
   V Meštianskom dome 
Horehronského múzea, 
na Námestí M. R. Štefá-
nika č. 13, bola inštalo-
vaná výstava STRET-
NUTIE, ktorej súčasťou 
sú reportáže z podbre-
zovského športu objek-
tívom A. Nociarovej a I. 
Kardhordovej. Medzi vy-
stavovanými fotografia-
mi nájdete aj fotorepor-
táže z ciest Aleny Sojko-
vej. Výstava potrvá do 
15. augusta a my vás na 
ňu srdečne pozývame. 

Pozývame
vás
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Na úvod, poznačila hospo-
dárska kríza výsledky do-
siahnuté za prvých päť me-
siacov v spoločnosti STABI-
LITA, s. d. s?
- Výsledky prvých päť mesia-
cov sú nad očakávanie dobré. 
Súčasná kríza sa v prvej fáze 
prejavila ako finančná a pre-
rástla do globálnej hospodár-
skej recesie. To samozrejme 
prinieslo výrazné turbulen-
cie na finančných trhoch. Veľ-
mi ťažko je očakávať a pred-
povedať vývoj na trhoch. Pre-
to uvádzam, že reálne výsled-
ky sú dobré. Konkrétne ešte v 

   Systém manažérstva kvali-
ty bol podrobne preverovaný 
počas recertifikačného audi-
tu dvomi audítorskými skupi-
nami.  Audítorská skupina č.1 
bola v zložení Ing. Jozef Ažal-
tovič z SGS Slovakia, spol. s 
r.o., ako vedúci audítor a  Ing. 
Peter Peťko, manažér kvality 
ŽP a.s. a audítorská skupina 
č. 2 bola v zložení Ing. Marek 
Šoffa  z SGS Slovakia, spol. 
s.r.o., ako  audítor a Ing. Ive-
ta Dančová, špecialista kva-

   Letné kúpalisko v Podbrezovej iste nie je konkurenciou pre aqua-
parky a  termálne kúpaliská, ktorých je už po Slovensku neúrekom. 
Malebná príroda, do ktorej je vsadené,  ho však  robí jedinečným 
a pre mnohých najideálnejším miestom pobytu pri vode počas let-
ných horúčav. Toto kúpalisko spravuje  ŽP ŠPORT, a.s. a úroveň 
služieb sa z roka na rok zvyšuje. „Aj na túto sezónu sme pre svo-
jich návštevníkov pripravili niečo nové, napríklad spead badmin-
ton či stolný tenis...“, povedal nám Daniel Móc, vedúci kúpaliska.  
   Teplota vody dosahuje 27 stupňov Celzia v plaveckom bazéne 
a v detských bazénoch 30 stupňov Celzia. Zamestnanci a ich ro-
dinní príslušníci, ako nás informoval vedúci kúpaliska, majú tradič-
nú zľavu aj v tomto roku. Po preukázaní sa zamestnaneckým pre-
ukazom či jeho fotokópiou v prípade detí, stojí celodenná vstupen-
ka pre dospelých 1,5 eura a  deti zamestnancov  do pätnásť rokov 
a dôchodcovia, bývalí zamestnanci, platia 1 euro. Študenti, deti 
zamestnancov, platia za celodenný vstup 1,50 eura. Je možnosť 
kúpy vstupenky aj od štrnástej hodiny, zamestnanecká pre dospe-
lých stojí  1 euro a pre deti zamestnancov do pätnásť rokov  a dô-
chodcov, bývalých zamestnancov, 0,50 eura. Študenti, deti  za-
mestnancov, platia 1 euro. Kúpalisko je otvorené denne od 9. do 
18. hodiny a nechýbajú služby bufetového predaja. Za 1,5 eura si 
môžete požičať aj ležadlo.                                                                          o.k.

   „Naša spoločnosť od udelenia 
autorizácie zrecyklovala 12 142 
kusov starých vozidiel, čo pred-
stavuje zhruba 7 300 ton oceľo-
vého šrotu, povedal Emil Kok-
les, generálny riaditeľ ŽP EKO 

Voda má dvadsaťsedem stupňov Celzia

Zamestnanci
tradične so zľavou

V prvé dni otvorenia letnej sezóny na kúpalisku bola návštevnosť 
slabá, čo ovplyvnila najmä nestálosť počasia.

F: A. Nociarová

Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002

Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky

(Pokrač. na str. 3)

    V dňoch  24. - 26. júna sa uskutočnil v našej spoločnosti re-
certifikačný  audit podľa ISO/TS 16949:2002,  ktorý bol vyko-
naný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s.r.o. 
Auditom bol preverovaný súlad  činností, v zmysle uvedenej 
normy, vo vedení podniku, v personálnom odbore, v obcho-
de a marketingu, v odbore zásobovania, v odbore riadenia 
kvality, v  ťahárni rúr, v druhovýrobe a v centrálnej údržbe.

lity  ŽP a.s. Na začiatku audi-
tu boli skontrolované nezho-
dy  a odporúčania  z predchá-
dzajúcich auditov v období 
troch rokov. 
   Počas auditu boli systémovo  
preverované všetky riadiace, 
kľúčové a pomocné procesy 
s cieľom preukázania zabez-
pečovania  zhody s požiadav-
kami  zákazníkov z automobi-
lového priemyslu. 
   Auditované boli procesy: 
zodpovednosť  vedenia a 

podniková stratégia, krízový 
manažment, obchodná stra-
tégia, nákup a hodnotenie 
dodávateľa, obchod a mar-
keting, riadenie kvality, in-
terné a externé reklamácie, 
riadenie ľudských zdrojov, 
vstupná kontrola, mechanická 
skúšobňa, výroba delených 
a opracovaných rúr  v druho-
výrobe, výroba presných ťa-
haných a zváraných rúr, ria-
denie dokumentov a zázna-
mov, metrológia, chemické 
laboratórium, metalografia, 
defektoskopia, údržba, vysta-
venie atestov a audity.
   Počas auditu neboli zistené 
žiadne nezhody. Pre zlepše-
nie systému je vypracované 

S Ondrejom Demianom, riaditeľom pobočky
STABILITA, d.d.s.  v B. Bystrici:

S cieľom zjednotenia metodiky
januári a februári zaznamenal 
príspevkový fond miernu stra-
tu na úrovni -0,39, resp. -0,17 
percenta . V ďalších mesia-
coch sa zhodnocovanie pohy-
bovalo na úrovni +0,92  (11,4 
percent v ročnom prepočte), 
+0,7  (8,4 percenta v ročnom 
prepočte)  a + 0,74 (8,88 per-
centa v ročnom prepočte),  čo 
predstavuje kladný výsledok v 
rámci tohto časového obdobia.
V DDS Stabilita bola zave-
dená od 1. júna 2009 dopln-
ková dôchodková jednotka. 
- V roku 2009 sme realizova-

(Pokrač. na str. 2)

S  Emilom KOKLESOM, generálnym riaditeľom
ŽP EKO QELET, a.s. na aktuálnu tému:

„Naša spoločnosť zámer šrotovného naplnila“
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s., ktorá zís-
kala autorizáciu na spracovanie starých vo-
zidiel v roku 2008, doposiaľ vybudovala vo 
svojich prevádzkarňach šestnásť pracovísk 
zameraných na zber starých vozidiel na 
území stredného a západného Slovenska. 
Dnes sa už radí medzi popredných spraco-
vateľov starých vozidiel na Slovensku. 

QELET a.s. „Vďaka komplex-
nému riešeniu zberu – spraco-
vaním, zhodnocovaním v na-
šej spoločnosti, sme spracovali 
519 kusov vozidiel kategórie „N“ 
a 1280 „O“ v roku 2008. V tom-

to roku, do 30. júna, bolo v kate-
górii „N“ spracovaných 6 199 a v 
„O“ kategórii 487 vozidiel. Vďaka 
kooperácii s tuzemskými autori-
zovanými spracovateľmi v Hliní-
ku nad Hronom boli na separač-
nej linke spracované nimi odstro-
jené vozidlá v roku 2008 v poč-
te 1 874 a k 30. júnu tohto roku 
1783 kusov.
   V rámci dvoch etáp šrotovného 
spoločnosť ŽP EKO QELET, a.s., 
prevzala na spracovanie 5 187 

Prajeme vám príjemné prežitie letnej dovolenky

(Pokrač. na str. 3)



li zavedenie doplnkovej dô-
chodkovej jednotky. Dopln-
kové dôchodkové 
spoločnosti sú po-
vinné začať s evi-
denciou doplnko-
vých dôchodkových 
jednotiek najneskôr 
do 30. júna 2009. V 
našom prípade to 
bolo k 1. júnu 2009, 
čím sme splnili zá-
konom danú po-
vinnosť. Cieľom zákona, kto-
rý tento pojem zaviedol do 
doplnkového dôchodkového 
sporenia, bolo zjednotiť meto-
diku s druhým pilierom.

