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železiarov

Zvykli ste si na
európsku menu?

Navštívili sme
Žiaromat Kalinovo

Pohár generálneho 
riaditeľa

Zvyknite si na
zálohovanie dát

Aktuálne
zo športu

Do 30. júna môžete vymieňať slovenské mince v hociktorej banke – čítajte na 2. strane

   Slávnostný akt preberania maturitných vysvedčení a prijatia 
do rodiny železiarov, ktorý sa už tretíkrát v novodobej histórii or-
ganizovanej výučby Železiarní Podbrezová uskutočnil 28. mája 
2009 v dome kultúry, vyvolal v štyridsiatich troch tohtoročných 
úspešných absolventoch štúdia v Súkromnej strednej odbornej 
škole hutníckej Železiarní Podbrezová nesporne dojmy, na kto-
ré sa nikdy nezabúda. Dôstojnú atmosféru umocnila prítomnosť 
predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády a minis-
tra školstva SR Jána Mikolaja.
    V úvode zablahoželal absolventom Ing. Vladimír Soták, pred-
seda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP. Vyjadril presved-
čenie, že sú dobre pripravení do praxe, za čo si zaslúžia poďa-
kovanie aj pedagógovia. Predseda predstavenstva vyzval ab-
solventov, aby čo najskôr nastúpili do práce, tí, ktorí chcú ďalej 
študovať, majú však dvere pre zvyšovanie kvalifikácie otvorené. 
Predseda vlády Robert Fico vysoko ocenil systematický prístup 
Železiarní Podbrezová k vzdelávaniu a vytváraniu podmienok, 
ktoré sa firme raz určite stonásobne vrátia v podobe kvalifiko-
vaných ľudí a ich vernosti firme. Zároveň si zaželal, aby Sloven-
sko malo viac takých firiem, ktoré prijímajú absolventov do svo-
jich radov. Riaditeľka školy Ing. Anna Pavlusová zhodnotila štyri 
roky štúdia úspešných absolventov a konštatovala, že verí, že si 
zo školy odnášajú do života pevné odhodlanie naplniť svoj život 
zodpovednosťou za seba i za tých, ktorí budú s nimi zdieľať v bu-
dúcnosti dobré i zlé. Opäť poďakovala Ing. Vladimírovi Sotákovi 

Robert  Fico si zaželal, aby firiem, ktoré prijímajú absolventov do svojich radov, pribúdalo

Garancia zamestnania už od prvého ročníka

Slávnostný nástup úspešných absolventov.                                                                                                                                                                                                                        F: A. Nociarová)

Ing. Ľ. Schwarzbacher, člen predstavenstva a technický riaditeľ pasuje absolventov do železiarskej rodiny. (Pokrač. na str. 4)



   - Podľa par. 152 Zákonní-
ka práce v platnom znení, je 
zamestnávateľ povinný za-
bezpečovať zamestnancom vo 
všetkých zmenách stravova-
nie zodpovedajúce zásadám 
správnej výživy priamo na pra-
coviskách alebo v ich blízkos-
ti, a to najmä podávaním jed-
ného teplého jedla vrátane ná-
poja, pričom za pracovnú zme-
nu sa na účely poskytnutia stra-
vy považuje výkon práce dlh-
ší ako štyri hodiny (štyri a pol 
a viac hodín).

Na aký počet dotovaných je-
dál (za cenu jedného eura) má 
zamestnanec nárok?
   - Každý zamestnanec má ná-
rok na stravu za dotovanú cenu 
výlučne v závislosti od počtu od-
pracovaných  zmien.

Ak pracujem v jedenásť a pol 
hodinových pracovných zme-
nách, mám nárok na dve jedlá  
za  dotovanú cenu?

   - V prípade, že pracovná zme-
na trvá viac ako jedenásť ho-
dín, môže zamestnávateľ po-
skytnúť ďalšie teplé hlavné je-
dlo . To znamená, že zo záko-
na vám nárok priamo nevyplý-
va, ale je na zamestnávateľo-
vi, ako sa rozhodne. V našich 
podmienkach majú zamest-

nanci pracujúci v jedenásť a pol 
hodinovom pracovnom režime 
možnosť odobrať si ďalšie teplé 
hlavné jedlo za dotovanú cenu.

