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Od budúceho čísla bude Podbrezovan vychádzať každý druhý štvrtok

Štatút Centra olympijskej prípravy
Naše gymnázium 

ho získalo pre biatlon
  Medzi zástupcami desiatich stredných škôl, ktorí z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva Slo-
venskej republiky Jána Mikolaja prevzali 9. júla, na pôde Ministerstva školstva SR, certifikáty o udelení 
štatútu Centra olympijskej prípravy (COP) bola Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka Súkromného gymnázia 
ŽP, ktorej sme sa opýtali:

Čo predchádzalo udeleniu 
certifikátu COP?
- Niekoľkoročné snaženie zriaďo-
vateľa našej školy  o poskytovanie 
čo najkomplexnejšej starostlivosti 
o športové talenty z radov mláde-
že regiónu Horehronia vyústilo 
do otvorenia druhej súkromnej 
školy -  Súkromného gymnázia 
ŽP v školskom roku 2006/07 a tým 
aj k rozšíreniu športových tried. 
V súčasnosti môžeme konštato-
vať, že tento  krok zviditeľnil naše 
úspechy aj v športovej oblasti, 
študenti nás reprezentujú nielen 
na domácich, ale i na svetových 
podujatiach. 

   Získaním certifikátu sa naše 
gymnázium oficiálne akredituje 
medzi centrá, disponujúce kva-
litným materiálnym vybavením 
a športoviskami, s cieľom dosiah-
nutia  vrcholového výkonnostného 
rastu mladých športovcov pod do-
hľadom kvalifikovaných a skúse-
ných trénerov. Deviaty júl nás teda 
opäť posunul na ceste k naplneniu 
už spomínaného zámeru. Na Slo-
vensku patríme k prvej desiatke 
stredných škôl vlastniacich štatút 

Centra olympijskej prípravy, ktoré 
začnú svoju činnosť pri školách od 
1. septembra 2009.  
Šesť škôl dostalo certifikát na  
štyri roky a štyri na skrátené 
dvojročné obdobie.  Aký certi-
fikát získalo vaše gymnázium? 
- Dostali sme certifikát na skrátené 
dvojročné obdobie, po ktorom 
bude štatút centra olympijskej 
prípravy prehodnotený na základe 
nami dosiahnutých výsledkov. Mu-
sím pripomenúť, že Ministerstvo 
školstva SR podporí komplexnú 
starostlivosť o nádejných športov-
cov na najvyššej úrovni, veď na 

S Ing. M. Podkonickým, 
vedúcim centrálnej údržby: 

„Napriek zložitým podmienkam 
technologické zariadenia 

musíme udržať 
v prevádzkyschopnom 
a bezpečnom stave“

Ovplyvnila súčasná neľahká 
hospodárska situácia harmo-
nogram tohtoročných pláno-
vaných opráv?
   - Už schválený plán opráv pre 
tento rok predpokladal  obme-
dzenie nákladov na všetky druhy 

opráv o viac ako štyridsať percent,  
v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Skutočnosť je však po 
uplynutí prvého polroku, vzhľadom 
na obmedzenú zákazkovú náplň 
výrobných prevádzkarní, ešte hor-
šia a to si samozrejme vyžadovalo 
ďalšiu redukciu nákladov na opra-
vy. V prvom polroku sme sa mu-
seli bohužiaľ rozlúčiť s niektorými 
našimi aj dlhoročnými pracovníkmi 
a vykonávanie opráv sme oriento-
vali len na nevyhnutné opravy. Na-
priek týmto zložitým podmienkam  

našu činnosť orientujeme na to, 
aby sme technologické zariadenia 
udržali v prevádzkyschopnom 
a bezpečnom stave. 
   Konkrétne v prevádzkarni ocelia-
reň, kde je situácia v zákazkovej 
náplni najzložitejšia využívame 

na opravy časový priestor v rámci 
týždňových plánovaných odstá-
vok.
   V ťahárni rúr v tomto roku s vyko-
návaním stredných opráv vôbec 
nepočítame a celú činnosť  za-
meriavame  len na bežné opravy.
   Vo valcovni bezšvíkových rúr 
je situácia podobná. Plánovaná 
stredná oprava v auguste bude 
vykonaná v skrátenom termíne, 
a v obmedzenom rozsahu,  len 
na zariadeniach ako je elongátor, 

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 3)

Nepriaznivá situácia vyplývajúca z dôsledkov finančnej a hospodárskej 
krízy naďalej pretrváva aj v oceliarskom priemysle. Po niekoľkotýždňovej 
analýze Predstavenstvo ŽP a.s., bolo preto nútené nepriaznivú situáciu riešiť 
prispôsobením výrobného režimu aktuálnemu objemu zákaziek. 
   S platnosťou od 1. augusta 2009 bude pracovný čas  skrátený na štyri 
pracovné zmeny v týždni s tým, že v prípade zmien bude flexibilne prijaté 
rozhodnutie s prispôsobením sa požiadavkám našich zákazníkov. V novej 
rubrike budeme monitorovať aktuálnu situáciu a budeme vás pravidelne 
informovať o objeme zákaziek, i prípadných zmenách v pracovnom režime.
   Obchodná politika v našej akciovej spoločnosti je centrálne usmerňovaná 
v ŽP a.s., a riadená na teritoriálnom princípe prostredníctvom obchodných 
spoločností. Ťažká situácia v zabezpečovaní zákaziek si vyžaduje enormné 
úsilie našich obchodníkov pri získavaní nových objednávok. Podmienky 
v zabezpečovaní zákaziek sú v každom teritóriu odlišné. 

AKÝ BUDE AUGUST?
   Vďaka našim obchodným spoločnostiam sa podarilo zabezpečiť pre 
valcovňu bezšvíkových rúr zákazky v objeme 7 500 ton bezšvíkových za 
tepla valcovaných rúr, čo znamená dostatočný objem pre naplnenie výroby 
na päť pracovných dní v týždni. 
   Objem zákaziek na presné oceľové rúry ťahané za studena pre ťaháreň 
rúr predstavuje momentálne 1 435 ton. Uvedený objem postačí na štyri 
pracovné dni v týždni.
   Objem zákaziek na kontinuálne odlievané oceľové bloky na august je 
zabezpečený vo výške 2 360 ton. Situácia v dopyte po tomto výrobku je 
aj naďalej nedostatočná a zostáva nám veriť, že ďalší štvrťrok prinesie 
pozitívnejšie čísla.



Suma životného minima 
pre dospelú osobu sa od 
1. júla zvýšila o 6,27 eura 

(188,89 koruny) na úroveň 185,19 eura (5 
579,03 koruny). Suma bola valorizovaná o 
3,5 percenta na základe rastu životných 
nákladov nízkopríjmových domácností. 
Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
    Na základe zákona o životnom minime do-
chádza každoročne k úprave tejto sumy. Jed-
na plnoletá fyzická osoba má nárok na 185,19 
eura (5579,03 koruny), ďalšia posudzovaná 
dospelá osoba môže od uvedeného dátumu 
dostávať 129,18 eura (3 891,68 koruny) a 
dieťa 84,52 eura (2 546,25 koruny). K 1. sep-

tembru sa následne zvyšujú ďalšie sociálne 
dávky o rovnaké percento valorizácie.
   Dávka v hmotnej núdzi dosahuje hranicu 
60,50 eura (1822,62 koruny). Poberateľ prí-
spevku na podporu náhradnej starostlivosti 
o dieťa má nárok na 344,25 eura (10 370,87 
koruny). V septembri bude upravená aj výška 
rodičovského príspevku zo 158,67 eura (4 780 
koruny) na 164,22 eura (4 947,29 koruny). 
MP SVR zároveň pripravuje novelu zákona o 
rodičovskom príspevku, v ktorej plánuje zvýšiť 
jeho sumu. V ideálnom prípade by sa mala 
dostať na úroveň minimálnej mzdy, ktorá je 
momentálne na úrovni 295,5 eura (8 902,23 
koruny).

(TASR)

Je čas oddychu, dovoleniek a v prírode sa 
pohybujeme rozhodne častejšie ako v inom 
ročnom období. Ak si chceme uchovať 
na leto príjemné spomienky, nesmieme 
podceňovať ani nebezpečenstvo, ktoré na 
nás v prírode číha. Nedá sa jednoducho 
zariadiť, že tam, kde bude-
me my, nesmie byť žiadny 
nebezpečný hmyz či parazit 
a preto nám nič nezostáva, 
len zvýšiť opatrnosť a riadiť sa radami 
múdrejších. Ako vyplýva z našej ankety, 
určitý rešpekt tu je. Obavy z komplikácií, 
ktoré môže spôsobiť napríklad len také 
uštipnutie kliešťom, sú opodstatnené. 
Virulentných kliešťov je stále viac a preto je 

hrozbou lymeská borelióza. Rád, ako sa jej 
vyvarovať, nikdy nie je dosť. Tou zásadnou 
je, že kliešťa nedusíme rôznymi masťami 
či olejmi, ako to bolo zvykom v minulosti, 
ani ho nevyberáme rotačným spôsobom. 
Miesto vydezinfikujeme a snažíme sa 

ho pinzetou vykývať. Po 
opätovnej dezinfekcii po-
stihnuté mieste sledujeme 
a v prípade zápalu vyhľa-

dáme lekára. V prírode na nás číha aj ďalší 
nebezpečný hmyz, ktorý môže byť pre nás 
nebezpečný. Nosme preto so sebou aspoň 
nejaké repelentné prípravky odpudzujúce 
hmyz.
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Ako sa chránite v prírode proti škodlivému hmyzu?