Čo je doplnková dôchodko-
vá jednotka a v akej podobe 
sa s ňou budete stretávať ?
   - Doplnkové dôchodkové 
jednotky (ďalej len DDJ), evi-
dované na osobnom účte, vy-
jadrujú podiel účastníka ale-
bo poberateľa dávky na ma-
jetku v doplnkovom dôchod-
kovom fon-
de. Hodno-
ta DDJ sa vy-
jadruje v eu-
rách a urču-
je sa s pres-
nosťou na šesť desatinných 
miest.
   Počiatočná hodnota - pre 
doplnkové dôchodkové fon-
dy, ktoré začali vznikať ešte 
pred 1. januárom 2009 určuje 
doplnková dôchodková spo-
ločnosť počiatočnú hodno-
tu jednotky vo výške 0,033194 
eura k dňu začatia vytvára-
nia fondu (v prípade STABI-
LITA, d.d.s., a.s., teda spätne 
k 1. aprílu 2007). Po tomto dni 
sa už denne vypočítava aktu-
álna hodnota DDJ.
   Aktuálna hodnota DDJ do-

plnkového dôchodkového 
fondu v deň výpočtu sa určí 
ako podiel čistej hodnoty ma-

jetku v doplnkovom 
dôchodkovom fon-
de a počtu všetkých 
doplnkových dô-
chodkových jedno-
tiek, evidovaných 
na osobných účtoch 
všetkých účastníkov 
alebo poberateľov 
dávok v doplnko-
vom dôchodkovom 

fonde, v deň výpočtu.
Čo znamená čistá hodnota 
majetku v doplnkovom dô-
chodkovom fonde?
  - Čistá hodnota majetku v 
doplnkovom dôchodkovom 
fonde je rozdiel medzi hod-
notou majetku vo fonde a jeho 
záväzkami. Čistú hodnotu 
majetku v doplnkovom dô-
chodkovom fonde a aktuál-
nu hodnotu doplnkovej dô-
chodkovej jednotky je dopln-
ková dôchodková spoloč-
nosť povinná vypočítať kaž-

dý pracovný 
deň a ozná-
mi ť  j u  Ná-
rodnej banke 
Slovenska a 
depozitárovi.

   Na  účte účastníka, a násled-
ne aj na výpise z účtu, budú 
každý mesiac (za ktorý bol 
uhradený príspevok na do-
plnkové dôchodkové spore-
nie účastníkom a zamestná-
vateľom), evidované pripísané 
DDJ, ktoré si účastník za aktu-
álnu hodnotu nakúpil.
   Aktuálna hodnota  účtu sa 
dá jednoducho vypočítať, ak 
celkový počet dôchodkových 
jednotiek na  osobnom účte 
vynásobíte práve aktuálnou 
hodnotou DDJ.
Vyplývajú zo zavedenia DDJ 

   Čo je šťastie? Zdroj šťastia každého z nás je iný a vychádza z našich priorít.  Jeden je šťastný, 
keď sa ráno zobudí, iný zas, keď vníma okolo seba spokojných ľudí. Pre ďalšieho je vrcholom 
šťastia rodinná pohoda, ale pre niekoho stačí aj pohľad na rozkvitnutú záhradu a je pri tom ne-
smierne šťastný. Sú ľudia, kto- rých priority pre pocit šťastia sú 
úplne iné. Ťažko sa však naplní pocitom šťastia človek, ktorý má 
vo vlastných prioritách chaos.
   Z našej ankety jednoznačne vyplýva, že prvoradé pre opýta-
ných je zdravie. Ak je človek nevyliečiteľne chorý, nepochybne by vymenil všetok svoj majetok 
za to, aby mohol byť opäť zdravý. Žiaľ, zdravie sa kúpiť nedá a každý ho má len jedno. A pre-
to je zdravie aj šťastím.
   Ak máte pocit, že vás šťastie obchádza, vedzte, že kto nechce, ten nikdy šťastný nebude. 
Šťastie sa totiž skladá z maličkostí, ktoré prináša každodenný život. Naučme sa ich vnímať a te-
šiť sa z nich. 

O. K.
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Čo pre vás znamená šťastie? Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: A. Nociarová

Editoriál

Ján DAUČÍK, ŽP ŠPORT, a.s.
   -  V mojom veku je to jedno-
značne zdravie. Každý preži-
tý deň by mal byť pre každého 
človeka šťastím. Ja som šťast-
ný každé ráno, keď sa zobu-
dím. K šťastiu prispieva samo-
zrejme rodinné zázemie a so-
ciálne istoty.

KLIENT MÔŽE DENNE
SLEDOVAŤ STAV
SVOJHO ÚČTU

S Ondrejom Demianom, riaditeľom pobočky STABILITA, d.d.s.  v B. Bystrici:

S cieľom zjednotenia metodiky
(Dokonč. zo str. 1)

zmeny v spôsobe stanovo-
vania príspevkov?
   - V súvislosti so zavedením 
DDJ nedochádza k žiadnym 
zmenám v doterajšom spôso-
be stanovenia individuálneho, 
či zamestnávateľského prís-
pevku na doplnkové dôchod-
kové sporenie, ani k zmenám 

v spôsobe doterajšieho zasie-
lania príspevkov a rozpisov.
V čom spočíva prínos pre 
klienta?
   - Celá táto metodika sa 
môže na prvý pohľad zdať 
zložitá, ale pre klienta je dôle-
žité, že jeho konto je  prepočí-
tané denne na eurá. Takisto i 

konečný výsledok na výpise z 
účtu bude v eurách. Výhodou 
je, že klient dokáže prostred-
níctvom internetovej strán-
ky http://www.stabilita.sk sle-
dovať vývoj majetku fondu na 
dennej báze.

Zhovárala sa O.K.

Marta VRANOVÁ, bufet kú-
palisko 
   - Šťastie? Pre mňa pocit šťas-
tia prináša zdravie. Keď sú všetci 
v rodine zdraví a máme zamest-
nanie, nič viac nám k šťastiu ne-
chýba. K pocitu šťastia nepotre-
bujem bohatstvo, mojím bohat-
stvom je šťastná a zdravá rodina. 

Ján POLIAK, ŽP Informatika, 
s.r.o.
   - Keď sú šťastní ľudia okolo mňa. 
Keď sú v rodine všetci zdraví, 
spokojní, vtedy som aj ja šťastný. 
Šťastie je treba hľadať vo všetkom 
okolo nás, ale najväčším je dobré 
zdravie, rodinná pohoda a pocity 
istoty, vyplývajúci zo zamestnania. 

Daniel MÓC, ŽP ŠPORT, a.s.
   - Na definíciu šťastia je veľmi 
ťažké hľadať tie správne slová. 
Pre mňa je prvoradé zdravie 
a pohoda v rodine. Mojím šťas-
tím je, že sa viem radovať aj 
z maličkostí a k pocitu spokoj-
nosti nemalou mierou prispieva 
aj pocit istoty zo zamestnania.

Martin BUKOVEC, Tále a.s.
   - Šťastie má určite veľa 
podôb, ale pre mňa je rozhod-
ne zdravie prioritou. A to nielen 
moje, ale všetkých v rodine, sa-
mozrejme, istota vyplývajúca zo 
zamestnania a určitou mierou 
k môjmu pocitu šťastia nespor-
ne prispievajú aj moji kamaráti. 



   Prezident Hospodárskeho združenia ocele Hans Jürgen 
Kerkhoff vidí v oceliarstve po tvrdých mesiacoch pozitívne ná-
znaky dopytu. Je opatrný, ale dôverčivý. Napríklad v Číne do-
pyt po oceli rastie a v Európe sa počíta so zotavovaním. V pr-
vom kvartáli tohoto roku pracoval nemecký oceliarsky priemy-
sel s vyťažením svojich kapacít na 60 percent. Toto je globálna 
kríza a postihuje všetky odvetvia priemyslu. Súčasná kríza je 
úplne nový fenomén. Nenastala však žiadna kríza konkuren-
cieschopnosti nemeckých oceliarskych podnikov. Tie si svo-
je domáce úlohy už v minulosti splnili. Oceliarstvo je omno-
ho lepšie vyzbrojené, ako tomu bolo v minulých krízach. V po-
rovnaní s prvými tromi mesiacmi minulého roka kleslo krytie 
zákazkami v prvom štvrťroku o 46 percent. Taký pokles nebol 
od konca druhej svetovej vojny nikdy zaznamenaný a postihol 
všetky skupiny výrobkov. Výroba surovej ocele bola v prvých 
štyroch mesiacoch roku o viac ako 40 percent pod úrovňou 

rovnakej periodicity uplynulého roka. Spotreba ocele v Eu-
rópskej únii bola 55 percent pod úrovňou minulého roka. Kaž-
dý druhý pracovník v nemeckom oceliarstve pracuje v súčas-
nosti v skrátenom pracovnom čase. 

(Svět o oceli 23/2009)
...