Ako bude posúdený môj ná-
rok na stravné, ak v priebehu 
pracovnej zmeny  navštívim 
lekára?
   -  Návšteva lekára sa pre úče-
ly poskytnutia stravného nepo-
važuje za odpracovanú zme-
nu. Ak ste  však vykonávali  prá-

cu v rámci celej pracovnej zme-
ny v súhrne  štyri a pol hodi-
ny a viac, vzniká vám nárok na 
stravné. 

 Ak pracujem nadčas, mám aj 
za túto zmenu, resp. jej časť, 
nárok na stravu?
    - V prípade, že zamestnanec 
pracuje nadčas a výkon nadča-
sovej práce  trvá  štyri hodiny a 
viac , vzniká mu nárok na ďalšie 
teplé hlavné jedlo.

Ak som na služobnej ceste, 
mám nárok na stravné?
   -  Pokiaľ ste na pracovnej ces-
te počas celej pracovnej zme-
ny, nárok na poskytnutie stra-
vy  vám nevzniká, pretože vaše 
nároky na stravné sú kryté Zá-
konom o cestovných náhradách. 
Ak pracovná cesta netrvá počas 
celej pracovnej zmeny, na svo-
jom pracovisku odpracujete viac 
ako štyri hodiny  a len potom od-
ídete na pracovnú cestu, máte 
nárok na poskytnutie stravy.
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Zvykli ste si už na euromenu? Zhovárala sa : O.Kleinová
Foto: I. Kardhordová
 

Editoriál

Slovenská pošta zvyšuje od 1. júla ceny niektorých poskytovaných služieb kvôli 
potrebnej modernizácii rozsiahlej siete pôšt. Poplatky za prepravu listov sa zvý-
šia priemerne o deväť percent a balíkov prvej triedy o 12 percent. Podľa hovor-
cu pošty Juraja Danielisa je zvýšenie cien motivované predovšetkým zlepšením 
služieb pre ľudí. Priemerný dosah upravených cien na jedného zákazníka v ko-
runovom vyjadrení predstavuje 12 halierov. Slovenská pošta pri doporučených 
a poistených listoch prvej triedy zavádza garančnú lehotu dopravy. „Ak tá nebu-
de dodržaná, pošta vráti zákazníkovi peniaze,“ zdôraznil Danielis. Pri poistených 
listoch budú mať zákazníci možnosť on-line sledovať, kde sa zásielka nachádza, 
kedy bola doručená a podobne, čo bolo doteraz možné iba pri produkte RS Špe-
ciál. Pošta zároveň ruší veľmi nepopulárny poplatok, tzv. úložné, ktoré platil ad-
resát za uschovávanie svojho balíka na pošte. Úpravy majú podľa pošty výraz-
ne sprehľadniť obchodné podmienky aj cenník k jednotlivým službám. Hlavným 
cieľom pri zavádzaní novej tarify neboli nové produkty, ale zjednodušenie port-
fólia takmer dvesto produktov, aby boli čo najprehľadnejšie.

(TASR)

   Už takmer polroka používa-
me európsku menu a zdá sa, 
že si na ňu pomaličky zvyká-
me. Mladší skôr, starším to 

trvá trochu dlhšie, ale zvládajú to všetci. Avizované mešteky sa 
veľmi neujali, veď ani tých drobných mincí nie je nazvyš. Mož-
no však v domácnostiach ešte nájdete mešteky so slovenský-
mi mincami, ktoré ste chceli, ale nestihli zatiaľ zameniť za eu-
rópske. Ak tak chcete urobiť, do 30. júna môžete výmenu rea-
lizovať ešte v hociktorej banke. Uvedeným dňom však ich po-
vinnosť výmeny končí. Po tomto termíne síce ešte budete môcť 
vymieňať slovenské koruny za eurá až do konca roku 2013, ale 
už len v Národnej banke slovenskej. NBS sa podarilo ku koncu 
mája stiahnuť viac ako 96 percent hodnoty slovenských korún, 
ktoré boli v obehu k záveru roka 2007. Ešte stále však zostáva 
viac ako 6,1 mld. korún, pričom samotných mincí je v obehu 408 
mil. kusov. Najväčšiu časť z tohto počtu tvoria 50 halierové min-
ce a mince s nominálnou hodnotou jednej koruny. V bankov-
kách, ktorých je ešte v obehu 23 miliónov kusov, prevažujú naj-
mä tie s nominálnou hodnotou 20 a 100 korún. Za roky 2008 a 
2009 bolo pritom podľa údajov NBS zničených už viac ako 200 
ton bankoviek a viac ako 1 564 ton mincí. Bankovky bude mož-
né vymieňať do konca tohto roka a centrálna banka ich bude 
vymieňať bez časového obmedzenia.                                          O.K.