Zoznámte sa so zákonmi

Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: O. Kleinová
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Ida ŠTELLEROVÁ, oceliareň

   - Chrániť sa pred kliešťami je dosť 
ťažké, ale veľmi dôležité, nakoľko 
sú veľmi rozmnožené a kliešťová 
encefalitída je nebezpečná cho-
roba. Ja som zatiaľ našťastie ešte 
kliešťa na tele nikdy nemala, ale aj 
napriek tomu do prírody nosím vyš-
šiu obuv. Iné mimoriadne opatrenia 
nerobím.

   Do jazykovej poradne Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra nezriedka dostávame 
otázku týkajúcu sa prídavného mena 
optimálny. Opytujúcich sa zaujíma, či je 
možné toto prídavné meno stupňovať, či 
je správne vyjadriť sa o niečom, že je op-
timálnejšie, prípadne najoptimálnejšie. 
Veď ak je raz niečo optimálne, logicky by 
už nemalo byť niečo ešte viac optimálne.
   Prídavné meno optimálny má pôvod 
v latinskom slove optimus, t. j. najlepší, 
čo je superlatív, čiže tretí stupeň od slova 
bonus „dobrý“. Prídavné meno optimálny 
teda svojím významom „najlepší, naj-
vhodnejší, najvýhodnejší, najpriaznivejší“ 
už vyjadruje najvyššiu mieru vlastnosti. 
Jednako výskyt tvarov optimálnejší či 
najoptimálnejší nie je až taký zriedkavý. 
Svedčia o tom napr. slovné spojenia op-
timálnejší stav, optimálnejší spôsob, 
optimálnejšia verzia, optimálnejšie 
riešenie, najoptimálnejšia možnosť, 
najoptimálnejšia voľba, najoptimálnej-

šie podmienky, najoptimálnejšie pred-
poklady. Tendencia stupňovať prídavné 
meno optimálny môže vychádzať z toho, 
že konkrétne hodnotenie, porovnanie sa 
robí vždy v určitých podmienkach, za da-
ných okolností, čo ho relativizuje. Ďalším 
dôvodom, prečo mnohí nemajú zábrany 
prídavné meno optimálny stupňovať, 
je to, že z formálnej stránky má podobu 
základného, prvého stupňa. Keďže u mno-
hých používateľov slovenčiny sa už stratila 
súvislosť s fungovaním tohto prídavného 
mena v latinčine, zaraďujú ho medzi také 
prídavné mená, ako vynikajúci, zname-
nitý, jedinečný ap., ktoré sa stupňujú. 
Aj keď najmä ľudí s klasickým vzdelaním 
takýto postup vyrušuje, a ako sme vysvet-
lili, je nadbytočný, stupňovanú podobu 
optimálnejší, ako ani podobu superlatívu 
najoptimálnejší v súčasnej slovenčine 
nemožno úplne odmietať.

Fórum č. 7.- 8. 2009

Na slovíčko: so Silviou Duchkovou z Ja-Na slovíčko: so Silviou Duchkovou z Ja-
zykovedného ústavu Ľ. Štúra, SAVzykovedného ústavu Ľ. Štúra, SAV

O slove optimálny

Nebezpečenstvo číha aj v tráve. Ilustračné foto A. Nociarová

Životné minimum

Pavel GIERTLI, zásobovanie
 - Nemám skúsenosti s tým, že by 
som po pobyte v prírody bol doští-
paný od kliešťov, prípadné iného 
nebezpečného hmyzu. Chránim 
sa skôr oblečením, dlhé nohavice, 
košele s rukávmi, čiapka. Ak by sa 
mi niečo prihodilo, snažil by som sa 
kliešťa v prvom rade vybrať sám. Do 
lesa chodím už roky, a vďaka bohu sa 
mi zatiaľ nič  nestalo.

Ing. Viera TREBULOVÁ - SPŐRKERO-
VÁ, oceliareň
  - Na mňa veľmi kliešte nejdú, ale malá 
ich už mala niekoľkokrát. Pri Lučenci,  
kde máme chatu, sú kliešte virulentné, 
preto si dávame väčší pozor. Po uštip-
nutí sme navštívili lekára, nasledovali 
antibiotiká a kontrola krvi. V spomínanej 
oblasti je rozšírená borelióza a jedinou 
ochranou sú repelenty a dôkladná pre-
hliadka kože.

Dezider KALISKÝ, energetika

  - Ešte som nemal skúsenosť s tým, 
aby ma niečo uštiplo. Mne sa hmyz, 
aj ten nebezpečnejší, vyhýba. Asi 
to súvisí s typom krvi. Opačne je to 
u mojej manželky, kde-čo ju uštipne. 
Pri pobyte v prírode sa obaja chránime 
hlavne oblečením, dlhšie nohavice, 
košele a manželka samozrejme pou-
žíva rôzne repelenty.  

Rastislav PROŠOVSKÝ, energetika

  -Treba mať pred nebezpečným 
hmyzom rešpekt, aj keď ja  som ešte 
nemal nejaké alergické reakcie. Ani 
kliešťa, keby sa tak stalo, snažil by 
som si pomôcť v prvom rade sám 
a keby sa mi to nepodarilo, vyhľadal 
by som odbornú pomoc.  Myslím si 
však, že na trhu je dostatok dostup-
ných ochranných prostriedkov.

Leto objektívom A. Nociarovej



Bez hesla nenaštartuje
  Každý počítač je možné nastaviť 
tak, aby pri spustení pýtal používa-
teľské heslo, prípadne zosnímanie 
odtlačku prsta. Samotné dáta na 
disku to síce nezachráni, neznalých 
zvedavcov však táto ochrana odra-
dí. Prístupové heslo sa nastavuje 
v SETUPe počítača, ku ktorému sa 
prepracujete po zatlačení niekto-
rých z tlačidiel F1, F2, F10 či DEL. 
Heslo je potrebné vložiť pri každom 
zapnutí počítača, alebo jeho pre-
budení z hibernácie. Zabráni tomu, 
aby útočník naštartoval systém 
z vlastného disku či USB kľúča. 
Snímače odtlačkov dokážu tento 
proces výrazne zjednodušiť. Nie 
sú bezpečnejšie ako heslá, odbre-
menia vás však od opakovaného 
písania na klávesnici. Žiaľ, pre 
ich sprevádzkovanie je potrebné 
siahnuť po softvéry dodávanom 
výrobcom notebooku, ktorý neraz 
nie je lokalizovaný. V SETUPe toho 
veľa neporiešite.
  Kým na stolových počítačoch je 
možné štartovacie heslo po otvo-
rení vymazať, niektorí výrobcovia 
notebookov ho nevedia odstrániť 
ani v servise. Preto buďte opatrní 
a dávajte si pozor na to, čo píšete.
 Disk, ktorý sa s cudzím nebaví

  Uzamknutie počítača nezabráni 
tomu, aby bolo možné jeho pevný 
disk vložiť do iného stroja – či už pre 
čítanie dát, alebo ich kopírovanie. 
Základnou úrovňou ochrany je 
blokovanie na úrovni radiča pev-
ného disku. Prostredníctvom hesla 

vloženého do SETUPu je možné 
zaistiť, aby sa disk s inými počítačmi 
bez znalosti hesla nebavil. Výhodou 
je, že toto heslo stačí nastaviť iba 
raz a potrebovať ho už nebudete. 
Žiaľ, takáto ochrana nie je príliš 
efektívna. Zabráni však tomu, aby si 
útočník bez vášho vedomia vytvoril 
kópiu vášho pevného disku. Ak pô-
vodný stroj zlyhá a zabudnete na to, 
aké heslo ste použili, pomôžu vám 
firmy zaoberajúce sa obnovou dát.

Zabezpečte operačný 
systém heslom  

   Ani štartovacie heslo, ani ochrana 
pevného disku vám nepomôžu 
vtedy, ak sa vášho stroja zvedavec 
zmocní v úspornom režime, alebo 
v momente, keď sa od neho vzdia-
lite. Využite preto používateľské 
profily operačného systému naplno 
a vybavte ich heslom. Nastavte 
systém tak, aby si vždy pýtal heslo 
pri návrate zo šetriča obrazovky 
a šetriaceho režimu, privítaciu obra-
zovku nahraďte dialógovým oknom, 
kde je potrebné okrem hesla vložiť 
aj meno používateľa. Pri každom 
opustení počítača sa naučte použí-
vať kombináciu tlačidiel WIN+L, ale-
bo tlačidlo Lock na multimediálnej 

klávesnici. Postarajú sa o to, aby 
ste sa bez hesla k počítaču nemohli 
vrátiť. Týmto krokom si vytvoríte 
bariéru pred zvedavými kolegami 
a rodinnými príslušníkmi, stále sú tu 
však nástrahy, ktoré na vás číhajú.

Šifrujte disky, USB kľúče, 
všetky médiá  

   Ak chcete istotu, že vaše dáta 
sú skutočne v bezpečí, musíte sa 
postarať o ich ochranu. Bez ohľadu 
na to, či sú na pevnom disku či USB 
kľúči,  dôležité je, aby boli uložené 
tak, aby boli bez prístupového hesla 
nečitateľné. A práve to zabezpečuje 
šifrovanie. Softvér TrueCrypt je 
k dispozícii zadarmo a používa 
také nástroje, ktoré sú štandardom 
pre uchovanie tajných vládnych 
dokumentov. Trvalo by roky, kým 
by sa útočník prepracoval k vašim 
dátam. Dobrou správou je, že šifro-
vať môžete i štartovací disk vášho 
počítača. Dokonca tak, že navo-
nok bude vyzerať bez hesla ako 
nefunkčný. Silné šifry zabránia aj 
polícii, aby vám dokázala, že máte 
na pevnom disku nelegálny softvér, 
či multimédiá. Ak si však nedáte 
pozor na spojenie s internetom, 
nepomôže vám ani to.