   Európska konfederácia železiarskeho a oceliarskeho prie-
myslu (EUROFER) predpokladá, že  trh ocele v Európskej únii 
(EÚ) sa odrazí od dna po treťom štvrťroku tohto roka.
   „Konečne vidíme svetlo na konci tunela,“ uviedol vo vyhlá-
sení Gordon Moffat, generálny riaditeľ konfederácie, v súvis-
losti s júnovou prognózou EUROFERU pre vývoj oceliarske-
ho trhu v rokoch 2009 – 2010.
   Európski oceliari v tomto roku využívajú kapacitu iba na 55 
– 60 percent. Minulý mesiac, keď sa zásoby takmer vyčerpali, 
sa na trh začali vracať nákupcovia, vďaka čomu sa zvýšil ob-
jem objednávok.
   EUROFER však očakáva slabú spotrebu ocele aj v priebe-
hu tretieho štvrťroka, po ktorom by malo prísť zlepšenie. Cel-
kovo konfederácia predpokladá medziročný pokles spotreby 
ocele v tomto roku o takmer 33 percent. Na budúci rok by však 
spotreba mala o 14 percent vzrásť.

(SITA 2. júla)
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Prečítali sme za vás

Neuveriteľné. Od okamihu slávnostného prestrihnutia pásky na novovybudovanej vrátnici v starom závode uplynu-
lo 1. júla desať rokov.                                                                                                                                                                          F: V. Kúkolová

Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002

Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky

S  Emilom KOKLESOM, generálnym riaditeľom
ŽP EKO QELET, a.s. na aktuálnu tému:

„Naša spoločnosť zámer šrotovného naplnila“

Jedným zo zberných miest bola aj pobočka v Podbrezovej              F:A. Nociarová

Toto špičkové zariadenie garantuje kvalitu.                                                                                                                              F: I. Kardhordová

Opatrenie č. 6 generálneho 
riaditeľa, v ktorom sú stano-
vené úlohy pre zabezpečenie 
zlepšenia a  efektívneho fun-
govania nášho systému ma-
nažérstva kvality .
   Po ukončení recertifikač-

kusov starých vozidiel, z ktorých 
vyseparovala zhruba 3 200  ton 
oceľového šrotu, povedal gene-
rálny riaditeľ.
    Po dobu spracovávania starých 
vozidiel v akcii šrotovné na svo-
jich autorizovaných pracoviskách 
v Žiline a v Hliníku nad Hronom, 
bolo vysúšaných a čiastočne od-
strojených zhruba sto vozidiel 
denne. Následne boli spracova-
né na šrédrovacej linke s výrob-
nou kapacitou jedného vozidla za 
minútu. Výsledným produktom je 
druhotná surovina, t.j. šrédrova-
ný oceľový šrot, ktorý bol doda-
ný na zhodnotenie do Železiarní 

Podbrezová  a.s. a do U. S. Steel 
Košice, s.r.o.
    Vďaka aktívnemu prístupu 
týchto hutníckych kombinátov, 
i v časoch hospodárskej krízy, 
bol oceľový šrot získaný zo sta-
rých vozidiel premenený na fi-
nálny produkt. Opätovne bol vy-
užitý v automobilovom priemys-
le.  Spoločnosť ŽP EKO QELET, 
a.s., tak naplnila zámer šrotovné-
ho – druhotná surovina z vrakov 
áut bola využitá na výrobu no-
vých výrobkov. 
   „Metódou spracovania starých 
vozidiel šrédrovaním sme schop-
ní v  budúcnosti zvládnuť organi-
začne, kapacitne, i technologicky, 

predpokladaný nárast vyrade-
ných starých vozidiel na Sloven-
ku v  objeme približne sto až sto-
päťdesiat  tisíc kusov za rok , čo 
predstavuje ročne zhruba šesť-
desiat  až deväťdesiat  tisíc ton 
oceľového šrotu. 
   Na základe našich poznatkov 
a skúseností predpokladáme, že 

v budúcnosti proces recyklácie 
a zhodnocovania budú schopné 
zabezpečovať iba ekonomicky 
stabilné, technicky a personálne 
dostatočne vybudované spoloč-
nosti, ktoré dokážu zvládať i krí-
zové stavy pri výkyvoch v oblasti 
odbytu a cien druhotných surovín.
   Garantujeme, že i v budúcnos-

ti sme pripravení a schopní za-
bezpečovať úlohy v oblasti re-
cyklácie oceľového šrotu a sta-
rých vozidiel na najvyššej tech-
nickej a technologickej úrov-
ni, v súlade s legislatívnym do-
kumentom číslo 2000/53/EÚ“, 
uzavrel náš rozhovor Emil Kok-
les.                                     O.Kleinová

(Dokonč. zo str. 1)

(Dokonč. zo str. 1) ného auditu bolo certifikač-
nou organizáciou potvrde-
né, že certifikát podľa ISO/TS 
16949: 2002  ostáva naďa-
lej vo vlastníctve ŽP a.s. Jeho 
platnosť bude predĺžená na 
obdobie ďalších troch rokov. 
     V závere by som chcel 

poďakovať vedeniu ŽP a.s. 
a všetkým zamestnancom 
preverovaných oblastí za pro-
fesionálny prístup a ochotu 
počas auditu.

Ing. Peter Peťko,
manažér kvality ŽP a.s.
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V rámci sociálneho programu sa šesťdesiatšesť detí zamestnancov našej spoločnosti mohlo zúčastniť prvého turnusu detské-
ho letného tábora v Repišti. Už šesť rokov sa Chata u Daniela stáva miestom oddychu, hier, prepracovaného programu pod ve-
dením odborných vedúcich a pod dohľadom zdravotníckej starostlivosti. Deti majú možnosť získať si nových priateľov, zažiť 
množstvo dobrodružstiev, prežiť nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Svedčia o tom nielen ich slová, ale 
najmä žiariace oči a usmiate tváre, ktoré sme mali možnosť vidieť na nedávnej návšteve.

   Podbrezovskí dôchodcovia boli hostiteľmi dvestosedemdesiat-
člennej skupiny Jednoty dôchodcov Slovenska z dvanástich obcí 
okresu Brezno. Dňa 2. júla sa v Podbrezovej uskutočnil IX. ročník 
Okresného zrazu turistov seniorov.
   Za túto veľmi vydarenú akciu, na ktorej sa stretli v prevažnej 
miere bývalí železiari, patrí poďakovanie všetkým dobrým ľu-
ďom, ktorí nám pomohli. Za poskytnutú pomoc ďakujeme pre-
dovšetkým NADÁCII Železiarne Podbrezová, spoločnosti ŽP 
ŠPORT, a.s., riaditeľovi Jánovi Daučíkovi a jeho pracovníkom za 
poskytnutie priestorov a služieb na futbalovom štadióne. Riadite-
ľovi spoločnosti ŽP GASTRO servis, s.r.o. Jozefovi Krellovi a jeho 
kolektívu za mimoriadnu ochotu, pohotovosť, ústretovosť a per-
fektné služby. Za poskytnutú pomoc naše poďakovanie patrí aj 
Pavlovi Koštiaľovi, predsedovi ZO OZ KOVO ŽP.
    Vašu pomoc a pozornosť si ceníme o to viac, že žijeme vo veľ-
mi zložitej dobe. Veríme však, že tak, ako po dlhých daždivých 
dňoch zasvieti slnko, aj nepriaznivá doba sa raz skončí a prídu 
lepšie dni. Želáme vám, aby prišli čo najskôr.

M. Zvaríková, preds. ZO JDS Podbrezová

Ďakujeme 

Foto: M. Jančovič 

Klaudia VEVERKOVÁ
(Brezno) 11 rokov
-  Ja som v Repišti prvý raz. Je 
tu pekne, len táto izba nie je pre-
robená, ako ostatné, no dá sa to 
zvládnuť. Program je super, je 
to veľmi nabité. Hrávame futbal, 
volejbal. Doteraz sme hrali hru 
Piráti z Tortugy, kde sme hľadali 
rôzne znaky, ostrov, poklady. 
Rada prídem aj na budúci rok.

Dominika PIŠOJOVÁ
(Podbrezová) 11 rokov
-  Bývam spolu s Kristínkou, 
ktorá je fajn, aj keď sa nie-
kedy uráža (smiech). Ja som 
už piatykrát v tábore a s Ki-
kou sme boli už druhýkrát  na 
izbe. Program, ktorý je tu, je su-
per, kúpeme sa v bazéne alebo 
v kúpalisku v Tepliciach, hráme 
sa na novom umelom ihrisku, 
prechádzame, hráme rôzne hry.

Kristína SLOPOVSKÁ
(Podbrezová) 11 rokov
-  Som tu už tretí rok. Ja to 
doma robím tak, že sa vždy 
rodičov opýtam, kam sa dá ísť 
do tábora a hneď na to sa opý-
tam, či aj do Repišťa, lebo sa 
mi tu veľmi páči. Práve máme 
voľno, čo najviac obľubujeme 
spolu so spolubývajúcimi na 
také naše dievčenské zábav-
ky (smiech).