Marcela VETRÁKOVÁ, Pip
   - Na euro sa ťažko zvyká. Boli 
sme zvyknutí, že tá minimál-
na hodnota bola desať korún, to 
bola asi taká referenčná hod-
nota a teraz je to jedno euro, 
čo je viacnásobok tejto sumy. 
Čiže tie peniažky sa rýchlej-
šie míňajú.

Odchod detí
do detského tábora 

v Repišti
Chata u Daniela
je 1. júla 2009
o 7. 30 hod.
z parkoviska

pred budovou perso-
nálneho odboru.
Nezabudnite kar-

tu poistenca dieťa-
ťa a aktuálne prehlá-
senie o jeho zdravot-

nom stave (nesmie byť 
staršie ako jeden me-

siac).

Ilustračné foto: I.Kardhordová

Peter MEDVEĎ, Tcú
   - Aj keď som sa trochu obá-
val, že mi bude robiť problém 
preorientovať sa na euro,  zvlá-
dol som to bez akýchkoľvek 
problémov. Už som si zvykol aj 
na kurz a vôbec nemám pocit, 
že by som potreboval mešec na 
drobné, mám ich v norme.

Ing. Jozef TURIS, Gork
   - S prechodom na euromenu 
som nemal žiadne problémy od 
začiatku a nemám ich ani dnes. 
Hoci v podvedomí si všetko ešte 
preratúvam na slovenské ko-
runy, uvedomujem si hodno-
ty v novej mene a nepoužívam 
k tomu ani euro kalkulačku.

Ing. Mária ULBRICHTOVÁ, Gork
    - Asi preto, že sme stredná ge-
nerácia, nám dlhšie potrvá, kým si 
dokážeme uvedomiť, akú hodnotu 
dávame za tovar. Stále si v duchu 
preratúvam cenu tovaru na slo-
venské koruny. Ale drobných ne-
mám toľko, že by som potrebo-
vala mešec.

Alžbeta KOVÁČIKOVÁ, Gork
   - No ešte stále všetko prera-
túvame na koruny, najmä tovar 
za nižšie ceny. Väčšie  sumy mi 
nerobia problém. Keď viem, že 
za elektriku platím tristo eur, tak 
to je tristo eur. Ale ak mám platiť 
rožok alebo niečo menšie, stá-
le si to nedokážem zapamätať.

Rodičia
neprehliadnite!

Kedy má zamestnanec nárok
na poskytnutie stravy?

Na vaše otázky odpovedá:
Ing. Zuzana Peniaková, vedúca odboru práce a miezd

Na aktuálnu
tému:

Ilustračné foto: I.Kardhordová



   - Situácia je veľmi komplikova-
ná. Žiaromat a.s. vyrába a predá-
va svoje výrobky predovšetkým 
pre hutnícky priemy-
sel .  Práve hutníc-
tvo patrí k najviac po-
stihnutým súčasnou 
hospodárskou krízou. 
Väčšina oceliarní, po-
dobne ako oceliareň 
v Podbrezovej, vyrába 
v súčasnosti na maxi-
málne päťdesiat per-
cent svojej kapacity. 
Oceliarne v Bohumíne, 
Hrádku a v Dubnici naše výrob-
ky od začiatku tohto roku takmer 
neodoberajú. Neustále klesá vý-
roba a spotreba v ŽĎAS-e a na 
Ukrajine. Oceliarne na Ostravsku 
uprednostňujú dodávky od „ svo-
jich“ šamotiek – Refrasilu, Kera-
vitu,  PD - Refractories a Kome-