Zablokujte spojenia, 
ktoré nechcete

  Pri práci s internetom a spojení 
s P2P sieťami nikdy neviete, kto je 
na druhej strane. Aj keď si myslíte, 
že ste v bezpečí, ktosi na druhej 
strane internetu môže vedieť, ktoré 
súbory hľadáte, sťahujete alebo 
aké sú vaše zvyky pri surfovaní. 
Našťastie, existuje riešenie, ktoré 
zablokuje všetky nežiadúce ces-
tičky bez toho, aby ste sa museli 
rozumieť sieťam.
  PeerGuardian je bezplatný filter, 
ktorý sa automaticky aktualizuje cez 
internet. Pozná adresy vládnych po-
čítačov, rozozná inzerentov a vie aj 
adresy počítačov, na ktorých číhajú 
filmové a hudobné vydavateľstvá, 
aby sa dozvedeli o vašich priestup-
koch. Po inštalovaní určíte koho 
blokovať a o zvyšok sa už nemusíte 
starať. Budete vo väčšom bezpečí, 
ako za firewallom.
   Myslieť by ste mali aj na interneto-
vý prehliadač, s ktorým každodenne 
pracujete. Zablokovanie cookies 
síce zvýši vaše súkromie, omnoho 
lepšie však bude rozhliadnuť sa po 
doplnkoch, ktoré sa tejto problema-
tike venujú. Okrem toho, že vám 

poskytnú ochranný štít, dokážu vás 
ukryť za sieť, cez ktorú vás nemož-
no vystopovať. Najpopulárnejším 
riešením je nástroj TOR, ktorý do-
káže ukryť nielen prehliadač, ale aj 
iné internetové softvéry. 
  Môžete síce zabrániť tomu, aby ste 
boli na internete identifikovaní a fi-
rerwallom môžete blokovať spojenia 
so sieťami, ktorým nedôverujete, 
nič to však nebude platné bez toho, 
aby ste mali kontrolu nad tým, čo 
odosielate zo svojho počítača.

Šifrovaná komunikácia
   Ak komunikujte s počítačmi v in-
ternete bez šifrovania, každý po-
skytovateľ internetu, cez ktorého 
uzly dáta putujú môže sledovať, čo 
robíte. Správca vašej siete môže 
čítať správy odosielané komunikač-
ným klientom, e - maily môžu byť 
pod dohľadom bez toho, aby ste 
o tom vedeli. Ako sa chrániť? 
   Používajte zabezpečené spojenie 
so servermi. V prípade webov to 
znamená použitie protokolu https://
namiesto http://, v prípade IM klien-
tov si vyberajte také softvéry, ktoré 
zabezpečený prenos podporujú. 
Šifrujte dáta, ktoré odosielate elek-
tronickou poštou. Pre tento účel 
vám poslúži balíček PGP. Ak pou-
žívate internet pre telefonovanie, 
mali by ste vedieť, že aj tu existuje 
spôsob ako sa chrániť. Nástroj 
Zfone zašifruje telefonáty.     
(SME, 30. apríl 2009, URL člán-
ku na pc.sme.sk, „© Petiti Press, 
a.s. – uverejnené so súhlasom 
vydavateľa“)   
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projekt centier olympijskej prípravy vyčlenilo 
v tomto roku 2,5 milióna eur. V súčasnosti 
získali školy štatút COP v osemnástich 
športoch, medzi ktorými nechýba ani vodný 
slalom, športová streľba, plávanie, lyžovanie 
či džudo. Naše gymnázium ho získalo pre 
športovú disciplínu – biatlon.
K čomu vás získanie certifikátu zavä-
zuje?
  - V súčasnosti pripravujeme program špor-
tovej prípravy. V projekte budú podrobnejšie 
informácie s údajmi o skutočne zaradených 
žiakoch do COP, o personálnom, tréner-
skom a realizačnom zabezpečení centra, 
infraštruktúre, materiálnom vybavené a vý-
konnostných cieľoch, plánoch prípravy 
športovcov, zabezpečenosti ich ubytovania 
a stravovania, zdravotnej starostlivosti a re-
generácii, ako aj rozpočet na celý školský 
rok. Koncom augusta prejde tento materiál 
oponentúrou pred odbornou komisiou, zlože-
nou zo zástupcov Ministerstva školstva SR, 
Slovenského olympijského výboru a špor-
tových zväzov. Súčasne by malo Národné 
športové centrum predložiť návrh systému 
zdravotného zabezpečenia športovcov, na-

koľko centrá olympijskej prípravy by im mali 
poskytovať 24 hodinovú starostlivosť. 
Ide len o biatlon, alebo získanie certifiká-
tu ovplyvní aj ďalšie športové odvetvia 
ktorým sa venujú vaši študenti? 
   - Podľa informácií, ktoré zatiaľ máme, 
ide len o biatlonistov. Našou úlohou bude 
doriešenie zaradenia našich atlétov do 
COP - atletika. Jarná príprava na hlavnú 
sezónu sa pre atlétov zo Súkromného 
gymnázia ŽP začala pomerne skoro, po 
posledných halových pretekoch v španiel-
skom Llorete de Mar,  a to vďaka podpore 
Nadácie ŽP a  vedenia ŽP a.s.  Atletická 
sezóna začala 2. mája v Košiciach  GPS 
mítingom a vyvrcholila  Majstrovstvami 
sveta sedemnásťročných v talianskom 
Bresannone a pretekami EYOF vo Fínsku 
(Tampere), kde majú istú účasť študentky 
Súkromného gymnázia ŽP – Klára Ábelová 
a Tatiana Dunajská. Výkony, ktoré dosahu-
jú naši atléti, by mali byť riešené zarade-
ním do COP, aby veľké talenty neskončili 
pre nedostatok finančných prostriedkov, 
ale aby ich príprava bola zabezpečovaná 
primerane dosahovaným výsledkom. 

V. Kúkolová

pretlačovacia stolica a pec na ohrev 
tŕňových tyčí.
Spomeniete tie najdôležitejšie?
   - Ako som už uviedol sústreďujeme sa 
len na nevyhnutné opravy a opravy, ktoré 
si technologické zariadenie vyžaduje 
vzhľadom na životnosť a odpracovaný 
čas.
   Medzi tieto posledne uvedené patrila 
v prevádzkarni energetika výmena setu 
plynovej turbíny a redukčnej prevodovky. 

Výmena spojená s opravou  prebehla 
začiatkom júla.
   Ďalšie, rozsahom väčšie opravy, pripra-
vujeme v prevádzkarni valcovňa bezšví-
kových rúr v závere tohoto roku. Pôjde 
hlavne o opravu pôdne karuselovej pece, 
ďalej opravu mechanických a hydrau-
lických časti dierovacieho lisu a opravu 
krokovej pece pre ohrev tŕňových tyčí. 
Do plánu je zahrnutá aj výmena ozubenej 
tyče a pastorkov pretlačovacej stolice.

V. K.

„Napriek zložitým podmienkam technologické zariadenia 
musíme udržať v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave“

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

Štatút Centra olympijskej prípravy
Naše gymnázium 

ho získalo pre biatlon

V prvej polovici júla bola v oceliarni zrealizovaná výmena nosníka I 800 na plošine vo výške 

Jediné heslo vaše súkromie neochráni
Ako dlho potrvá zvedavcovi, aby sa prepracoval k súborom vo vašom počítači? Ak je vašou jedinou 
ochranou prihlasovacie heslo do Windows a nepoužívate šifrované priečinky, po naštartovaní systému 
zo špeciálneho CD alebo diskety a vaše heslo je minulosťou. Stačí však málo a váš počítač môžete 
zmeniť na nedobytnú pevnosť. Prelomiť silné šifry by trvalo celé roky. Súkromie je na nezaplatenie. 
Obzvlášť v prípade, ak pracujete s mobilným počítačom, alebo má k vášmu stroju prístup ktokoľvek. 
Existuje mnoho úrovní ochrany, za ktorú nemusíte zaplatiť ani cent. Výrobcovia však nechávajú všetko 
na pleciach svojich zákazníkov. Všetko si musíte nastaviť sami.
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Účastníkov letného kempu sme sa v druhý deň kurzu opýtali:
Čo vás inšpirovalo k účasti v letnom kempe výpočtovej techniky?

  Ako vznikla táto myšlienka?, 
opýtali sme sa Ing. Ivana ŠTUB-
ŇU:
   - V ŽP Informatika, s.r.o., už podob-
ný kemp organizovali 
vlani a v súčasnosti 
ho pripravili pre vy-
sokoškolákov. Keďže 
my už máme prvých 
budúcich druhákov 
v odbore informatika, 
chceli sme vyskúšať 
či by to bolo reálne 
aj pre našich žiakov. 
Veľmi milo nás prekva-
pilo, že sa prihlásilo trinásť študentov 
a tak sme vytvorili kurz letnej školy 
informatiky. Účastníci by mali za 
dva týždne zvládnuť učivo, ktoré 

v škole prezentované nebolo. Je 
pre nich nové a verím, že im rozšíri 
zdatnosť v oblasti výpočtovej tech-
niky. Predmetom výučby sú základy 

programovania HTML 
a PHP, tvorba webovej 
stránky..., teda oblasť, 
ktorá sa využíva v ŽP 
Informatika ,  s.r.o. 
Časť  z tohto učiva 
majú v osnovách vo 
vyšších ročníkoch. Ide 
o veľmi zdatných štu-
dentov a cítiť, že sú tu 
z vlastného záujmu a  

chcú sa zdokonaľovať v tejto oblasti. 
Verím, že vedomosti získané počas 
letného kurzu budú ich devízou do 
praxe i v ďalšom štúdiu. 

