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   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne, od-
delenie štátnych sociálnych dávok upozorňuje rodi-
čov (poberateľov prídavku na dieťa), že po ukonče-
ní povinnej školskej dochádzky dieťaťa je potreb-
né každoročne preukazovať sústavnú prípravu die-
ťaťa na povolanie doložením potvrdenia o návšte-
ve strednej alebo vysokej školy. Potvrdenie je nut-
né doložiť do 30. septembra kalendárneho roka (pri 
vysokých školách, kde je zápis na štúdium v októb-
ri, je nutné doložiť potvrdenie o návšteve do 31. ok-
tóbra kalendárneho roka). V prípade, že rodič nedolo-
ží potvrdenie o návšteve školy dieťaťa v školskom roku 
2011/2012 a teda nepreukáže sústavnú prípravu die-
ťaťa na povolanie, prídavok na dieťa nie je možné 
ďalej vyplácať.
   Zároveň upozorňujeme rodičov, ktorým dieťa ukonči-
lo štúdium strednej alebo vysokej školy, aby doložili do-
klad o ukončení štúdia na Úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok (podľa tr-
valého pobytu oprávnenej  osoby - rodiča). 

Ing. Miroslava Žabková
vedúca oddelenia štátnych sociálnych dávok

www.upsvar-br.sk

V uplynulých dňoch sme si všim-
li inštaláciu špeciálnej laboratórnej 
techniky v bývalej sociálnej budo-
ve zvarovne rúr. O bližšie informá-
cie sme požiadali Ing. Milana Srn-
ku, PhD., vedúceho  odboru tech-
nického a investičného rozvoja 
a zároveň zodpovedného riešite-
ľa vedecko - výskumného projektu: 

Worshop za prítomnosti odborníkov z USA

O využívaní
laserovej terapie

V dňoch 20. – 21. septembra 2011 sa uskutočnil na Táľoch v hoteli Stupka 
workshop „Hĺbková svalová laserová terapia pri rehabilitácii, zotavovaní a pre zvý-
šenie výkonnosti“, ktorého sa zúčastnil aj popredný bádateľ a vedec v oblasti vyu-
žitia lasera, Dr. Brian Prayor, PhD z USA a popredný US odborník v oblasti klinickej 
rehabilitácie Dr. Perry Nickelston. Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva 
ŽP, privítal účastníkov, riaditeľov nemocníc, primárov, neurológov, rehabilitačných 
lekárov a ďalších záujemcov o toto podujatie, ktorého partnerom bola naša akci-
ová spoločnosť. Cieľom dvojdňového stretnutia bola prezentácia laserovej terapie 
a najvyužívanejšieho typu lasera v USA a Kanade, s ktorým pracuje zhruba  štyrid-
sať profesionálnych športových tímov a ktorý už po ôsmich mesiacoch testovania 
využívajú nielen naši športovci, ale aj zamestnanci ŽP a ich rodinní príslušníci – la-
ser LCT 1 000. Názory zúčastnených v budúcom čísle.                                          ok

Správa o páde lietadla s ruským tímom KHL HC Lokomotiv Jaroslavľ, pri ktorom zahynula aj 
legenda slovenského hokeja Pavol Demitra,  hlboko zasiahla celé Slovensko a dotkla sa aj 
nás všetkých. Foto z osobného albumu nášho fyzioterapeuta Pavla Purdeka zachytáva okamih, 
kedy Pavol Demitra využíva jeho „zázračné schopnosti“. Pavol Purdek ako fyzioterapeut sloven-
skú hokejovú reprezentáciu sprevádzal aj na XXI. ZOH vo Vencouri.                                       ok

Neprehliadnite!

S Ing. Milanom Srnkom, PhD., na aktuálnu tému:

O realizácii vedecko – výskumného projektu
   - Najskôr by som chcel čitateľov na-
šich novín oboznámiť s cieľmi vedecko 
– výskumného projektu, ktorého hlav-
ným riešiteľom sú Železiarne Podbre-
zová a.s. Projekt s názvom „Výskum 
vlastností žiarupevných ocelí novej 
generácie pre aplikáciu v prehrieva-
čových systémoch s ultrasuperkri-

(Pokrač. na str. 3)

Nový benefit ponúka možnosť zľavy na pohonné hmoty v spoločnosti Slovnaft

Foto: I. Kardhordová
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Pán riaditeľ, ako hodnotíte 
uplynulé mesiace vo vašej 
spoločnosti?
   - Z hľadiska výroby jedál sa 
držíme na vyrovnanej úrovni.  
Nezaznamenáva-
me znižovanie poč-
tu vyrobených jedál, 
v súvislosti s počtom 
pracovných dní sa 
skôr zvyšuje podiel 
vyrobených jedál pre 
ŽP, ale z celkového 
pohľadu je úroveň  
vyrovnaná. 
Pri našom ostatnom rozho-
vore sme informovali o troch 
novinkách, ktoré ste zavá-
dzali pred štyrmi mesiacmi. 
Čo hovoríte dnes? Ujali sa?
   - Noviny sme zavádzali na 
základe spätnej väzby, žiada-
li si to naši stravníci. Spočiatku 
boli nejaké problémy, ale zvlá-
dli sme ich a dnes možno kon-
štatovať, že sme sa posunu-
li zasa trochu dopredu. Všet-
ky tri novinky sa ujali. Prvou 
bolo rozšírenie jedálneho lístka 
o jednu polievku - táto zmena 
stravníkov bezpochyby poteši-
la a uvítali ju aj odberatelia na-
šej stravy  z iných lokalít.
   Druhou bolo zrušenie žetónov 
a evidencia neodobratej stra-
vy prostredníctvom elektronic-
kého systému. Týmto sme do-
cielili väčší prehľad a ľudia si na 
systém tiež rýchlo zvykli.
   Treťou bolo umožnenie objed-
návky prostredníctvom intrane-
tu. Ľudia si zvykajú a mnohí to 
už bežne využívajú. Následne 
sme do ponuky pridali mlieč-
ne a ovocné balíčky, o ktoré tiež 
stravníci prejavili záujem. 
Zdá sa, že všetko funguje 
ako má byť. Máte aj spätnú 
väzbu?
   - Prijímame postrehy na-
šich stravníkov a mali sme jed-
nu sťažnosť, ktorá bola adreso-
vaná dokonca vedeniu ŽP. Tý-
kalo sa to “nesprávneho“ zúč-
tovania piatich jedál. Dôsled-

�  ANKETA  �  ANKETA  � 

Pýtala sa: O. Kleinová             Foto: I. Kardhordová

AKO VNÍMATE MOŽNOSŤ NAKUPOVAŤ
POHONNÉ HMOTY SO ZĽAVOU?

S Jozefom Krellom, riaditeľom ŽP GASTRO servis, s.r.o., na aktuálnu tému:

Využívajte objednávkový systém,
nebudete mať dôvod na sťažnosti

ne sme ju prešetrili,  prevero-
vala aj dodávateľská softvéro-
vá firma a chyba z našej stra-
ny bola vylúčená. Mali sme aj 
ďalšie prešetrovanie sťažnos-

ti zamestnanca, že 
v daný deň nepraco-
val a mal vyúčtovanú 
stravu. Aj táto sťaž-
nosť bola neopod-
statnená a preto by 
som chcel apelovať 
na všetkých strav-
níkov, aby si dávali 
pozor pri manipulácii 

s kartou pred displejom. Každé 
priloženie karty znamená neja-
ký úkon. Aj akékoľvek zamáva-
nie môže niekedy  spôsobiť po-
dobné problémy. Musia byť po-
zorní a opatrní. Jedna stravníč-
ka sa sťažovala na nedodrža-
nie jedálneho lístka. My vyrá-
bame jedlá s trojdennou dobou 
spotreby a preto sa môže stať, 
že jedlo z predchádzajúceho 
dňa je v ponuke 
aj v nasledujú-
ci deň. Využíva-
nie objednávko-
vého elektronic-
kého systému zabezpečí strav-
níkom jedlo tak, ako si objedná.
Ak správne chápem, ide o je-
dlo, ktoré je v ponuke mimo 
objednávok, tzn. na voľno? 
Aký je pomer objednávaných 
jedál a tých ostatných?
   - V súčasnosti si jedlá objed-
náva zhruba 40 percent den-
ne a 60 percent sa stravu-
je na voľno. Ak by zamestnan-
ci vo väčšej miere využívali ob-
jednávkový systém, sťažnosti 
typu: „Už tretí deň jem ryžu...,“ 
by nemohli byť. 
Stravu pripravenú vo vašej 
spoločnosti pripravujete nie-
len pre zamestnancov. Kde 
všade ju distribuujete?
   - Máme  okolo sto tridsať od-
berateľov od Brezna a okolia po 
Polomku, Banskú Bystricu po 
Vlkanovú. Mrazené jedlá do-
dávame okrem nášho regiónu 

aj do Topolčian, Hačavy, Zvo-
lena, Púchova...
Na záver, aj vďaka tej širokej 
škále stravníkov iste máte 
svoje poznatky, či sa návy-
ky stravníkov menia a k aké-
mu druhu stravy inklinujú vo 
väčšej miere?
   - Keď porovnávam na úrov-
ni  stravníkov v železiarňach, 
máme kategóriu takých kon-
zumentov, ktorí radi expe-
rimentujú a skúšajú všet-
ko nové, ale spravidla zostáva 
rokmi zaužívaný fakt, že pri fy-
zicky náročnejšom zamestna-
ní stravník siaha po výdatnej-
šej strave a po tej racionálnej-
šej siahajú najmä ľudia so se-
davým zamestnaním. Zaují-
mavý je poznatok v porovna-
ní lokalít. Napríklad ak ponú-
kame zeleninovú pizzu, naši 
stravníci nejavia o ňu zvlášt-
ny záujem, v Banskej Bystri-
ci však naopak. Ak ponúkame 

pizzu s údeným mäsom, sme-
rom k väčším mestám ten zá-
ujem klesá.  
Stále prichádzate s niečím 
novým. Na čom pracujete 
dnes?
   - Momentálne v spolupráci 
s dodávateľskou softvérovou 
firmou testujeme objednávko-
vý systém stravovania aj v na-
šich súkromných školách. Za-
tiaľ s problémami, ale verím, že 
postupne sa stane elektronic-
ký spôsob objednávania stra-
vy rutinou aj pre našich štu-
dentov.
Vaše aktivity smerujú aj k ex-
terným podujatiam. Aké to 
boli naposledy?
   - Svoje služby sme na-
posledy ponúkali na Dňoch 
mesta Brezna a na Tajovské-
ho behu.

O. Kleinová

Peter MEDVEĎ,
ťaháreň rúr
   - Určite je to dobrá vec, ja zatiaľ 
neviem či sa pre to rozhodnem, pre-
tože ja využívam výhody inej čerpa-
cej stanice. Uvidím, posúdim, čo je pre 
mňa výhodnejšie, ale každopádne je 
to medzi ľuďmi vítaná vec.

