
   „Vzdelanie by malo vás, žiaci, 
pripraviť na to, aby ste boli v do-
spelosti úspešní. Mladý človek sa 
musí naučiť správne posudzovať, 
rozlišovať, naučiť sa, ako sa tre-
ba učiť. To je úlohou nás učiteľov 
a tiež úlohou našich škôl. Samotná 
schopnosť vedieť hľadať a zužit-
kovať informácie je veľmi dôležitá. 
Najmä dnes, keď scéna nášho 
života sa neustále mení. To čo sa 
vyžadovalo včera, dnes už nestačí. 
V našich školách máme zabez-
pečené podmienky na nerušený 
chod, výborné podmienky na vý-
učbu informatiky, počítačovú sieť, 
internet,  učebne na vyučovanie 
cudzích jazykov i odborných pred-

metov, učebňu pre programovanie 
CNC strojov, učebňu pneumatiky, 
interaktívne tabule, triedy vybavené 
multimediálnou technikou a iné. 
Cez prázdniny bol v našich školách 
čulý pracovný ruch. Vymenili sme 
okná v dielenskej  časti, na chod-
bách v zadnom trakte a v suteréne 
študentského internátu, dvere na  
internáte, v kuchyni, svetlíky  vo 
vestibule, namontovali kamerový 
systém a iné. Všetko to stálo ne-
malé peniaze, preto je na nás, ako 
si tento majetok ochránime, aby 
nám slúžil niekoľko rokov a my aby 
sme mohli vylepšovať postupne 
ďalšie priestory. V uplynulom škol-
skom roku náš zriaďovateľ  pripravil 

v spolupráci so školami štatút bez-
pečnosti, na základe ktorého sme 
hodnotili vaše správanie, starostli-
vosť o prostredie v triedach a pod. 
Najlepšie triedy získali prémiu 500 
eur, ktorú  použili  podľa svojho 
záujmu. Je na vás, či budete plniť 
kritériá a či  uvedenú prémiu získa 
vaša trieda. 
    Do konca mesiaca dostanete no-
vé rovnošaty, dnes pulóvre, kravaty, 
tričká, pracovný odev a iné..., podľa 
typu školy. Je to váš pracovný odev, 
ktorého nosenie je povinné. 
   Aj v tomto roku máte možnosť 
zapojiť sa do záujmovej činnosti 
v oblasti športu či iných záujmov. 
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Spoločenská 
rubrika

Päť rekordov 
Zavarku

Naša anketa
o laseroterapii

FO ŽP ŠPORT ODOHRÁ 10. SEPTEMBRA ZÁPAS S MFK RUŽOMBEROK O 15.30 HOD. NA DOMÁCEJ PÔDE

(Pokračovanie na str. 3)

   Laser lieči na princípe svetlolieč-
by. Svojim zosilneným žiarením 
významne zasahuje do jemne zla-
deného a zložitého celku ľudského 
tkaniva. Od roku 1962, kedy sa 
začala takáto liečba používať, ve-
da neuveriteľne pokročila a laser 
LCT 1 000 predstavuje už štvrtú 
generáciu. Je 1 500 krát silnejší 
ako v súčasnosti používané v Eu-
rópe. Účinkuje až do hĺbky deväť 
centimetrov pod kožu. Jeho apli-
kácia je neinvazívna, bezbolestná 
a vysoko efektívna. Nemá žiadne 
vedľajšie účinky. 

Ako sa možno dostať 
na vyšetrenie?

   - Ak máte bolesti pohybové-
ho aparátu, nahláste sa u Marty 
Krellovej na tel. čísle 29 43 a nav-
štívite ambulanciu MUDr. Pavla 
Šimkoviča, CSc., ktorý posúdi váš 
zdravotný stav a na základe toho 

odporučí laseroterapiu.
Kedy sú ordinačné hodiny?

Pondelok: 7.-11. hod. a od 11.30 
– 15. hod. laseroliečba
Utorok: 8.-11. hod. a od 11.30 - 13. 
hod. – ordinácia MUDr. P. Šimko-
viča, CSc.,
Streda: 6. – 11. hod. a od. 11.30 – 
14. hod. – laseroliečba
Štvrtok: 7.-11. hod. a od 11.30 – 
15. hod. – laseroliečba
Piatok: 7. – 11. hod. a od 11.30 – 
15. hod. – laseroliečba

Cenník:
Zamestnanci ŽP a dcérskych spo-
ločností 1 euro za minútu liečby,
iní pacienti: 2 eurá/ minúta liečby
(čas jednej terapie závisí od diag-
nózy, trvá spravidla 1 – 10 minút, 
aj počet terapií určí lekár v závis-
losti od diagnózy, spravidla ide 
o 3 – 10 terapií).

ok

Aj naše súkromné školy 5. septem-
bra ožili a začal sa nový školský 
rok. Slávnostného aktu otvorenia 
sa zúčastnila zástupkyňa zriaďo-
vateľa - členka Predstavenstva ŽP 
a.s. a personálna riaditeľka Ing. 
Mária Niklová a predseda Dozor-
nej rady ŽP Ing. Ján Banas, ktorý 

sa prihovoril žiakom i pedagógom 
a zaželal im veľa úspechov v no-
vom školskom roku. Riaditeľka 
škôl Ing. Anna Pavlusová privítala 
nováčikov, ktorých nastupuje do 
prvých ročníkov celkovo okolo stov-
ky. V slávnostnom príhovore okrem 
iného konštatovala:

PO OSEMMESAČNOM TESTOVANÍ JE LASER LCT 1 000 UŽ V PREVÁDZKE

MUDr. P. Šimkovič, CSc., pri vyšetrovaní pacientky.  F: I. Kardhordová 

   Neštátne zdravotnícke zariadenie Železiarní Podbrezová – Ambu-
lancia fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie a akupunktúry 
pod odborným dohľadom MUDr. Pavla Šimkoviča, CSc., začala 
po osemmesačnom testovaní od 2. septembra 2011 v budove 
zdravotného strediska liečbu laserom.

VEĽA CHUTI DO UČENIA, ŽIACI!

Aj brány našich škôl sa otvorili

Foto: J. Čief
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Pán riaditeľ, v uply-
nulom roku sa vám 
podarilo previesť 
spoločnosť do klad-
ných výsledkov hos-
podárenia, zaviedli 
ste mnohé zmeny 
a rok 2011 ste od-
štartovali s ďalšími 
náročnými predsa-
vzatiami. Ako hod-
notíte uplynulých 
šesť mesiacov v spoločnosti 
z dnešného pohľadu?
    - Prvý polrok spoločnosť ŽP 
EKO Qelet, a.s., plnila požiadavky 
materskej spoločnosti v množ-
stve, kvalite a termínoch dodávok 
oceľového šrotu bez vážnejších 
reklamácií. Spoločnosť bola vy-
hodnotená v kvalite ako najlepší 
dodávateľ oceľového šrotu do ŽP 
a.s. Je to zásluha nielen vedenia 
spoločnosti, ale aj vedúcich stre-
dísk, regionálnych  a obchodných 
zástupcov, ktorých sa podarilo 
pozitívne motivovať. Každý za-
mestnanec spoločnosti vidí na vý-
platnej páske, že sa oplatí kvalitne 
pracovať. Pocítili, že „podbrezov-
ské“ metódy riadenia a hodnotenia 
majú pozitívny vplyv.
Čo z predsavzatí sa vám dopo-
siaľ nepodarilo zrealizovať?
   - Najprv by som uviedol, čo sa 
nám podarilo zrealizovať. Informo-
vali sme čitateľov Podbrezovana 
o otvorení dvoch nových zberní 
v Komárne a vo Veľkom Mederi. 
Sú to moderné a ekologicky vyba-
vené zberne, ktorými sme posilnili 
našu činnosť na juhu Slovenska. 
Investície do zberne v areáli Slo-
venských lodeníc v Komárne (vyše 
50000 eur) predznačujú, že by 
sme tam chceli postupne vytvoriť 
prosperujúce stredisko. V stredis-
ku Trenčín sme ukončili stavebné 
práce na dobudovaní ekologických 
plôch, kanalizácie a oplotenia s 
osvetlením, čím sme ho posunuli 
na úroveň špičkového strediska 
spoločnosti. Podobnú úroveň by 
sme chceli dosiahnuť aj v zberni 
Prievidza, ktorú začíname v týchto 
dňoch stavať nákladom zhruba 
300 tis. eur.
   Významnou investíciou je bu-
dovanie bezpečnosti v rámci celej 
spoločnosti. Spoločensko-politická 

a sociálna situácia na 
Slovensku nás na-
miesto úspor na poli 
bezpečnosti núti vy-
nakladať viac peňazí 
na ochranu majetku 
spoločnost i .  Naše 
zberne a strediská sú 
vykrádané. Sú odcu-
dzované farebné ko-
vy a máme škody na 
majetku. Od štátnej 

polície sme sa doposiaľ nedočkali 
vypátrania ani jedného páchateľa. 
Realita nás núti, aby sme sa o na-
šu bezpečnosť a majetok postarali 
sami. Samozrejme to stojí nemalé 
peniaze.
   Čo sa nám nedarí realizovať 
je nákup nového materiálu. Ide 
o výkup odpadu z výroby v stro-
járskych a elektrotechnických 
spoločnostiach. Majitelia týchto 
spoločností pýtajú za svoj odpad 
z výroby pomaly toľko, ako za 
svoje výrobky. Vylepšujú si výrob-
nú bilanciu  pred svojimi väčšinou 
zahraničnými majiteľmi. Nevieme 
tieto podmienky ekonomicky splniť 
a nemôžeme tento stav dlhodobo 
dotovať pri existujúcej skladbe 
nákupných cien šrotu u našich 
odberateľov. Žiaľ, budeme musieť 
niektoré spoločnosti za doslova 
vydieračské obchodné podmienky 
opustiť.
Ako charakterizujete súčasnú 
situáciu vo svete oceľového 
šrotu?
   - Sme malá fi rma, aby sme posu-
dzovali situáciu vo svete oceľové-
ho šrotu. Snáď v rámci Slovenska 
môžeme podľa nášho obratu niečo 
znamenať spolu s 4-5 šrotárskymi 
fi rmami. Pri získavaní informácií 
o dostupnosti a cenách šrotu úz-
ko spolupracujeme s materskou 
spoločnosťou. Stretávame sa aj 
s českými šrotármi. Tam preberá-
me situáciu s vývojom cien šrotu 
a hutníckych výrobkov vo svete 
na najbližšie mesiace a aký to 
má vplyv na naše teritórium. Oce-
ňujem objektívne analýzy, ktoré 
dostávame z Hutnictví železa a.s. 
Tak sme zachytili vlaňajšie ce-
nové špičky v apríli a máji, ako 
aj nedostatok oceľového šrotu 
v závere roka, kde sa nám ešte 
podarilo časť produkcie umiestniť 

S Ing. Jozefom Bánikom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET, a.s.