Tomáš Šuník, Hronec
   - Rozhodol som sa ísť sem, pretože 
to, čo tu získam, budem môcť využiť 
v budúcnosti k svojej práci a aj ďalej 
v živote. Ak som dobre pochopil, 
bude to programovanie interneto-
vých stránok v PHP a HTML jazyku.
Martina Cisáriková, Brezno
   - Prišla som sem preto, že ma to 

zaujíma. Viem, že čo sa tu naučím, 
budem môcť využiť v budúcnosti 
v práci, na ktorej sa dobre zarába. 
Nevadí mi, že tu trávim prázdniny, 
veď som so spolužiakmi. Je tu dobre 
a ešte sa aj niečo nové naučím.
Desana Daxnerová, Podbrezová
   - Programovanie ma zaujíma a ch-
cem sa v tejto oblasti naučiť čo 

najviac. Som rada, že som v škole, 
aj keď sú prázdniny a som rada so 
spolužiakmi.
Michaela Pavúková, Pohronská 
Polhora.
   - Zúčastnila som sa tohto kempu 
pretože rada trávim svoj voľný čas 
vzdelávaním a školou a veľmi je to 
prospešné aj pre môj budúci rast. 

Dagmar Štellerová, Lopej
   - Ja chodím rada do školy a nevadí 
mi, že sú prázdniny. Aj tak by som sa 
len nudila. Chcem sa niečo naučiť 
a som tu so spolužiakmi, sme dobrá 
parta.
Lucia Králiková, Beňuš
   - Bavia ma počítače,  mám rada 
spolužiakov a školu,  a som rada, že 

sa tu môžem niečo naučiť.
Ema Ivanová, Lopej
   - Myslím, že je to pre mňa veľká 
perspektíva do budúcnosti, ak sa 
rozhodnem pracovať v tejto oblasti.. 
Sme tu len druhý deň, ale tuším, že 
sa tu niečo naučím.

O.Kleinová

   V  Ho reh ronskom  múzeu 
v Brezne - v Meštianskom dome 
na Námestí M. R. Štefánika - bola 
otvorená 9. júla výstava pod 
názvom Stretnutie. Usporiada-
teľom, ktorými sú zástupcovia 
Banskobystrického samospráv-
neho kraja, Horehronského múzea 
v Brezne a Železiarní Podbrezová 
a.s., záleží na oživení fotoklubu 

STRETNUTIE

Budúci druháci sa radi učia aj cez prázdniny
ýýý k j

v našom regióne a to bola motivá-
cia k inštalovaniu výstavy, ktorá 
potrvá do 15. augusta 2009. Na 
otvorení výstavy Ing. Mária Niklo-
vá, personálna riaditeľka ŽP a.s., 
konštatovala: „...som veľmi rada, že 
ste prišli s myšlienkou obnoviť život 
fotografickej tvorby na Horehroní. 
Aj keď prežívame pomerne zložité 
obdobie a nefunguje všetko tak, 

ako by malo, jednoducho si musíme 
uvedomiť, že ani kultúrny život zastať 
nemôže a aj v tomto smere musíme 
hľadieť dopredu. Z vystavovanej tvor-
by našich fotografiek podstatu tvorí 
kolekcia fotografií dokumentujúcich 
širokú paletu športov podporovaných 
Železiarňami Podbrezová. Športovú 
činnosť považujeme za pozitívny ná-
stroj formovania budúcej generácie 

a veľkým prínosom pre mladých ľudí 
v tejto dobe je aj prostredníctvom 
našich súkromných škôl poskyto-
vaná možnosť rozvoja výkonnostne 
zdatných jedincov. Našou filozofiou 
je snaha o skĺbenie tradícií budova-
ných takmer stosedemdesiat rokov 
s prítomnosťou a ani budúcnosť 
nás nesmie zaskočiť. Želám vám, 
aby sa obnovili tradície úspechov, 
ktoré dosahoval klub fotografov v 
minulosti a verím, že to budú práve 
mladí ľudia, ktorí budú stvárňovať 
život a dokumentovať súčasnosť pre 
budúce generácie.“ 
    Kurátorka Ľubica Škrinarová 
charakterizovala výstavu slovami: 
„...je to vizuálne rozprávanie štrnás-
tich fotografov o jedinečnosti fotogra-
fovaného okamihu a nevšednej kráse 
všedného dňa. Autori predstavujú 
verejnosti mnoho zvečnených mo-
mentov, hodných verejnej prezen-
tácie. Návštevníci výstavy sa môžu 
oboznámiť s ich tvorbou rôzneho 
tematického, žánrového zamerania 
a technického spracovania. Z vysta-

vovaných fotografií vyžaruje úsmev, 
ale aj úcta a smútok. Zachytávajú 
rôzne oblasti života ľudí a krajín so 
zvykmi, tradíciami, mravmi a roz-
dielnou kultúrou i náboženstvom. 
Spája ich však sloboda v prejave 
a výpovede svetla  o kráse.“  
   Medzi vystavovanými fotografiami 
sú ukážky z tvorby Anny Nociarovej, 
profesionálnej fotografky ŽP a.s. Je 
držiteľkou viacerých ocenení a diplo-
mov na slovenských a niekoľkých pre-
stížnych medzinárodných súťažiach. 
V jej práci dominujú fotografické prí-
behy a ľudia. Druhou profesionálnou 
fotografkou ŽP a.s., ktorá vystavuje 
svoju tvorbu, je Iveta Kardhordová. Jej 
úspechom je bronzová medaila FIAP 
2008. Autorkou fotografií zo ŽP a.s. je 
aj Ing.  Alena Sojková, MBA, mladá 
talentovaná fotografka. V jej tvorbe 
dominujú ľudia, ktorých osudy sa dajú 
vyčítať z tvárí, ale aj ďalšie dokumenty 
z ciest. Tvorbu všetkých troch vám pri-
blížime postupne v budúcich číslach 
Podbrezovana.

O.K.

V Súkromnom gymnáziu ŽP prebiehal v čase od 13. do 24. júla 2009 
letný kemp. Pod vedením Ing. Ivana Štubňu, pedagóga vyučujúceho 
výpočtovú techniku, trinásť „dobrovoľníkov“ z radov budúcich 
druhákov odboru informatika, denne od 8. do 14. hodiny sadalo za 
školské lavice a aj napriek prázdninám získavali nové vedomosti. 

Tomáš Šuník Martina Cisáriková Desana Daxnerová Michaela Pavúková Dagmar Štellerová Lucia Králiková, Ema Ivanová

Foto: A. Nociarová

Foto: F. Hrablay
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O ŠESTNÁSŤ PRACOVNÝCH ÚRAZOV MENEJ

Z polročnej analýzy 
bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci vyberáme:

   V prvom polroku 2009 bolo v Železiarňach Podbrezová a.s. registrova-
ných šesť pracovných úrazov, z dôvodu ktorých bolo vymeškaných 188 
kalendárnych dní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo 
k zníženiu o šestnásť pracovných úrazov a 533 zameškaných kalendár-
nych dní.
   Za sledované obdobie bol zaznamenaný jeden závažný pracovný úraz 
v prevádzkarni centrálna údržba, s dĺžkou liečenia nad 42 kalendárnych dní.

Rok
Počet 
úrazov

Početnosť 
na 100 

zamestnancov

Zameškané 
kalendárne 

dni

Percento
práceneschopných

I. polrok 2009 6 0,19 188 0,03

I. polrok 2008 22 0,58 721 0,11

Rozdiel ± -16 -0,39 -533 -0,08

Pracovná úrazovosť podľa jednotlivých prevádzkarní 

Prvý polrok Vo Vvr Vt Vd Gork Te Tcú Td Ez Ostatní

2009 - 2 1 - - - 3 - - -

2008 1 7 6 - - - 6 2 - -

Rozdiel ± -1 -5 -5 - - - -3 -2 - -

K zníženiu pracovnej úrazovosti došlo v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr, centrálna údržba, 
doprava a oceliareň.

Rozbor ukazovateľov PÚ podľa jednotlivých prevádzkarní

Počet 
zamest-
nancov

Po-
čet 
úra-
zov

Po-
čet-
nosť

Zameš-
kané

kalendár. 
dni

Percento 
pracovnej 
neschop-

nosti

oceliareň 236 - - 8 0,02

valcovňa bezšvíko-
vých rúr

480 2 0,42 61 0,07

ťaháreň rúr 822 1 0,12 38 0,03

druhovýroba 79 - - - -

odbor riadenia 
kvality

139 - - - -

energetika 179 - - - -

centrálna údržba 634 3 0,47 75 0,06

doprava 138 - - 6 0,02

zásobovanie 69 - - - -

ostatné útvary 428 - - - -

ŽP a.s. spolu: 3204 6 0,19 188 0,03

  Podľa početnosti (počtu pracov-
ných úrazov na sto zamestnancov) 
bola najvyššia pracovná úrazo-
vosť v prevádzkarňach centrálna 
údržba a valcovňa bezšvíkových 
rúr. Priemerná početnosť za celú 
akciovú spoločnosť bola 0,19, čo 
v porovnaní s rovnakým obdobím 
roku 2008 predstavovalo zníženie 
67 percent.
   Z podrobnejšieho rozboru úrazo-
vosti vyplýva, že najviac pracov-
ných úrazov bolo v prevádzkarňach: 
centrálna údržba (v prevádzkovej 
strojnej údržbe oceliarne a u pre-

  V prvom polroku tohto roka nebola 
klinikou pracovného lekárstva a to-
xikológie Rooseveltovej fakultnej 
nemocnice v Banskej Bystrici pri-
znaná žiadna choroba z povolania. 
Z analýzy vyplýva, že za posled-
ných päť rokov bolo v železiarňach 
priznaných šesť chorôb z povolania:

- jedna z dlhodobej nadmernej 
jednostrannej záťaže (DNJZ) vo 
valcovni bezšvíkových rúr,
- dve z DNJZ v ťahárni rúr,
- jedna borelióza v energetike,
- jedna z DNJZ v centrálnej údržbe,
- jedna z DNJZ v odbore riadenia 
kvality.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. – v platnom znení, bolo v že-
leziarňach odškodnených šesť pracovných úrazov a v zmysle 
zákona č. 461/2003 Z. z. – v platnom znení, boli odškodnené 
ďalšie tri evidované úrazy, pri ktorých zamestnanci boli v lekár-
skom ošetrení a liečenie ich zranenia si nevyžadovalo pracovnú 
neschopnosť.
   Za pracovné úrazy bolo Sociálnou poisťovňou postihnutým 
vyplatených 28 345,96 €, z toho úrazový príplatok za dočasnú 
pracovnú neschopnosť predstavoval 5 575,57 €, náhrada za 
bolesť 14 068,96 € a za sťaženie spoločenského uplatnenia 8 
701,43 €. Zo strany zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne 
nebola uplatnená výzva na uznanie a dobrovoľné plnenie náhrad 
dávok poskytnutých z poistenia zodpovednosti za pracovný úraz.

vádzkových zámočníkov valcovne 
bezšvíkových rúr) a valcovňa bez-
švíkových rúr (na pracoviskách 
riadenie odvalcovacieho stroja 
a expedícia).
   V oblasti pracovnej úrazovosti 
žien nebol zaznamenaný ani jeden 
úraz, čo v porovnaní s vlaňajškom 
predstavuje zníženie o štyri úrazy. 
Z dôvodu pracovných úrazov bolo 
vymeškaných 188 kalendárnych 
dní, čo predstavuje zníženie o 533 
dní v porovnaní s rovnakým obdo-
bím minulého roka.
   Priemerné percento pracovnej 

neschopnosti bolo 0,03 (-0,08 v po-
rovnaní s rokom 2008), priemerný 
denný stav práceneschopných bol 
jeden zamestnanec (-3) a jeden 
prípad pracovného úrazu bol prie-
merne liečený 31 dní (-2).
   Z pracovnej úrazovosti podľa po-
ranených časti tela vyplýva, že naj-
viac boli postihnuté dolné končatiny 
- v dvoch prípadoch išlo o poranenie 
nohy vrátane kolena, po jednom pri 
poranení členku a prsta. Dva prípa-
dy boli zaznamenané aj na hornej 
končatine, kde išlo o poranenia 
prsta. Podľa druhu poranenia išlo 
v troch prípadoch o rany a povrcho-
vé poranenia, špecifikovaná bolo 

jedna zlomenina kosti, a po jednom 
prípade u ukazovateľov vykĺbenia 
- vyvrtnutia - natiahnutia a popále-
ninách - obareninách - omrzlinách.   
     Rovnakým percentuálnym po-
dielom (33,33) sa na úrazovosti 
v oblasti zdrojov podpísali:
- materiál, bremená a predmety,
- pracovné, prípadne cestné do-
pravné priestory – ako zdroje pádov 
zamestnancov.  
   Hlavnými príčinami úrazov boli 
nedostatky osobných predpokladov 
na riadny pracovný výkon a riziko 
práce.
  K úrazom dochádzalo najčastejšie 
pri pracovných procesoch:

Foto: I. Kardhordová

Po prehodnotení zdravotných rizík, fak-
torov práce a pracovného prostredia 
pracovalo k 30. júnu 2009 v železiarňach 
v tretej a štvrtej kategórii na 215 rizikových 
miestach 1 430 zamestnancov, z toho 236 
žien. Z celkového počtu zamestnancov to 
predstavovalo 48,6 percenta, v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roka to 
bolo zníženie o 1,3 percenta. V tretej 
kategórii rizikových prác pracovalo 1 330 
zamestnancov, v štvrtej ich bolo sto. 
   V prvom polroku boli títo zamestnanci 
exponovaní šiestimi rizikovými škodlivi-
nami v rôznych kombináciách:
- hluk 1407 zamestnancov, z toho 236 
žien,
- fyzická záťaž 241 zamestnancov, z toho 
45 žien,
- prach 97 zamestnancov, z toho jedna 
žena
- tepelná záťaž 83 zamestnancov,
- IR žiarenie 46 zamestnancov,
- vibrácie 57 zamestnancov, z toho 11 žien. 
Z rozboru vyplýva, že najviac zamest-
nancov bolo exponovaných hlukom (72,9 
percenta), fyzickou záťažou 12,5 percen-
ta, prachom 5 percent, tepelnou záťažou 
4,2 percenta, infračerveným žiarením 2,4 
percenta a vibráciou 3 percentá. 
Jednou škodlivinou bolo exponovaných 
1017 zamestnancov (z toho 179 žien), 
dvomi 323 (57) a tromi 90.

V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania boli aj v prvom polroku 
zabezpečované, v spolupráci s oddelením ekonomiky personálneho úseku, 
rekondičné pobyty pre vybraný okruh zamestnancov.  Uskutočňované boli 
po prvý raz v rekreačnom zariadení akciovej spoločnosti Tále. Z celko-
vého počtu zamestnancov splnilo v tomto roku kritériá sedemdesiatštyri 
zamestnancov z tridsiatich troch profesií. V prvom polroku sa rekondičných 
pobytov zúčastnilo štrnásť zamestnancov. 

Rekondičné pobyty

Pracovná úrazovosť

Pracovná úrazovosť za I. polrok 2009

- pohyb, vrátane pohybu na palube 
dopravného prostriedku (50 per-
centný podiel),
- údržba, oprava, ladenie, nastave-
nie, príprava, inštalácia a montáž 
(33,33 percentný podiel).  
   Pri špecifikácii pracovných činnos-
tí najčastejšie dochádzalo k úrazom 
pri chôdzi, behu, stúpaní a klesaní 
(50 percent) a pri manuálnej práci 
s ručnými nástrojmi (33,33 per-
centa).
   Päťdesiatpercentným materiá-
lovým činiteľom boli komponenty 
strojov a dopravných prostried-
kov, ako aj montážny spojovací 
materiál.

Odškodnenie, regresy

Rizikové práce  
Choroby z povolania

(Dokončenie v budúcom čísle novín)

Rekondičné pobyty sa konali v hoteli 
Stupka na Táľoch.



BARAN 21.3.-20.4.
Vytúžená dovolenka vám 
prinesie kopec zábavy a no-
vých príležitostí. Vezmite 
osud do svojich rúk a nebráňte sa 
novým výzvam. Ak ste však už zada-
ný, vašou výzvou bude vniesť niečo 
nové do možno trochu stereotypného 
života. 
BÝK 21.4.-20.5.
Máte radosť z detí a rodi-
ny, ale niekedy nadobú-
date pocit, že vám ešte niečo k šťastiu 
chýba. Neviete čo, ale pravdepodobne 
objavíte v sebe nové záujmy smerujú-
ce k rozvoju vašej zručnosti a veľmi 
vás to chytí.
BLÍŽENCI 21.5.-21.6.
Od narodenia ste neposed-
ný a stále niečo potrebujete 
robiť. Nebude tomu inak ani 
v nasledujúcich dňoch. Oddychovanie 
pri vode, to nie je váš štýl. Aj tu si 
nájdete činnosť, ktorá vás nenechá 
v kľude ani na chvíľočku.
RAK 22.6.-22.7.
Doľahla na vás pochmúr-
na nálada a špekulujete 
celé dni, ako sa dostať z nepríjemnej 
situácie, do ktorej ste sa dostali ani 
nie tak vlastnou vinou. Nechajte veci 
plynúť, všetko vyrieši čas a bude to vo 
váš prospech.
LEV 23.7.-23.8.
S dovolenkou ste vôbec 
nepočítali, no určite ne-
obanujete, že ste sa rozhodli od-
cestovať na poslednú chvíľu. Pobyt 
pri vode vás nabije novou energiou 
a budete sa nasledujúce mesiace cítiť 
ako znovuzrodení.
PANNA 24.8.-23.9.
Aj vy túžite po troške od-
dychu, ale momentálne 
ani nie tak pri vode ako niekde v ti-
chom prostredí, trebárs na chalupe. 
Budete zbierať lesné plody a užijete si 
trochu aj spoločenskej zábavy, hlavne 
po večeroch.
VÁHY 24.9.-23.10.
Každý má svoje predstavy 
o oddychu. Vašou prioritou 
je rodina a preto sa vám 
naplní túžba prežiť s celou veľkou 
rodinou chvíle, ktoré vás nabijú novou 
energiou. Nezabudnite však pri tom aj 
na seba a venujte si aspoň jeden deň .
ŠKORPIÓN 24.10.-22.11.
S l n k o ,  v o d a ,  t e p l ý 
vzduch..., to je to čo potre-
bujete, hoci po tom zďaleka netúžite. 
Ak máte pocit, že dovolenka je pre vás 
trestom, tento raz sa vám potvrdí, že 
to tak nie je. Užijete si príjemné chvíle 
a vrátite sa plný elánu.
STRELEC 23.11.-21.12.
Aj vaše starosti už pominú 
a všetko sa na radosť ob-
ráti. Budete sršať veselosťou a chuťou 
do života. Nesmiete však zabudnúť 
na kompromis. Niekedy treba ustúpiť 
a potom to bude všetko výborné.
KOZOROŽEC 22.12.-20.1.
Vaše zdravotné ťažkosti 
čoskoro pominú a už sa 
budete len usmievať. Nesmiete však 
podceniť životosprávu, ktorou si udr-
žíte relatívne dobrý zdravotný stav. 
Mnohým bude v tomto období priať 
šťastie aj v lotérii.
VODNÁR 21.1.-20.2.
Hoc i  vám opt im izmus 
nechýba, zbavte sa zlej 
nálady a myslite trochu pozitívnejšie. 
Pre niekoho je šťastím, že ráno vstane 
a uzrie slnko. Aj vy sa naučte radovať 
z maličkostí a hneď sa vám bude 
ľahšie žiť.
RYBY 21.2.-20.3.
Budete sa cítiť skutočne 
ako ryba vo vode. Tento 
pocit vyvolá u vás nádher-
ný víkend, ktorý prežijete čo nevidieť 
a bude všetko len a len podľa vašich 
predstáv. Tak do toho, hor sa za 
šťastím.
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 Jedálny lístok 3. – 9. august2009  Jedálny lístok 10. – 16.august 2009

