, ktorý je 
tvorený z vápencov a dolomitov. 
Leží bokom od masového turis-

tického záujmu o nízkotatranský 
hlavný hrebeň. Hoci ani výškou, 
ani svojou pozíciou nie je prí-
liš nápadný, patrí k skutočným 
klenotom slovenskej prírody. Má 
ráz mierne zvlnenej krasovej plo-
šiny s početnými priepasťami, zo 
všetkých strán ohraničenej zráz-
nymi úbočiami. Sú tu niekoľko sto 
metrov dlhé súvislé bralné rady 
oddelené úzkymi plošinami. Pod 
hlavným vrcholom je 125 metrov 
hlboká Veľká ľadová priepasť 
a neďaleko vrcholu 20 metrov 
vysoký skalný útvar Okno - nád-
herne modelovaná skalná brána. 

Ohnište oddeľuje Jánsku dolinu 
na západe a Bociansku dolinu 
na východe. Je považované za 
jednu z najvýznamnejších bo-
tanických a zoologických lokalít 
celého Slovenska. Špecifický te-
rén na seba viaže množstvo zau-
jímavých rastlín. Od roku 1973 je 
prírodnou rezerváciou. Z vrcholu 
Ohnišťa sa ponúka nádherný 
výhľad na centrálnu časť Nízkych 
Tatier a Ďumbiera.
Zostup do Svidovského sedla 
a obce Malužiná je už po žltej 
značke a trvá dve a pol hodiny. 

Ing. P. Mlynarčík

Foto: Július Majling

Po treťom kole na čele tabuľky II. ligy!
   Po úvodnej bezgólovej remí-
ze na ihrisku Dubnice sa v dru-
hom kole súťažného ročníka 
2011/2012 roztrhlo vrece 
s gólmi, keď v posledný júlo-
vý deň privítal FO ŽP Šport 
na domácom trávniku futba-
listov z Moldavy nad Bodvou. Aj 
keď sa o Moldave pred začiatkom 
súťaže hovorilo ako o ašpirantovi 
na titul, výsledok 7:0 pre Pod-
brezovú hovorí skôr o zápase 
z prípravy proti súperovi z oveľa 

nižšej súťaže, než o účastníko-
vi druhej najvyššej súťaže na 
Slovensku. Pre hráčov i vede-

nie klubu však takáto gólová 
nádielka, v prvom domácom 
zápase sezóny, znamenala 
čerešničku na pomyslenej 

torte za tvrdú prácu v jarnej časti, 
keď FO ŽP Šport dokázal, že má 
na to, aby hral II. ligu. Pre divákov 
boli krásne góly, kombinačná hra 
a vysoké futbalové tempo po-
zvánkou pre ďalšie zápasy v tejto 

náročnej súťaži. 
   O tom, či nebol vstup do súťaže 
len dielom náhody, mal oveľa 
viac napovedať zápas v Rimav-
skej Sobote. Všetky hlasy nepraj-
níkov či „neveriacich Tomášov“ 
tak ostali ticho, keď v náročnom 
zápase proti kvalitnému súpe-
rovi Podbrezovčania ukázali, že 
vedia hrať otvorený útočný fut-
bal a výsledkom 0:1 potvrdili, že 
právom hrajú druhú najvyššiu 
súťaž. Aj keď tréner Jaroslav 
Kentoš priznal, že by zápasu 
svedčila viac remíza, tabuľka po 
treťom kole hovorí jasnou rečou – 
prvé miesto za dve výhry a jednu 
remízu s celkovým skóre 8:0. 
Nepríjemnou správou však boli 
informácie o svalovom zranení 
Vratislava Greška, ktorý nedohral 
prvý polčas a o zranení Hecto-
ra Tubonemiho, ktorému jeden 
z obrancov Rimavskej Soboty 
zlomil priehlavkovú kostičku. 
   Verme, že podobné zlé správy 
budú naše mužstvo do budúc-
nosti obchádzať, že potvrdíme 
našu súčasnú formu aj v ďalších 
zápasoch, a aj to, že naša zá-
kladňa je natoľko široká, aby 
pokryla obdobnou kvalitou zra-
nených hráčov. Najbližší zápas 
hráme 13. augusta, keď na do-
mácom trávniku privítame hráčov 
Dolného Kubína. 

mj  V zápase s Moldavou Podbrezová zvíťazila 7:0.    F: I. Kardhordová