Prognózy sú dobré v dobrých cenách na taliansky trh, 
bez ujmy na dodávkach do ŽP a.s.
   Zúžim vašu otázku na situáciu 
v oceľovom šrote na Slovensku. 
Končí pomaly nakupovanie šrotu 
podľa intuícií a neraz aj klebiet. 
Nastupuje tvrdé vyhodnocovanie 
informácií. Šancu majú šrotárske 
spoločnosti s pevným akcionár-
skym zázemím a dobre vybudova-
nou organizačnou štruktúrou. Hoci 
sme konkurenti, stretávame sa na 
úrovni riaditeľov. Sme za jedno, 
že by mala končiť éra šrotárov, 
ktorí doposiaľ uplatňujú „kešové“ 
obchody pri výkupe šrotu.  Každá 
vláda potrebuje výnosy z daní, len 
príslušné orgány sú zatiaľ v šro-
tovom biznise akosi málo účinné.
Aké sú prognózy pre vašu spo-
ločnosť na nasledujúce me-
siace?
   - Prognózy na nasledujúce me-
siace sú úzko späté s výrobou 
v materskej spoločnosti, nakoľ-
ko dve tretiny našej produkcie 
umiestňujeme  práve sem. Platob-
ná disciplína a vzrastajúca výmena 
informácií so ŽP a.s., ohľadom 
kvality a denných dodávok šrotu 
nám vytvárajú prostredie pre lep-
šie plánovanie nákupu, zvozov a 
spracovanie materiálu.
   Chcel by som upozorniť na 
naše slovenské masmédia, kde 
sa podľa mňa neobjektívne zvý-
razňujú správy o nastávajúcej 
kríze. Nemáme sklenenú guľu, 
ale realita, ktorú žijeme, je iná. 
Obnovujeme v našej spoločnos-
ti vozový park. Čakacia lehota 
na autá je osem a viac týždňov. 
Nakladač oceľového šrotu nám 
dodajú za štyri mesiace. Nedávno 
v televízii predstaviteľ Klubu 500 
informoval, že podniky v ňom 
združené vyrábajú rovnomerne. 
Pri písaní tohto článku mi cinkla 
v počítači správa z Trendu, že 
nemecký automobilový priemy-
sel potrebuje 77 000 technikov. 
V Bratislave visia plagáty, že po-
trebujú zamestnancov na výrobu 
nového modelu auta. 
   Na základe uvedených indikáto-
rov predpokladám, že nasledujúce 
mesiace bude výroba vo väčšine 
odvetví prebiehať bez výraznejších 
výkyvov. Tento stav našej spoloč-
nosti vyhovuje. Prognózy sú podľa 
mňa dobré.

Zhovárala sa O. Kleinová

Ako vnímate zriadenie 
pracoviska laseroterapie

v Železiarňach Podbrezová?

   Od 2. septembra Neštátne zdravotnícke zariadenie 
Železiarní Podbrezová a.s., Ambulancia fyziatrie, 
balneológie, liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, po-
skytuje v Závodnom zdravotnom stredisku Železiarní 
Podbrezová pod odborným dohľadom MUDr. Pavla 
Šimkoviča, CSc, liečbu laserom štvrtej generácie - LCT 
1 000. Laseroterapia je jedna z najmodernejších foriem 
odstránenia bolestí pohybového aparátu, čím trpí 
väčšina populácie. Zamestnanci budú mať túto liečbu 
ako benefi t od zamestnávateľa, za zvýhodnenú cenu. 
Náhodne sme sa preto opýtali:  

Jozef VOJTKO, 
centrálna údržba
   - Myslím si, že zdravie 
je prvoradé a človek nikdy 
nevie, kedy ho niečo po-
chytí. Dnes už na pohybové 
problémy trpí azda každý 
a preto je vynikajúce, že 
máme takúto možnosť.

Robert KOVÁČ, 
druhovýroba
    - Všetko pre zdravie je 
vítané. V zdravotníctve je 
dnes množstvo problémov 
a nie je jednoduché dostať 
sa k podobnej liečbe. Som 
rád, že v prípade potreby je 
k dispozícii laseroterapia. 

Ivan DOLŇAN, 
druhovýroba
   - Ja vnímam pozitívne 
všetko, čo zamestnávateľ 
robí pre svojich zamest-
nancov.  Ak ide o zdravie, 
je to ešte pozitívnejšie. Aj 
ja mám nejaké tie problé-
my a určite takúto možnosť 
využijem.

Milan NEZBEDA, 
odbor technického dozoru
   - Ako bývalý športovec po-
ciťujem na vlastnej koži, že 
ma pobolievajú kĺby, určite 
sa aj ja obrátim na odbornú 
pomoc v tejto ambulancii.

Vladimír KOHÚT, 
oceliareň
   - Určite je to prospešné. Ja 
ešte nemám problémy s po-
hybovým aparátom a verím, 
že ich mať ani nebudem, ale 
je to veľmi dobrý pocit, že 
možnosť pomoci v prípade 
potreby je tak blízko.

Anna PANČÍKOVÁ, 
doprava
   - Je to vynikajúce. Ja síce 
nemám osobnú skúsenosť, 
ale syn je futbalista a takúto 
liečbu absolvoval už niekoľ-
kokrát a veľmi mu pomohla.

Pýtala sa: O. Kleinová                                      Foto: V. Kúkolová

*ANKETA*ANKETA*

Foto: A. Nociarová



PODBREZOVAN 18/2011 STRANA 3

KOMU bude karta po vydaní zablokovaná:
1. zamestnancovi, ktorý v mesiaci čerpal PHM za zvýhodnenú cenu a výška jeho zúčtovanej 
mzdy neumožnila vykonať zrážku; karta bude zablokovaná po 1. mesiaci zúčtovania,
2. zamestnancovi dlhodobo práceneschopnému (1 a viac mesiacov),
3. zamestnancovi, ktorého mzda bola v priebehu používania obstavená zrážkami na základe 
výkonu rozhodnutia  príslušného súdu, exekučnými zrážkami, resp. zrážkami na základe dohôd 
o zrážkach uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka.
Poškodenie, stratu alebo odcudzenie karty je zamestnanec povinný bezodkladne na-
hlásiť v Zákazníckom centre spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na tel. čísle: 02/58597800 
a následne uvedenú skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi e-mailom na adresu: 
schmidtova@zelpo.sk, resp. na tel. čísle 2818. Neplatnú, poškodenú alebo z iného 
dôvodu blokovanú kartu je zamestnanec povinný bezodkladne odovzdať zamestnáva-
teľovi – vrátiť na personálny odbor. 

„Uvedené zariadenie,“ ako 
nás informoval vedúci stredis-
ka šrotového poľa oceliarne  
Igor Greguš  „bolo kúpené pre  
skvalitnenie výroby ocele v pre-
vádzkarni oceliareň. Lis CPB 
200 bol vyrobený v dcérskej 
spoločnosti ŽĎAS. Produku-
je zlisované balíky rozmerov 
400 x 400 milimetrov, jeden 
má váhu okolo 130 kilogramov, 
za hodinu linka zlisuje 35 až 
40 takýchto balíkov. Súčasťou 
lisovacej linky je hydraulická 
ruka, ktorá nakladá oceľový 
odpad do násypky. Obsluha 
pracoviska je plnoautomatizo-
vaná, riadená z kabíny hydrau-
lickej ruky. Montáž novej linky 

sa uskutočnila koncom júla a po 
mesačnej prevádzke môžeme 
konštatovať, že je prínosom v 
príprave vsádzky v oceliarni. 
Mesačne v našom stredisku  
spracúvame okolo tritisíc ton 
oceľového šrotu triedy 21.01, 
ktorý v predchádzajúcom ob-
dobí nebol využitý tak, ako by 
sme chceli (veľký prepal, malý 
výťažok). Lisovaním na novom 
zariadení dochádza k zhutneniu  
oceľového odpadu, čo má za 
následok vyššiu výťažnosť pri 
tavení v EOP. V auguste sme 
zlisovali 7 106 ks balíkov, čo 
predstavuje 924 ton oceľové-
ho odpadu. Lis pracuje denne,  
v dvanásťhodinovom režime.“  

V kazachstanskej bani Kuzem-
bayeva, ktorá je vo vlastníctve oce-
liarskeho giganta Arcelor Mittal, opä-
tovne obnovili prevádzku. Príčinou 
odstávky bola explózia nahromade-
ných uhoľných plynov 20. augusta, 
vyžiadala si dve obete. Vedenie 
spoločnosti stále udalosť vyšetruje. 
Baňa slúži ako zásobáreň koksáren-
ského uhlia pre dcérsku spoločnosť 
Arcelor Mittal Temirtau, ktorá vyrába 
oceľové rúry. Svetového lídra v pro-
dukcii ocele postihlo v Kazachstane 
už niekoľko podobných nešťastí. 
V roku 2010 čelili explózii metánu 
v bani Abaiskaya.

***
Popredný indický výrobca ocele TA-
TA STEEL čelil nepríjemnej udalosti 
- 18. augusta vo večerných hodi-
nách v závode na výrobu predval-
kov a sochorov v anglickom meste 
Scunthorpe vypukol požiar. Hore-
lo päť brúsiacich zariadení. Oheň 
vznikol vznietením mazacích olejov. 
Trval asi hodinu. Udalosť nenarušila 
prevádzku.

***
Jürgen Großmann, šéf energe-

tického koncernu RWE sa nenechá 
ovplyvniť odchodom Nemecka od 
jadrovej energie a chystá sa v Ja-
ponsku kúpiť jadrovú  elektráreň. 
História podnikateľa Großmanna  
sa začala písať v roku 1993 v prie-
myselnej dedine Georgsmarienhütte 
neďaleko Osnabrücku, kde za dve 
marky kúpil padajúci oceliarsky zá-
vod. Prevzal horu dlhov, prekonal 
krízu a z ničoho urobil ríšu tovární, 
Großmannovu ríšu.  Zamestnanci ho 
dodnes zbožňujú. Keď sa pred štyrmi 
rokmi dostal na špičku komplikova-
ného podniku RWE, začala sa písať 
nová história. Po príhode v japonskej 
jadrovej elektrárni Fukushima nastal 
v Nemecku strach. Großmann sa 
postavil  proti rýchlemu odchodu od 
jadrovej energie a varoval spolkovú 
vládu pred dôsledkami takéhoto roz-
hodnutia. Jadrová elektráreň, ktorú 
mu ponúkajú v Japonsku, by mohla 
byť postavená v Anglicku, kde robí 
RWE veľký biznis.

***
Juhokórejský výrobca ocele Po-

sco chce investovať 181 miliónov 
CAD do kanadskej uhoľnej bane Mt 
Klappan. Posco bude mať na spoloč-
nom podniku s Fortune Minerals Ltd. 
20 percentný podiel a od roku 2014 
zabezpečí odber troch miliónov ton  
uhlia ročne.