Hugo PEREGRÍN
(Podbrezová) 12 rokov
-  Páči sa mi tu, sú tu najmä pek-
né baby (smiech) Práve sme sa 
vrátili z turistky, boli sme pri krí-
ži, kde je veľmi pekná príroda. 
Predtým sme navštívili aj bazény 
v Sklených Tepliciach. Prvý týž-
deň sme boli pirátmi, čo bolo na-
pínavé, zaujímavé, zábavné, teraz 
na nás čaká ďalší program (Pá-
žatá mag. svetov, pozn. autora)

Marek MEŠKAN
(Podbrezová) 13 rokov
-  Je tu veľmi pekná príroda, 
zažívame kopec zábavy pri 
programe, aj mimo neho, stra-
va je chutná. Prvý týždeň sme 
boli pirátmi, hrali sme rôzne hry, 
ako napríklad na pašerákov, čo 
bolo dosť náročné, no zvládli 
sme to. Nie som prvýkrát v tá-
bore, už som tu bol aj predtým 
a rád prídem aj nabudúce.

Na návšteve v letnom tábore detí zamestnancov ŽP

„U Daniela“ opäť bez problémov

   Deti z prvého turnusu sa vrátia v stredu - 15. júla me-
dzi 12 - 13 hod. Ďalší turnus detského tábora v Repišti 
sa začína 4. augusta s odchodom o 7. 30 hod. z parko-
viska pred budovou personálneho odboru.
   Nezabudnite kartu poistenca dieťaťa a aktuálne prehlá-
senie o jeho zdravotnom stave (nesmie byť staršie ako 
jeden mesiac).

M. Jančovič 



PODBREZOVAN 13/2009 STRANA 5

   „Nie je dôležité miesto na kto-
rom stojíme, ale smer ktorým 
ideme,“ povedala v úvode sláv-
nostného ukončenia školského 
roka  Ing. Anna Pavlusová, ria-
diteľka súkromných škôl. „Na 
začiatku školského roka sme 
mali 295 žiakov. S vyznamena-
ním ho ukončili pätnásti, pros-
pelo veľmi dobre štyridsaťdva 
žiakov,  neprospelo pätnásť žia-
kov, z ktorých si traja budú mu-
sieť zopakovať ročník,“ kon-

kretizovala riaditeľka výsled-
ky dosiahnuté v odbornej ško-
le. V hodnotení študentov gym-
názia poukázala na skutočnosť, 
že  „...na súkromné gymná-
zium nastúpilo 106, rok ukon-
čilo 103 študentov s výsledka-
mi - výborný prospech dosiah-
lo dvadsať jeden z nich, s čistý-

Milan BELKO, 2. ročník SSOŠH ŽP
   - Výsledky boli dobré, ja som spokoj-
ný a myslím si, že aj rodičia budú. Prax 
sme zatiaľ vykonávali v školských diel-
ňach, tak ako v prvom ročníku, avšak 
od budúceho roka už budeme praxo-
vať aj v prevádzkarňach železiarní. 
Motivujúcou pre nás je aj  finančná od-
mena, ktorú nám poukazujú na indivi-
duálne účty. Už som si za zarobené 
na seba aj niečo kúpil, nemyslím tým 
uniformu, tú sme dostali od zriaďova-
teľa zadarmo. 
Filip FATURA, 1. ročník SSOŠH ŽP
   - Nebanujem, že som sa rozhodol 
študovať práve tu. Mám už za sebou 
prvý ročník, v ktorom som si zvykol na 
všetko nové - školu, systém i kolek-
tív. Som so všetkým veľmi spokojný. 
V školských dielňach som praxoval 

Študentov
sme sa opýtali:  „Čo vám priniesol tento rok a ako hodnotíte výsledky, ktoré ste v ňom dosiahli?

pol roka na frézach a druhý polrok na 
sústruhoch. Hodia sa nám aj príspevky 
za prax, ktoré mám uložené na účte.
Martin CHROMEK, 3. ročník SSO-
ŠH ŽP
    - Hodnotenie zo strany učiteľov bolo 
objektívne, s výsledkami som spokojný 
a rok ako taký, je ďalším krokom k ma-
turite. Po prvýkrát sme od tohto roční-
ka mohli vyskúšať aj prácu vo výrob-
ných prevádzkarňach železiarní. Už 
v prvom ročníku sme si zriadili elektro-
nické účty, na ktoré nám škola  mesač-
ne posiela vreckové a každým rokom 
sa tá suma zvyšuje, teraz by to malo 
byť v čistom okolo 5000 korún. 
Erik GEMZICKÝ, 2. ročník SG ŽP
   - Určite to nebolo ľahké, avšak poda-
rilo sa mi zosúladiť školské povinnos-
tí so športovými. Ako futbalový repre-

zentant slovenského výberu do 17 ro-
kov som si myslel, že to bude proble-
matickejšie, ale vďaka kompromisu 
a samozrejme aj mojej príprave to šlo 
dobre. Spokojnejší som s výsledkami, 
ktoré som dosiahol v športe. Pre školu 

sa určite dá z mojej strany urobiť ešte 
viac, chce to však viac snahy. A nako-
niec, v športovej triede sme dobrý ko-
lektív a tak pre nás bol každý deň uply-
nulého školského roka zážitkom. 
Klára ÁBELOVÁ, 2. ročník SG ŽP
   - So školskými výsledkami som spo-
kojná, nakoľko už nemôžu byť lepšie 
(Klára skončila s čistými jednotkami, 
zúčastňovala sa olympiád z jazykov: 
slovenského, anglického i nemecké-
ho – pozn. redakcie). V športovej ob-
lasti až taká spokojná nie som, mala 
som zranenie, ale dúfam, že to bude 
lepšie. V nedeľu, 5. júla odchádzam na 
majstrovstvá sveta, ôsmeho skáčem. 
Ak by som mala hodnotiť triedny kolek-
tív, podľa mňa sa každým rokom naše 
vzťahy upevňujú a mám ich z roka na 
rok radšej. Myslím si, že za takými 

dobrými podmienkami, aké mi vytvá-
ra škola a ŽP a.s., by som musela ísť 
veľmi ďaleko. Som s nimi spokojná, je 
to to najlepšie, čo pre mňa môže byť.  
Lucia KRÁLIKOVÁ, I. ročník SG ŽP
   - Určite nie som úplne spokojná, 
mohla som dosiahnuť aj viac. No mu-
sím sa uspokojiť aj s tými výsledkami, 
ktoré som dosiahla. V škole sa mi veľ-
mi páči, aj v kolektíve. Tento rok bol 
pre nás výnimočný tým, že sme celá 
trieda informatikov  dostali zadarmo 
notebooky, čo nám podstatne uľah-
čuje prácu. Hoci idú prázdniny, od 13. 
do 24. júla sa zúčastním letného kem-
pu v ŽP Informatika, s.r.o., kde ako dú-
fam, sa zdokonalím v práci na počítači 
a niečo si aj privyrobím.

(vk) 
Foto: I. Kardhordová

Posledné
zvonenie

v školskom roku 2008/2009 odznelo 30. júna aj študentom 
Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkrom-
ného gymnázia ŽP. 

mi jednotkami z tried: 1. G: Klu-
sáček, Horanská, 1. H: Daxne-
rová, Kubušová, Štellerová, z 2. 
G nielen úspešné študentky ale 
aj školu reprezentujúce špor-
tovkyne: Ábelová a Dunajská 
a z 3. G: Demeter a Ridzoňová,  
prospelo veľmi dobre dvadsaťtri 
študentov a nevyhovujúci pro-
spech dosiahli ôsmi.“
   Z tohtoročného hodnotenia 
vyplynulo, že štyridsaťdeväť 
žiakov ukončilo štúdium v od-

bornej škole zložením maturit-
nej skúšky a 14 žiakov vykona-
ním záverečnej skúšky v učeb-
ných odboroch, z toho traja pro-
speli s vyznamenaním a traja 
prospeli veľmi dobre. 
„Veľkú radosť nielen mne, ale 
myslím si, že všetkým pra-
covníkom našich škôl, urobi-

li športovci, ktorí nás vynikajú-
co reprezentovali na súťažiach 
doma i v zahraničí. Bez podpo-
ry učiteľov a trénerov by to ťažko 
zvládli a tak všetkým zaintere-
sovaným patrí naše poďakova-
nie. Nielen v športe sme zazna-
menali dobré výsledky. Obstá-
li sme výborne  aj v súťaži od-
borných zručností . V Žďári nad 
Sázavou si zmerali sily s obrá-
bačmi kovov z Českej republi-
ky žiaci Patrik Medveď a Mar-
tin Vrťo. Po prvý raz sme sa zú-
častnili súťaže Stredoškolských 
odborných činností so žiač-
kami gymnázia M. Pavúko-
vou a P. Kubušovou. Boli sme 
účastníkmi Modelového európ-
skeho parlamentu, Olympiády 
ľudských práv... Futbalisti B - 
družstva staršieho a mladšieho 
dorastu postúpili do druhej do-