xu. Najviac po-
ciťujeme zníže-
nie predaja žia-
robetónov, kto-

ré sú u nás najväčším zdrojom 
zisku. Jediným našim výrob-
kom, kde sme zaznamenali zvý-
šenie predaja v porovnaní s rov-
nakým obdobím uplynulého roku, 
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  Osobný počítač je elektronické za-
riadenie, ktoré sa môže, tak ako i iné 
elektronické zariadenia, pokaziť. Jed-
nou z najporuchovejších častí počíta-
ča je pevný disk. A to je práve tá sú-
časť, na ktorej sú uložené používa-
teľské dáta (teda súbory – napr. rôz-
ne texty, tabuľky, elektronická pošta 
a podobne). V prípade poruchy pev-
ného disku tak užívateľ, ktorý si svoje 
dáta neuložil aj niekde inde, o ne prí-
de. Je to  iste veľmi nepríjemné, naj-
mä keď sa za vypracovaním tých-
to dát skrýva mnoho hodín práce za 
osobným počítačom, v prípade elek-
tronickej pošty to môže byť aj niekoľ-
koročná komunikácia s partnermi. 
   Možností, ako svoje dáta zálohovať, 
je mnoho – na diskety, flash pamäť, 
CD a DVD disky, prípadne na zdie-
ľané disky niektorého servera alebo 
iného osobného počítača. Inou mož-
nosťou je nasadiť do Informačného 
systému ucelený systém zálohova-
nia a archivácie dát.
   V Informačnom systéme našej ak-
ciovej spoločnosti máme takýto sys-
tém nasadený už od roku 1999 pod 
názvom TSM (Tivoli Storage Mana-
ger). Tvorcom a dodávateľom sys-
tému je firma IBM Corporation. Sys-
tém TSM je založený na  architek-
túre klient-server, teda v sieti LAN 

Situácia je komplikovaná,
predaj sa znížil o vyše štyridsať percent

Plynie šiesty mesiac roku 2009 a hoci sme vo výhľadoch dú-
fali, že okolo apríla začne kríza ustupovať, nestalo sa tak. 
Aká je situácia v Žiaromate, a.s. Kalinovo, sme sa opýta-
li Ing. Ľubomíra Kupca, generálneho riaditeľa spoločnosti:  

je kachľový šamot. Darí sa naj-
mä našim najväčším odberate-
ľom kachľového šamotu Thorme 

Fiľakovo a Wamsleru 
Šálgotarián. Celko-
vo sa však znížil pre-
daj našich výrobkov 
za  prvých päť mesia-
cov tohoto roku v po-
rovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2008 
o 43,08 percenta. Vo 
finančnom pláne na 
tento rok je to pokles 
o 35,78 percenta.

    Na neočakávane rýchly a hlbo-
ký prepad predaja sme museli re-
agovať aktualizáciou súboru opat-
rení na zmiernenie dopadov krízy 
z decembra minulého roku. Od 1. 
apríla 2009 sme skrátili pracovný 
týždeň na 27,5 hodiny. Bolo to re-
alizované Dohodou o zmene pra-
covných podmienok individuálne 
s každým zamestnancom.  Zme-
nená bola aj organizačná štruktú-
ra a na Úrad práce sme nahlásili 
hromadné prepúšťanie. Stavy za-
mestnancov sa od januára do júna 
znížili z 230 na 200 zamestnan-
cov. Vo výpovednej lehote je v sú-
časnosti ďalších 30 zamestnan-

cov. Súčasne realizujeme menšie 
investičné akcie a technické úpra-
vy technologických zariadení, za-
merané na zvýšenie produktivity 
práce,  hlavne v lisovni. 
   Zaviedli sme do výroby a získa-
li ďalších odberateľov nových dru-
hov výrobkov: žiarobetónové veká 

pecí, vysokohlinité liace polia, te-
pelnoizolačné tvarovky...
Do konca roka chceme zaviesť 
výrobu úplne nového druhu vý-
robkov – magnéziových stavív.
    Samozrejme, zlá situácia v pre-
daji sa prejavila aj v hospodáre-
ní spoločnosti. Za päť mesiac vy-

kazujeme vo finančnom pláne 
stratu zhruba 200 tis. eur. Verím, 
že dôslednou realizáciou súboru 
opatrení, ktoré sa pozitívne pre-
javia v nasledujúcich mesiacoch, 
do konca roka zlikvidujeme stra-
tu a pripravíme podmienky na bu-
dúci rast.                                           (ok)

Kto si nechráni svoje dáta, neváži si svoju prácu.