***
Najväčší brazílsky výrobca suro-

vého železa Cosipar Group odložil 
plány na nový projekt oceliarne Usi-
na Siderurgica do Para na severe 
Brazílie s ruským partnerom, so 
zreteľom na trhové podmienky. Roz-
hodnutie padlo v Moskve spoločnos-
ťou Cosipar a zástupcom jej partnera 
v dcérskej spoločnosti v Barcarane, 
konštatoval ruský magnát Igor Zyu-
zin. Projekt, povedal ekonomický ria-
diteľ Cisipar Dow Jones Newswires, 
oceliarne na bramy a prevádzka na 
koksovateľné uhlie, budú obnovené 
v Barcarene, štáte Para, začiatkom 
roku 2012. Vzhľadom k súčasným 
trhovým podmienkam v globálnom 
oceliarskom sektore by bolo podľa 
neho nerozumné  rozvíjať podobné 
projekty. Cosipar v súčasnosti vy-
rába zhruba 600 tisíc ton surového 
železa ročne, pod svoju výrobnú 
kapacitu takmer 1 mil. t/rok. 

Zdroj: HŽ - 29/2011

Zo sveta ocele Z modernizácie strojového parku   Aj v letných mesiacoch pokračovala v niektorých výrobných 
a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarní 
Podbrezová  modernizácia strojového parku. V prevádzkarni 
doprava pribudol moderný ramenový nakladač a v oceliarni, 
stredisku šrotové pole,  paketovací lis s hydraulickou rukou. 

PAKETOVACÍ LIS CPB 200 DODAL ŽĎAS
 V týchto dňoch si mohli za-
mestnanci akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová všim-
núť nový typ vozidla na našich 
podnikových cestách. Ing. Peter 
Krajan, vedúci dopravy, nám ho 
priblížil slovami:  „Ide o ramenový 
nakladač na podvozku typového 
označenia MAN TGM 18.290 
4x4, ktorý bol zakúpený v súla-
de s tohtoročným plánom.  Ako 
už napovedá typové označenie,  
vozidlo je poháňané 6-valcovým 
motorom MAN s výkonom 213 
kW (290k) spĺňajúci emisný limit 
EURO 5 a má pohon všetkých 
štyroch kolies. Kabína je s no-
vým moderným a ergonomickým 
umiestnením pracoviska vodiča. 
Nadstavba  ramenového nakla-
dača je typ: KURTA RNR 12V 
a slúži na prepravu  kontajnerov. 

Kontajnery je možné nakladať, 
skladať, vysýpať a prekladať na 
príves. Nosnosť nadstavby pri 
zasunutých ramenách je 12 000 
kg a pri vysunutých 7 500 kg. 
Ovládanie nadstavby je možné 
aj z kabíny vodiča. Rameno-
vé nakladače v našej akciovej 
spoločnosti zabezpečujú odvoz 
kovového a komunálneho od-
padu. Za rok prepravia okolo 
40 000 ton odpadu a rôznych 
materiálov a preto denne ŽP a.s. 
potrebujú dva až tri takéto vo-
zidlá. Z uvedeného dôvodu sme 
v doprave uvítali nákup nového 
vozidla, od ktorého očakávame 
spoľahlivú prevádzku a zníženie 
prevádzkových nákladov oproti 
starším ramenovým nakladačom 
na podvozku TATRA T 815.“ 

(vk)

RAMENOVÝ NAKLADAČ MAN TGM 

Foto: I. Kardhordová

Foto:J. Porubanec

NOVÝ BENEFIT – ZĽAVA NA POHONNÉ HMOTY
Železiarne Podbrezová a.s., poskytnú 
zamestnancom na ich žiadosť GOLD 
(zlatú) zamestnaneckú palivovú kar-
tu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Karta 
oprávňuje zamestnanca  bezhotovostne 
nakupovať pohonné hmoty v sieti čer-
pacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s., na území SR, vo výške stanoveného 
mesačného limitu, ktorý je pre kategóriu 
THZ 150 eur a pre kategóriu R 50 eur. 
Uvedené limity môžu byť v budúcnos-
ti prehodnotené a následne uprave-
né. Mesačná výška limitu nesmie byť 
prekročená.
   Odberom na kartu zamestnanec získa 
zľavu vo výške 0,0332  eura na liter. Doklad 
vydaný na čerpacej stanici má len informa-
tívny charakter. Zľava  mu bude poskytnutá 
pri zúčtovaní zrážky zo mzdy.
   Zamestnanec požiada o vydanie karty na 
predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie 
zamestnaneckej karty SLOVNAFT, a.s.“, 
ktorá bude k dispozícii na sekretariátoch 
jednotlivých prevádzkarní a odborných 
útvarov, v personálnom odbore, v odbore 
práce a miezd – v mzdových  učtárňach 
a na intranete. Vyplnenú žiadosť je potreb-
né doručiť na personálny odbor. Jednotlivé 
žiadosti budú posúdené a následne schvá-
lené pri dodržaní stanovených podmienok.

Zamestnanci dcérskych spoločností budú o konkrétnych podmienkach poskytnutia uve-
deného benefi tu informovaní vo svojich spoločnostiach. (Ppam)

Otvoríme krúžky z oblasti infor-
matiky, cudzích jazykov, športu, 
ale i v iných oblastiach, podľa váš-
ho záujmu. Dobrou spoluprácou 
so športovými klubmi vytvárame 
podmienky pre našich športovcov, 
žiakov športových tried v SSOŠH 
i športovcov SG ŽP. Ministerstvo 
školstva nám udelilo certifikát 
Centra olympijskej prípravy, vy-
tvorili sme podmienky pre  biat-
lonistov. 

   Už niekoľko rokov žiaci SSOŠH
ŽP a.s. dostávajú fi nančné pros-
triedky za prácu v odbornej praxi v 
Železiarňach Podbrezová, i v od-
bornej výchove. Finančná odmena 
je podmienená dosahovanými 
výsledkami a aktívnou účasťou 
na vyučovaní.
   Opäť umožníme žiakom prvých 
ročníkov vybavenie bankomato-
vých kariet, aby mohli financie 
dostávať na účet. Novinkou je 

dochádzkový systém pomocou 
čipových kariet , ktorými si budete 
môcť objednávať aj stravu, záro-
veň sa však učiteľom, ale i vašim 
rodičom rozšíria možnosti vašej 
kontroly.
    Pedagogický zbor sa rozšíril 
o nových kvalifikovaných peda-
gógov: Mgr Pohančaníkovú, Mgr. 
Meškovú,  Mgr. Prečuchovú a  
Ing. Ivana Koštiala, ktorým prajem 
veľa trpezlivosti a radosti z práce 

v našom kolektíve. 
   Pri príležitosti nového školského 
roku želám pedagogickým  a ne-
pedagogickým  pracovníkom 
SSOŠH ŽP a.s. a SG ŽP veľa 
entuziazmu, tvorivých síl, neko-
nečnej trpezlivosti a žiakom veľa 
chuti do učenia a práce, aby sme 
na konci školského roka mohli 
spoločne konštatovať, že naše 
úsilie nebolo márne.“

ok

VEĽA CHUTI DO UČENIA, ŽIACI!(Dokončenie zo str. 1)

KOMU bude karta vydaná:
1. zamestnancovi , ktorý má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú,
2. zamestnancovi, ktorý  nemá pri zúčtovaní mzdy zrážky na dohody podľa Občianskeho 
zákonníka, exekučné zrážky a zrážky, výkon ktorých nariadil príslušný súd, zamestnancovi, 
ktorý nie je v skúšobnej dobe a výpovednej dobe,
3. zamestnancovi, ktorý rok pred podaním žiadosti nemal neospravedlnenú absenciu,
4. zamestnancovi, ktorý v poslednom polroku pred podaním žiadosti nebol vedúcim prevádz-
karne, resp. odborného útvaru písomne upozornený na porušenie pracovnej disciplíny.
Po schválení žiadosti bude zamestnancom karta vydaná v odbore zásobovania, kde 
zároveň zamestnanec podpíše „Dohodu o zrážkach zo mzdy“  a „Dohodu o poskytnutí 
a prevzatí GOLD (zlatej) zamestnaneckej karty SLOVNAFT, a.s.“ Zrážky zo mzdy  budú 
na základe údajov poskytnutých spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., realizované mesačne 
podľa skutočne odobratých pohonných hmôt. Pri nedodržaní určitých podmienok bude 
zamestnancom karta zablokovaná.
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   Bolo to vydarené podujatie, kto-
ré sa nieslo vo veľmi srdečnom 
a neskutočne priateľskom duchu. 
Aj záujem verejnosti či médií bol 
nečakaný. Samotný program sa 
začal vo štvrtok medzinárodnou 
súťažou v závesnom lietaní a pa-
raglidingu, ktorého sa okrem iných 
zúčastnila aj kompletná zostava 
štátnej reprezentácie Slovenska. 
Medzi najvýraznejšie osobnosti zá-
vesného lietania na Slovensku pat-
ria bratia Vyparinovci, ktorí lietajú 
Svetový pohár a ich umiestnenia 
sú veľmi dobré, nechýbali Ferdi-
nand  Nízner, Peter Gašparovič, 
Ivan Plučinský, ktorí reprezentujú 
Slovensko v závesnom lietaní. 
Verejnosť mala možnosť zhliadnuť 
aj bravúrny let na cieľ niekoľkoná-
sobného majstra Maďarska a maj-
stra Európy v balónovom lietaní  
Zoltána Németha.
  V piatok sa konalo slávnostné 
otvorenie za účasti okolo 130 pi-
lotov  uvedených disciplín. Bolo 
to veľmi príjemné, až dojímavé 
stretnutie niekoľkých generácií 
pilotov. Verejnosť mala možnosť 
vidieť prvý závesný klzák Štefana 
Gálika, jedného zo zakladateľov 

Balónová fi esta
Podbrezová – Brezno – Nízke Tatry 2011
prilákala množstvo divákov

lietania na rogale, ktorý začal pí-
sať históriu závesného lietania na 
Slovensku  a kontrast – súčasnú 
verziu špičkového výkonného kríd-
la. Čestným hosťom podujatia bol 
prvý majster Československa z ro-
ku 1979 a z roku 1980, Slovák La-
dislav Kormoš. Medzi najvýznam-
nejších účastníkov nesporne patril 
Štefan Machart, tvorca  prvých 
pravidiel športového lietania a zá-
roveň  autor - dodnes  medzi pi-
lotmi veľmi populárnej -  knihy  
Lidé s křídly netopýrů, Ladislav 
Kerekes, zakladateľ závesného 
lietania v Maďarsku, člen štátnej 
reprezentácia a Peter Halmos, 
viceprezident Medzinárodného 
klubu veteránov. Na slávnostnom 
otvorení sa verejnosti predstavil 
riaditeľ podujatia Ing. Július Kriváň, 
predsedovia Ing. Soňa Máziková 
a Ing. Jaroslav Demian a podpred-
seda Mgr. Ladislav Kardhordó.
   Súčasťou štvordňového poduja-
tia bol Malý letecký deň. Verejnosť 
mala na letisku v Rohoznej mož-
nosť vidieť ukážky lietania  množ-
stva predvádzajúcich sa leteckých 
modelov, ktoré vyrážali dych naj-
mä tým najmenším. Neskutočne 