Pondelok
Polievka: zemiaková kyslá s hubami, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zemiaky, šalát
Kuracie prsia s mandarínkami, slov. ryža, šalát

Klužská kapusta
Svieži letný šalát, pečivo

Bravčové mäso na kari korení so zeleninou
Škvarkové pagáče

Utorok
Polievka: gulášová, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát

Restovaná hyd. pečeň, hrášková ryža, cvikla
Uhorkový šalát so salámou, pečivo

Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina
Lievance s džemom

Streda
Polievka: kuracia s faz. a kukuricou, pečivo

Bravčový perkelt, cestovina
Parížske vypr. kur. stehno, zem. kaša, šalát

Kovbojské bravčové mäso, ryža, šalát
Syrové tajomstvo, pečivo

Zapek. zemiaky s karfiolom a tofu, kečup
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Štvrtok
Polievka: goralská, pečivo

Kuracie soté na hubách, ryža, šalát
Sedliacka brav. pečienka, čer. kapusta, knedľa

Cestoviny s riccoto - špenátovou omáčkou
Fazuľový šalát so salámou, pečivo

Kuracie stehno na záhradnícky spôsob
Višňové halušky s orechmi

Piatok
Polievka: fazuľková kyslá, pečivo

Arabské kuracie prsia, zemiaky, šalát
Hovädzie mäso na korení, tarhoňa, šalát

Brav. rebierko s brusnicami a hruškou, ryža
Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Plnené rožky tvarohové, kakao

Sobota
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo

Pečené kuracie stehno, ryža, šalát
Nedeľa

Polievka: šošovicová so zeleninou, pečivo
Prírodný bravčový rezeň, zemiaky, uhorka

   Zdravý človek môže jedlé huby 
konzumovať bez obáv, ale v prime-
ranom množstve, deťom do troch 
rokov nie sú odporúčané. Čo je pri-
merané množstvo? Ťažko povedať. 
Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) však odporúča zjesť najviac 
štvrť kila čerstvých húb týždenne 
(po tepelnej úprave).
   Za určitých okolností môže mať 

Hubárska sezóna neodmysliteľnou súčasťou leta
Vhodné aj pre udržanie línie

   Zhruba pred sto rokmi český mykológ Jan Bezděk napísal, že huby sú mäsom chudobných. Hoci 
pripomínajú chuť mäsa, výživovou hodnotou ho nahradiť nemôžu. Pripomínajú zvláštny druh zeleniny 
s vysokým podielom vlákniny. Nožičky s krásnymi klobúčikmi obsahujú celý rad cenných látok, ako sú 
minerály, aminokyseliny, niektoré vitamíny. Okrem toho aj bielkoviny, cukry a tuky. Nízky obsah cukrov 
a tukov dáva hubám vlastnosti nízkokalorickej potraviny. Dva kilogramy tejto plodiny obsahujú toľko 
kalórií ako sto gramov šunky. Huby sú teda dobrou potravinou pre ľudí, ktorí si musia strážiť hmotnosť, 
ale nesmú byť pripravované so smotanovou alebo inou omáčkou s vysokým obsahom tuku. V mnohých 
hubách sa dokázali aj farmakologicky účinné látky, najmä podporujúce imunitu. Čoraz častejšie sa 
stretáme s informáciami, že najmä huby východnej Ázie patria medzi blahodarne pôsobiace na náš or-
ganizmus. Na Ďalekom východe sú huby už od staroveku neodmysliteľnou súčasťou tradičnej medicíny 
a rozvinuté je aj ich umelé pestovanie. O niektorých našich hubách kolujú správy, že spĺňajú rovnaké 
účinky ako tie dovezené z východu. Stretáme sa s nimi najmä v ľudovom liečiteľstve. 

človek výrazné ťažkosti, ktoré sa 
podobajú otrave jedom, aj po zje-
dení jedlých húb. Stáva sa to, ak sú 
plody počas zbierania alebo po ňom 
nesprávne skladované (napríklad 
v igelite) a „zaparia“ sa. 
   V tomto stave v nich dochádza 
k prudkému nárastu, zmnoženiu 
patogénnych mikróbov, ktoré majú 
mimoriadne nepriaznivý vplyv na 

tráviaci trakt. Zaparené huby treba 
vyhodiť. Nepomôže a nevylepší ich 
žiadna kuchynská úprava. 
V súčasnosti je módou používať 
surové jedlé huby aj ako prímes 
do šalátov. Pre chitín, z ktorého 
sú zložené ich bunečné steny, je 
trávenie húb v surovom stave veľmi 
problematické a môže spôsobiť 
závažné črevné problémy spojené 
s bolesťami. 
   Jedlé huby zároveň produkujú 
obrovské množstvo výtrusov, ktoré 

pôsobia ako alergény a dokážu 
byť pôvodcami záchvatových dý-
chacích ťažkostí. U niektorých ľudí 
tieto problémy pripomínajú klasickú 
sennú nádchu, niekedy sa dostaví 
astmatický záchvat vyžadujúci 
lekársku pomoc. 
   Huby určite nezbierame, keď sú 
evidentne staré a majú klobúči-
ky napadnuté hmyzom. Vtedy sa 
v nich totiž tvoria jedovaté látky 
podobné toxínom v pokazenom 
mäse. Konzumáciou takýchto húb 
riskujeme ťažkú otravu, ktorá môže 
zanechať trvalé následky. Hnojník 
atramentový v kombinácii s alkoho-
lom pôsobí jedovato! Pozor, môžu aj škodiť

Pondelok
Polievka: pohronská, pečivo

Kuracie stehno na smotane s hlivami, knedľa
Záhradnícke bravčové stehno, tarhoňa, šalát

Rizoto z bravčového mäsa, uhorka
Šalát kapustový s hroznom a jablkami, pečivo

Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka
Zemiak. knedličky jahodové so strúhankou

Utorok
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo

Domáca zabíjačka, zem., cvikla s chrenom
Milánska hovädzia pečienka, cestovina

Kur. prsia s jab. omáčkou, hroz. ryža, mrk. šalát
Grécky šalát, pečivo

Zapekaný bravčový rezeň so syrom, obloha
Šúľance s makom

Streda
Polievka: brokolic. s fazuľou, pečivo

Kur. rezeň na hrášku so šampiň., ryža, šalát
Bravčové stehno na smotane, knedľa

Zem. knedličky s údeneným mäsom, kapusta
Parížsky šalát, pečivo

Zem. haruľa s olivami, paradajková omáčka
Šišky s džemom

Štvrtok
Polievka: držková, pečivo

Bravčové mäso na rasci, slov. ryža, šalát
Ovčiarsky vypráž. morčací rezeň, zem. kaša, šalát

Pizza diabolská
Srbský šalát, pečivo

Zapek. graham. cestov. s karfiolom a tofu, šalát
Hanácke koláče, kakao

Piatok
Polievka: prešporská, pečivo

Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa
Portugalská hovädzia roštenka, ryža, šalát

Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Dusené bravčové mäso s kelom
Muffiny s čokoládou, kakao

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, pečivo

Bravčový tokáň, zemiaky, šalát
Nedeľa

Polievka: sedliacka, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Pokiaľ chceme s úspechom a 
zdravím využívať huby na prípra-
vu pokrmov, nesmieme zabud-
núť na tieto pravidlá: 
*používame čerstvé a zdravé plod-
nice (vyhýbame sa prestarnutým, 
zmäknutým alebo splesniveným), 
* v chladničke môžeme uchovať 
huby celé alebo prekrojené maxi-
málne týždeň, rozkrájané len do 
druhého dňa, 
*hubový pokrm z jedlých húb, pokiaľ 
bol uložený v chlade, môžeme bez 
obáv zohriať, lepšie je však konzu-
movať ho za čerstva, 
*huby vždy dostatočne dlho tepelne 
upravujeme a krájame radšej na 
menšie kúsky, jesť ich v surovom 
stave sa neodporúča, hoci to niekto-
ré recepty na šaláty predpisujú, 
*hubové pokrmy patria k ťažšie 
stráviteľným, preto sa neodporúča 
jesť ich v nadmernom množstve a 
večer, športovcom pred výkonom. 
Mnoho vajíčok a tuku (napríklad v 
hubovej praženici) neprispieva k ich 
stráviteľnosti, 
*huby by nemali jesť deti mladšie 
ako tri roky a ľudia, ktorí majú ťaž-
kosti s obličkami, pečeňou, žlční-
kom alebo žalúdkom, 
*sušené huby by sa mali používať 
iba ako dochucovadlo, nemali by 
byť „ťažiskovou“ zložkou jedla,
*pri sušených hubách si však musia 
dávať veľký pozor alergici. Hoci 
samotné ešte nemusia pôsobiť ako 
alergén, pri ich sušení sa z plodníc 
uvoľňujú aromatické látky, ktoré 
môžu vyvolať zhoršovanie dýcha-
cích ťažkostí, najmä u astmatikov na 
alergickom podklade. Ako alergén 
môžu pôsobiť spóry plesní, ktoré 
sa často nachádzajú i na povrchu 
čerstvých plodníc, 
*medzi najzdravšie huby patrí hliva 
ustricová, ktorá je dostupná po celý 
rok a veľmi kladne ovplyvňuje hla-
dinu krvných tukov a cholesterolu, 
čo je zaujímavé pre všetky vekové 
kategórie. 

(Spracované z podkladov 
Internetu)



Ďakujeme

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a bývalým spo-
lupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným 
manželom a otcom

Elemírom KOLLÁROM z Brusna.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Žele-
ziarní Podbrezová.