Je tu ďalší benefit. Železiarne Podbrezová a.s., po-
skytnú zamestnancom na ich žiadosť GOLD (zlatú) 
zamestnaneckú palivovú kartu spoločnosti SLOV-
NAFT, a.s. Karta oprávňuje zamestnanca bezhoto-
vostne nakupovať pohonné hmoty v sieti čerpacích 
staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na území SR, vo 
výške stanoveného mesačného limitu, ktorý bude v 
budúcnosti prehodnocovaný. Odberom na kartu za-
mestnanec získa zľavu vo výške 0,0332 eura na liter.  
Žiadosť o poskytnutie zamestnaneckej karty SLOV-
NAFT, a.s., ktorá je k dispozícii na sekretariátoch jed-
notlivých prevádzkarní a odborných útvarov, v per-
sonálnom odbore, v odbore práce a miezd – v mzdo-
vých učtárňach a na intranete. Vyplnenú žiadosť je 
potrebné doručiť na personálny odbor. V dnešnej an-
kete sme sa pýtali:

Renáta KOVÁČOVÁ, 
valcovňa bezšvíkových rúr
   -  Je to určite dobré, každá finančná 
pomoc sa ráta. My síce auto nemá-
me, ale ak sa rozhodneme pre kúpu 
auta, určite sa budeme o túto mož-
nosť zaujímať.

Michal SMOLEŇ, 
študent SSOŠH ŽP
   - Ja som ešte študent, v železiar-
ňach som na praxi, ale myslím, že je 
to veľká výhoda, keď zamestnávateľ 
poskytuje svojim zamestnancom be-
nefity. Rodičia tu pracujú, určite túto 
možnosť ako rodina využijeme.

Ivan KRAJČI, 
ťaháreň rúr
   - Ja auto nemám, ale vnímam to 
pozitívne. Kto to bude chcieť nech si 
to využije, každá možnosť ušetriť je 
v dnešnej dobe vítaná.

Marián GLEMBA,
ťaháreň rúr
   - Môže byť. Je to dobrá vec a kaž-
dý cent je v dnešnej dobe prínosom. 
Možno to aj využijem.

Peter RAPČAN,
ťaháreň rúr
   - Bezpochyby je to výhoda pre za-
mestnancov, aj keď ten limit asi nie 
je dostatočný a časom bude prehod-
notený a zvýšený. Mňa sa však tento 
benefit netýka, mám zmluvu na dobu 
určitú. 

Foto: I. Kardhordová



Max-Planck-Institut für Eisenfor-
schung vyvinul novú vysokovýkon-
nú oceľ, ktorá je pevná, ale aj na-
priek tomu dobre tvarovateľná, ľahká 
a zároveň nákladovo výhodná. Vý-
skumníci podstatne znížili podiel nik-
lu a pri tom zistili, že materiál mož-
no podstatne lepšie tvarovať. Profe-
sor Dierk Raabe z MPIE je presved-
čený, že oceľ sa skoro začne pou-
žívať na výrobu automobilových diel-
cov odolných proti nárazu, na výrobu 
vysoko pevných dielcov lietadiel a že 
nájde využitie aj v strojárstve.

…
Nový šéf koncernu ThyssenKrupp 
Heinrich Hiesinger chce miliardový 
koncern zásadne zreštrukturalizovať. 
Náklady, zmena energie a záťaž dl-
hov v Európe mu pri tom spôsobujú 
veľké starosti. Heinrich Hiesinger ho-
vorí, že je potrebné akceptovať reali-
tu a pokiaľ sa má euro etablovať jako 
svetová mena, je potrebná nová eu-
rópska finančná politika. Koncern 

ThyssenKrupp je v podobnej situácii 
a musí odbúravať dlhy. Situácia však 
nie je taká dramatická. Zadĺženosť vo 
výške 6,5 miliardy eur nie je pre kon-
cern v žiadnom prípade kritická. Pre-
daj časti koncernu má slúžiť aj k zís-
kaniu nových trhov a k ďalšiemu roz-
voju koncernu. Predaj celej štvrtiny 
majetku koncernu je krok dosť neob-
vyklý, ale nevyhnutný. Hiesinger ho-
vorí, že predstavenstvo má celkom 
jasné predstavy, ako by mal koncern 
v budúcnosti vyzerať. ThyssenKrupp 
by v budúcnosti nemal byť čistý oce-
liarsky koncern. Bude vyrábať kom-
ponenty bágrov, žeriavov a staveb-
ných strojov. Chce sa podieľať na bu-
dovaní infraštruktúry vo svete, na vý-
robe autodielcov, ktoré bude rozširo-
vať. Koncern podstatne zvýši výdaje 
na inováciu a na výskum a rozširo-
vať bude svoje pôsobenie v zahrani-
čí. S investíciami v zahraničí má kon-
cern zatiaľ veľmi zlé skúsenosti. Vý-
stavba oceliarskych závodov v Brazí-
lii a v USA stála omnoho viac, ako sa 
počítalo. Na veľké projekty bude kon-
cern potrebovať viac inžinierskych vý-
konov a viac kvalifikovaných pracov-
níkov. Koncern sa bude teraz snažiť 
výrobné zariadenia v amerických zá-
vodoch čo najlepšie rozbiehať a ana-
lyzovať ich výkon.                         HŽ
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DD1
Jednopásmová sadzba pre od-
berné miesta s nižšou spotre-
bou elektriny (chaty, garáže, byty 
s nízkou spotrebou).

DD2
Jednopásmová sadzba pre od-
berné miesta s vyššou spotrebou 
elektriny (rodinné domy, byty, od-
berné miesta s bežnými elektrický-
mi spotrebičmi, ktoré nemajú elektric-
ké vykurovanie ani elektrický ohrev 
vody).

DD3
Dvojpásmová sadzba, vhodná pre 
odberateľov elektriny v domácnosti, 
vhodná pre bytovú spotrebu elektriny 
domácnosti s podstatnou časťou spot-
reby v pásme nízkej tarify. Pásmo níz-
kej tarify sa poskytuje minimálne osem 
hodín denne s fixne určeným časom 
prevádzky v nepretržitom trvaní aspoň 
tri hodiny, pričom blokovanie elektric-
kých spotrebičov sa nevyžaduje.

DD4
Dvojpásmová sadzba, vhodná naj-

Som držiteľom bonusovej kar-
ty  Slovnaft, na ktorú si pri čer-
paní pohonných hmôt (PHM) zbie-
ram body. Budú sa mi pripisovať  
body na túto kartu naďalej, aj pri 
použití GOLD (zlatej) zamestna-
neckej karty Slovnaftu?
   - Nie je možné na BONUS kartu 
pripisovať body, pokiaľ sa tankuje na 
GOLD (zlatú) zamestnaneckú kartu, 
nakoľko prostredníctvom nej už zá-
kazník dostáva zľavu.

Budú platiť zľavy aj na LPG po-
hon?
   - Áno, zľavy sa budú vzťahovať aj 
na LPG.

Ak pri čerpaní PHM prekročím 
stanovený limit, budem môcť 
sumu, ktorú som čerpal nad limit, 
doplatiť v hotovosti, prípadne pla-
tobnou kartou?
   - Ak zamestnanec pri čerpaní  
prekročí stanovený limit, musí celú 
sumu = hodnotu čerpania - za-
platiť v hotovosti, prípadne platobnou 
kartou, platbu nie je možné rozdeliť.

Môžem na kartu nakupovať aj iný 
sortiment, napr. vodu do ostreko-
vačov, nápoje alebo jedlo?
   - Na GOLD (zlatú) zamestnaneckú 
kartu Slovnaft budú naši zamestnanci 
môcť nakupovať len pohonné hmoty.

S Ing. Milanom Srnkom, PhD., na aktuálnu tému:

O realizácii vedecko – výskumného projektu
tickými parametrami“ 
v skratke (wolfrámo-
vé kotlové ocele) zača-
li Železiarne Podbrezo-
vá a.s., riešiť od febru-
ára 2011. Našou part-
nerskou výskumnou or-
ganizáciou pri riešení projek-
tu je Výskumný ústav zvárač-
ský – priemyselný inštitút Bra-
tislava. Vývoj kotlových lego-
vaných akostí súvisí s neustá-
lym zvyšovaním teplôt a tlakov, 

pri ktorých pracujú energetic-
ké zariadenia. Zvýšením tep-
lôt a tlakov sa zvyšuje účin-
nosť energetických zariadení 
a znižuje sa produkcia škodli-
vých emisií ako CO

2
, SO

2
, NO

x
. 

Za posledných  tridsať rokov sa 

zvýšila teplota pre pou-
žitie kotlových akos-
tí o 60  stupňov Cel-
zia z 540 stupňov Cel-
zia až na súčasných 
600 stupňov Celzia. 
Predpovede odborní-
kov v oblasti energeti-

ky, publikované na medziná-
rodných konferenciách, hovo-
ria o ďalšej potrebe zvýšiť tep-
lotu o ďalších 50 – 100 stup-
ňov Celzia v priebehu nasle-
dovných  tridsať rokov a zvý-

šiť aj tlak zariadení. Vzhľadom 
na problematiku korózie ma-
teriálov pri vyšších teplotách, 
do určitého stupňa bude táto 
problematika riešená novými 
vyššie legovanými feritickými 
(martenzitickými a beinitickými 

oceľami) kotlovými akosťami. 
Nami riešený projekt sa práve 
zaoberá vlastnosťami takýchto 
ocelí, ktoré sú na báze 9 -12  
percent Cr a 2,5 – 3  percent 
Cr ocelí legovanými Mo, W, V, 
Nb, Ti, B, Nb, N.
   V prvej fáze projektu je po-
trebné mať dokonalú poznat-
kovú databázu o uvedených 
oceliach, ako aj o súčasne vy-
rábaných oceliach. Nasledu-
je fáza laboratórneho skú-
mania vlastností ocelí a po-
slednou fázou budú experi-
mentálne  skúšky valcovania 
rúr s následným overením ich 
vlastností. 
   Riešenie uvedeného projek-
tu si vyžaduje aj dobudovanie 
výskumnej laboratórnej  tech-
niky. Naše laboratória sme už 
vybalili ICP analyzátorom,  na 
overovanie chemickej analýzy, 
mikrotvrdomerom, zariade-
niami na prípravu metalogra-
fických vzoriek, charpyho kla-
divom, prenosnými analyzá-
tormi a pyrometrami, elektró-
nový mikroskop sme vybavili 
EBDS detektorom. Posledný-
mi dovezenými sú zariadenia 
na skúšanie creepovej odol-
nosti, ktoré boli inštalované v 
bývalej budove zvarovne rúr. 
Creep (tečenie kovu) je poma-
lá degradácia kovu, ktorá sa 
uskutočňuje pri vyšších tep-
lotách (kritických pracovných 

teplotách kotlov) a výsledkom 
môže byť až porušenie materi-
álu a havária kotla. Dôležité je 
poznať dobu výdrže materiálu 
bez porušenia  pri uvedených 
podmienkach (teda životnosť). 
Nové ocele svojim zložením 
(mikroštruktúrou, precipitá-
ciou) spomaľujú creepovú de-
gradáciu materiálu a predlžu-
jú životnosť energetických za-
riadení. 
Ako je uvedený projekt
financovaný?
   - Projekt je spolufinancova-
ný z prostriedkov EÚ (Európ-
sky fond regionálneho rozvoja) 
a štátneho rozpočtu SR. Výška 
dotácie v našom prípade pred-
stavuje 65 percent oprávne-
ných nákladov projektu. Cel-
ková maximálna výška nená-
vratného finančného príspev-
ku je 2 992842,72 eura. Žele-
ziarne Podbrezová do projektu 
prispejú vlastnými prostried-
kami vo výške 1 076 254,31 
eura. Na projekte aktívne spo-
lupracuje kolektív 23 zamest-
nancov Železiarní Podbrezo-
vá a.s. z odboru technické-
ho a investičného rozvoja, od-
boru riadenia kvality, ťahárne 
rúr, valcovne bezšvíkových rúr 
a druhovýroby. O výsledkoch 
a úspechoch riešenia vás bu-
deme informovať.