čarovné bolo predvádzanie skupi-
nových letov motorového  paragli-
dingu, či závesného lietania, ale 
aj vzlet balónov, let motorového 
lietadla pilota Petra Cígera a ukáž-
ky šoférskeho umenia vyznávačov 
autotuningu. Malý letecký deň bol 
zážitkom pre malých i veľkých 
a veľmi dobre padlo konštatova-
nie, že si mnohí odnášali hlbšie 
zážitky, ako z nedávno konaného 
leteckého dňa.
   Súťaž o Cenu primátora mes-
ta Brezna vyhral Zoltán Németh 
naletením niekoľko centimetrov 
na cieľ. Zo štartoviska Kráľova 
hoľa pristála aj celá reprezentácia 
Slovenska v závesnom lietaní na 
letisku Rohozná, vrátane celkové-
ho víťaza súťaže v tejto disciplíne, 

Ferdinanda Niznera. V tomto roku 
sa mu podarilo uletieť 146 kilo-
metrov, pričom dĺžka stanovenej  
disciplíny bola 110 kilometrov.
   V najvýraznejšom športovom 
duchu sa niesla sobota. Vyhláse-
nie výsledkov sa mohlo konať až 
v neskorých večerných hodinách. 
Tento deň priniesol vyše 100 kilo-
metrov uletených kilometrov v sú-
ťaži v paraglidingu i v závesnom 
lietaní. Piloti balónov absolvovali 
nádherný let spod Nízkych Tatier 
a vo večerných hodinách za veľ-
kého záujmu verejnosti prelietali 
ponad mesto Brezno.

Pohár Podbrezovej 2011
Paragliding:

1. Štefan Vyparina SK
2. Peter Vyparina SK
3. Peter Vrabec SK
Závesné lietanie:

1. Ferdinand Nizner ŽP Šport
2. Vlastimil Bartas ČR

3. Ferenc Grúber Maďarsko
Balónové lietanie:

1. Zoltán Németh Maďarsko
2. Ján Kalafut ŽP Šport

3: Branislav Končír ŽP Šport
   Pri slávnostnom ukončení pod-

ujatia sa účastníci vyjadrovali 
o priebehu len v superlatívoch 
a každý odchádzal so želaním, 
že sa sem rád vráti. Od konania 
tohto veľmi vydareného podu-
jatia uplynulo len niekoľko dní 
a organizátori majú množstvo e-
-mailov s poďakovaním a slovami 
chvály na bezchybnú organizáciu. 
Poďakovanie nás všetkých patrí 
predovšetkým Železiarňam Pod-
brezová a.s., ŽP ŠPORT, a.s., 
mestu Brezno, obci Podbrezová, 
ŽP Informatika, s.r.o., Mestskému 
kultúrnemu stredisku v Brezne, 
ZO OZ KOVO ŽP, ŽP GASTRO 
servis-u, s.r.o., zamestnancom ho-
tela Biela Medvedica, súkromným 
školám ŽP, Tále a.s., prevádzke 
doprava a centrálnej údržbe - 
elektroservisu ŽP a.s. a odboru 
infomédií a propagácie. Priamymi 
sponzormi podujatia boli: mesto 
Brezno, obec Podbrezová, Jozef 
Nociar – Ťažba dreva, HLP grafi k, 
s.r.o., ZO OZ KOVO ŽP, ŽP GAS-
TRO servis, s.r.o.

an/ok
Foto: A. Nociarová, 

I. Kardhordová

   V dňoch 30. augusta až  4. septembra sa konalo podujatie organizované pod názvom 23. ročník 
Pohára Podbrezovej, organizovaný na počesť Medzinárodného klubu veteránov Slobodného neba, 
organizácie združujúcej pilotov závesného  lietania z celého sveta. Súčasťou tohto podujatia boli 
medzinárodné preteky v závesnom lietaní, v paraglídingu a Balónová fi esta Podbrezová – Brezno 
– Nízke Tatry. Organizátori sa rozhodli spojiť všetky tri letecké disciplíny do jedného podujatia. 
Verejnosť na Horehroní sem – tam zhliadne na oblohe balóny Železiarní Podbrezová.  Pohľad na 
viacero balónov vznášajúcich sa na oblohe sa jej naskytol prvýkrát. Spoluorganizátor mesto Brezno 
vyhlásil balónovú súťaž o Cenu primátora mesta Brezna.

Víťazovi závesného lietania F. Niznerovi blahoželá riaditeľ podujatia J. Kriváň



PODBREZOVAN 18/2011 STRANA 5

Jaroslava Núterová
ZVONY

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokračovanie z minulého čísla)
„Nechutí ti?“ vzhliadol Lukáš. „Ešte 
je trocha polievky od včera, ak 
chceš.“
 „Čoby.“ Dávid vstal. Vnútorný ne-
pokoj mu nedovolil obsedieť pri 
stole. Chrbtom otočený k bratovi 
povedal: ,,Mal by si začať chodiť 
do školy hneď v apríli. Bude ti to 
chýbať a opakovaním ročníka stra-
tíš rok. Zoženiem ti knihy, koncom 
školského roka by si mohol spraviť 
skúšky a  nastúpiť rovno do tre-
tieho ročníka.“ 
 „A to sa dá?“ potešil sa Lukáš.
 „Skúsim to vybaviť. Počuj, Lukáš, 
mohli by sme dnes ísť do kina, 
nie?“
 „My dvaja?“ vyvalil oči mladší brat. 
 „No, veď si dávno nikde nebol,“ 
povedal trošku previnilo Dávid 
a sadol si späť k stolu. Lukáš od-
ložil príbor.
 „Máš pravdu,“ riekol. „Aj psa treba 
vyvenčiť, odviazať zavše z reťaze, 
aby nezdivel.“
 „Čo trepeš?“ zamračil sa Dávid.
 „Presne tak si pripadám,“ odsekol 
brat. „Ty si chodíš po chatách, do 
roboty a bohvie kade... Prečo ma 
nevezmeš na našu chatu? Prečo 
nesmiem s nikým okrem pozdravu 
prehovoriť? Prečo nesmiem mať 
priateľov? Prečo...?!“
 „Tak dosť!“ vyskočil Dávid, schma-
tol Lukáša za plecia a silno ním po-
triasol. „Dobre vieš, prečo to robím! 
Mám len teba a nedopustím, aby 
sa ti niečo stalo, rozumieš?“
 „Zcvokatiem tu sám!“ skríkol mu 
Lukáš do tváre. „Susedia sa po-
zastavujú...“
 „Čože? Akí susedia?! Ty si nieko-
mu niečo...“
 „A keby aj!“ kričal chlapec nekon-
trolovateľne. „Už to nevydržím! 
Nemôžeš ma tu väzniť celé leto! 
Chcem chodiť medzi ľudí, na kúpa-
lisko, do kina, chcem žiť, chápeš?!“
 „Žiješ!“ zreval Dávid. „Môžeš byť 
rád, že žiješ, ty blázon!“
 „Tomu ty hovoríš život?!“
     Bratia stáli bojovne proti sebe. 
Bola to ich prvá roztržka od smrti 
rodičov. Dávid privrel oči, s boles-
ťou v hlase riekol tichšie: „Viem, 
že je to pre teba ťažké, Lukáš, ale 
ver mi...“
 „Daj mi pokoj,“ prudko oddychoval. 
„Varím, žehlím, periem, upratujem 
– hotová gazdiná je zo mňa. A ty 
si užívaš! Z čiej viny? Prečo mám 
kvôli tebe trpieť, ha?“
     Na toto obvinenie už nemo-
hol Dávid nič namietať. Lukáš má 
pravdu a to môže byť rád, že ho 
priamo neobvinil zo smrti rodičov. 
Hruď mu zvieralo tupou bolesťou, 
najradšej by vrátil čas o päť mesia-
cov nazad, aby nemusel prežívať 
trýznivú bolesť nad Lukášovým 
i svojím osudom.
     Dávid bol príliš rozrušený na 
to, aby sadol za volant, tak iba 
nešťastný vybehol von. Bezcieľne 
sa túlal po meste, stretal veselých 
mladých ľudí a myslel na brata. 
Chcel ho uchrániť, chcel, aby vy-
rastal bez strachu a neuvedomoval 
si, ako mu tým ubližuje.
     Stmievalo sa, keď sa s fľašou 
koňaku vracal domov. V Lukášovej 
izbe horelo svetlo, no Dávid akoby 
sa bál stretnutia s ním. Sadol si 
na húpaciu lavičku a bezmyšlien-

kovito pozeral pred 
seba. Vtom si všimol 
akejsi postavy, čo 
zručne preliezla plot 
od susedov a zamie-
rila k domu. Nezakrádala sa, ani 
si nedávala pozor, či narobí hluk 
alebo nie. Bez rozpakov zaklopala 
na dvere, ktoré sa vzápätí otvorili.
„Čo sa deje?“ spýtala sa pošepky.
„Poď rýchlo dnu,“ vtiahol ju za ru-
ku Lukáš a Dávid sa modlil, aby 
nezamkol. Opatrne, potichu sa 
vopchal za nimi. Hlasy prichádzali 
z kuchyne.
 „Kedy si s ním bola?“ počul vyčíta-
vý hlas mladšieho brata. „Kedy ťa 
fotografoval?“
 „Lukáš, daj si povedať,“ vysvetľo-
val trpezlivo ženský hlas a Dávid 
na chodbe stŕpol. „Nemala som 
šajnu, že je tvoj brat. Šla som včera 
za Andym do ateliéru a on tam bol 
a začal...“
 „Myslel som, že od strachu um-
riem, keď mi dnes ukázal tvoje fot-
ky,“ prerušil ju Lukáš nahnevane. 
„Čosi vytušil, lebo ma spovedal, či 
ťa poznám, odkiaľ...“
 „Mali by sme mu povedať pravdu,“ 
povedala vážne.
 „Tiež si myslím,“ ozval sa Dávid 
a vstúpil do kuchyne. Lukáš s Ri-
nou si vymenili pohľady. „Porušil 
si dohodu, braček, to sa nerobí.“
 „Porušil ju vo vlastnom záujme aj 
v tvojom,“ riekla Rina pokojne. „Ne-
môžeš od dospievajúceho chlapca 
chcieť, aby absolútne nekomuni-
koval s ľuďmi. Napadlo ti, kam to 
môže dôjsť, aké následky to na 
ňom zanechá?“
 „Rozumiem,“ pokročil Dávid bližšie 
k dievčaťu a výhražne jej pozrel do 
modrých očí. „Čiže pokyn na túto 
vzburu si dala ty, čo?“
 „Rinu do toho nezaťahuj,“ bránil 
dievča Lukáš. Dávidov výzor ne-
veštil nič dobré. 
 „O akej vzbure je tu reč?“ nechá-
pala Rina.
 „Ako dlho preskakuješ plot?“ opý-
tal sa Dávid príkro a rukou zadržal 
Lukáša, ktorý sa o Rinu bál. „Ako 
dlho sa potajomky navštevujete, 
ako dlho robíte zo mňa idiota, no?“
 „Nikto z teba idiota nerobí!“ vzky-
pel v Rine hnev. „Ak – tak si to ty 
sám. Tvoje nezmyselné zákazy sú 
absurdné. Lukáš je geniálne dieťa 
a ty z neho pomaly robíš odľuda so 
zakrpateným mozgom!“
 „Zmizni!“ zasyčal. „Vypadni, lebo 
za seba neručím!“
 „Neopováž sa Lukášovi ublížiť, 
pretože...“
 „Von!“ zrúkol divo Dávid, ledva 
ovládajúc bezmedznú zlosť.
     Rina sa nehýbala, smelo mu 
hľadela do očí. Nechcela nechať 
Lukáša samého so zúrivým bratom 
a hoci Dávid pôsobil hrozivo, necí-
tila pred ním strach. Lukáš napäto, 
s trepotajúcim srdcom skákal oča-
mi z jedného na druhého. Dávid 
odbalil fľašu, vybral z linky pohár, 
nalial si na dva prsty hnedastej te-
kutiny a na dúšok ju hodil do hrdla.
 „Odľud so zakrpateným mozgom,“ 
šomral, pričom si znovu nalial. „To 
sú trocha prisilné slová. Ako si na 
to prišla, ja mám Lukáša rád.“
 „Dokáž mu to,“ riekla mierne 
a žmurkla na Lukáša. Dotkla sa 
Dávidovej ruky. „Neopi sa, zajtra 