rasteneckej ligy. V tíme sloven-
skej futbalovej reprezentácie 
do 17 rokov bol Erik Gemzic-
ký, atlétky Ábelová a Dunajská 
sú juniorskými reprezentantka-
mi Slovenskej republiky s istou 
účasťou na majstrovstvá sveta 
sedemnásťročných v skoku do 
výšky, Dunajská sa zúčastní aj 
Olympiády mládeže. Na celo-
slovenskej súťaži organizova-
nej firmou Siemens bol úspeš-
ný Filip Hiadlovský, vedený Ing. 
Flaškom. Majster odborného 
výcviku p. Kostoláni pripravoval 
Patrika Medveďa na súťaž ZE-
NITH. Patrik sa prebojoval do 
celoštátneho kola, v ktorom ob-
sadil 1. miesto. Účasť i úspech 
na uvedených súťažiach pova-
žujem za úspech a ďalšiu mo-
tiváciu pre žiakov, ale i peda-
gógov. Dosiahnuté výsledky 

sú aj vďaka výbornej spoluprá-
ci  s našim zriaďovateľom – ak-
ciovou spoločnosťou Železiar-
ne Podbrezová. Tohtoročné 
slávnostné vyraďovanie  žia-
kov štvrtých ročníkov za účas-
ti premiéra vlády SR Rober-
ta Fica a ministra školstva Jána 
Mikolaja bolo dôstojným roz-
lúčením sa so školou a záro-
veň prijatím našich absolven-
tov do veľkej rodiny železiarov. 
V tejto tradícii budeme pokra-
čovať. Možnosť vykonávať prax 
v prevádzkarňach zriaďovate-
ľa je pre našich žiakov dobrou 
prípravou pre život a na prácu 
po ukončení štúdia,“ zhodnoti-
la Ing. Pavlusová. Nasledova-
lo ocenenie jednotlivcov za naj-
lepší prospech a vynikajúcu re-
prezentáciu škôl.

V. Kúkolová

Filip FATURA Martin CHROMEK

Erik GEMZICKÝ

Milan BELKO

Klára ÁBELOVÁLucia KRÁLIKOVÁ

Foto: I. Kardhordová



BARAN 21.3.-20.4.
Pred sebou máte niekoľ-
ko voľných  „slnečných dní“ 
a aj keby bolo toho slnka 
málo, nebráni vám to v hľadaní novej 
lásky. Mohli by ste si dopriať malé po-
vyrazenie, trochu si pocestovať a zís-
kať nové zážitky.
BÝK 21.4.-20.5.
Napriek tomu, že sa vám 
menej darí, vaše partner-
ské vzťahy sa zlepšia. 
V prvom rade sa však sústreďte na 
to, aby ste získali vnútornú rovnováhu, 
možno pomôže, keď viac času venuje-
te svojim záľubám. 
BLÍŽENCI 21.5.-21.6.
Vyzbrojte sa trpezlivosťou, 
odvahou a nadhľadom pri 
riešení aj tých najnároč-
nejších pracovných úloh.  V súkromní 
sa viac  venujte rodine,  veď vaše ra-
tolesti sú najlepším a najsladším rela-
xom pre vás. 
RAK 22.6.-22.7.
Do niektorých vecí sa vám 
nechce, hľadáte tisíc dô-
vodov ako ich riešenie odložiť. Neod-
kladajte to však dlho. Opačne sa sprá-
vate v osobnom živote, kde vás nikto 
nemusí nabádať na to, ako si sprí-
jemniť dni .
LEV 23.7.-23.8.
V najbližšom čase vás pre-
kvapia príjemné zoznáme-
nia a to tam, kde to budete najmenej 
čakať. Činorodosťou sa budete vyzna-
čovať aj v práci, kde vybavíte viac, ako 
inokedy a získate prevahu.
PANNA 24.8.-23.9.
Peniaze či práca nie sú 
všetko. Vyjdite si do príro-
dy, tešte sa z maličkostí a svet sa vám 
bude zdať oveľa príjemnejší. V práci 
nepreháňajte a cez víkend oddychujte, 
napr. už veľmi dávno ste neboli v kine.   
VÁHY 24.9.-23.10.
Získate podporu ochot-
ných priateľov, napriek 
tomu však držte svoje skry-
té túžby pod pokrievkou.  Je možné, že 
víkend sa vám javí pochmúrnejší,  no 
nakoniec všetko dobre dopadne.
ŠKORPIÓN 24.10.-22.11.
Vyhnite sa dlhším cestám, 
na ktorých by na vás mohli 
číhať nepríjemné nástrahy.  
V týchto dňoch sa však môžete sme-
lo venovať športovaniu, ktoré prispeje 
k utuženiu vášho zdravia. 
STRELEC 23.11.-21.12.
Láskou sršia vaše piatky, 
pozor však, aby na druhý 
deň nedochádzalo k ochladnutiu part-
nerských vzťahov. Nastal čas zme-
niť svoj účes, štýl obliekania a odhodiť 
prívlastok domácej otrokyne.
KOZOROŽEC 22.12.-20.1.
Prežijete niekoľko zaujíma-
vých pracovných stretnutí, 
v ktorých sa blysnete svo-
jou diplomaciou. Dariť sa vám bude aj 
v súkromní, kde znovu vzkriesite oča-
renie u partnera.
VODNÁR 21.1.-20.2.
Nebudete mať, ani po do-
volenke, menej pracov-
ných povinností ako predtým. Chopte 
sa šance zoznámiť sa s osobou, ktorá 
bude pre váš ďalší život veľmi dôležitou 
a prispeje k vášmu šťastiu. 
RYBY 21.2.-20.3.
Pri ignorovaní vrtochov po-
časia  sa vám bude dariť vy-
nikajúco. Pred vami je už 
len pár dní a potom hurá na dovolenku. 
Nezáleží či pri mori, v horách, hlavne že 
zmeníte prostredie a ľudí. 
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 Jedálny lístok 13. – 19. júl 2009

Jazykové 
okienko

Pondelok
Polievka: kelová s ryžou, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Prírodný brav. rezeň, zeleninová ryža, šalát
Lečo s klobásou, zemiaky

Šopský šalát, pečivo
Kondičkový tanier

Makový koláč s čokoládou, kakao
Utorok

Polievka: furmanská, pečivo
Pražská hovädzia pečienka, tarhoňa, šalát

Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka
Kurac. stehno s kuriatkov. omáčkou, cestovina

Astória – ovocný šalát so zeleninou, pečivo
Rezance s tvarohom, zakysanka

Lievance s džemom
Streda

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Mor. prsia s paprikou a brokolicou, ryža, šalát

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Zemiakovo – bryndzové pirohy so slaninkou

Študentský šalát, pečivo
Mrkvovo-hubový nákyp, paradajkový šalát

Pečené buchty orechové, kakao
Štvrtok

Polievka: oravská fazuľová, pečivo
Furmanský vypráž. kur. rezeň,  zem., šalát
Brav. mäso na zelenom korení, cestovina

Pizza mexická
Hydinový šalát, pečivo

Dusené hov. mäso na vinohradnícky spôsob, 
obloha

Tvarohový nákyp s višňami
Piatok

Polievka: roľnícka, pečivo
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa
Kur. stehno na plzenský spôsob, ryža, šalát
Údené mäso, hrachová kaša, chlieb, uhorka

Šéfovský šalát, pečivo
Zapek. losos so šamp., šalát z čer. kapus. s ku-

kuricou
Cesnakové osie hniezda

Sobota
Polievka: zeleninová s klobásou, pečivo
Vyprážaný pangácius, zemiaky, šalát

Nedeľa
Polievka: brokolicová s fazuľou, pečivo

Bravčový perkelt, cestovina

Slová dopad aj dosah všetci dobre 
poznáme. Sú súčasťou bežnej slovnej 
zásoby spisovnej slovenčiny a nájde-
me ich vo všetkých výkladových slovní-
koch slovenského jazyka. Napriek vše-
obecnej rozšírenosti sa v praxi stretá-
vame s neistotou pri ich používaní, čo 
často vedie k porušovaniu spisovnej 
normy slovenského jazyka. V Krátkom 
slovníku slovenského jazyka sa pri slo-
ve dopad uvádza len jeden význam, 
ktorý má toto slovo v spisovnej sloven-
čine. Ide vlastne o padnutie, resp. pa-
danie niečoho niekam (vrece zemiakov 
sa roztrhlo pri dopade na dlážku). Ne-
vhodne sa použilo slovo dopad v týchto 
spojeniach: negatívny dopad na život-
né prostredie, zákony, ktoré majú do-
pad na štátny rozpočet, dopad návrhu 
zákona v oblasti zdravotníctva. Môže-
me ho nadradiť slovami: dosah, vplyv, 
účinok, dôsledok. Takže správne ho-
voríme a píšeme: negatívny vplyv 
na životné prostredie, zákony, kto-
ré majú dosah na štátny rozpočet, 
dôsledky návrhu zákona v oblasti 
zdravotníctva.

Krátky slovník slovenského jazyka

Výskyt
Kliešte sa vyskytujú  nielen na Slo-
vensku, ale aj u našich susedov v 
Čechách, v Rakúsku, Maďarsku, ne-
meckom Bavorsku, Slovinsku i po-
baltských štátoch. Dostávajú sa aj 
do miest, v ktorých doteraz neboli, do 
nadmorských výšok nad 800 metrov, 
kam ich vynesú vtáci a zverina. 