Smútiaca rodina
...

„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel 
a navždy ostane v ich spomienkach.“
Ďakujeme všetkým príbuzným známym a bývalým spo-
lupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným

Ivanom KOŠÍKOM z Brezna.
Smútiaca rodina

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,  známym 
a spolupracovníkom  zo ŽP Informatika, s.r.o. a ŽP a.s. 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa pokúsili 
zmierniť náš hlboký žiaľ nad stratou milovanej dcéry,  
mamy a sestry

Anny NIŠČÁKOVEJ z Brezna.
Mama, dcéra Veronika,

syn Michal, sestra a brat s rodinami
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovní-
kom, priateľom, susedom a ostatným, ktorí sa zúčastnili 
poslednej rozlúčky s našim drahým otcom, starým a 
prastarým otcom a priateľom

Karolom HAVAŠOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

„Čas plynie a rana bolí, ani čas ju nezahojí. Keď nad 
ránom slnko vyjsť malo, tvoje srdce náhle zastalo. Už 
ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, ty si spíš svoj večný 
sen. Neprebudíme ťa ani najkrajším slovom, tak ti dáme 
na hrob kytičku a povieme: Otec náš drahý, zbohom!“
Dňa 30. júla uplynie štrnásť rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Pavol GIERTL z Brezna.
Spomínajú manželka, synovia Pavol , Peter, dcéra Zuzana s rodinami 

a ostatná rodina
... 

„Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 19. júla uplynuli tri roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil manžel, otec a starý otec

Imrich KOVÁČ z Podbrezovej. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami
...

Dňa 8. augusta uplynie sedem rokov odvtedy, čo nás na-
vždy opustila naša drahá manželka, mama a stará mama

Helena HONKOVÁ z Podbrezovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina  
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Inzertná 
služba

Ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, generálnemu riaditeľovi ŽP a.s., za 
neoceniteľnú pomoc pri vybavovaní formalít nevyhnutných k uskutoč-
neniu operácie nášho syna Erika.

rodina Kohanová
***

Ďakujem vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za možnosť vypracovať ba-
kalársku prácu vo vašej firme. Zároveň ďakujem za neoceniteľnú pomoc 
a spoluprácu Ing. Miroslavovi Vojtasovi, Ing. Adriánovi Vrbovskému, Ing. 
Slavomírovi Krbylovi a za ústretovosť  Mgr. Petrovi Sujovi.

Andrej Podhajský
***

Ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, generálnemu riaditeľovi a vrcho-
lovému vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za umožnenie a realizáciu 
nášho štúdia na Hutníckej fakulte TU Košice, s využitím priestorov 
SSOŠH v Lopeji.
Ďakujeme aj našim konzultantom za cenné rady a skúsenosti pri vypra-
covaní našich bakalárskych prác.

absolventi externého bakalárskeho štúdia TU v Košiciach.

Výlučne ženské je tento rok obsa-
denie medzinárodného keramic-
kého sympózia v závode Žiaromat 
v Kalinove. Rozmerné artefakty zo 
šamotu, ale aj menšie umelecké 
diela tu už niekoľko dní vytvára šes-
tica výtvarníčok. Eva Masaryková, 
Jarmila Mitríková, Lucia Fabiánová 
– Strassnerová, Viera Igricová a An-
drea Čepiššáková sú zo Slovenska, 
Markéta Nováka pochádza z Českej 
republiky. „To, čo umelkyne zjed-
nocuje je, že všetky sú žiačkami 
významnej slovenskej výtvarníčky 
Ivice Vydrovej – Langerovej, ktorá 
sympózium v Kalinove niekoľkokrát 

sama absolvovala,“ povedala Iveta 
Kaczarová, riaditeľka Novohradské-
ho múzea a galérie (NMG) v Lučenci, 
ktoré projekt zastrešuje. 
   Keramické sympózium v Kalinove 
je výnimočné najmä pre neateliérové 
továrenské podmienky, využívanie 
žiaruvzdorného materiálu šamotu 
a pre možnosť vypaľovania diel vo 
veľkokapacitnej, viac ako storočnej 
peci. Riaditeľka NMG v tejto súvis-
losti ocenila dlhoročnú spoluprácu 
so závodom Žiaromat, ktorú ne-
prerušila ani súčasná hospodárska 
kríza. Sympózium je jediné svojho 
druhu na Slovensku. Zamerané je 

najmä na veľkorozmerné monumenty 
z páleného šamotu. Od založenia tra-
dície keramických sympózií vyrobili 
umelci z niekoľkých krajín sveta už 
stovky umeleckých diel. Časť z nich 
sa nachádza v archíve NMG, kde je 
súčasne najväčšia zbierka umelec-
kej keramiky na Slovensku. Podľa 
tradície totiž každý zúčastnený autor 
obohatí unikátnu zbierku súčasnej 
keramiky minimálne jedným svojim 
dielom. Výsledky súčasného, 21. roč-
níka sympózia sprístupnia verejnosti 
6. augusta 2009 na vernisáži v NMG 
v Lučenci.

(TASR)

Jazdy mimoriadnych parných lokomotív pre verejnosť 
zorganizovali Železnice Slovenskej republiky v spolupráci 
s Klubom historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen 
v dvoch termínoch:
- 31. júla na trase Banská Bystrica (odchod o 11,15 hod.) – 
Brezno (odchod z Podbrezovej 12,43 hod.,  s príchodom 
do Brezna o 12,56 hod.). Cena cestovných lístkov z Banskej 
Bystrice do Brezna: pre mládež do 10 rokov a čistých jednot-
károv je vstup zadarmo, od 10 - 18 rokov zaplatia 2 € a dospelí 
4 €,  
- 1. augusta na trase Červená Skala (odchod o 13. hod.) – 
Dobšinská ľadová jaskyňa (príchod o 14,01 hod.) a späť 
(odchod o 15,53 hod. s príchodom do Červenej Skaly 
o 16,37 hod.). Voľný vstup majú deti do 10 rokov a študenti 
s čistými jednotkami v školskom roku 2008/2009, od 10 – 18 
rokov zaplatia za jednosmerný lístok 1,5 € a za spiatočný 2 €, 

Predám 3 - izbový byt na Mazorníkove 
v Brezne, čiastočne prerobený, s bal-
kónom + dve pivnice. Cena dohodou. 
Kontakt: 0908 514 224.

***
Predám 3- izbový byt v Podbrezovej. 
Tel. 0911 606 015.

Žrebovali sme
Výrok  Cicera „Veľkí muži vždy šet-
rili časom“, sa ukrýval v tajničke 13. 
čísla novín Podbrezovan. Výhercom 
sa stal náš bývalý zamestnanec 
Ľubomír Čellár z Brezna. Získava 
cenu riaditeľa ŽP Gastroservis, 
s.r.o., Jozefa Krellu, ktorú si môže 
prevziať v redakcii novín.

PARNÝM VLAKOM 
HOREHRONÍM

Na keramickom sympóziu tvoria tento rok výlučne ženy
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Výrok Montagneho je ukrytý v dnešnej krížovke: „Čas vylieči rany, ktoré T1 – T3“. Tajničku zasielajte do 
redakcie do 7. augusta.



Z bežeckých 
tratí

   Desaťkilometrový 
cestný beh v Prievi-
dzi absolvovalo 18. 

júla štyridsať bežcov, medzi ktorý-
mi dosiahol Pavol Faško víťazstvo 
vo svojej kategórii a v celkovom 
hodnotení bol štvrtý.
   Na druhý deň ho čakal štart v 
prvom ročníku cestného behu 
„Beh na Branisko“. V konkurencii 
osemdesiatich pretekárov zvládol 
trať dlhú trinásť kilometrov ako ví-
ťaz kategórie nad 40 rokov a v cel-
kovom hodnotení skončil šiesty.
   Vo Veľkom Krtíši sa 25. júla 
uskutočnil Cestný beh Sklabinej, 
kde zo šesťdesiatich pretekárov 
bol v celkovom hodnotení piaty 
a vo svojej kategórii prvý. 

(vk)

Majstrovský titul 
pre Natáliu Šimorovú

Vo Vinohradoch nad Váhom sa 19. júla usku-
točnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v horskej cyklistike, 
kategórie XCO. Na náročnej a rýchlej trati  sa členom Cyklis-
tického oddielu ŽP Šport, a.s., darilo. V juniorskej kategórii 
si Natália Šimorová vybojovala titul  majsterky SR, Matej 
Medveď bol druhý. V kategórii starších žiakov bol 2. Michal 
Donoval, 3. Šimon Vozár, 10. Ivan Schwarzbacher. Smolu mala 
Tereza Medveďová, ktorá jazdila na medailovej pozícii, ale pre 
technickú poruchu musela s pretekov odstúpiť.

...
V nedeľu, 26. júla 2009 pokračoval Slovenský pohár v horskej 
cyklistike kategórie XCO štvrtým kolom v Pravenci. Podbre-
zovskí cyklisti opäť bodovali. V juniorskej kategórii medzi 
chlapcami zvíťazil Matej Medveď a medzi dievčatami Natália 
Šimorová. V kadetoch Ondrej Glajza skončil šiesty. Starší 
žiaci, Šimon Vozár a Ivan Schwarzbacher, pre defekt preteky 
nedokončili, Michal Donoval bol štvrtý. Tereza Medveďová 
zvíťazila medzi staršími žiačkami. Mladší žiak Pavol Kvietok 
bol piaty a Pavol Roháč ôsmy. V kategórii mini Matej Perichta 
obsadil siedme miesto.