prídem do ateliéru. Dobrú noc.“
     Zanechala bratov v ťaživom 
tichu a len čo prišla domov, po-
rozprávala starkej o vyzradenom 
priateľstve. Anastázia Jergelová si 
zapálila cigaretu.
 „Mám dojem, že v živote týchto 
dvoch bratov sa stalo niečo veľmi 
kruté. Ten starší chce toho mlad-
šieho chrániť, ale pred čím? Možno 
by potrebovali pomoc.“
 „Pochybujem, že by Dávid nejakú 
prijal,“ hrala sa Rina so zapaľo-
vačom. „Konečne sa nebudeme 
musieť schovávať a pustí Lukáša 
medzi ľudí.“
     Dávid poprosil Andyho, či by mu 
neporadil, ako dostať Lukáša do 
školy a informoval ho o bratových 
známkach. Karola sa ponúkla, že 
zatelefonuje riaditeľovi gymnázia, 
je to dobrý známy jej rodičov. Po 
skončení pracovnej doby mu dala 
termín návštevy.
     Hádku bratia nespomenuli. 
Vracať sa k nej nemalo význam, 
lebo obaja mali časť pravdy a hájil 
si každý tú svoju. V jednom musel 
Dávid s bratom aj Rinou súhlasiť. 
Nesmie Lukáša izolovať od spo-
ločnosti.
     Júnová horúčava ustúpila pod-
večernému chladu a keď spoloč-
nými silami skosili trávu v záhrade, 
sadli si na lavičku.
 „Zajtra o ôsmej ráno sa budeš 
hlásiť u riaditeľa gymnázia. Pri-
nesieš všetky vysvedčká a zošity 
z načatého druhého ročníka. Tam 
ti povedia, čo ďalej.“
     Lukáš bokom pozrel na staršie-
ho brata. „Vďaka,“ povedal úsečne. 
„Idem zohriať večeru, odlož kosu 
aj hrable.“ Pobral sa do domu, za-
tiaľčo Dávid zamračene sledoval, 
ako Rina Jergelová suverénne, no 
s pôvabom lezie cez plot.
„Ahoj,“ pozdravila s úsmevom. 
„Prišla som sa ospravedlniť, dostali 
sme nečakanú návštevu. Na zajtra 
som si vybavila voľno, prídem oko-
lo desiatej dopoludnia, dobre?“
„Neni treba,“ povedal a nevydržal 
dlhšie hľadieť do jej rozžiarených 
očí.
„Aha, máš iný plán.“ Rine zmizol 
z tváre úsmev. „Dáš mi vedieť, 
kedy mám prísť?“
„Nedám,“ odvetil prudšie ako mal 
v úmysle. Zvrtol sa k drevárni, 
kam odložil náradie. Rina na neho 
čakala.
„Mám tomu rozumieť tak, že žiad-
na séria nebude?“ spýtala sa opa-
trne. Neodpovedal, nepozrel na 
ňu a vošiel dnu. Rina mašírovala 
za ním.
„Ahoj, Lukáš,“ povedala namosú-
rene. „Kde je?“
„Umýva si ruky,“ riekol prekvapene. 
Rina vedela, kde majú kúpeľňu, 
energicky otvorila dvere dokorán.
 „Na slušnú otázku sa slušne od-
povedá,“ spustila na Dávida, ktorý 
s uterákom v ruke na dievča vyvalil 
oči.
„Na slušnú návštevu sa chodí 
slušne a nelezie sa cez plot ako 
zlodej,“ odvrkol Dávid. „A kým sa 

otvoria dvere, slušne 
sa zaklope, vieš, ma-
ličká.“
„Prepáč, ale ty si za-
čal.“

„Dovidenia, slečna Jergelová,“ 
uškrnul sa. „Séria nebude.“
     V noci Dávid nemohol spať. 
Prehadzoval sa na posteli v snahe 
zahnať myšlienky na rozkošnú 
mladú susedu, až napokon vstal 
a v podkroví si znovu prezeral jej 
fotografi e. Dávno chcel urobiť sériu 
umeleckých fotografií s témou – 
Aké si, dievča – a prihlásiť sa do 
medzinárodnej súťaže, ktorá sa 
každoročne koná v septembri. Hľa-
dal vhodný objekt. Tu ho má rovno 
pod nosom, lenže na také fotogra-
fovanie potrebuje mať jasnú hlavu, 
naplno sa sústrediť na objekt, vi-
dieť v ňom umelecký predmet a nie 
dievča na pomilovanie. Dávid má 
nejasný pocit, že v prípade Riny 
Jergelovej by nedokázal postupo-
vať čisto profesionálne.

xxx
    Lukáš Rakovský chodí do školy. 
S učením nikdy nemal ťažkosti, 
pretože má fotografickú pamäť, 
navyše talent na reči. Príjemne 
prekvapený riaditeľ gymnázia mu 
sľúbil, že na záver školského roka 
bude odpovedať pred skúšobnou 
komisiou a ak to zvládne, uznajú 
mu ročník. Skromný chlapec si 
rýchlo získal profesorov, spolužiaci 
už ho prijali chladnejšie.
     Geniálne deti to mávajú ťažké 
medzi priemernými rovesníkmi. 
Lukáš na seba nijako neupozor-
ňoval, iba vždy odpovedal správne 
na danú otázku, čo stačilo, aby 
chýr o ňom šiel z triedy do triedy. 
Skúšobná komisia, pred ktorú ho 
zavolali deň pred konferenciou, 
mu dala riadne zabrať. Prešli s ním 
celé učivo z každého predmetu, no 
nedal sa pomýliť ani na rôznych 
chytákoch. S blahoželaním Luká-
šovi druhý ročník uznali, v septem-
bri nastúpi do tretieho.

     V ateliéri manželov Gavlákov-
cov bolo ako vždy rušno. Stále 
prichádzali a odchádzali noví záu-
jemcovia o vlastné fotografi e. Cez 
poludňajšiu prestávku si zašli do 
Bíreša na obed.
     „Čo si myslíš o včerajšej Rininej 
nevoľnosti?“ opýtala sa Karola 
manžela pri polievke. 
     „Málo spí, málo je, preháňa 
to,“ odvetil s nezáujmom Andy. 
„Za štyri dni a noci naspala osem 
hodín. Sajdáka by mali zažalovať, 
zničí ju.“
     „Nie je na vine len Sajdák,“ 
namietla Karola. „Rina nedokáže 
nič odmietnuť. Starká je už zúfalá, 
skúšala Rinu i zaprieť, ale vždy si 
ju nájdu. Mala by odísť aspoň na 
mesiac niekde veľmi ďaleko, lebo 
ten ustavičný nápor dlho nevydrží.“
     „Podľa mňa by sa mala vydať,“ 
skonštatoval sucho Andy. „Chlap 
by s ňou spravil poriadky a keby 
mali dieťa, nemohla by sa fl ákať 
po nociach.“
     „No tak, Andy,“ napomenula 
ho manželka. „Škoda, Dávid, že ti 
Rina nevyhovuje pre tú sériu, čo si 
chcel robiť,“ obrátila sa na mĺkveho 
zamestnanca. „Bola by nútená 
zdržiavať sa doma a trocha si od-

dýchla. Nechceš to s ňou predsa 
len skúsiť?“
     „Hovoríte, že veľa pracuje,“ 
povedal s očami v tanieri. „A taký 
strhaný ksicht na fotografi i by skôr 
odrádzal ako priťahoval.“
     „Najprv sa treba o tom presved-
čiť,“ ozval sa Rinin posmešný hlas.
     Všetci traja prekvapene vzhliad-
li. Dievča malo oblečené pestro-
farebné šortky, bielu blúzku bez 
rukávov s hlbokým výstrihom, na 
hustých čiernych vlasoch trónila 
biela šiltovka, na opálenom krku 
viseli slnečné okuliare. Štíhly driek 
obopínal široký opasok s malou 
kapsičkou. Vyzerala ako z reklamy 
na letné športové oblečenie.
     „Takže?“ Rina jednu ruku polo-
žila pred Dávida na stôl, druhú na 
operadlo jeho stoličky, trošku sa 
nahla a provokačne mu pozrela do 
očí. „Pozri, nemám ani kruhy pod 
očami. Aj teraz si myslíš, že môj 
ksicht bude niekoho odrádzať?“
     Dávid pevne zovrel príbor v ru-
kách, modré oči mu potemneli 
hnevom. „V prvom rade by som 
pozdravil a zaželal dobrú chuť,“ 
povedal sarkasticky. Zo všetkých 
síl sa snažil spamätať sa, ovládnuť 
pri pohľade na okúzľujúce dievča. 
Panebože, prečo je taká mladá 
a krásna?! 
     Manželia Gavlákovci  i pár naj-
bližších hostí ich zvedavo pozoro-
vali. V takejto úlohe Rinu Jergelovú 
nikto nepoznal, vždy sa správala 
nenápadne, skromne, bola ku kaž-
dému milá a dnes tu predvádza 
akési nezvyčajné divadlo.
     „Nemysli si, chlapče,“ uškrnula 
sa pohŕdavo. „Že som odkázaná 
na nejakú sériu tvojich stupídnych 
fotografi í.“ Veľkými dúškami odpila 
z Dávidovho pohára piva, spakruky 
si utrela ústa a sladko sa usmiala. 
„Vďaka. Dovidenia, dobrú chuť.“ 
Nonšalantne vyplávala z miestnos-
ti. Dávid chcel v prvom momente 
utekať za ňou, ale rozmyslel si to.
     „Tá tvoja sesternica zbytoč-
ne provokuje,“ oznámil Andymu. 
„Nech sa pripraví na odvetu alebo 
sa mi vyhne obrovským oblúkom. 
Nabudúce budem aj ja bezohľad-
ný. Ospravedlňte ma.“
     Tvrdosť v Dávidovom hlase 
zarazila manželov, ktorí sa ne-
cítili dvakrát príjemne. Popolud-
ní nemali čas o incidente hovoriť 
a Dávidova neprístupná, uzavretá 
tvár im nedala príležitosť osprave-
dlniť sa za nevychovanú príbuznú. 
Dosť ich to mrzelo, pretože mali 
v úmysle poprosiť ho, či by za nich 
nezobral zajtrajšiu svadbu. Sám 
im pomohol.
     „Karola, spomínala si, že ste 
chceli s Andym niekde ísť,“ podával 
jej hotové fotky v obálkach. „Tú 
svadbu vezmem, aj tak by som sa 
doma nudil.“
     „Fajn,“ usmiala sa rozpačito. 
„Dávid, trápi ma správanie Riny, 
nechápem, čo sa s ňou deje, nikdy 
taká nebola.“
     „Na to, že včera bola na um-
retie, chová sa príliš živo,“ pokrčil 
plecami. „Neboj sa, nedám sa jej 
vyhecovať. Poznám jeden spôsob, 
ako skrotiť takéto prípady.“
     „Predpokladám, že ho nepre-
zradíš.“
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Jedálny lístok 12.- 18. septembra 2011 Jedálny lístok 19.- 25. septembra 2011 
Pondelok