ok
Foto: Ttir

Zo sveta ocele

Čo vás zaujíma
Po zverejnení informácie o novom benefite – zľave na 
pohonné hmoty v spoločnosti Slovnaft, ste sa obracali 
so svojimi otázkami na odbor práce a miezd a my sme 
požiadali Ing. Zuzanu Peniakovú, aby nám odpovedala 
prostredníctvom novín na tie najčastejšie:

Vyznáte sa
v tarifách
elektrickej
energie?

mä pre odberné miesta s elektrický-
mi spotrebičmi, ktorých odber elektri-
ny zo sústavy je možné podľa potreby 
presúvať a situovať ho do času plat-
nosti nízkej tarify. Pásmo nízkej tari-
fy sa poskytuje minimálne osem ho-
dín denne s blokovaním akumulač-
ných elektrických spotrebičov v čase 
pásma vysokej tarify.

DD5
Dvojpásmová sadzba, vhodná pre 
priamovýhrevné elektrické vykurova-
nie. Pásmo nízkej tarify sa poskytu-
je minimálne 20 hodín denne s bloko-
vaním priamovýhrevných elektrických 
spotrebičov, resp. spotrebičov na vy-
kurovanie počas pásma vysokej tarify.

DD6
Dvojpásmová sadzba s operatívnym 

riadením doby platnosti nízkej tarify s 
tepelným čerpadlom. Nízka tarifa sa 
poskytuje minimálne 20 hodín denne 
s blokovaním elektrických spotrebičov 
na vykurovanie v čase pásma vyso-
kej tarify.

DD7
Dvojpásmová sadzba s víkendo-
vým režimom bez operatívneho ria-
denia, vhodná pre odberné miesta 
typu chát, chalúp a pod. Nízka tarifa 
sa poskytuje celoročne od piatku 15. 
hodiny do pondelka 6. hodiny. Bloko-
vanie elektrických spotrebičov sa ne-
vyžaduje.

DD8
Dvojpásmová sadzba s operatív-
nym riadením doby platnosti nízkeho 
pásma s elektrickým akumulačným 
ohrevom úžitkovej vody. Nízka tarifa 
sa poskytuje minimálne osem hodín 
denne s blokovaním akumulačných 
spotrebičov elektriny v čase vysoké-
ho pásma s určeným minimálnym in-
štalovaným výkonom akumulačných 
spotrebičov.

(Dokonč. zo str. 1)

ICP analyzátor

Creepové zariadenie

Charpyho kladivo
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Prevádzkareň
(odborný útvar)

Počet
odporú-

čaní

Počet 
nápra-
vných

opatrení
I. polrok 2011

Oceliareň 4 1
Valcovňa bezšvíkových rúr 17 0
Ťaháreň rúr 11 3
Druhovýroba 3 0
Energetika 4 0
Centrálna údržba 5 0
Doprava 2 0
Odbor technického a invest. rozvoja - -
Odbor technického dozoru - -
Odbor zásobovania 2 0
Úsek OR - -
Odbor obrany a ochrany - -
Personálny odbor - -
Odbor bezpečnosti a hygieny - -
Odbor riadenia kvality - -
Právny odbor - -
Z počtu 10 IA SRBP 48 4

V sledovanom období nebola vy-
konaná previerka  Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva 
z Banskej Bystrice.

V prvom polroku bola 
pracovná úrazovosť najvyššia:
● podľa dní v týždni - v utorok 
(8), štvrtok (4), sobotu (4), stre-
du (2), piatok (2), nedeľu (2),
● podľa zmien – 9 v prvej zme-
ne, 8 v tretej zmene, 6 v druhej 
zmene,
● podľa mesiacov - vo februári 
(9), v januári (4), máji (4), marci 
(2), apríli (2), júni (2), 
● podľa veku – po sedem úra-
zov v skupinách 40 – 50 roč-
ných a 50 – 60 ročných, 6 úra-
zov u 30 – 40 ročných, 3 úrazy 
u 20 – 30 ročných.

Rekondičných pobytov v akciovej spoločnosti Tále (v spolupráci s kúpeľmi Brusno) sa v prvom polroku zú-
častnilo 127 zamestnancov našej fi rmy.                                                                    Foto: I. Kardhordová

Z polročného rozboru 
bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci vyberáme:

   Spoločnosťou SGS Slovakia, 
s.r.o., bol 24. – 25. januára vyko-
naný recertifi kačný dohľadový au-
dit Systému riadenia bezpečnosti 
práce podľa OHSAS 18 001:2007. 
Železiarne preukázali funkčnosť 
v udržiavaní a zlepšovaní zave-
deného systému riadenia. K zlep-
šeniu bolo predložené jedno vše-

Audity systému riadenia bezpečnosti práce

   V prvom polroku bolo v akcio-
vej spoločnosti vymenovaných 
81 zástupcov zamestnancov, 
ktorí vykonávali kontroly sta-

vu BOZP. Odboru bezpečnos-
ti a hygieny bolo z vykonaných 
kontrol doručených 342 hlásení 
o ich činnosti. 

Kontroly zástupcov zamestnancov

   Zo strany tohto kontrolného úra-
du boli vykonané previerky praco-
vísk a dokumentácií v súvislosti so 
šetrením závažného pracovného 
úrazu zamestnanca prevádzkarne 
centrálna údržba a choroby z po-

volania zamestnankyne z ťahárne 
rúr. Uvedené šetrenia boli zo stra-
ny Inšpektorátu práce uzavreté 
protokolárne s nariadenými opat-
reniami, ktoré boli splnené v sta-
novených termínoch.

Kontroly Inšpektorátu práce  Banská Bystrica 

Kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

   Boli vykonávané príslušnými riadiacimi za-
mestnancami a odbornými zamestnancami od-
boru bezpečnosti a hygieny v zmysle platnej 
normy spoločnosti. V priebehu prvého polroka 
vykonali 8 369, z ktorých vyplynulo 2 306 ne-
dostatkov, z toho bolo 59 neodstránených v ter-
míne. 
   V rámci kontroly stavu bezpečnosti práce bolo 
vykonaných 330 kontrol na požitie alkoholických 
nápojov, pričom bolo skontrolovaných  2 367 za-
mestnancov. Z toho nebola ani v jednom prípa-

de pozitívna skúška nad povolenú normu (prí-
pustné objemové množstvo alkoholu v dychu).
   Odborom bezpečnosti a hygieny bolo vyko-
naných 22 kontrol vo výrobných i nevýrobných 
prevádzkarňach a odborných útvaroch, a ulože-
ných 86 nápravných opatrení, ktoré sú splnené 
v stanovených termínoch.
   V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou 
a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci, bola vykonaná pre-
vierka BOZP v odbore riadenia kvality.

Dokončenie z čísla 17

Kontroly stavu BOZP a ochrany životného prostredia

   Činnosť protiplynovej ochrany bola zameraná najmä na zabezpečo-
vanie pohotovosti a akcieschopnosti určených síl a prostriedkov PPO, 
preverenie zdravotnej spôsobilosti nových členov protiplynového zbo-
ru, vykonanie základných a opakovacích školení pre získanie a osvo-
jenie si teoretických, praktických znalostí, ako aj absolvovanie zácviku 
používania prostriedkov protiplynovej ochrany. Školení a zácviku v tej-
to oblasti sa zúčastnilo v šiestich termínoch 144 zamestnancov z pre-
vádzkarní oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr, centrál-
na údržba a energetika. Títo zamestnanci sú členmi protiplynového 
zboru našej spoločnosti, sú oprávnení a povinní v prípade vzniku ne-
dýchateľného ovzdušia použiť dýchacie prístroje a vykonať nevyhnut-
né opatrenia.
   V rámci výcviku jednotlivých zmien zamestnancov závodného hasič-
ského útvaru (ZHÚ) bolo v sledovanom období použitých 94 dýcha-
cích prístrojov. Uvedený výcvik zmien sa uskutočnil v januári a aprí-
li  v priestoroch útvaru. 
   V dýchacej zóne ovzdušia pracovného prostredia boli vykonávané 
merania úniku škodlivých plynov. Priebežné merania úniku oxidu uhoľ-
natého, najmä v okolí plynových zariadení, sú sledované osobnými 
detektormi CO poverenými zamestnancami z oceliarne, ťahárne rúr, 
valcovne bezšvíkových rúr, druhovýroby, energetiky a centrálnej údrž-
by – strediska nástrojárne.
   S cieľom zaistenia protiplynovej a protivýbuchovej prevencie a pri 
akútnej požiadavke zo strany prevádzkarní a odborných útvarov sa 
zabezpečujú centrálnou protiplynovou stanicou analýzy ovzdušia 
a preverenie nevýbušnosti prostredia  multidetektorom plynov Oldham 
(typ MX 21) najmä pred vykonávaním prác v uzavretých priestoroch 
alebo pod úrovňou okolitého terénu. Vykonanými meraniami v toto ob-
dobí neboli zistené pozitívne hodnoty. 