Archivačný a zálohovací systém TSM.
   Cieľom môjho článku je oboznámiť užívateľov Informačné-
ho systému Železiarní Podbrezová a.s., s potrebou záloho-
vania dát z pracovných staníc (osobných počítačov) a záro-
veň predstaviť zálohovací a archivačný systém, ktorý je na 
takéto zálohovanie v ŽP určený.

musí existovať TSM server, na kto-
rý sa pripájajú TSM klienti. TSM sys-
tém slúži na zálohovanie a archiváciu 
dát z počítačov (serverov a pracov-
ných staníc), pripojených do podni-
kovej siete. TSM server je nainštalo-
vaný na jednom zo serverov na plat-
forme Windows Server 2003. Použí-
vateľské dáta sú ukladané na disko-
vé pole IBM DS4700. Celková kapa-
cita diskového priestoru, vyhradené-
ho pre systém TSM, je 10 TB (Terra-
byte). Pre lepšiu predstavu – na dis-
kový priestor takejto kapacity je mož-
né uložiť približne 2000 DVD diskov, 
alebo 15 000 CD diskov. Ak sa zapl-
ní disková kapacita na serveri, použí-
vateľské dáta sú presunuté na pásky. 
K serveru je totiž pripojená automa-
tická pásková knižnica IBM TS3310, 
obsahujúca dve páskové mechaniky, 
zásobník na 30 pások a podávač (ro-
bot), ktorý slúži na podávanie pások 
zo zásobníka do páskových mecha-
ník a späť. Pásky majú kapacitu 800 
GB, pri zapnutej hardwarovej kom-
presii približne dvojnásobok, teda 
1,6 TB. Pri plne obsadenom zásob-
níku 30-timi páskami, je teda celková 
kapacita médií v tejto páskovej kniž-
nici až  48 TB.
   Pre prípad, že by došlo ku katastro-
fickému scenáru (požiar, povodeň 

a podobne), je TSM server a pásko-
vá knižnica umiestnená vo výpočto-
vom stredisku v starom závode a dis-
kové pole vo výpočtovom stredisku v 
novom závode. Prepojené sú optic-
kými káblami s rozhraním FibreChan-
nel. Navyše sa denne robí komplet-
ná záloha všetkých dát, uložených 
v systéme TSM (tzv. záloha zálohy) 
na pásky. Na tento účel používame 
dve sady pások, z ktorých jedna je 
vždy geograficky uskladnená mimo 
výpočtového strediska starý závod.

Čo Má urobiť úžívaTeľ  PC, 
kTorý Si Svoje dáTa váži? 
   V prípade, že si užívateľ chce zálo-
hovať, resp. archivovať svoje dáta, 
musí po žia dať o nainštalovanie 
programu „TSM klient“ na svoj osob-
ný počítač. Zároveň mu musí admi-
nistrátor systému TSM vygenero-
vať užívateľské meno a heslo. Po 
nainštalovaní a spustení TSM klien-
ta sa tento spojí s TSM serverom, 
kde sa musí užívateľ prihlásiť pride-
leným menom a heslom. Po prihlá-
sení na TSM server si užívateľ jed-
noduchým „zafajknutím“ zadefinu-
je, ktoré adresáre a súbory zo svojho 
počítača si chce zálohovať, resp. ar-
chivovať a kliknutím na príslušné tla-
čidlo (backup, alebo archive) naštar-
tuje tento proces.
 Systém TSM rozlišuje zálohovanie 
(backup) a archiváciu dát. Záloho-
vanie (backup) je určené na uchova-
nie čo najaktuálnejšej verzie dát pre 