Polievky: Kapustová s údeným mäsom, pečivo
Drobková so zeleninou, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Morčacie prsia na hrášku so šampiň., 

ryža, šalát
Liptovské droby, uhorka

Šopský šalát, pečivo
Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát

Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, 

ster. uhorky, čínska kapusta, mrkva, 
čínsky dressing)
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: Hovädzia s peč. haluškami, pečivo

Hŕstková, pečivo
Parmský bravčový rezeň, zem. kaša, šalát 

Kuracie soté na paprike, cestovina
Restovaná kačacia pečeň, hráš. ryža, cvikla

Parížsky šalát, pečivo
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha

Plnené lekvárové rožky, kakao
Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, 

vajce, maslo, horčica)
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Streda
Polievky: Šošovicová so zeleninou, pečivo

Kláštorná, pečivo
Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Pizza Hawai

Vitamínový šalát s jablkami, pečivo
Kondičkový tanier

Zemiakové knedličky s Nutelou, mak. posýpka
Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, 

kapia, pór, čínska kapusta, syr, dressing)
Ovocný balíček

Štvrtok (sviatok)
Polievka: Sedliacka, pečivo

Hovädzia roštenka na slanine, zem., uhorka
Morčacie soté na zelenine, tarhoňa, šalát 

Piatok
Polievky: Stupavská zabíjačková, pečivo

Pohronská, pečivo
Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Cigánske kuracie stehno, ryža, šalát

Vypráž. brokolica, zem., tatárska omáčka
Strukovinový šalát miešaný, pečivo

Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou
Cesnakové osie hniezda

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

Mliečny balíček 
Sobota

Polievka: Karfi olová, pečivo
Brav. rezeň s broskyňou a syr., zem., šalát

Kurac. prsia s horčicou, slov. ryža, šalát
Nedeľa

Polievka: Fazuľková kyslá, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Sečuánske morčacie prsia, ryža, šalát

Letná hubárska sezóna poma-
ly končí a my sa tešíme na tú 
jesennú. Mnohých vyťahujú do 
lesov túžby nájsť voňavé huby, 
ktoré by mali byť v jeseni v naj-
hojnejšom počte a najzdravšie.
   Idylka jesene, hmlisté ráno, 
zarosená tráva, jednotlivci i 
skupinky hubárov kráčajúcich 
v ústrety svojim revírom. Títo 
tichí lovci majú vášeň, ktorá 
ich drží celé roky a dokonca 

Zavárané huby
Potrebujete: 1 l vody, ¼ l octu, 
6 PL kryštálového cukru, 5 tab-
letiek sacharínu, 2 PL soli
Ako na to: 
Na zaváranie vyberajte len mla-
dé plodnice húb. Vyperte ich v 
studenej vode a nakrájajte na 
kocky. Asi 3 min. povarte v sla-
nej vode, sceďte a prepláchnite 
v studenej vode. Potom vložte 
do pohára koliesko mrkvy, ci-
bule, 3 guličky čierneho kore-
nia, 1 guličku nového korenia 
1 malý bobkový list. Zalejte 
nálevom a 20 min. sterilizujte 
pri 100 °C.

Hubový guľáš
Potrebujete: huby, paradajko-
vý pretlak, soľ, korenie, červe-
nú papriku, 2 lyžice detskej kru-
pice, zeleninový bujón, cibuľu, 
petržlenovú vňať

Ako na to: Huby nakrájame a 
podusíme krátko na vode a 
cibuľke. Pridáme soľ, korenie a 
dusíme do polomäkka. Potom 
pridáme bujón a podľa potreby 
dolievame vodu. Keď sú huby 
udusené, za stáleho miešania 
pridáme 2 lyžice detskej krupi-
ce, papriku, nakoniec primieša-
me paradajkový pretlak alebo 
kečup (podľa chuti). Necháme 
prevrieť, po odstavení pridáme 
petržlenovú vňať.
Hubový šalát so zeleninou

Potrebujete: 1/3 huby, 1/3 ci-
buľa, 1/3 čerstvú papriku
Ako na to: 
Varte 3 min. Sceďte a preplách-
nite. Naplňte do pohárov a k 
základnému nálevu pridajte na 
1 liter 1 bobkový list, 15 zrniek 
čierneho korenia a 5 jalovcov. 
Sterilizujte 25 min.

Pondelok
Polievky: Zemiaková kyslá s hubami, pečivo

Mrkvová s pórom, pečivo
Vypráž. mor. rezeň pivársky, zem. kaša, šalát

Znojemský hovädzí guláš, slov. ryža, šalát
Baraní guláš, halušky

Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Špenátov. halušky s tvarohom, Zakysanka

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

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: Držková, pečivo
Zeleninová domáca, pečivo

Peč. morčacie stehno, hláv. kapusta, knedľa
Bravčové mäso na rasci, ryža, šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Ovocný cestovinový šalát s kur. mäsom
Brav. mäso na karí korení so zeleninou

Šišky s Nutelou, kakao
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., 

paprika, paradajky, šalát. konz.)
Pečené kačacie stehno, pečivo

Streda
Polievky: Šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

Špenátová so syrov. haluškami, pečivo
Hydinové ražničí, zemiaky, šalát

Podtratranský plnený brav. rezeň, tarhoňa, šalát
Fliačky s kapustou
Racio šalát, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Maxi buchta s orech.-višňovou náplňou, vanil. krém

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

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: Slepačia s rezancami, pečivo
Šudrica, pečivo

Pečené kuracie stehno, zel. ryža, kompót
Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa

Zemiakové placky plnené mäsom
Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Peč. buchty s čučoriedkovým džemom, kakao

Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šampiň., 
vajcia, syr, čínska kap., kukurica, dressing)
Vypráž. brav. rezeň so sezamom, pečivo

Piatok
Polievky: Terchovská, pečivo

Kelová s ryžou, pečivo
Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka

Bravčový perkelt, cestovina
Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb

Šalát s cícerom, pečivo
Ryba so špenátom a syrom
Muffi ny s čokoládou, kakao

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

Ovocný balíček
Sobota

Polievka: Zemiaková gulášová, pečivo
Pivárske kurac. stehno, kapusta, knedľa

Prírodný brav. rezeň, ryža, šalát
Nedeľa

Polievka: Prešporská, pečivo
Brav. krkovička na cesnaku, zem., cvikla
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Tešíme sa na jesennú hubársku sezónu
sa dedí z pokolenia na poko-
lenie. Chodiť na huby a zbie-
rať ich je niečo fascinujúce. 
Počas dlhšej prechádzky na 
zdravom vzduchu, spojenej s 
vytúženým úlovkom, pookreje 
stresovaná duša.
   Zaujímavé je, že v západ-
nej Európe veľa hubárov ne-
nájdete, akoby tam chýbala 
tradícia. „Ťažko povedať pre-
čo, ale z Európanov zbierajú 
huby najviac Slovania (Rusi, 
Poliaci, my a Česi),“ konšta-
tovala špičková mykologička 
Ivona Kautmanová zo Slo-
venského národného múzea 
a dodala: „Francúzi a Talia-
ni ich síce zbierajú, ale len 
dubáčiky, kuriatka a ešte pár 
druhov, zďaleka nie toľko ako 
my. Anglosaské národy sa húb 
vyslovene boja a každý, kto ide 
do lesa zbierať ‘divé‘ huby, je u 
nich čudák.“ Na Slovensku by 
potom čudák bol možno každý 
druhý. Na internete sa dajú 
nájsť výpovede ľudí, ktorí cho-
dia na huby hneď za hranice, 
do Rakúska, alebo Slovákov 
pracujúcich v zahraničí, ktorí si 
vychutnávajú fantastickú „hu-
bačku“ v lesoch, kam chodia 
možno len oni. To sa o sloven-
ských lokalitách povedať nedá. 
Po každom výdatnejšom daždi 
v letných a jesenných mesia-
coch vo veľkom vyrážame, 
smer hríbové hody.
   Fajnšmekri a znalci chodia 
na huby po celý rok. Na jar ich 
priťahujú lužné lesy, povestné 
úrodou lahodných smrčkov, 
májové lúky a okraje lesov zas 
ponúkajú obľúbenú čírovnicu 
májovú (ľudovo májovku), vy-
hľadávanými hubami neskorej 
jesene sú napríklad pôvabnica 
fi alová alebo strmuľka inova-
ťová. Nenápadná plamienka 
zamatohlúbiková rastie zas aj 
cez zimu, s výnimkou tuhých 
mrazov. Ďalší naši otužilci? 
Hliva ustricovitá a tiež nena-

hraditeľná ingrediencia čínskej 
kuchyne – uchovec bazový. 
Medzi najznámejšie hubár-
ske lokality Slovenska patrí 
Záhorie, stredné Slovensko 
(okolie Banskej Bystrice, na-
príklad Ľubietová), tatranské 
lesy, na východe oblasť Bukov-
ských vrchov. Všade tam rastú 
aj veľmi vzácne druhy húb. 
„Nápadný je napríklad krásny 
tmavočervený hríb Dupainov, 
ktorý je vzácny a ohrozený v 
celej Európe,“ uvádza Ivona 
Kautmanová. V ostatných ro-
koch sme na Slovensku do-
konca zaznamenali častejšie 
nálezy gastronomicky vychy-
tených a mimoriadne drahých 
hľuzoviek. Sú však zákonom 
chránené a zbierať sa nesmú.
   Mýtov o hubách je veľa, tvorí 
ich dlhá tradícia zbierania húb 
v našich končinách. Jeden z 
najznámejších hovorí, že po 
hubách sa nemá piť alkohol. 
Pohár piva však nie je prob-
lém, naopak, horčina a jemná 
perlivosť zlatého moku zlep-
šujú trávenie. Alkohol sa ne-
odporúča na modrejúce huby 
(hríb siný a zrnitohlúbikový) 
a na hnojníky, ktoré majú tzv. 
antabusový efekt. Podľa Ivony 
Kautmanovej patria k najzná-
mejším hubárskym mýtom tie, 
čo sú spojené s rozlišovaním 
jedovatých húb podľa toho, že 
strieborná lyžička očernie, pe-
tržlenová vňať a cibuľa zožltnú 
a podobne. Literárnym mýtom 
je názor českého spisovateľa 
Ota Pavla, ktorý v úspešne 
sfi lmovanej knihe Smrť krás-
nych srncov opísal situáciu, 
keď veľký výskyt bielych hríbov 
(albínov) signalizoval, že bude 
vojna. Racionálnejšie jadro 
má názor, že keď je mesiac v 
splne, huby rastú lepšie. A hoci 
to vôbec nie je vedecky doká-
zané, znalci sa tohto tvrdenia 
pridŕžajú...