Správanie
Samce aj samice sa živia krvou hosti-
teľa, ktorého si nájdu pomocou haller-
sovho orgánu. Tento chemický recep-
tor sa nachádza na poslednom článku 
ich predných nôh. Je schopný zachy-
tiť a rozoznať také látky, ako sú amo-
niak, kysličník uhličitý, kyselina mlieč-
na a kyselina maslová. Tieto látky vy-
lučuje hostiteľ dychom i potom. Klieš-
ťovité vo vyčkávacej pozícii zachytá-
vajú rôzne vnemy z prostredia a vďa-
ka vibráciám sú schopné spoznať blí-

žiaceho sa hostiteľa. Zavesia sa na 
neho, preliezajú jeho telo kým ne-
nájdu miesto na prisatie sa.  Kliešťo-
vité sú veľmi vyberavé – uprednost-
ňujú mierne vlhkú, teplú a dobre pre-
krvenú jemnú pokožku. U človeka sa 
najčastejšie prisajú za uši, v podkole-
ní, slabinách a pod. 

Prevencia
Očkovanie, repelent a dôkladná pre-
hliadka tela po každom pobyte v prí-
rode, na lúke, pri rieke. Ochranou je 
používanie  repelentných prostried-
kov,  kozmetických insekticídov, ktoré 
kliešte odpudzujú, ale aj zabíjajú. Pri 
pohybe v miestach s vyšším výskytom 
kliešťov je vhodné používať čo naj-
bledší odev s dlhými rukávmi a dlhý-
mi nohavicami, vysoké topánky, prí-
padne podkolienky. Po návrate do-
mov je potrebné prezrieť kritické mies-
ta na tele a samozrejme, dať sa za-

očkovať, pretože kliešte sú nositeľmi 
troch ochorení – kliešťovej encefalití-
dy, lymskej boreliózy a anaplazmózy.

Ako správne odstrániť kliešťa
– stačí pinzeta a dezinfekcia

Odstránenie kliešťa má byť čo naj-
rýchlejšie. Najjednoduchšie v prvých 
hodinách po prisatí alebo pred samo-
voľným uvoľnením, keď je nasatý kr-
vou Čím skôr je však kliešť odstráne-
ný z hostiteľa, tým nižšie je riziko ná-
kazy. Existujú tri metódy odstráne-
nia: 1. dezinfekcia miesta – uchope-
nie kliešťa pinzetou a jeho odstráne-
nie kývavými pohybmi, 2. uchope-
nie kliešťa a jeho následné vytrhnu-
tie a následná dezinfekcia postihnu-
tého miesta, 3. najbezpečnejší spô-
sob, ako odstrániť kliešťa predstavu-
je špeciálna pinzeta, alebo odborný 
zásad lekára.              

(Zdravie)

Pondelok
Polievka: Syrová s mrkvou, pečivo

Vypr. mor. med. so šunkou a syrom, zem. tát. 
omáčka

Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát
Granatiersky pochod, cvikla

Strukovinový šalát miešaný, pečivo
Sójový guláš, ryža

Žemľovka s tvarohom
Utorok

Polievka: frankfurtská, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kur. soté s kešu orieškami, ryža, šalát

Cukina s tofu
Cestovinový šalát s kapiou a salámou

Peč. zem. s paradajkovo-syrovým šalátom
Marhuľový kysnutý koláč, kakao

Streda
Polievka: zelen. s rajbaničkou, pečivo

Údené mäso, zemiakový šalát
Kuracie stehno na paprike, cestovina

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Kur. prsia s brokolicou a mandľami, obloha
Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka

Štvrtok
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Kur. prsia s ananásom, hroz. ryža, šalát
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Vypráž. brokolica, zem., tatárska omáčka
Hubový šalát, pečivo

Cestovinový s brokol. a smotan. omáčkou
Ryžový nákyp s ovocím

Piatok
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo
Hydinové ražničí, zemiaky, šalát

Prírodná hovädzia roštenka, tarhoňa, šalát
Zemiakové placky, zakysanka

Mexický šalát, pečivo
Morčas. soté na hrášku, mrkvový šalát

Tvarohové perky s karamelom
Sobota

Polievka: krúpková, pečivo
Nitrianske brav. stehno, knedľa

Nedeľa
Polievka: cesnakov. s haluškami, pečivo

Kurací rezeň Andalúzia, ryža, šalát

 Jedálny lístok 20. – 26. júl 2009

Pred dovolenkou si nezaškodí pri-
pomenúť, aká mena platí v danej 
destinácii:  
CHORVÁTSKO – má oficiálnu menu 
chorvátsku kunu (1 € je 7,304 kuny). 
Platiť môžete eurami, hotovosť stačí 
vymeniť si priamo v tejto krajine. Pla-
tiť však môžete aj debetnými či kre-
ditnými kartami vo väčšine obcho-
dov, či za služby. 
EGYPT – oficiálnou menou je egypt-
ská libra (1 € je 7,784 libry). So se-
bou si vezmite eurá alebo doláre, 
pretože je výhodné ich zmeniť pria-
mo v krajine na egyptské libry.  Dá sa 
však platiť aj eurami, dolármi, ktoré 
niekedy berú ako rovnocenné meny. 
Za služby očakávajú Egypťania po-
zornosť – „obslužné“ (1 €, 1 dolár). Vo 
väčších hoteloch, mestách a turistic-
kých centrách sa dá bez problémov 
platiť aj kartami.
TURECKO – má oficiálnu menu tu-
reckú líru (1€  predstavuje 2,1656 
líry). V tejto krajine majú radšej eurá, 
ale nepohrdnú ani inou menou. Pri 
výmene našej meny priamo v kraji-
ne sa pri výmennom kurze dá dokon-
ca zarobiť. S lírami sa dá lepšie zjed-
nať cena v bazároch. Kartou môžete 
platiť bez problémov vo väčších ho-
teloch, lepších reštauráciách, turis-
tických centrách, v obchodoch – zlat-
níctvo a za kožený tovar. 
BULHARSKO – domácou menou je 
bulharský lev (1€  predstavuje 1,9558 
leva). Stačí si vziať  hotovosť v eurách 
a vymeniť ju priamo na mieste za do-
mácu menu. V mestách, turistických 
letoviskách aj väčšine obchodov je 
používanie kariet bežné. Výber hoto-
vosti z bankomatu je spoplatňovaný 
1 až 2 percentami z vyberanej sumy, 
minimálne však od 5 do 10 eur. Lep-
šie preto urobíte, keď si zoberiete ho-
tovosť so sebou.
EUROZÓNA – to sú dovolenkové 
destinácie, kde si vystačíte s eurom: 
Portugalsko, Španielsko, Kanárske 
a Baleárske ostrovy, Francúzsko, Ta-
liansko, Slovinsko, Grécko, Cyprus, 
Čierna Hora. 

(výber z Pravdy) 

Rady pre
dovolenkárov

Kliešte sa vyskytujú nielen na Slovensku

KLIEŠTE – sú parazity radiace sa medzi roztoče, ktoré sa živia cica-
ním krvi. Majú ploché telo s tvrdým povrchom. Vzorovaný chrbtový štít 
býva sfarbený od žltej cez červenú až po čiernohnedú. U samčekov po-
krýva celé telo a je k nemu prirastený. Samiciam a nedospelým jedin-
com siaha iba do polovice tela, aby mohli poňať čo najväčšie množstvo 
krvi. Veľkosť jednotlivých druhov z čeľade kliešťovitých sa pohybuje od 
2 mm do 1 cm. Do tejto čeľade sa radí 650 druhov. 
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EČV 
Malaciek

„Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk už vám 
nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lú-
čim sa s každým, kto ma mal rád.“
Ďakujeme príbuzným, známym a bývalým spo-
lupracovníkom za prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlbo-
ký žiaľ za milovaným manželom, otcom a sta-
rým otcom

Pavlom MAJEROM z Jasenia.
Smútiaca rodina 

...
Dňa 1. júla sme si pripomenuli prvé výročie od-
vtedy, ako nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a starý otec, syn a brat

Ivan SOLIAR z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

Manželka a syn s rodinou

Dňa 24. júla  si pripomenieme dva roky odvte-
dy, ako  nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, starký a prastarý otec 

Ondrej MEŠKO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

Manželka a deti s rodinami
...

Dňa 17. júla si pripomenieme rok odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Vladimír ŠKODA z Brezna.
S láskou spomínajú manželka,

synovia a dcéra s rodinami 
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Ďakujem Ing. Vladimírovi Sotákovi, generálnemu riaditeľovi, za umožnenie vypra-
covať bakalársku prácu v  Železiarňach Podbrezová a.s. Za prínosné konzultácie 
ďakujem Ing. Marcelovi Adamčákovi, PhD. a moje poďakovanie za ústretovosť pat-
rí aj Mgr. Petrovi Sujovi a pani Vierke Pančíkovej.                           Miroslava Takáčová

„V živote tvojho knihe strana šesťdesiata sa otvára.
Pripíjame si s tebou Gitka perlivým vínom z pohára.
Na tvoju lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás, a kedy, drahej Gitke, všetku tú lásku oplatí?!