Protiplynová ochrana

obecné odporúčanie a príležitosť 
na zlepšenie. Na základe prevere-
nia splnenia požiadaviek a skutoč-
ností, že organizácia zaviedla plá-
novaný systém manažérstva, kto-
rý udržiava, neustále ho zlepšu-
je a je schopný plniť ciele a poli-
tiku organizácie, bol systém riade-
nia spoločnosti ŽP a.s. opakova-
ne recertifi kovaný udelením certi-
fi kátu SK 10/0829, s platnosťou od 

16. februára 2010 do 15. februá-
ra 2013. Najbližší dohľadový au-
dit k obhájeniu udeleného certifi -
kátu je naplánovaný certifi kačnou 
spoločnosťou do 5. februára 2012.
   V prvom polroku boli v pre-
vádzkarňach a odborných útva-
roch ŽP a.s. uskutočnené inter-
né audity Systému riadenia bez-

pečnosti práce (IA SRBP), ktoré 
prebehli v termínoch v súlade s 
tohtoročným schváleným progra-
mom. Za prvých šesť mesiacov sa 
uskutočnilo desať interných audi-
tov, pri ktorých boli uplatnené šty-
ri požiadavky na nápravné opat-
renia. Celkovo bolo predložených 
48 odporúčaní na zlepšenie systé-
mu v jednotlivých prevádzkarňach 
a odborných útvaroch.
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Jaroslava Núterová
ZVONY

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokračovanie z minulého čísla)
„Predpokladám, že ho neprezra-
díš.“
„Správne,“ zasmial sa. „Aby si ju 
varovala?“
    Anastázia Jergelová stá-
la uprostred obývačky s mokrou 
vreckovkou v ruke a nahnevane 
ňou šibrinkovala. Karol zakrýval 
dekou ležiacu vnučku.
„Dofrasa, Rina, to mi robíš na-
schvál,“ jedovala sa stará mama. 
„Čo sa ti robí? Nie si tehotná?“
„Iba ak by do mňa vstúpil Duch 
svätý,“ odvetila so sileným úsme-
vom dievčina. „Ujo Karol, prosím 
ťa, zapni mi telku a choďte už, lebo 
zmeškáte.“
„Nevyzeráš dobre, Rina,“ pohlad-
kal ju starý muž po vlasoch.
„Zavolám si Lukáša, istotne príde.“
 „Dobre, dám ti telefón na stolík.“
„Furt musí ochorieť, ak chceme 
voľakde ísť,“ dudrala starká.
    Rina dúfala, že hudba z emtívíč-
ka prehluší hučanie v hlave. Le-
žala na gauči s tuho zažmúrený-
mi očami a snažila sa myslieť na 
niečo príjemné. Bolesť i hučanie 
po chvíli ustupovali, no keď Rina 
otvorila oči, mala pred nimi hmlu, 
tak ich radšej zasa zavrela. Poma-
ly sa ponárala do hlbokého spán-
ku.
   Nepočula vyzváňajúci telefón. 
Cestou do kina stretla starká Dá-
vida Rakovského a požiadala ho, 
aby poslal brata k Rine. Karol do-
dal, že Rina sa necíti dobre. Lukáš 
však šiel so spolužiakmi na disko-
téku a Dávid bol stále na dievča 
nazlostený. Vyše hodiny váhal, čo 
robiť. Potom každých desať minút 
naťukával číslo k Rine, ale nehlá-
sila sa. Nakoniec spravil to, čo vy-
čítal jej – preliezol plot v záhrade. 
Zadný vchod našiel zamknutý, tak 
stlačil zvonec pri vchode z ulice – 
márne. V dome sa nič nehýbalo, 
iba slabo počul nejakú muziku.
V sobotu ráno už nevydržal.
„Rina Jergelová.“ Hlas mala za-
stretý, ledva ju počul.
„Tu je Dávid Rakovský. Chcem sa 
spýtať,  ako ti je.“
 „Mizerne.“ 
  „Potrebuješ niečo?“
  „Od teba nič.“ Zložila.
   Starká pribehla z kuchyne. „Kto 
to bol?“ Ale Rina už opäť spala hl-
bokým spánkom. „Len si pospi, 
dievčatko,“ vzdychla starká.
   Zaznel zvonec pri dverách. Ka-
rola v turistickom oblečení infor-
movala starú mamu o neprístoj-
nom správaní Riny. Chcela s ňou 
hovoriť.
„Nie,“ pokrútila hlavou stará pani. 
„Spí. Nebudem ju kvôli tomu budiť. 
Poznám Rinu dobre, iste mala na 
to svoje dôvody.“
„Spravila pekné divadielko,“ po-
vedala Karola rozhorčene. „V po-
slednom čase akoby to nebola 
ona.“
„Vydolujem z nej príčinu,“ upoko-
jovala vnukovu manželku starká. 
„Naozaj je chorá?“ opýtala sa Ka-
rola neveriacky.
„Vieš, o tom, že by dakedy len tak 
vylihovala?“ opáčila karhavo.
    To je pravda. Rina Jergelo-
vá osirela, keď mala dvanásť ro-
kov. Rodičia zahynuli pri autoha-
várii i so šesťročným synom. Rina 
utrpela vtedy ťažký otras mozgu, 
dlho ju nevedeli prebrať. Smrť ro-
dičov a malého bračeka sa jej sna-
žili oznámiť čo najšetrnejšie. Dva-
násťročný rozum to nechcel po-

chopiť. Na ďalšie dva 
týždne stratila záu-
jem o život, napojenú 
na prístroje ju stará 
mama dennodenne 
chodila prosiť, aby zostala s ňou. 
Rina sa zo šoku napokon dostala 
a po niekoľkých mesiacoch zvíťa-
zila mladosť a túžba žiť.
   Osudná havária mala dosiaľ je-
diný následok. Rina má panic-
ký strach pred jazdou v osobnom 
aute. Pri svojom povolaní sa však 
tomu nevyhne a v takých prípa-
doch je to veľmi zlé. Snaží sa po-
byt v aute čo najviac skrátiť, v noci 
ju potom prenasledujú nepríjemné 
sny. Riaditeľ Sajdák vie o tejto Ri-
ninej slabosti, no nemôže každé-
mu vysvetľovať, prečo sa tlmoč-
níčka vozí autobusom.
   Dalo by sa povedať, že dvanásť 
rokov je dosť dlhá doba na to, aby 
boj s neprekonateľným strachom 
vyhrala a iba Rina vie, čo pri tom-
to boji prežíva.
   Nepomohli utišujúce prostriedky, 
nepomohli konzultácie s odborník-
mi. Rina sama musí premôcť pro-
tivný komplex. Odporučili jej neza-
ťažovať mozog, vykonávať dušev-
né cvičenia, ktoré na čas pomohli. 
Dnes má Anastázia Jergelová 
strach, či sa u Riny nevykľul ďal-
ší následok havárie – opakujúce 
sa kolapsy pri väčšom preťažení.
   Potichu vošla do obývačky. Rina 
sedela na gauči, rukami si objíma-
la kolená pod bradou, modré oči 
upierala na neurčitý bod pred se-
bou. Bola trošku poblednutá.
 „Vyspatá?“ Stará pani skúmavo 
pozerala do vnučkinej tváre.
„Unavená,“ odvetila s povzdy-
chom „Cítim sa hrozne, starká.“
„To verím,“ sadla si oproti Rine do 
kresla. „Zvlášť po včerajšom vy-
stúpení u Bíreša.“
„Kto ti žaloval?“
„Na tom nezáleží. Divne sa sprá-
vaš od môjho aprílového výletu do 
Tatier. Vlastne – od zoznámenia 
sa s bratmi odvedľa.“
„Načo ma provokuje?“ odhodila 
zo seba deku, vystrela dlhé, štíh-
le nohy a schuti sa ponaťahovala. 
„Čo máme jesť? Som hladná.“
„Povedz pravdu, Rina,“ namieri-
la ukazovák na dievča. „Dávid Ra-
kovský ťa priťahuje.“
„Hlúposť,“ ohradila sa prudko, ale 
zružovelé líca ju prezradili. „Dávid 
Rakovský ma rozčuľuje, aby si ve-
dela a je to obyčajný namyslený fi -
čúr.“
„Ako myslíš, poď sa naobedovať.“

   Rina Jergelová v pondelok do 
práce nenastúpila. Navštívila leká-
ra, ktorý ju bez ďalších rečí ihneď 
vypísal na péenku s kontrolou 
o dva týždne.
   Lukáš si našiel kamarátov 
a s tými trávil prvé dni prázdnin. 
Nezabudol na priateľku, čo mu po-
mohla dostať sa znova medzi ľudí, 
primäla brata, aby skončil s väze-
ním. O vzťahu Riny a Dávida ne-
mal poňatia, preto ho zaskočila 
bratova reakcia, keď sa stretli na 
ceste z mesta.
„Čau, Rina,“ potešil sa Lukáš. 
„Dávno som ťa nevidel, už si v po-
riadku?“
„Hádam hej,“ vyhýbala sa pohľadu 
na Dávida.
 „Vyzerá ako strašidlo,“ pozname-
nal Dávid v taliančine, nevediac, 
že Rina rozumie. 
 „O nič horšie ako ty,“ odvrkla tou 

istou rečou, obišla ich a zmizla za 
zákrutou.
 „To malo byť čo?“ zízal vyjavene 
Lukáš na brata. Rozčúlene mu vy-
menoval cudzie reči, ktoré dievča 
ovláda. „Prečo ju neznášaš?“ kon-
čil nahnevanou otázkou.
„Ja viem, prečo,“ zamrmlal Dávid 
a pridal do kroku.
   Ale nebol si istý. V Rine bolo 
niečo z provokujúcej ženskosti, 
niečo z detskej hravosti a to Dá-
vida miatlo. Nevedel odhadnúť, 
ako sa k nej má správať, keď na 
neho pozrela čarovnými modrý-
mi očami. Nazdával sa, že v nich 
vidí raz ohníčky jemného výsme-
chu, inokedy mali výraz nefalšova-
nej zvedavosti alebo zamysleného 
snenia. Chcel ju podozrievať, že 
ho túži zviesť, chcel si o nej mys-
lieť to najhoršie, keď sa dozvedel 
o jej zamestnaní. Kusé informácie, 
čo sa k nemu dostali prostredníc-
tvom Andyho či Lukáša, však ne-
nasvedčovali, že by Rina Jergelo-
vá bola dievčaťom pre všetkých.
   Možností na bližšie poznanie 
bolo neúrekom. Lenže Dávid ani 
Rina akosi nejavili záujem a naďa-
lej jeden druhého ignorovali, pri-
čom ich modré oči vyjadrovali úpl-
ne niečo iné.
   Lukáš poprosil brata, aby mu do-
volil s dvoma kamarátmi týždeň 
okupovať chatu na Táľoch. Po ne-
zbytnom poučovaní, pripomínaní,  
ich Dávid odviezol. 
   Na druhý deň sa rozhodol, že na-
trie nanovo predný plot. Vstal za-
včas rána, kúpil farbu a začal so-
botu s veľkým pracovným elánom. 
Lukáš sa staral o domácnosť, pre-
čo by on nemohol trocha skrášliť 
životné prostredie.
„Dobrý deň, pán Rakovský,“ priho-
vorila sa mu stará pani v sprievo-
de Karola. 
„Dobrý deň,“ odvetil s neistým 
úsmevom. Rinina stará mama 
v ňom vzbudzovala rešpekt a úctu. 
„Kam s tými taškami?“
„Ideme sa rekreovať,“ zvestova-
la. „Váhala som Rinu nechať dva 
týždne samú, ale presvedčila ma, 
že máme dobrých susedov, ktorí 
jej v núdzi pomôžu.“
„Určite, pani Jergelová,“ sklonil sa 
k farbe.
„Tak sa môžem na vás spoľahnúť, 
Dávid?“ chytila ho potmehúdsky 
za slovo.
„Samozrejme, dobre si to užite.“
   Poludňajšia páľava ho od plo-
ta odohnala. Spravil si rýchly obed 
a sadol si na lavičku pod strom, 
odkiaľ mal dobrý výhľad do sused-
nej záhrady. 
   Rina sa tiež rozhodla obedovať 
vonku na prízemnej terase, iba-
že si Dávida nevšímala. Aspoň sa 
o to všemožne snažila. Nemohla si 
však pomôcť, Dávid priťahoval jej 
oči ako magnet a zdalo sa, že ani 
on na tom nie je lepšie. Čo ako sa 
chcel ovládať, nemohol odtrhnúť 
zrak z jej smutnej tváričky.
   Niekoľko minút sa pozorovali, 
skúšali silu svojich očí a čakali, kto 
sa prvý pohne. Rina zrazu vysko-
čila ani hadom uhryznutá a zmiz-
la v útrobách domu. Vyhral som, 
jasal v duchu Dávid. Jeho radosť 