Zdroj: Internet

Rady pre gazdinky:



pracovné jubileá
45 - ročné

Drahomír HRBÁŇ
40 - ročné

Anna BELKOVÁ
Ján DEMETER

Mariana FORMÁNEKOVÁ
Pavel GAJDOŠÍK
Peter GREGOR

Ján HÚSKA
Peter KNAPČOK

Ján KŇAZÍK
Štefan KOCMEL
Peter KOMORA

Stanislav KOSTÚR
Ján KOVAŘOVIC

Vladimír KVAČKAJ
Peter MACUĽA
Milan MAGÁŇ

Jaroslav MILAN
Jaroslav PARDUPA
Michal PETERAJ
Anton PREČUCH
Ľubomír RAFAY
Daniel VEVERKA

35 - ročné
Ján BERÁK

Ján ČERVIENKA
Anton ČIŽMÁR

Ľudovít LACUŠKA
Miroslav LANG

Jozef MARCINKO
Júlia MATOŠOVÁ

Pavol MIKLOŠ
Jozef OLOŠTIAK

Kamil RÁDL
Drahoslav TRAJTEĽ
Ľubomír TURŇA

Marián ZLATOHLAVÝ
30 - ročné

Dušan BELKO
Stanislav BELKO

František BUBELÍNY
Ing. Ľubomír DOLINSKÝ

Martin FILLO
Ján GIERTLI

Renáta GIERTLOVÁ
Jozef HLÁSNIK

Jozef KÁN
Kazimír KOKAVEC

Peter LALÍK
Ľubomír LOPEJSKÝ

Vladimír ĽUPTÁK
Miroslav MAKOVNÍK
František MEDVEĎ

Peter MEDVEĎ
Slavomír PANČÍK

Milan REHULA
Ivan STEHLÍK
Martin ŠÁRIK

Ondrej ŠVANTNER
Pavel ŠVANTNER

Milan TALIAN
Stanislav TALIAN
Miroslav TURŇA

Ján VETRÁK
25 - ročné

Ivan BALCO

Tibor ĎURČO
Ľubica FABRICIUSOVÁ

Marián GLEMBA
Ľubomír GREGOR
Soňa HAVRANOVÁ 

Ivan JAGERČÍK
Ján KLEIN

Martin KOĽAJ
Erik KRAJČI

Miloš KRAJČI
Mária KUČERÁKOVÁ

Peter KÚR
Marek LUCIAK

Ing. Janka MURÁNSKA
Juraj PAULOVIČ
Milan RUSNÁK

Svetozár SCHNEIDGEN
Jozef SCHÖN
Ivan STRIGÁČ

Pavol STRUHÁR
Jozef ŠUCHAŇ

Dušan ŠVANTNER
Miroslav VARL

Peter VRÁNSKY

20 - ročné
Ing. Zdeno KOŠIČIAR
Ing. Jozef MICHÁLIK

životné jubileá
Milan BALDOVSKÝ

Ján BERÁK
Rudolf BERČEK
Ľubomír BETKA

Tatiana MEDVEĎOVÁ
Michal BOHÁČIK

Miroslav BUKOVEC
Milan DOBRÍK

Magdaléna KLESKEŇOVÁ
Libuša KOVAŘOVICOVÁ

Marian KVAČKAJ
Martin PAČESA

Svetozár TRAJTEĽ
Milan ENGLER

Tibor FILIP
Pavel GONDEK
Anton KNOŠKO

Ján LEITNER
Martin PETRO

Ing. František ŠTULAJTER

Inzertná služba

Ďakujeme všetkým záchranným zložkám, ktoré nám 
pomáhali pri záchrane života nášho syna
Michala ŠPERKU z Hornej Lehoty.
Taktiež ďakujeme Pohrebníctvu Milana 
Halušku za profesionálny a citlivý prístup, 
Nadácii Železiarní Podbrezová, Obecné-
mu úradu v Hornej Lehote a 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa s ním 
prišli rozlúčiť a odprevadiť ho, na jeho poslednej ceste.
Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Rodina Šperková

Dňa 20. septembra si pripomenieme 
dva roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, 
zať, brať, švagor a spolupracovník

Vladimír KÁMEN z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka a synovia

...
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všet-
kých, ktorých si mal rád. Spi sladko, snívaj svoj večný 
sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň.“
Dňa 28. augusta sme si pripomenuli siedme výročie 

úmrtia nášho manžela, otca a sta-
rého otca

Jaroslava DANIELIČA 
z Hornej Lehoty. 

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka Naďa, synovia Jaroslav, Marián, 
dcérka Danka s priateľom Fran-

tiškom, vnuci Jarko, Filipko, Ferko, Jakubko, sestry, 
ostatná rodina a známi

...
„S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri 
plameňoch sviečky sa za teba modlíme. Osud ti nedo-
prial s nami dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budeš navždy žiť.“
Dňa 17. septembra  si pripomíname 
desať rokov odvtedy, čo nás opustil 
náš drahý 

Helmut GROSS z Brezna.
S bolesťou v srdci spomína manželka, synovia a 
vnúčatá 

...
Dňa 31. augusta sme si pripomenuli 
prvé výročie od úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca a starého otca

Jána VETRÁKA z Osrblia.
S láskou spomínajú manželka Ľubka 
a synovia Peter, Ivan, Ján s rodinami 
a ostatná rodina

...
Desiateho septembra uplynú tri roky odvtedy, ako sme 
sa navždy rozlúčili s našou milovanou manželkou, 
mamou, starou mamou a dlhoročnou 
spolupracovníčkou
Silviou TOMČÍKOVOU z Brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
Manžel, deti s rodinami a kolektív 
odboru infomédií a propagácie

...
„Kto ho poznal, spomenie si, kto ho 
mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach 
tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 29. septembra si pripomenieme 
prvé výročie úmrtia nášho drahého 
zosnulého 

Ivana ČIŽOVIČA z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami
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Pozývame vás

Spomienky

Kde: Lopej
Kontakt: 0903828516
Cena. 1 ks 0,35 €
Suché: 100 g 0,70 €

Vyriešenú tajničku posielajte do redakcie do desať dní od vydania tohto čísla Podbrezovana.
Znenie tajničky z krížovky číslo 16: „Zloba býva vtipná, to ale neznamená, že je inteligentná.“ Výherca  Miroslav Mižič z Ppam, 
si cenu, venovanú riaditeľkou ŽP Šport, a.s., Ing. S. Mázikovou  môže prevziať v redakcii novín. 

Už len do 18. septembra máte možnosť vidieť výstavu  ŽIVOT 
NA BREHOCH HRONA, ktorá je inštalovaná v priestoroch 
Meštianskeho domu Horehronského múzea v Brezne. Nevy-
nechajte príležitosť oboznámiť sa s dielami autorov a  členov 
fotoklubu Granus – Pavla Maškaru, Petra Halmosa, Dušana 
Seiferta, Petra Berčíka, Jána Weissa, Martina Masteláka, 
Petra Valenta, Ferdinanda Hrablaya, Milana Kováčika, Vik-
tórie Filipkovej, Anny Nociarovej, Ivety Kardhordovej, Štefana 
Vozára, Aleny Sojkovej, Martina Sojku, Jozefa Šlucha a Pavla 
Valenta nielen v interiéri, ale aj prostredníctvom exteriérovej 
výstavy, umiestnenej na Námestí M. R. Štefánika v Brezne.

(vk)

V auguste odišli do  predčasného dôchodku
Katarína DONOVALOVÁ, Ľuba VETRÁKOVÁ.

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbre-
zová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov 
želáme len slnečné dni.

Autor:
PK
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Chaplinova 
manželka     Lekárska 

komora dvojhláska
pleť veniec juhovýchod

T3 T4

mužské 
meno 415 v Ríme Odyseova 

vlasť

Blahoželáme 
jubilantom

V septembri si pripomínajú:



Vo Vyhniach sa 
konalo 3. a  4 kolo 
Viessmann pohár 

v letnom biatlone, nedeľňajšie 
vytrvalostné preteky boli Maj-
strovstvami Slovenskej republi-
ky v letnom biatlone. 
Členovia Oddielu bežeckého ly-
žovania a biatlonu ŽP Šport, a.s., 
v nich obsadili: 
- rýchlostných pretekoch 27. 
augusta v kategóriách - ml. do-
rastenci 1.Ondrej Kosztolányi, 7. 
Martin Kupec a 13. Peter Seifert, st. 
dorastenci: 8. Rudolf Michalovský,
st. dorastenky: 4. Katarína Kupco-
vá, juniori: 3. Jakub Fendek, junior-
ky: 3. Jana Pastúchová, ženy 22-30 
r.: 3. Vladimíra Točeková, 5. Eva 
Lehotská, ženy 31 r. a staršie: 3. 
Dana Bartalská-Niňajová a 4. Viera 
Kubacká, muži 46.r. a starší: 1. Ma-
rian Kazár. V žiackych kategóriách 
10-11 ročných: 13. Viktor Papaj, 
14. Zuzana Longauerová, 12-13 
ročných: 7. Martin Gánovský, 11. 
Dušan Peťko, 1. Karin Kazárová, 
2. Andrea Harčáriková, 14-15 roč-
ných: 4. Martin Brezina, 7. Andrej 
Harčárik, 14. Tomáš Longauer, 10. 
Hana Lešťanová. 