Peter Medveď

 Futbalisti podbrezovského áčka vstú-
pili do prvoligovej sezóny 2009/2010 
víťazne. V prvom kole zdolali doma  
nováčika súťaže z Litpovského Miku-
láša najtesnejším rozdielom 1:0, keď 
jediný gól zaznamenal v 73. minúte 
Michal Gottwald.
   Druhý domáci zápas - súboj Pod-
brezovej so Zlatými Moravcami patril 
k šlágrom kola, na ktorý oba tímy na-
stupovali v odlišnom rozpoložení. Ex 
corgoňligista prišiel povzbudený pred-
chádzajúcim víťazstvom nad Tren-
čínom, kým domáci v minulom kole 
prehrali v Dolnom Kubíne a zákonite 
sa pred svojimi priaznivcami chceli 
rehabilitovať dobrým výkonom. Oba 
celky v minulej sezóne hrali v odlišnej 
súťaži, dvakrát sa stretli iba v príprav-
ných zápasoch. Tréner ViOn-u Štefan 
Horný však už proti Podbrezovej čosi 
odohral a železiarov pozná veľmi dob-
re. „Je tam fantastická, skúsená os 
Hanák, Gajdošík, Svintek, Gottwalda, 
hrali všetci so srdcom a to rozhodlo,“ 

vravel po prehre svojho tímu tréner 
Horný a posťažoval si na haprujúcu 
defenzívu. „Dostávame góly ako cez 
kopirák.  Založenie útoku Hanákom, 
stopér prehrá súboj, Tirer si zbehne 
a dá gól...“
   Presne tak sa zrodil rozhodujúci 
moment sobotňajšieho súboja v 32. 
minúte. Gólu nezabránila ani trojica 
hráčov ViOn-u. Po dlhom výkope 
brankára Hanáka v hlavičkovom sú-
boji neuspel vo vzduchu Peter Farkaš. 
Lopta sa dostala k Tirerovi , ktorého 
Pavol Majerník neustrážil a brankár 
Patrik Brezina bol na gólovú strelu 
z hranice šestnástky prikrátky.
   Zaujímavosťou súboja bol návrat 
útočníka Róberta Tomka do Podbre-
zovej. Bývalý kanonier železiarov 
prvýkrát zavítal na Horehronie už 
v drese Zlatých Moraviec. Zazna-
menal dva pokusy, jeden išiel vedľa 

brány a s druhým si brankár Hanák 
poradil. „Myslím si, že Podbrezová 
vyhrala zaslúžene. Mala viac šancí, 
my sme mali len dve strely, z nich 
jednu Jožo Hanák v podstate chytil. 
V druhom polčase to bolo z našej 
strany lepšie, ale aspoň na remízu 
ani to nestačilo,“ povedal po zápase 
R. Tomko. Ten sa na šláger kola tešil, 
v známom prostredí mal špeciálnu 
motiváciu. O zápase povedal, že sa 
mohol divákom páčiť. „Nikto neprišiel 
betónovať, mužstvá hrali otvorený 
futbal. Šancí bolo dostatok, tak divák 
určite odchádzal spokojný.“
   Spokojnosť vládla po zápase aj v do-
mácej kabíne. „Museli sme vyhrať tak 
či tak. Cez týždeň tu boli všelijaké reči, 
aj v médiách, že to tu stagnuje, sme 
radi, že sa nám to podarilo a potvrdili 
sme to aj hrou. Mali sme oveľa viac 
šancí ako Zlaté Moravce, myslím si, že 

sme vyhrali zaslúžene,“ skonštatoval 
brankár železiarov Jozef Hanák.
   V mikrosúboji s bývalým spolu-
hráčom a obávaným kanonierom 
Róbertom Tomkom mal navrch pod-
brezovský brankár. „Hostia mali 
v prvom aj druhom polčase nejaké 
pokusy, ale bol som v strehu. Ak som 
dobre rátal, tak Robo mal iba jeden 
pokus, prečítal som ho a chytil som 
to,“ nerobil z toho veľkú vedu Hanák. 
Tomka pozná veľmi dobre, ale to 
platí aj naopak, takže vo vzájomnom 
súboji boli na tom rovnako. „Akú 
výhodu mám proti nemu ja, takú 
istú má on proti mne. Vie, aké mám 
slabiny a silné stránky, to isté viem 
ja o ňom. Nebudem prezrádzať pre 
iných brankárov, ale čo mi hovoril, 
viem, ako zakončuje, keď ide na 
brankára a to som v podstate aj pre-
čítal,“ zavrel podbrezovský gól man, 
ktorý si v druhom domácom zápase 
udržal druhý raz čisté konto.

Michal Vall 
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Realizačný tím FO ŽP Šport:
prezident  Július Kriváň, vi-
ceprezidenti  Marián Kurčík, 
Vladimír Soták ml., manažér 
Vladimír Vaník, tajomník Ma-
rian Lauer, tréner Raffaele 
Quaranta, asistenti Ján Ro-
háč, Branislav Benko, vedúci 
mužstva Dušan Uhrík, lekár 
Jozef Ďuriš.

1. ligový 
hráčsky káder

brankári:
Jozef HANÁK (1), Eduard  IH-
RADSKÝ (30),

obrancovia:
Róbert KĽUČIAR (2),  Jaroslav 
KOSTELNÝ (3), Marek HLINKA 
(4), Milan HARVILKO (5), Ján 
GAJDOŠÍK (16), Ján NOSKO 
(20),

stredopoliari:
Roman CHOMISTEK (6), Martin 
SVINTEK (7), Jozef TIRER (9), 
10 Radovan KULIK (10), Martin 
KARÁSEK (11), Lukáš KOŽIČKA 
(14), Lukáš BETKA (18),

útočníci:
Pavol PIATKA (10), Lukáš LAK-
SÍK (12), Michal GOTTWALD 
(13), Hector TUBONEMI (15),  
Ján KOSTÚRIK (17), Martin 
SEDLIAK (21), Juraj PANČÍK 
(22).

� odišl i :   do Dukly Banská 
Bystrica: Savič, M. Turňa, Pich, 
Snitka, do Dubnice – ukončenie 
hosťovania: Šulek, Kiška, do 
Žiliny – ukončenie hosťovania:  
Bartoš, do „B“ mužstva ŽP: Lau-
ko, hľadajú si angažmán: Konček, 
Ševčík. 
� prišli:  z Dubnice na hosťova-
nie: Harvilko, Tubonemi, z Dukly 
Banská Bystrica na hosťovanie: 
Laksík, Kulik, Kľučiar, z Lučenca: 
Karásek, z Čierneho Balogu: Bet-
ka, zo Sezimova Ústí nad Labem: 
Sedliak.

I. ligové A - mužstvo FO ŽP, zľava - horný rad: Martin Karásek, Radovan Kulík, Róbert Kľúčiar, Roman Chomistek, Martin Svintek, Juraj Pančík, Milan 
Harvilko, Ján Kostúrik, stredný rad: Jozef Hanák, Pavel Purdek - fyzioterapeut, Ján Nosko, Marek Hlinka, Lukáš Kožička, Jaroslav Kostelný, Lukáš Laksík, 
Hector Tubonemi, Michal Gottwald, Jozef Tirer, Ján Gajdošík, Jozef Chovanec - masér, Eduard Ihradský, dolný rad: Marián Lauer - sekretár FO, Vladimír 
Vaník - manažér FO, Ján Roháč - asistent trénera, Ing. Július Kriváň - prezident FO, Raffaele Quaranta - tréner, Ing. Vladimír Soták ml. - viceprezident FO, 
Branislav Benko - asistent trénera.          Foto: A. Nociarová

ŽP – Zlaté Moravce 1:0

Dorastenci v príprave na novú sezónu
   Prípravu na novú sezónu odštartovali prvo-
ligoví starší a mladší dorastenci FO ŽP Šport. 
Oproti minulej sezóne došlo v realizačných 
tímoch k zmenám. Hlavným kormidelníkom 
v tíme starších dorastencov ostal Ivan Du-
bíny, jeho novým asistentom je Ján Hroš, 
ktorý v uplynulej sezóne priviedol k postupu 
do II. ligy podbrezovskú osemnástku. Mladší 
dorast vedie nová trénerska dvojica Jozef 
Prečuch a Peter Medveď. Dvanásteho júla 
absolvovali naše dorastenecké výbery úvod-
né herné previerky v súbojoch s Prievidzou. 
Starší dorastenci remizovali 1:1 (gól Deme-
ter), mladší dorast zvíťazil rozdielom piatich 
gólov (Tešlár 3, Ferenčák, Cibuľa, Vozár). 
V príprave na novú sezónu, ktorú odštartujú 
8. augusta, odohrali aj ďalšie zápasy:
 MŠK Turany (III. liga dospelých) – ŽP 

Šport starší dorast U 19  1:2 (1:1)
  Na pôde nováčika tretej ligy v Turanoch sa 
podbrezovskí mladíci ukázali v dobrom svet-
le. „Zahrali sme vynikajúco, v prvom polčase 

viaceré naše akcie domáci diváci ocenili 
potleskom. V druhom polčase tempo hry 
trochu upadlo, ale zápas sme mali plne pod 
kontrolou. Domáci za prehru len o jeden gól 
môžu ďakovať svojmu vynikajúcemu bran-
károvi. Prvýkrát som bol s našim výkonom 
takmer na sto percent spokojný,“ povedal 
tréner podbrezovskej devätnástky MUDr. 
Ivan Dubíny.
 MFK Ružomberok – ŽP Šport starší 

dorast U 18 2:1 (1:0)
   „Hrali sme dobre, boli sme futbalovejší. 
Domácim sme boli viac ako vyrovnaným 
súperom, inkasovali sme však lacné góly,“ 
skonštatoval kormidelník podbrezovskej 
osemnástky Vladislav Koštial.
Podobne sa vyvíjal súboj mladších doras-
tencov, v ktorom sa domáci prezentovali 
ako efektívnejší celok. Hostia hrali v druhom 
polčase lepšie, ale nedokázali premeniť ani 
jednu príležitosť. 

(MV)