netrvala dlho. Dievčina 
vybehla von, pri plote 
málinko zaváhala, no 
kým stihol Dávid pro-
testovať, stála pri ňom 

a arogantne mu hovorila: „Zatiaľ 
čo tu na mňa vyčumuješ, zvoní ti 
v dome telefón. Andy od teba nie-
čo potrebuje.“ 
   Dávidovi sa v modrých očiach 
zaiskrilo, mocne schmatol Rinu 
za ľavé zápästie a vliekol ju za 
sebou. Telefón naozaj vyzváňal. 
Andy chcel informácie o nejakých 
fotkách.
„Sú pod číslom tristopäťdesiat-
šesť,“ povedal Dávid. „Áno, v tom 
samostatnom bloku. Ahoj.“ Potom 
sa pozrel na mykajúce sa dievča.
„Ti švihá?“ zúrila Rina. „Čo si to 
dovoľuješ? Nemienila som prísť 
k tebe na návštevu.“
„No vidíš,“ uškrnul sa ironicky. 
„Napriek tomu som ťa pozval.“
„Čudné pozvanie,“ prestala sa my-
kať a zvedavo mu hľadela do tvá-
re. „Čo tak trochu nežnosti? Alebo 
je toto tvoj spôsob prejavovania 
náklonnosti? Dovliekol si ma sem 
ako praveký muž do svojej jasky-
ne. Mám rozložiť ohňa a budeme 
si opekať...“
„Tvoja fantázia nepozná hraníc,“ 
prerušil ju prudko.
„Pusť mi ruku,“ povedala mierne. 
„Chcem ísť domov, tu je to o ni-
čom. Pozri, Dávid, viem, prečo ma 
nenávidíš. Nemala som sa vám 
dvom votrieť do rodiny, ale bolo mi 
ľúto Lukáša. Myslím, že si nebol 
vždy takýto zlý. Lukáš nikdy neho-
voril o tom, čo sa stalo vo vašej ro-
dine a ja...,  som si istá, že to bolo 
niečo strašné, čo vás obralo o ra-
dosť zo života. Mám,“ Rina si ťaž-
ko, roztrasene vzdychla a pokra-
čovala. „za sebou čosi podobné. 
Myslela som, že sa nikdy nespa-
mätám zo smrti rodičov a malého 
bračeka, ale dokázala som to. Drs-
nosťou maskuješ bolesť, surovos-
ťou citovú labilitu a možno len po-
trebuješ niekoho blízkeho, kto by ti 
rozumel, chápal ťa.“
 „Prestaň, Rina,“ povedal zachríp-
nutým hlasom a odvrátil sa. 
„Čo sa stalo, Dávid?“ spýtala sa 
naliehavým tónom. „Prečo sa 
okrem toho, že chodíš do roboty, 
dištancuješ od spoločenského ži-
vota, prečo s nikým...“
„To je moja vec,“ skočil jej znovu 
do reči. Pomaly sa obrátil k Rine 
s prižmúrenými očami. „Nestaraj 
sa do vecí, do ktorých ťa nič nie 
je. Nesmiem riskovať, že na moju 
nezodpovednosť niekto doplatí. 
Ani ty, ani Lukáš, ani nik iný. Choď 
preč, Rina.“
„Uvedomuješ si, že ma tretíkrát vy-
hadzuješ? Stačilo, Dávid. Štvrtý-
krát sa vyhodiť nedám. Zbohom.“
   V kútiku duše Rina čakala, že 
ju zavolá späť. Nezavolal. Tresla 
dverami a Dávid v tom momente 
šmaril knihy zo stola o zem. Iste, 
dvere s knihami nezodpovedali za 
napätie v tých dvoch, no oni ho 
museli dáko kompenzovať.

   Stravovať sa v reštaurácii síce 
liezlo poriadne do peňazí, ale malo 
to svoje výhody a raz za čas to Ri-
nina peňaženka uniesla. 
   Ešte iba tretí deň je sama bez 
starkej a už od nudy nevie, čo ro-
biť. Vygruntovala celý dom, popra-
la, požehlila čo našla, takže nezo-
stáva jej nič iné, iba premýšľať, čo 
ďalej. Vtom sa ozval zvonec pri 

dverách.
„Ahoj, pacientka,“ vošla kolegyňa 
Beáta. „Šéf ma poslal za tebou, že 
kedy nastúpiš a či by si sa nepo-
zrela na toto.“
   Hodila na stôl obálku, seba ho-
dila na gauč, nohy si vyložila hore. 
Aspoň, že sa vyzula. „Ach, bóže, 
tebe je dobre,“ zafučala závistli-
vo. „Lebedíš si tu v tichu, pokoji, 
v chládku...,  ale vyzeráš fakt una-
vená, tu máš dve vrásky,“ ukáza-
la prstom na zamračené čelo Riny, 
ktorá prezerala papiere. 
   Medzi Beátine obľúbené činnosti 
patrilo počítanie vrások a to nielen 
svojich. Bola o štyri roky staršia 
ako Rina, chcela sa vydať, no kaž-
dého prípadného záujemcu odra-
dila mierne zádrapčivou, závistli-
vou povahou. Navyše bola hroz-
ne žiarlivá a urobila Rine i niekoľ-
kým spolupracovníkom pár neprí-
jemných scén. Preto sa dnes Rina 
čudovala, či šéf nemal koho po-
slať, iba ju.
„Počuj, Rina,“ chrumkala Beáta ty-
činku bez ponúknutia. „Ani si sa 
nepochválila.“
„S čím?“ odložila papiere a pozre-
la na extravagantne oblečenú ko-
legyňu.
„Máš krásneho suseda,“ našpúli-
la pery na bozk a cmukla. „Povedz 
mi o ňom niečo.“
„Myslím, že nie je typ pre teba,“ 
povedala Rina sarkasticky. „Je to 
samotár, stará sa o mladšieho bra-
ta.“
„Aj ten je samotár?“
„Nie, ten má šestnásť rokov, Dávid 
má dvadsaťosem.“
„Môj ročník,“ potešila sa Beáta. 
„Taký nádherný chlap nemôže byť 
samotár, o to sa postarám. Zozná-
miš ma s ním?“
   Nestihla odpovedať, pretože 
niekto zaklopal. Beáta si vzala ďal-
šiu tyčinku, Rina šla otvoriť.
„Prepáč, že ťa vyrušujem,“ pove-
dal ticho Dávid. „Telefonuješ s nie-
kým?“
„Nie,“ odvetila úsečne.
„Tak máš asi pokazený tele-
fón, lebo stará mama sa nemôže 
k tebe dovolať. Chce vedieť, ako 
sa máš.“
„Povedz jej, že dobre,“ cúvla do 
chodby.
„Počkaj, Rina,“ povedal prosebne 
Dávid a zadržal rukou zatvárajúce 
sa dvere. „Nechceš jej to povedať 
sama, čaká pri telefóne.“
„Ja do tvojho domu viac nevkro-
čím,“ povedala Rina tvrdo a modré 
oči jej potemneli skrytou bolesťou. 
Chvíľu postála v chodbe, aby sa 
upokojila a Beáta nič nezbadala.
   Rýchlo kolegyňu vypoklonkova-
la. Či chcela alebo nie, srdce sa jej 
vzrušene rozbúchalo, žalúdok zo-
vrelo, do očí sa tlačili slzy ľútosti.
„Dočerta,“ vzlykla Rina v podkroví 
na váľande. „Ešte chvíľu a vrhnem 
sa mu do náručia. Tuším som sa 
do neho zamilovala. Lenže on ma 
nechce. Dobre, budem trpezlivá.“
   Po týždni sa vrátil domov Lukáš. 
Nadšene rozprával Rine o zážit-
koch z Táľov, pochválil sa novou 
známosťou, ktorá sa volá Jana.
„Myslel som, že Dávid bude zúriť, 
keď ma s ňou videl,“ zdôveroval sa 
Lukáš susedke. „Ide do druhého 
ročníka na hotelku a je fantastická. 
Musíš sa s ňou zoznámiť, Rina.“
   Išli spolu domov z nákupov. Lu-
káš rapotal, smial sa, Rina ho po-
čúvala na pol ucha, čo si šťastný 
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Jedálny lístok 26.9. – 2. 10. 2011 Jedálny lístok 3.- 9. 10. 2011

Zdravie máš len jedno

Pondelok
Polievky: Boršč s mäsom, pečivo

Pórová so zemiakmi, pečivo
Vyprážané kur. stehno, zem., kompót

Brav. mäso na ázijský spôsob, tarhoňa, šalát
Šampiňóny na paprike, cestovina

Rančerský šalát, pečivo
Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát

Palacinky s tropickou plnkou a čokoládou
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradaj-

ka, ster. uhorky, čínska kapusta, mrkva, čín-
sky dressing)

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: Goralská, pečivo
Rascová s vajcom, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Sečuánske morčacie prsia, ryža, šalát

Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninkou
Bulharský šalát s brav. mäsom, pečivo

Kura. prsia na hubách, karfi ol s brokolicou
Hanácke koláče, kakao

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

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Streda

Polievka: Oravská fazuľová, pečivo
Zemiak. s hláv. kapustou, pečivo

Domáca zabíjačka, zemiaky, čalamáda
Kur. stehno na smotane s hlivami, cestovina
Brav. rebierko s brusnicami a hruškou, ryža

Jesenný šalát, pečivo
Špaldovo-zem. placky, Zakysanka

Buchty na pare s lekvárom, kakaov. posýpka
Bageta moravská (morav. mäso, uhorka šalát., 
maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: Sedliacka, pečivo
Paradajková s ryžou, pečivo

Prírodný brav. rezeň, ryža s mex. zelen., šalát
Pečené kačac. stehno, červ. kapusta, knedľa
Varená brokolica, kôprov. omáčka, zemiaky

Pestrý cestovinový šalát
Ryba na masle, dusená zelenina

Bryndzovníky
Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. 

uhorky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica, pi-
kantný dressing)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Piatok

Polievky: Kapustová s klobásou, pečivo
Roľnícka, pečivo

Belehradský brav. rezeň, opekané zem., uhor-
ka

Maďarský hovädzí guláš, cestovina
Furmanské halušky

Hydinový šalát, pečivo
Švajčiarske sój. zemiaky, uhorkový šalát

Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. ša-

lát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: Zeleninová s rajbaničkou, pečivo