Iste len pán Boh dobrotivý vo svojej veľkej milosti...
A preto nech ťa dlho živí, v šťastí a zdraví, v radosti.“
Všetko najlepšie k významným narodeninám 

Gitke VLČKOVEJ
zo srdca želajú a na teba spomínajú bývalé

kolegyne Zuzana a Ľubica

Žrebovali sme
Tajnička z 12 čísla Pod-
brezovana ukrývala výrok 
Chestertona: „Hodina den-
ne by urobila za desať ro-
kov z ignoranta učenca.“  
Cenu, ktorú venoval Jozef 
Krella, riaditeľ ŽP Gastro-
servis, s.r.o., získava Ľu-
dovít Kolaj z Gork. Výher-
ca si ju môže prevziať v re-
dakcii novín.

Dnešná tajnička ukrýva výrok Cicera. Vylúštenú ju zasielajte do redakcie novín do 17. júla 2009.

V júni odišli do 
predčasného starobného dôchodku

Peter ŠUHAJA
starobného dôchodku

Ján BERČÍK, Milan PRISTAŠ.
V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakuje-
me za odvedenú prácu a do ďalších rokov želáme veľa sl-
nečných dní. 

Pracovné jubileá
40-ročné

Marián PRAVOTIAK
35-ročné

Ján DANIŠ, Jozef HONKO, Miroslav HUŤKA, Daniela MEDVE-
ĎOVÁ, Ján MICHALISKO

30-ročné
Jana FIGĽUŠOVÁ, Jaroslav HOLKO, Iveta HUOSTIKOVÁ, Peter 
JAKUBEC, Mária JUROŠOVÁ, Juraj KŇAZOVICKÝ, Anna LON-
GAUEROVÁ, Ing. Ondrej MAJER, Jozef NOMILNER, Ing. Vladi-
mír SOTÁK, Ján TELGÁRSKY, Milan WEISS

25-ročné
Branislav BACÚŠAN, Jozef BARÁT, Vladimír HANZEN, Janka 
HUŇOVÁ, Miloš KOCKA, Janka KVIETKOVÁ, Rudolf MOLČAN, 
Emília VENGEROVÁ, Anna VOJTKOVÁ

20-ročné
Silvia BOBÁKOVÁ, Gabriela ČERNÁKOVÁ, Ing. Mária DEMIANO-
VÁ,  Ivana CHUDINOVÁ, Janeta KOVÁČIKOVÁ, Mária KOVÁČI-
KOVÁ, Ing. Peter PILIAR, Jozef SKLADANÝ, Maroš ŠUCHA, Zu-
zana ŠVANTNEROVÁ

Životné jubileá
Jaroslav BUBELÍNY, Vladimír DANČÍK, Milan JANČIAR, Ing. Pe-
ter KŰHNEL, Ján LAURINC, Mária ŤAŽKÁ, Miroslav UHRÍK, Ing. 
Mária ULBRICHTOVÁ, Daniel ZAJAČKO, Ivan ŽABKA, Jaroslav 
GREGUŠ, Igor HAVLÍCEK, Ján KOŠTIAĽ, Mária KOVÁČIKOVÁ, 
Anna LONGAUEROVÁ, Ladislav LUPTÁK, Ján MICHALČÍK, Ľu-
bomíra VANÍKOVÁ, Cyril MIHŇÁK, Milan PREDAJNIANSKY, Ing. 
Pavel RUSNÁK, Anton SOLIAR, Ivan ŠUHAJDA, Felix VLČEK

• Do konca júla si budú môcť návštevníci brez-
nianskej synagógy prezrieť výstavu kreslené-
ho humoru a satiry s názvom O BOMBURO-
VU ŠABĽU.

• Ďalšou júlovou akciou, je výstava venova-
ná Martinovi Rázusovi a ďalším literárnym 
osobnostiam. Vstup na výstavu  je potrebné 
nahlásiť v Meštianskom dome v Brezne. Otvo-
rená je v pracovných dňoch a vstup na ňu je 
zo zadného traktu evanjelickej fary z Cha-
lupkovej ulice. 

• 12. júla o 19,30 hod. do kina Mostár v Brezne 
na komédiu USA , so slovenskými titulkami: 
ZNOVU 17.

• 15. júla do Green pub o 21. hod. na historický 
veľkofilm: NOMÁD.

• 17. júla na námestie v Brezne o 17. hod. na 

Poďakovanie

Pozývame vás:
vystúpenie folklórnych súborov Nadeje z Pa-
ríža a Mostáru z Brezna v programe: MOSTY 
PRIATEĽSTVA.

• 17. - 18. júla do Braväcova na 8. ročník fes-
tivalu s účasťou zahraničných folklórnych sú-
borov: Folklórny festival na Bielych Han-
dľoch.

• 17. – 19. júla na Podkoreňovú, kde sa usku-
toční trojdňová zábava vo western štýle: NÍZ-
KOTATRANSKÝ POHÁR.

• 18. júla na podujatie v Šumiaci, pri príležitosti 
výročia vyhlásenia zvrchovanosti SR: VATRA 
ZVRCHOVANOSTI.
 
• 19. júla o 19,30 hod. do kina Mostár v Brezne 
na americkú drámu: NÚDZOVÝ VÝCHOD.

• 22. júla o 21. hod. do parku za kostolom 
v Brezne na komédiu o vysokom štandarde 
v najhoršej nemocnici sveta: LEKÁRSKA 
AKADÉMIA.

• 24. – 25. júla do Lomu nad Rimavicou na: 
Majstrovstvá SR v pretekoch malotrak-
torov.

• 26. júla o 19,30 hod. do Kina Mostár v Brezne 
na český dokument: IVETKA A HORA.

• 29. júla o 21. hod. do Hostinca pod bránou 
v Brezne na film o ukrývaných tajomstvách, 
vládnej sabotáži a chladnokrvných vraždách: 
KAUZA CIA.

• 31. júla o 17. hod. na námestie do Brezna, 
kde sa uskutoční koncert malej dychovej hud-
by: MOSTÁRENKA VÁS POTEŠÍ. 

júlovým

Predám  Volkswagen passat combi,  r. v.  
99 (1,9 TDI), zachovalý stav, nízka spotre-
ba. Kontakt: 0907 745 483.

...
Predám chatu v Osrblí. Kontakt: 0905 206673.

Inzercia
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Na Donovaloch sa 27. júna 
uskutočnil horský beh na 21 
kilometrov, v ktorom v konku-
rencii 150 bežcov obsadil Pa-
vol Faško v celkovom hodno-
tení 4. miesto a v kategórii nad 
40 rokov zvíťazil.

...
Desaťkilometrového cestného 
behu Z okresu do okresu sa 
28. júna v Pohronskej Polhore 
zúčastnilo okolo štyridsiatich 
bežcov. Pavol Faško zvíťazil 
vo svojej kategórii  a v celko-
vom hodnotení obsadil druhú 
najvyššiu priečku.                  (vk)

Vo svojej kategórii
je jednotkou
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Môžete nám už dnes prezra-
diť ciele na nasledujúcu se-
zónu?
   - Prvoradým cieľom je kon-
solidovať hráčske kádre vo 
všetkých kategóriách, pokra-
čovať v skvalitňovaní trénin-
gového procesu a vytvára-
ní čo možno najlepších pod-
mienok pre všetky družstvá. 
U najmenších hráčov v kate-
góriách prípraviek je cieľom 
budovanie pozitívneho vzťa-
hu k športu a ich výkonnostná 
príprava do vyšších kategórií, 
aby sme vychovávali čo naj-
viac hráčov pre ligové dorasty 
a dospelých.
Bolo potrebné pristúpiť 
k podstatnejším zmenám 
v realizačných tímoch, prí-
padne hráčskych kádroch?
   - Áno. Zmeny nastali najmä 

Spoločný slovenský a český šampionát 
v cestnej cyklistike v Bánovciach nad 
Bebravou pokračoval pretekami s hro-
madným štartom. Naša juniorka Na-
tália Šimorová potvrdila dobrú formu 
a bola opäť najrýchlejšou spomedzi slo-
venských pretekárok. Titul jej však ne-
udelili, pretože v cieli neboli klasifikova-
né pretekárky na prvých troch miestach. 
Šimorová v spoločnom peletóne finišo-
vala na treťom mieste za Českami Rủ-
žičkovou a Huříkovou. Smolu mal pod-
brezovský junior Matej Medveď, ktorý 
spomedzi slovenských pretekárov na-
pokon obsadil ôsme miesto. Na 121,5 
kilometrovej trati ho o šancu zabojovať 
o lepšie umiestnenie obral defekt pri-
bližne 20 km pred cieľom.