- vo vytrvalostných pretekoch M 
SR 28. augusta v kategóriách – ml. 
dorastenci: zvíťazil a titul majstra 
SR vo vytrvalostných pretekoch si 
vybojoval Ondrej Kosztolányi, 8. bol 
Martin Kupec, 9. Peter Seifert, st. 
dorastenci a dorastenky: 7. Rudolf 
Michalovský, 5. Katarína Kupcová, 
juniori a juniorky: 3. Jakub Fendek, 
4. Jana Pastúchová, ženy 22-30 
ročné: 2. Vladimíra Točeková, ženy 
31 ročné a staršie: 3. Viera Ku-
backá, 4. Dana Bartalská-Niňajová, 
muži 46 roční a starší: 4. Marian 
Kazár. V žiackych kategóriách 10 
-11 ročných: zvíťazil a titul majstra 
SR vo VP si vybojoval Viktor Papaj, 
5. Zuzana Longauerová, 12-13 roč-
ných: 3. Martin Gánovský, 7. Dušan 
Peťko, víťazkou a držiteľkou titulu 
majsterky SR vo VP sa stala Andrea 
Harčáriková, 10. bola Karin Kazáro-
vá, 14-15 ročných: 4. Martin Brezi-
na, 11. Tomáš Longauer, 12. Andrej 
Harčárik, 9. Hana Lešťanová.
   Biatlonový areál vo Vyhniach 
bol 1. septembra dejiskom 15. 
ročníka Veľkej ceny Remesla 
v letnom biatlone pre vypísané 
kategórie. Zúčastnili sa ho prete-
kári z Českej republiky z Klubu biat-

lonu Prostejov. V pretekoch s hro-
madným štartom naši pretekári 
obsadili v kategóriách -  ženy 22-r. 
a staršie: 1. Vladimíra Točeková, 4. 
Dana Bartalská-Niňajová, muži 36 
r. a starší:  5. Marian Kazár,  žiaci 
10 -12 r.: 1. Dušan Peťko, 2..Mar-
tin Gánovský, 12. Viktor Papaj, 
žiaci 13 -15 r.: 1. Martin Brezina, 
6. Andrej Harčárik, 7. Tomáš Lon-
gauer, žiačky 10 -12 r.: 1. Andrea 
Harčáriková, 4. Zuzana Longau-
erová. V pretekoch dvojčlenných 
štafi et, každý člen bežal dva úseky 
(takzvané americké štafety), skončili 
v kategóriách -  ženy 22 r. a staršie: 
1. Vladimíra Točeková  s Dagmarou 
Mondlovou z UMB B. Bystrica, 2. 
Dana Bartalská-Niňajová so So-
ňou Krnáčovou z Vyhní,  žiaci 10 
-12 r.: 1.  Martin Gánovský s Du-
šanom Peťkom, 5.  Viktor Papaj 
s Dominikom Halvoníkom z Vyhní, 
žiačky 10 -12 r.: 3. Zuzana Lon-
gauerová  s Laurou Trubanovou 
z Vyhní, žiačky 13-15 r.: 6. Anna 
Lešťanová  s Viktóriou Belkovou 
z Čierneho Balogu a 7. Andrea 
Harčáriková s Karolínou Krnáčovou 
z Vyhní 7.m.

(mk)

Z majstrovstiev Európy 
V rakúskom Grazi  sa 
16. - 19. augusta kona-
li Majstrovstvá Európy 
mládeže v MTB, v kto-

rých malo zastúpenie dvadsať krajín. 
Medzi 240 pretekármi boli aj štyria 
reprezentanti Cyklistického klubu 
ŽP Šport, a.s. - Pavol Kvietok, Ivan 
Schwarcbacher, Šimon Vozár a Te-
reza Medveďová, ktorí sa nevyhli 
pádom a ani defektom. Najlepšie sa 
darilo Tereze Medveďovej, v disciplí-
ne cross country  obsadila 15. miesto 
a 27. prešiel cieľom Šimon Vozár, 
v štafete boli na 17. mieste. 
   Medzinárodné cestné preteky Ce-
na Slovenska sa uskutočnili  28. au-
gusta v Žiline, kde starší žiak Pavol 
Kvietok bol 3.,  6. skončil Marcel Ha-
vetta, 11. Daniel Mihalička  kadetka 
Medveďová obsadila 13. miesto.

(PM)
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* futbal * futbal * futbal * futbal * 

Podbrezovskí kolkári v príprave na 
novú sezónu sa 26. a 27. augusta 
zúčastnili turnaja štyroch družstiev 
v nemeckom Schönebecku. Skon-
čili v ňom na druhom mieste za 
nemeckým majstrom SKV Zerbst. 
V semifi nálovom zápase vytvorili 
hráči Podbrezovej nový rekord 
kolkárne s hodnotou 3721 bodov 
a zvíťazili 8:0. Rekord kolkárne vy-
tvoril Vilmoš Zavarko (685 bodov). 
Finálový zápas proti Zerbstu však 
naši hráči prehrali (2:6) rozdielom 
16 bodov a skončili druhí. Výsled-
ky hráčov KO ŽP Šport - vo fi nále: 
Tomka 609, Čech 583, Zavarko 
621, Foltín 567, Ćalić 613, Kuna 
573, v semifinále: Tomka 601, 
Čech 617, Zavarko 685, Kyselica 
590, Foltín striedaný Vadovičom 
594, Ćalić striedaný Pašiakom 
634 bodov.

...
   V Modranke sa 3. septem-

V siedmom kole druhej ligy 
družstvo mužov hralo pred za-
plnenými tribúnami Michaloviec. 
Spočiatku opatrný zápas 
sa zmenil na víťazstvo 
domácich, ktorí už v prvej 
polhodine po Hottekovom 
premenenom pokutovom kope 
vyhrávali (1:0). Zemplín bol pri 
chuti a v závere polčasu pohrozil 
Kovaľ, ktorého gólovú šancu 
zmaril zákrok Palidera. Domá-
ci pokračovali v aktívnej hre aj 
v druhom polčase a v 64. min. 
pridal druhý gól do našej brány 
Serečin. Do tretice, po veľkej 
chybe nášho brankára, v 85. 
minúte skóroval Wassem.

...
Športová šťastena opustila ten-
to víkend aj naše mládežnícke 

Päť rekordov Zavarku

bra uskutočnilo štvorstretnutie 
podbrezovských družstiev A a B 
s družstvami Pobedimu a domácej 
Modranky. Naše áčko zvíťazilo, 
keď v jednotlivcoch ako prvý re-

kord kolkárne prekonal Ivan Čech 
(654) a následne ho zlepšil Vilmoš 
Zavarko (667). Výborne sa pred-
viedol dorastenec Tomáš Dziad, 
dosiahol svoje maximum na von-
kajších dráhach (583). A družstvo 
v tomto poslednom prípravnom 
turnaji prekonalo rekord kolkárne. 
Výkony hráčov KO ŽP Šport -  A 
družstvo: Tomka 611, Čech 654, 
Vadovič 590, Zavarko 667, Kyse-
lica 556, Kuna 566, B družstvo: 
Šibal 568, Dziad 583, Dilský 575, 
Pašiak 589, Figura 536, Kürty 541.
Poradie:
1. ŽP Šport A (3644 )
2. ŽP Šport B (3392)
3. ŠK Modranka (3290)
4. KK Pobedim (3141)

...
Vilmoš Zavarko potvrdzuje skvelú 
formu pred začiatkom extraligo-
vých súťaží. V priebehu 12 dní 
vytvoril päť nových rekordov kol-
kární. Svoju sériu začal rekordom 
v kolkárni v srbskom Bečeji (704), 

Reprezentačný tím KO ŽP Šport – horný rad zľava M. Ponjavič – tréner, P. 
Kühnel – manažér, V. Zavarko, B. Vadovič, R. Foltín. J. Ćalić, J. Kriváň – pre-
zident ŽP Šport, a.s., spodný rad zľava P. Bukovec – masér, M. Tomka, O. 
Kyselica, T. Pašiak, I. Čech.

Foto: Igor Roháč  

Vilmoš Zavarko na turnaji v Ne-
mecku

o dva dni neskôr vytvoril nový 
rekord vo Vrútkach (688), o ďal-
šie tri dni zlepšil rekord kolkárne 
v nemeckom Schönebecku (685) 
a po nasledujúcich piatich dňoch 

v prípravnom stretnutí v Sučanoch 
dosiahol rekord (665). Skvelú sériu 
ukončil o ďalšie dva dni rekordom 
kolkárne v Modranke (667).

(kys)

Michalovce-ŽP 3:0 Július Gombala -  osemnásťročný Ban-
skobystričan pôsobil desať rokov v mlá-
dežníckych kategóriách Dukly Banská 
Bystrica, odkiaľ ako pätnásťročný odišiel 
do anglického Birminghamu F.C., kde ab-
solvoval tri roky birminghamskú futbalovú 
akadémiu s ďalším Slovákom Jakubom 
Hroncom. Jeho návrat na Slovensko je 
spojený s druholigovým tímom Futba-
lového oddielu ŽP Šport, a.s., v ktorom 
posilní útok v súčasnosti zoslabnutej 
podbrezovskej ofenzívy (po zraneniach 
Podia a Tubonemiho).

Tri tituly majstrov SR

futbalové tímy. Prvoligoví doras-
tenci v 6. kole najvyššej súťaže 
vycestovali do Žiliny. Naša  U -19  
súperovi v prvom polčase odo-

lávala, avšak po polčasovej 
remíze 1:1 nakoniec podľah-
la súperovi 3:1. V druhom 
zápase mladších dorasten-

cov (U-17),  po inkasovaných  3 
rýchlych gólov v závere polčasu 
a nevydarenom vstupe do druhé-
ho polčasu, domáci hráči zdolali 
vysoko 8:0. Na žilinskom trávniku 
bojovali aj naši prvoligoví žia-
ci, z ktorých U-14 prehrala 6:0 
a U-15 remizovala 3:3. 
  Dorastenci podbrezovských  
B - tímov hrali 4. septembra na 
domácej pôde s Martinom. Starší 
- druholigoví dorastenci podľahli 
1:4 a mladší prehrali 0:1.

vk

NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY
na II. ligu mužov:

FO ŽP Šport - MFK Ružomberok B
10. septembra o 15.30 hod. na FŠ v Podbrezovej

 na I. ligu dorastu
FO ŽP Šport - FK Senica

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

NA KOLKÁRSKE DRÁHY DO DOMU ŠPORTU ŽP
na I. ligové zápasy

KK Rimavská Sobota - KO ŽP Šport C
10. septembra o 14. hod.

KO ŽP Šport C - FTC Fiľakovo B
18. septembra o 10. hod.

na Extraligu mužov
KO ŽP Šport A - KO ŽP Šport B

10. septembra o 12,30 hod.
KO ŽP Šport A - SKK Trstená A

17. septembra o 12.30 hod.
KO ŽP Šport B - Inter Bratislava B

17. septembra 15. hod.
na Extraligu žien

Tatran Sučany - KO ŽP Šport 
10. septembra o 15. hod.

KO ŽP Šport - Družba Piešťany
17. septembra  o 10. hod.

na 
1. dorastenecký turnaj skupiny východ

11. septembra o 10. hod.