Hutnícke bravčové stehno, knedľa
Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát

Nedeľa
Polievka: Hrachová s úd. mäsom, pečivo
Kur. prsia plnené bryndzou, zem., šalát

Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Jeseň sa hlási nielen žltnú-
cim lístím, ale aj kratšie dni 
a studené rána i večery nám 
avizujú, že je tu a preto je na-
mieste hovoriť o prevencii 
pred  jesennými ochorenia-
mi.  Pravou príčinou jesen-
ných ochorení je, že si ľu-
dia zvykli obliekať sa ľahko 
a jesenné slnko je už veľmi 
zradné. Aj keď svieti, nezo-
hreje ovzdušie natoľko, aby 
sme mohli chodiť v ľahkom 
oblečení. Ani studené nápo-

Pondelok
Polievky: Boršč s mäsom, pečivo

Roľnícka, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát
Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky

Šalát fazuľový so salámou a chrenom, pečivo
Bravčová pečienka, dusená červená kapusta

Lievance s džemom
Bageta syrová (maslo, syr Niva, syr údený, vaj-

ce, hlávkový šalát, kapia)
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: Kačacia s cestovinou, pečivo

Hrachová s krúpami, pečivo
Jarné kuracie stehno, zemiaky

Bravčový rezeň s pečeňou, slov. ryža, šalát
Plnená hlávková  kapusta, knedľa

Pikantný syrový šalát, pečivo
Kuracie rezančeky, dus. fazuľka s baby mrkvou

Šúľance s makom
Celozrnná bageta salámová so šalátom (salá-
ma, uhor. šalát, paprika, paradajky, šalát konz.)

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Streda

Polievky: Gulášová, pečivo
Furmanská, pečivo

Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Losos s cestovinami, citrónová omáčka
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Opekané tofu, hrach. kaša, volské oko, uhorka
Žemľovka s tvarohom

Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hláv-
kový šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: Fazuľová kyslá, pečivo
Krupicová so zeleninou, pečivo
Goralská pochúťka, cestovina

Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zem., šalát
Pizza s kuracím mäsom a olivami
Lahôdkový šalát zelerový, pečivo

Zapek. brav. rezeň so syrom,
zeleninová obloha

Zem. knedličky tvaroh.- čučoriedkové
so strúhankou

Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, pa-
radaj., ster. uhor.,  syr, červ. kapusta, fazuľa, 

kukurica, hráš. dressing)
Vyprážaná ryba, pečivo

Piatok
Polievky: Horácka, pečivo
Nosická s cícerom, pečivo

Nitrianske bravčové stehno, knedľa
Kurac. prsia s mandarínkami, hroz. ryža, šalát

Lečo s klobásou, zemiaky
Šalát brokolicový so špargľou, pečivo

Pórový nákyp, paradajkový šalát
Orechový závin, kakao

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

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: Brokolicová s fazuľou, pečivo
Hovädzia roštenka portugalská, zem., uhorka

Morčacie soté na zelenine, tarhoňa, šalát
Nedeľa

Polievka: Frankfurtská, pečivo
Brav. sedliacka pečienka, červ. kapusta, knedľa

Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát

Prichádza jeseň...

je už nie sú na toto ročné ob-
dobie veľmi vhodné. Piť tre-
ba dostatok tekutín aj v jese-
ni, ale vhodnejšie sú čaje či 
iné vlažné tekutiny.

Prevencia proti
prechladnutiu

Najúčinnejšie preventívne 
opatrenia odporúča lekárka 
hľadať v prírode. Treba prijí-

mať všetko, čo obsahuje vi-
tamín C, kto znesie tak citru-
sy, cesnak, cibuľu, čo sú prí-
rodné antibiotiká, a keď sa 
dostavia črevné problémy, 
odporúčam prijímať aj probi-
otiká. Silným liekom z príro-
dy je aj med. Med je antibio-
tikum, ktoré lieči rany a her-
pesy, obsahuje množstvo ži-

vín, takmer všetky minerály a 
pri únave a vyčerpaní, ktoré 
spôsobuje zvracanie alebo 
hnačky, je ideálnym zdrojom 
výživy a energie. Zároveň je 
výrazným dodávateľom anti-

oxidantov do tela, takže pre-
čisťuje krv. Pri horúčkach a 
dávení, kedy telo prichádza 
o tekutiny a dôležité prvky, je 
med zásobárňou draslíka. Ak 
ho má organizmus nedosta-
tok spôsobuje bolesti svalov, 
kŕče a keďže horčík a dras-
lík, sú prvky nevyhnutné pre 
správnu činnosť srdca, mô-
žeme pri ich defi cite pociťo-
vať ťažobu na hrudníku ale-
bo búšenie, ktoré odstráni-
me medovou kúrou. Pri kúpe 
medu však buďte opatrní. 
Skontrolujte si krajinu pôvo-
du medu a radšej si niekoľ-
ko korún priplaťte, ale kúp-
te si produkt od slovenské-
ho výrobcu, ktorý nebude ob-
sahovať nič iné, iba čistý sto-
čený med. Pozor dávajte aj 
pri aplikácii medu či citróna 
do čaju. Vitamín C aj väčši-
na výživných látok medu sa 
pri vysokej teplote výrazne 
poškodzuje, preto si tieto do-
chucovadlá dávajte do nápo-
ja bezprostredne pred pitím. 

PROTI KAŠĽU
Keď začnete pokašliavať, 
ako prvotnú pomoc zvoľte in-
halácie, alebo ľudovo pove-
dané, naparovanie. Do vria-
cej vody nasypte soľ a ná-
sledne vdychujte paru. Pre 
zvýšenie účinku pridajte čistý 
eukalyptový olej, ktorý dezin-
fi kuje a uvoľňuje hlieny. Po-
dobný účinok má aj šalvia le-
kárska, môžete použiť éteric-
ký olej, alebo ju vyvarte pria-
mo v inhalovanej vode. Pri 
suchom kašli sa odporúča-
jú teplé obklady na hrudník, 
ktoré uľavia od bolesti i od 
dusenia. Ak kašeľ neprejde 
do troch až štyroch dní, nav-
štívte svojho lekára, ktorý 
určí príčiny kašľa a prípad-

ne nasadí antibiotickú liečbu, 
aby sa predišlo horším ocho-
reniam, ako sú zápaly uší či 
pľúc. 

VITAMÍNY
Vitamíny je najlepšie prijímať 
v prírodnej forme, z ovocia a 
zeleniny.  Šumivé tablety tre-
ba brať opatrne a radšej ich 
nahradiť citrónom alebo gre-

pom. Veľmi vhodný  je čier-
ny čaj, ktorý je pre ochutenie 
citrónom ideálny a pre žalú-
dok najprijateľnejší, zároveň 
vzpruží a povzbudí človeka.

RADY
STARÝCH MÁM

Od kašľa, ale aj pri horúč-
kach či malátnosti je vyni-
kajúcim pomocníkom chlieb 
s maslom, s cibuľou a me-
dom. Je to veľmi zdravá po-
chúťka, ktorá urýchli liečenie, 
alebo zabezpečí prevenciu 
pred vírusovým ochorením. 
Veľmi účinným liekom pro-
ti kašľu je cibuľa pokrájaná 
nadrobno, presýpaná kryš-
tálovým cukrom. Keď posto-
jí, pustí šťavu, ktorú treba piť. 
Na problémy dýchacích ciest 
sú výborné čaje z materinej 
dúšky, šalvie lekárskej, mäty 
piepornej alebo šípovej ruže. 
Ak máte možnosť, tak si šíp-
ky usušte sami, alebo si kúp-
te sypaný čaj, ktorý neobsa-
huje iné prísady. Od kašľa 
pomôže čaj zo skorocelu ko-
pijovitého, lipy malolistej ale-
bo podbeľu lekárskeho. Ak 
máte zvýšenú teplotu a ešte 
neberiete lieky, uvarte si víno 
so škoricou a voňavými klin-
čekmi. Urýchli sa potenie a 
úľava od horúčky. Pri nádche 
a upchatom nose je výbor-
ným liečiteľom chren. Naj-
lepší je čerstvý, pretože ste-
rilizovaný z obchodu je má-
lokedy pikantný. Veľmi silno 
odhlieňuje, možno si ho pri-
dať k údenému mäsu, alebo 
iba natrieť na chlieb s mas-
lom. Ak je chren kvalitný, po-
tečie vám z nosa ako z vo-
dovodu, a tak si môžete po-
môcť od zápalu prínosových 
dutín, alebo horných dýcha-
cích ciest.

Ilustr. foto: I. Kardhordová



„Len ten, kto stratil koho mal rád, pocho-
pí čo je bolesť a žiaľ. Bez teba už žiť mu-
síme, no v našich srdciach ťa stále no-
síme.“
Dňa 7. októbra uplynie rok odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Ján HELPIANSKY z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami
...

Dňa 27. septembra uplynie šesť rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec a starý otec

Karol KOCKA
z Lopeja.

Spomíname s láskou
...

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy presta-
lo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy nepresta-

nú na teba spomínať.“
Dňa 30. septembra si pripomíname de-
siate výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustila naša drahá manželka, mama a 
stará mama
Helena KUTLIAKOVÁ z Podbrezovej.

Spomínajte s nami
...

Dňa 29. septembra si pripomíname už 
štvrté výročie odvtedy, ako sme sa na-
posledy rozlúčili s našim drahým man-
želom, synom, bratom, otcom a starým 
otcom

Petrom MARTINEKOM z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku

...
„Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je 
také, ako bolo predtým. Už niet návratu ani nádeje, len ces-
ta k hrobu nás k tebe zavedie. Bez teba už žiť musíme, no 

v srdciach našich ťa stále nosíme.“
Dňa 24. septembra uplynú dva roky od-
vtedy,  čo nás opustil drahý otec a sta-
rý otec

Július HELEBRANDT z Bystrej.
So smútkom v srdci spomínajú manžel-

ka Blanka, synovia Roman, Peter, Michal 
s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina

...
Dňa 27. septembra uplynie päť rokov odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný manžel, otec, starý 
otec, brat a kolega

Jozef PERNISCH
z Michalovej.

S láskou spomína manželka, dcéra 
a syn s rodinami, brat s rodinou

a bývalí spolupracovníci
...
Dňa 29. augusta uplynulo dvadsať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil man-
žel a otec

Miroslav DAUČÍK
zo Zámostia.

S láskou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami
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Inzertná služba

Spomienky

Karate klub MP Brezno pozýva nových zá-
ujemcov na zápis v čase tréningov, ktoré sa 
konajú v Základnej škole s MŠ Karola Ra-
poša, ul.  Pionierska 4 Brezno, v dňoch Uto-
rok a Štvrtok v čase od 17. do 18.30 hod. 
Info na tel. čísle 0907 819 129.