(MV)

   Od 3. do 5. júla strelnica Šimáň v Predajnej ožila letným biat-
lonom. Zatiaľ najvýznamnejšie podujatie 2. kola IBU Internati-
onal Cross Biathlon Cup 2009, za účasti ôsmich krajín, malo 
vysokú spoločenskú úroveň. V popoludňajších hodinách 
sa uskutočnilo pre kadetské a veteránske kategórie 2. kolo 
Viessmann pohára – Slovenského pohára v letnom biatlone.
   Pretekári z Oddielu bežeckého lyžovania a biatlonu ŽP Šport, 
a.s., v druhom kole obsadili – v rýchlostných pretekoch: v kategó-
rii mužov 22 – 35 r.: 7. Peter Ridzoň, z juniorov (19 – 21 r.) bol 
3. Peter Berčík, z dorastencov (16 – 17 r.) bol 5. Martin Kvačkaj, 
8. Juraj Lešťan, 10. Martin Brezina a 12. Ján Kratochvíla. Z doras-
teniek (16-17 r.) skončila 2. Andrea Hôrčiková a 6. Katarína Kup-
cová, z dorastencov (18 – 19 r.) bol 4. Jakub Fendek a z kate-
górie mužov 46 r. a starších obsadil 2. miesto Marian Kazár. 
   Piateho júla, v  pretekoch s hromadným štartom, si vybojova-
li – 8. miesto (muži 22 – 35 r.), v kategóri dorastencov (16 – 17 
r.) zvíťazil Martin Kvačkaj, 8. bol Juraj Lešťan, 9. Ján Kratochví-
la a 13. Martin Brezina. V kategórii dorasteniek (16 – 17 r.) bola 
druhá Andrea Hôrčiková a 6. Katarína Kupcová. Štvrté miesto 
v kategórii dorastencov (18 – 19 r.) obsadil Jakub Fendek a tretie 
miesto si vybojoval v kateg. mužov 46 r. a starších Marián Kazár.

(mk + foto)

   V Bystřici pod Hostýnem (Česko) 
sa 26. – 28. júna konali preteky v let-
nom biatlone – 1. kolo IBU: Internatio-
nal Cross Biathlon Cup 2009, na ktoré 
v popoludňajších hodinách nadväzo-
val Český pohár v letnom biatlone. Za 
Oddiel bežeckého lyžovania a biatlonu 
ŽP Šport, a.s., sa ho zúčastnili v rých-
lostných pretekoch: v kat. žien 22 – 30 
r. Vladimíra Točeková (skončila 4.), ju-
niorky 20 – 21 r.: Andrea Hôrčiková (2.) 

a Jana Pastúchová (7.), muži 22 – 35 
r.: Peter Rizoň (27.) V pretekoch s hro-
madným štartom bola 4. Vladimíra To-
čeková (ženy 22-30 r.), 5. miesto obsa-
dila Andrea Hôrčiková a 8. Jana Pastú-
chová (juniorky nad 20-21 r.) a 14. bol 
Peter Ridzoň v kategórii mužov 22-35 r.
   V Českom pohári, v pretekoch s hro-
madným štartom, bol v kateg. mladších 
dorastencov 7. Martin Kvačkaj, zo star-
ších dorastencov 4. miesto obsadil Ja-
kub Fendek. Z mladších dorasteniek 
skončila 8. Katarína Kupcová, z mužov   
nad 46. rokov a starších bol 7. Marian 
Kazár. V rýchlostných pretekoch bol 
5. mladší dorastenec Martin Kvačkaj, 
11. starší dorastenec Jakub Fendek, 2. 
mladšia dorastenka Katarína Kupco-
vá a 7. Marian Kazár v kategórii mužov 
46 ročných a starších.                       (MK)

   Branislav Benko, ktorý pôsobil ešte v uplynulej sezóne ako tréner brankárov v LAFC Lučenec, 
sa stal členom realizačného tímu FO ŽP Šport Podbrezová. Od začiatku letnej prípravy mužstva 
z Horehronia sa ujal postu trénera gólmanov. „Mám na starosti brankárov v A mužstve i v béčku. 
Za zmenou môjho pôsobiska treba hľadať môj trénersky rast. Podbrezová má svoje meno. Roko-
vania s Vladimírom Sotákom ml. boli seriózne. Aj v súvislosti s projektom spolupráce medzi Pod-
brezovou, Duklou Banská Bystrica a Dubnicou je predpoklad, že sa tu bude robiť futbal na vysokej 
úrovni. Ďalším dôvodom môjho príchodu do Podbrezovej je sociálna istota. Za posledný polrok som 
v Lučenci dostal jednu výplatu. Mário Michalík bol oporou LAFC, najlepším hráčom Lučenca, čo je 
aj moja vizitka,“ rozhovoril sa Benko, ktorý si zvyšuje trénersku kvalifikáciu. Je študentom EURO 
Pro licencie. Naplno sa chce venovať trénerskej práci. Benko obliekal v sezóne 2008/2009 aj dres 
Baníka Ružinej v štvrtej lige. „Ako aktívny brankár končím. Chcem sa naplno venovať trénerskej 
práci, a to jednak v Podbrezovej, ako aj pri mládežníckych reprezentačných mužstvách šestnásť-
ročných a sedemnásťročných,“ uzavrel. Medzi futbalové zastávky Branislava Benka v jeho aktív-
nej kariére patrí najmä VSŽ Košice, 1. FC Košice, Prievidza či Rimavská Sobota.

J. Geľo (SME, 24. júna)   

Kvačkaj si vybojoval
prvenstvo

Český pohár

ŠIMOROVÁ OPAŤ PRVÁ
Benko sa stal trénerom

brankárov v Podbrezovej

„... veríme, že z nich vyrastú rovnako úspešní
futbalisti ako Breznaník a Kucka“ 

V uplynulom mesiaci ukončili jarné kolá všet-
ky mládežnícke tímy Futbalového oddielu ŽP 
Šport, a.s. „Aké úspechy v ročníku 2008/2009 
dosiahli?“ opýtali sme sa koordinátora mlá-
deže Futbalového oddielu Šport Podbrezová, 
PaedDr. Michala Budovca:

v obsadení trénerov, bolo po-
trebné ich realizovať z dôvo-
du splnenia podmienok, kto-
ré si vyžaduje pridelenie šta-
tútu Útvarov talentovanej mlá-
deže Slovenského futbalového 
zväzu. Podľa týchto nariadení 
musia mať všetci hlavní tréneri 
v kategóriách mládeže licenciu 
trénera EURO „A“. 
Hráčske kádre sme nemeni-
li, len ich postupne dopĺňame.
Každoročne organizujete 
turnaj o Putovný pohár ge-
nerálneho riaditeľa ŽP v rám-
ci základných škôl Breznian-
skeho okresu. Jedným z cie-
ľov akcie je podchytiť mladé 
talenty a začleniť ich do prí-
praviek, prípadne žiackych 
tímov vášho klubu. Naplni-
li sa vaše ciele aj po tomto 
ročníku? 

   - Samozrejme, áno. Ukáza-
lo sa, že futbal na Horehroní je 
stále športom číslo 1, a aj na-
priek nepriaznivému demogra-
fickému vývoju sme mali mož-
nosť vidieť množstvo talentov, 
ktorých sme oslovili a budeme 
sa ich snažiť doplniť do nášho 
klubu a futbalových tried, ktoré 
sú vytvorené v Základnej škole 
K. Rapoša v Brezne.
Rodičov pohybovo 
nadaných detí bude 
iste zaujímať, ako sa 
o svojich zverencov 
staráte?   
   - V základnej (ZŠ K. 
Rapoša – Brezno) i strednej 
škole (SSOŠH  a Súkromné 
gymnázium ŽP) máme vybu-
dované špecializované triedy 
so zameraním na futbal. Mla-
dí hráči v kategóriách žiakov 
a dorastu sa môžu plnohod-
notne venovať futbalu v rám-
ci hodín športovej prípravy aj 
v dopoludňajších hodinách. 
Na tréningy, ktoré prebiehajú 
v poobedňajších hodinách sú 

hráči prepravovaní našimi au-
tobusmi. Futbalový oddiel im 
zabezpečuje ihriská, materiál-
ne vybavenie, výstroj, trénin-
gové pomôcky, stravu, ubyto-
vanie, atď. Majú možnosť hrať 
v najvyšších súťažiach vo svo-
jich kategóriách, zúčastňu-
jú sa na turnajoch doma i v za-
hraničí.
Takáto starostlivosť by mala 

prinášať aj svoje ovo-
cie. Ešte je priskoro 
byť prorokom, avšak 
iste nám prezradíte, 
či z vašich radov vy-
rastajú budúce futba-

lové „hviezdy“?
   - Veríme, že zo základne 
mladých hráčov, ktorí sa u nás 
venujú futbalu, vyrastú rovna-
ko úspešní futbalisti, ako napr. 
Michal Breznaník (v súčasnos-
ti hráč ŠK Slovan Bratislava), 
či Juraj Kucka (Sparta Praha), 
ktorí u nás pôsobili a zbiera-
li skúsenosti v mládežníckych 
kategóriách.

V. Kúkolová