Europa SC DANCE CUP 2011 a Fáber Dance Team Brezno
3. septembra
Dospelí B STT
4. Peter Slávik – Soňa Šváčová FDT B. Bystrica
Dospelí D STT
2. Ondrej Bódiš – Zuzana Murínová FDT B. Bystrica
4. Filip Vlček – Alexandra Skalošová FDT Brezno
Dospelí D LAT
2. Jozef Maťovčík – Vanesa Indrová  FDT B. Bystrica
3. Filip Vlček – Alexandra Skalošová FDT Brezno
Junior II D STT
4. Filip Vlček – Alecandra Skalošová FDT Brezno
Junior II D LAT
2. Filip Vlček – Alexandra Skalošová FDT Brezno
Junior I neregistrovaní
1.  David Ridzoň – Timea Tyčiaková FDT Brezno
5.  Oliver Svetlík – Lívia Martincová FDT B. Bystrica
Deti II neregistrovaní
1. Matúš Brieda – Katarína Berčíková FDT Brezno
3.  Marek Peťko- Vanesa Šanková FDT Brezno
Deti I. neregistrovaní
3. Adam Peťko – Emma Račáková FDT Brezno
5. Juraj Košičiar – Eliška Kuviková FDT Brezno
4. septembra
Dospelí C LAT
3. Marek Grúber – Andrea Simanová  FDT Brezno
5. Ondrej Bódiš – Zuzana Murínová FDT B. Bystrica
Dospelí D STT
1. Ondrej Bódiš – Zuzana Murínová FDT B. Bystrica
Dospelí D LAT
1. Filip  Vlček – Alexandra Skalošová FDT Brezno
2. Jozef Maťovčík – Vanesa Indrová  FDT B. Bystrica
3. Peter Kováčik – Veronika Kupcová FDT Brezno
Junior II STT
1. Daniel  Didi – Zoja Didiová FDT Banská Štiavnica
3. Miroslav Cibula – Zuzana Kňazovická FDT Brezno
5. David Ridzoň – Timea Tyčiaková FDT Brezno
Junior II LAT
1. Miroslav Cibula – Zuzana Kňazovická FDT Brezno
2. David Ridzoň – Timea Tyčiaková FDT Brezno
3. Daniel Didi – Zoja Didiová FDT Banská Štiavnica
Ďakujeme vám za krásny kultúrny zážitok a prajeme 
veľa úspechov.

Predám cirkulár s hobľovačkou, 5 kW motor, 
300 eur. Jasenie 0907 832 387.

...
Predám jedálenský stôl pre 12 osôb, dámsky 
bicykel.Cena dohodou. Kontakt 617 5877.

...
Predám 3-mesačného psa (slovenský ko-
pov) za 20 eur. 
Informácie: 0948 013 847, 619 2033

...
Predám sedaciu súpravu 3+2+1, v dobrom 
stave, škoricová. Tel: 0903 527 619.

   Dychová hudba Železiarne Podbrezo-
vá bola delegovaná Združením dychových 
hudieb Slovenska reprezentovať Slo-
vensko na celoštátnej súťaži a prehliad-
ke veľkých dychových orchestrov – „Vy-
šehradské dni dychovej hudby Považ-
ská Bystrica 2011.“  Záštitu nad podu-
jatím prevzala Katarína Neveďalová, po-
slankyňa parlamentu EÚ. Hlavným uspo-
riadateľom bolo mesto Považská Bystri-
ca, Združenie dychových hudieb Sloven-
ska, Národné osvetové centrum a Spolok 

   Nie ste spokojní so svojou zdravotnou poisťovňou? Ešte do 
30. septembra máte možnosť urobiť zmenu a vybrať si pod-
ľa svojho zváženia. Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa 
stanete od 1. januára 2012 a vašou povinnosťou bude do 8. ja-
nuára 2012 vrátiť  preukaz aj Európsky preukaz zdravotného 
poistenia predchádzajúcej zdravotnej poisťovni. Zmenu pois-
ťovne ste povinní oznámiť aj poskytovateľovi zdravotnej sta-
rostlivosti, obvodnému lekárovi, špecialistovi aj zubárovi, ale aj 
svojmu zamestnávateľovi.

Vyšehradské dni v Považskej Bystrici

DO ZUŠ Považská Bystrica.
    Vycestovali sme 10. septembra ráno 
o 6. hodine, nakoľko súťaž sa začína-
la už o pol jedenástej dopoludnia. Naša 
dychovka bola zaradená ako posled-
ná zo zúčastnených veľkých dychových  
orchestrov: VDO GRADSKÁ GLAZBA 
METKOVIC z Chorvátska, VDO Horno-
nitrie – Kanianka, Hradište, VDO ZUŠ 
Považská Bystrica a VDO Železiar-
ne Podbrezová. Po skončení súťažného 
programu nasledovali promenádne kon-

certy na rôznych miestach mesta a v oko-
lí. Naša dychovka odohrala promenádny 
koncert na pešej zóne mesta Púchov,  v 
čase od 17. do 18. hodiny. 
   V nedeľu o 10. hodine sa uskutoč-
nilo prijatie zástupcov dychových hu-
dieb a hostí  primátorom mesta Považ-
ská Bystrica. Po ukončení nasledo-
val slávnostný galaprogram na námes-
tí pred radnicou. Monster - koncert z diel 
Karola Pádivého zahrali všetky orches-
tre spoločne. Nasledovalo odovzdávanie 
ocenení celoštátnej súťaže VDO. Pora-
die vyhlasoval predseda súťažnej poroty 
a čestný predseda ZDHS Mgr. Adam Hu-
dec. Poradie bolo hodnotené počtom bo-
dov od všetkých porotcov a naša dychov-
ka počtom bodov bola zaradená do zlaté-
ho pásma. „CENA za dlhodobé udržia-
vanie a rozvoj tradície VDO na Sloven-
sku“ od Národného osvetového centra 
Bratislava a Združenia dychových hudieb 
Slovenska bola ďalším ocenením našich 
snažení. Po vyhodnotení nasledovali pre-
zentačné koncerty jednotlivých zúčastne-
ných orchestrov.
   Za naše úspechy ďakujeme dirigen-
tovi Jozefovi Kráľovi, ktorý po osemroč-
nom účinkovaní končí spoluprácu s našim 
orchestrom, ale aj všetkým účinkujúcim 
členom DH ŽP, ktorí sa na tomto úspe-
chu podieľali.

Jozef Turis, predseda DH ŽP

   V sobotu 3. a v nedeľu 4. septembra 
sa v Banskej Bystrici konala súťaž Europa 
SC Dance CUP 2011. Organizátor súťa-
že Fáber Dance Team SLOVAKIA, Euro-
pa SC BB. Súťažilo sa v kategóriách: Deti, 
Juniori, Dospelí  v štandardných a latin-
skoamerických tancoch.
   V štartovnej listine bol zaregistrovaný 
aj Fáber Dance Team Slovakia a jeho 
úspešné tanečné páry.
     V Europa SC sa stretli tanečné páry z 
celého Slovenska aj zo zahraničia, roz-
hodcovia, tréneri a všetci priaznivci tan-
ca. V nákupnom centre vládla neopako-
vateľná atmosféra, ktorú vytvorili taneční-
ci svojimi umelecko-športovými výkonmi. 

     O víťazstve rozhodovali aj známe osobnosti  tanečného športu, 
medzi inými Milan Plačko, Juraj Fáber, Matej Chren či  Zuzana So-
ukupová, ktorí reprezentovali Slovensko na medzinárodných súťa-
žiach v zahraničí.
   Všetko o výsledkoch a tanečných pároch Fáber Dance Team 
(nasledovne: STT = štandardné tance, LAT = latinsko-americ-
ké tance, D, C, B  = výkonnostné kategórie, FDT = Fáber Dan-
ce Team):

Oznam

Do konca mesiaca

Kde: Lopej
Kontakt:
0903 828 516
Cena: 1 ks 0,35 €
Suché: 100g 0,70 €
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NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY
na II. ligu mužov

FO ŽP Šport – TJ Spartak Myjava
24. septembra o 15. hod. na FŠ v Podbrezovej

FO ŽP Šport – MFK Dubnica nad Váhom
4. októbra o 15. hod. na FŠ v Podbrezovej

na I. ligu dorastu
FO ŽP Šport – FK Dukla BB

24. septembra o 11. a 13.15 hod. na FŠ v Brezne

FO ŽP Šport – MFK Dubnica nad Váhom
8. októbra o 11. a 13.15 hod. na FŠ v Brezne

na II. ligu dorastu
FO ŽP Šport B – 1. FC Tatran Prešov B

2. októbra o 11. a 13.30 hod. na FŠ Podbrezová - Skalica

na I. ligu starších žiakov
FO ŽP – MŠK Fomat Martin

24. septembra o 10. a 12. hod. na FŠ Valaská
 

NA KOLKÁRSKE DRÁHY DO DOMU ŠPORTU ŽP 
na Extraligu mužov

KO ŽP A – Tatran S. N. Ves
24. septembra o 12.30 hod. 

KO ŽP B – Lokomotíva Vrútky
1. októbra o 11,30 hod.

KO ŽP A – Slavoj Veľký Šariš A
1. októbra o 14. hod.

na Extraligu žien
KO ŽP – KK Zlaté Klasy

1. októbra o 10. hod.

1.ligu východ
KO ŽP C – MKK Žarnovica

1. októbra o 16.30 hod.

na Dorasteneckú ligu
KO ŽP – MKK Žarnovica
25. septembra o 10. hod.  

NA CYKLOKROSOVÉ TRATE
CYKLOKROSS INTERNATIONAL PODBREZOVÁ 

UCI ktg. C2
1. októbra o 12.30 hod. do Podbrezovej na Štiavničku

Pozvánky

Majstrovstvá ČR
V českom stredisku v Letohrade sa konali Maj-
strovstvá ČR v letnom biatlone na kolieskových ly-
žiach, ktoré boli zároveň i nominačnými pretekmi 
na Majstrovstvá sveta v Novom Meste na Morave 
(20. až 25 septembra 2011). Do nominácie sa 
prebojoval člen Oddielu bežeckého lyžovania 
a biatlonu ŽP Šport, a.s., Rudolf Michalovský. 
V prvý deň boli na programe rýchlostné pre-
teky, v ktorých naši skončili v ktg. juniori: 7. 
R. Michalovský, 18. J. Fendek, dorastenci B: 10. 
F. Kramla, 12. M. Kupec,13. O. Kozstolanyi, 17. P. 
Seifert, v stíhacích pretekoch v ktg. juniori: 6. R. Mi-
chalovský, 9. J. Fendek, dorastenci B: 10. O. Koz-
stolanyi, 11. M. Kupec, 12. F. Kramla, 17. P. Seifert.

...
Areál Břidličná v Moravskoslezskom kraji bol dejis-
kom Majstrovstiev Českej republiky ATEX CUP v let-
nom biatlone žiactva s medzinárodnou účasťou troch 
slovenských klubov. V prvý deň sa konali rýchlost-
né preteky, popoludní štafetové preteky a v závereč-
ný deň preteky s hromadným štartom. Naši biatlonis-
ti v nich obsadili:
 – v rýchlostných pretekoch  žiakov 10 -11 r.: 16. V. 
Papaj, 12-13 r.: 9. D. Peťko, 15. M. Gánovský, 14-15 
r.: 4. M. Jurena (SG ŽP), 5. M. Brezina, 17. A. Harčá-
rik, 20. T. Longauer, žiačky 10-11 r.: 15. Z. Longau-
erová,14-15 r.: 19. H. Lešťanová. V štafetových pre-
tekoch sa nám nedarilo, mali sme aj porušenie pra-
vidiel, po ktorom nasledovali diskvalifikácie. V zápa-
le boja pretekári kopili chyby a bolo vidno, že na Slo-
vensku sa neorganizujú štafetový preteky, chýbajú im 
potrebné skúsenosti. Zo šiestych štafiet so zastúpením 
slovenských pretekárov, boli klasifikované len dve. ŽP 
Šport, a.s., mal zastúpenie v H. Lešťanovej, v štafeta 
žiačky 14 -15 r. bola 4.,
- v pretekoch s hromadným štartom   v ktg. žiaci 10-11 
r.: 7. V. Papaj, 12-13 r.: 19. D. Peťko, 24. M. Gánov-
ský, 14-15.: 4. M. Jurena, 11.M. Brezina, 23. A. Har-

čárik, 25. T. Longauer, žiačky 10-11 r.: 14. Z. Longau-
erová, 14-15 r.: 9. H. Lešťanová.

Majstrovstvá SR
Bialonový areál vo Vyhniach bol 10. a 11. septembra 
dejiskom Majstrovstiev SR v letnom biatlone v rých-

lostných pretekoch a v pretekoch s hromadným 
štartom. Študent SG ŽP O. Kozstolányi si v rod-
ných Vyhniach doplnil zbierku titulov majstra SR 
v letnom biatlone a s troma titulmi sa stal naj-
úspešnejším pretekárom letnej sezóny Oddie-

lu bežeckého lyžovania a biatlonu ŽP Šport. V oboch 
pretekoch bežala A. Harčáriková so zraneným členkom 
a hoci nepotvrdila svoje postavenie vedúcej pretekár-
ky Slovenského pohára, zaslúži si obdiv a pochvalu. 
Umiestnenie:
 – v rýchlostných pretekoch ml. dorastenci: 1. O. 
Kosztolányi (titul majstra SR), 5. P. Seifert, 6. M. Ku-
pec, st. dorastenci a dorastenky: 6. R. Michalovský, 6. 
K. Kupcová, juniori a juniorky: 3. J. Fendek, 1. J. Pas-
túchová, ženy 22-30 r.: 1. V. Točeková (titul majstra 
SR), ženy 31 r. a staršie: 3. D. Bartalská-Niňajová, 4. 
V. Kubacká, muži 46.r. a starší: 6. M. Kazár, žiaci 10-
11 r.: 5. V. Papaj, 12-13 r.: 6. M. Gánovský, 11. D. Peť-
ko, 14-15 r.: 2. M. Brezina, 7. A. Harčárik, 8. T. Lon-
gauer, žiačky 12-13 r.: 3. K. Kazárová, 5. A. Harčári-
ková, 14-15 r.: 12. H. Lešťanová,
- v pretekoch s hromadným štartom  v ktg. ml. doras-
tencov: 1. O. Kosztolányi (titul majstra SR), 2. P. Sei-
fert, 7. M. Kupec, st. dorastenci a dorastenky: 8. R. Mi-
chalovský, 4. K. Kupcová, juniori a juniorky: 3. J. Fen-
dek, 1. J. Pastúchová, žien 22-30 r.: 2. V. Točeková,  
31 r. a starších: 1. V. Kubacká (titul majstra SR), 4. D. 
Bartalská-Niňajová, mužov  46 r. a starších: 6. M. Ka-
zár. V žiackych kategóriách 10-11 r.: 4. V. Papaj, 12-
13 r.: 1. D. Peťko (titul majstra SR), 15. M. Gánovský, 
14-15 r.: 3. M. Brezina, 4. A. Harčárik, 14. T. Longau-
er, žiačky 12-13 r.: 3. K. Kazárová, 9. A. Harčáriková, 
14-15 r.: 8. H. Lešťanová.

(mk)
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ZAVARKO PREKONAL VLASTNÝ SVETOVÝ REKORD
   Vilmoš Zavarko dosiahol vý-
kon snov. Výsledok ako z inej 
dimenzie predviedol hneď v 1. 
kole Extraligy v podbrezovskej 
kolkárni. Číslo, ktoré svieti-
lo na displeji po skončení jeho 
hry malo hodnotu 740 bodov! 
Týmto výkonom prekonal vlast-
ný Svetový rekord o 12 bodov 
a dosiahol najlepší svetový vý-
kon na kolkárni s certifikátom 
NBC. Skvelú formu z prípra-
vy pred začiatkom Extraligo-
vých súťaží, keď v priebehu 12 
dní vytvoril päť nových rekor-
dov kolkární, okorenil najlep-
ším svetovým výkonom.

Extraligové zápolenie 
   Družstvá mužov začali 1. kolo tradič-
ným zápasom A – B tímu Podbrezovej. 
Napriek výborným výkonom hráčov B 
družstva 3696 bodov a individuálnym 
skvelým výsledkom Pašiaka 654, Va-
doviča 646, Dilskeho 621 sa z víťaz-
stva 7:1 radovali hráči áčka. Do-
siahli výsledok 3873 bodov s vý-
bornými výkonmi Zavarku 740, 
Čecha 659, Ćalića 640, Kyselicu 
633. Cez 600 bodovú hranicu sa dosta-
li Foltín 619, Figura 607 a Šibal 600 bo-
dov. Ženy vo svojom prvom zápase ob-
novenej Extraligy žien nedokázali u sú-
periek bodovať a prehrali v Sučanoch 
1:5. C družstvo mužov s výrazne omla-
deným kádrom prehralo v Rimavskej 
Sobote tesne 3:5 (39 bodov). Výbor-
ný výsledok dosiahol dorastenec To-
máš Dziad (579), ktorého výkon zara-
dil medzi najlepších hráčov Podbrezo-
vej. 1. dorastenecký turnaj skupiny vý-
chod, 11. septembra na domácej pôde 
vyhral Tomáš Dziad (594).
   V druhom kole muži excelovali, všet-
ky zápasy vyhrali na nulu, pomerom 
8:0, čím súperom nedovolili získať ani 
jediný bod. Rozdiel v celkových bo-
doch družstiev bol v každom zápase 
rekordný. A družstvo zvíťazilo (pri ab-
sencii najlepšieho hráča sveta Zavar-

ka) o rovných 500 bodov, B družstvo 
o 398 bodov a nezaostalo ani C druž-
stvo, nadelilo svojmu súperovi 303 bo-
dov. Skvelými výkonmi sa predvied-
li viacerí hráči. V šestke TOP výsled-
kov 2. kola sa objavili len naši hrá-
či: I. Čech 651, P. Šibal 650, B. Vado-

vič 650, T. Pašiak 649, J. Ćalić 
645, O. Kyselica 633. Výborne 
sa uviedol novy hráč Erik Kuna, 
do Podbrezovej prestúpil z Tr-

navy Modranky, výsledkom 631 bo-
dov. Perfektný výkon podal béčkar 
v službách C družstva Radoslav Kürty 
(637), dosiahnutím najlepšieho výsled-
ku v 1. lige skupina východ. Cez 600 
bodovú hranicu sa dostali aj R. Foltín 
625, hrajúci tréner M. Ponjavić 620, 
M. Tomka 610 a T. Dilský 601. V šest-
ke TOP výsledkov 2. kola 1. ligy skupi-
na východ sa objavili aj Ľuboš Svitek 
(589) a T. Herich (580). A družstvu pat-
ri po dvoch kolách vedúca priečka Ex-
traligovej tabuľky, B družstvo je s jed-
nou výhrou a jednou prehrou na sied-
mej priečke a C tím sa dostal na štvr-
tú priečku 1. ligovej tabuľky. Ženy za-
tiaľ na svoje prvé víťazstvo v tomto roč-
níku ešte len čakajú, na domácich drá-
hach podľahli Piešťanom 1:5 a sú po 
dvoch kolách na siedmom mieste ta-
buľky.                                            (kys)

   Po prehre v Michalovciach sa pod-
brezovské družstvo mužov rehabili-
tovalo v domácom prostredí, keď v 8. 
kole II. ligy zdolalo rezervný tím 
Ružomberka 3:1, po polčase 1:0. 
Góly za ŽP Šport strelili Čekovský, 
Greško a Snitka.
   Po víťaznom stretnutí čakalo na fut-
balistov Podbrezovej 2. kolo Sloven-
ského pohára, v ktorom ich na najstar-
šom štadióne na Slovensku privítal do-
máci 1. FC Tatran Prešov. V stretnu-
tí od začiatku diktovali tempo Prešov-
čania, ktorí pohrozili už v tretej minú-
te Gubom, aktívni boli neskôr aj Adam, 
či Krob. A práve posledne menovaný 
strelil úvodný gól stretnutia v 17. mi-
núte. Aj v druhom polčase sa podbre-

zovskí hráči nevedeli presadiť cez dob-
re organizovaných Prešovčanov, kto-
rí v 53. minúte pridali aj druhý gól a tak 

sa naša pohárová cesta skončila 
po dvojgólovej prehre s 1. FC Tat-
ran Prešov.   
   Po neúspechu v pohárovom zá-

pase čakal na ŽP Šport súper, ktorý má 
v druhej lige vysoké ambície, no dote-
rajšie výsledky tomu veľmi nenasved-
čujú. ŠK SFM Senec pod taktovkou 
Mikuláša Radványiho nezačal dob-
re, keď už v 8. minúte stretnutia urobi-
li domáci chybu v strede ihriska a nový 
útočník v drese Podbrezovej Lukáš Eli-
áš strelil úvodný gól. O dve desiat-
ky minút mohol pridať aj druhý gól, no 
po veľkej chybe seneckej obrany osta-

lo na ukazovateli skóre svietiť 0:1. Do-
máci mohli vzápätí vyrovnať, no vyra-
zenú strelu domáci Szarka nedopra-
vil za Hanákov chrbát. V predposled-
nej minúte prvého polčasu tak Senča-
nia opäť pykali za hrúbku v obrane, keď 
Juraj Pančík zvýšil na 0:2 prudkou prí-
zemnou strelou. V druhom polčase sa 
Senčania viackrát domáhali pokutové-
ho kopu u hlavného rozhodcu, ktoré-
ho píšťalka však ostala nemá. Keď sa 
už zdalo, že Podbrezovčania ustrá-
žia dvojgólový náskok, znížil Szarka 
na 1:2, čo však bol jediný gól domá-
cich v stretnutí a tak si ŽP Šport pripísal 
do tabuľky ďalšie tri body a po 9. kole je 
priebežne na tretej pozícii II. ligy.     

(mj)

Z biatlonových tratí

Po pohárovom neúspechu tri body zo Senca

Zavarko s trénerom Ponjavičom objektívom B. Vadoviča