prípad ich straty (napríklad pre prí-
pad poškodenia pevného disku, ale-
bo pre prípad vymazania dát užívate-
ľom). archivácia je v chápaní TSM 
časová vzorka dát (teda stav k dané-
mu časovému okamihu). Pri obno-
ve dát systém TSM rozlišuje resto-
re (obnova dát z backupu) a retrieve 
(obnova dát z  archívu). 
   V prípade, že užívateľ chce svoje 
predtým zazálohované (zaarchivo-
vané) dáta zo systému TSM „vytiah-
nuť“ späť na svoj počítač,  jednodu-
cho spustí na svojej pracovnej sta-
nici  TSM klienta, prihlási sa, klikne 
na zobrazenie, ktoré mu vysvieti, aké 
svoje dáta má v systéme TSM ulože-
né, „zafajkne“, ktoré z nich chce ob-
noviť a kliknutím na príslušné tlačidlo 
(restore, alebo retrieve) spustí obno-
vu svojich dát.
Zálohovanie, resp. archiváciu v sys-
téme TSM je možné aj zautomati-
zovať, teda zariadiť všetko tak, aby 
sa užívateľ nemusel sám starať o zá-
lohovanie svojich dát, ale aby to uro-
bil systém automaticky. Pre tento 
účel je potrebné na pracovnej stani-
ci spustiť tzv. „TSM Scheduler“ (plá-
novač) a v spolupráci s administráto-
rom systému TSM  zadefinovať, kto-
ré súbory a adresáre a v akých časo-
vých intervaloch sa majú automatic-
ky zálohovať (archivovať). TSM Sche-
duler musí byť v takomto prípade na 
pracovnej stanici neustále spustený. 
TSM Scheduler sa niekoľkokrát den-
ne „spýta“ TSM servera, čo  a kedy 

má automaticky zálohovať a keď na-
stane zadefinovaný čas, zálohova-
nie vykoná. Záznam o svojej činnos-
ti uloží do logovacieho súboru na uží-
vateľov disk, takže je potom možné 
spätne sa pozrieť, či sa všetko vyko-
nalo správne. 
   Používateľské dáta sú na disky 
a pásky TSM servera ukladané vo 
formáte, ktorý nie je prehliadateľný 
inými prostriedkami (textovým, resp. 
iným editorom). Dostať sa k týmto dá-
tam môže len sám užívateľ zo svojho 
počítača prostredníctvom TSM klien-
ta, pričom pre prihlásenie sa do sys-
tému TSM musí poznať heslo. Každý 
užívateľ po prihlásení sa do TSM vidí 
len svoje dáta. Dáta iných užívateľov 
nielen, že sú pre neho neprístupné, 
ale ani ich nevidí. 
   K dnešnému dňu sú systémom 
TSM zálohované dôležité dáta zo 
všetkých serverov na platforme Win-
dows, Linux a IBM AIX. Rovnako 
sú týmto systémom zálohované da-
tabázy na platforme DB2, MS SQL 
a Oracle, napríklad z aplikácií IAUP, 
MIS, HUMAN, SPIN a Dochádzko-
vý systém. Máme už aj niekoľko de-
siatok užívateľov, ktorí si do systému 
TSM ukladajú dáta zo svojich pracov-
ných staníc.
V prípade záujmu zo strany užívate-
ľov PC o využívanie archivačného a 
zálohovacieho systému TSM, kon-
taktujte prosím administrátora systé-
mu TSM, telefónne číslo 2491.

Ing. Stanislav Kester



v mene vedenia spoločnosti 
Ing. Ján Banas, predseda do-
zornej rady. Za aktívny prístup 
k študentom inštruktorom po-
ďakovala aj riaditeľka školy. 

    Zo sedemdesiatdva roč-
nej histórie organizovanej vý-
učby v Podbrezovej vyplýva, 
že slávnostný akt  prijímania 
do radov železiarov je už tra-
díciou, na Slovensku v minu-

losti ojedinelou. Škôl, v kto-
rých sa organizuje odovzdá-
vanie maturitných vysvedče-
ní podobným spôsobom ako u 
nás dnes, z roka na rok pribú-

da. Tá podbrezovská je však 
opäť v niečom ojedinelá. Zria-
ďovateľ už od prvého roční-
ka žiakom garantuje zamest-
nanie.

O. Kleinová

PODBREZOVAN 11/2009STRANA 4

Robert  Fico si zaželal, aby firiem, ktoré prijímajú absolventov do svojich radov, pribúdalo

Garancia zamestnania už od prvého ročníka

a celému vedeniu ŽP za nad-
štandardné podmienky vytvá-
rané nielen pre študentov, ale 
aj pre celý pedagogický zbor. 
   Slávnostný akt pozostával z 
preberania vysvedčení z rúk 
triednych učiteľov, Ing. Má-
ria Niklová, členka Predsta-
venstva a personálna riadite-
ľa ŽP odovzdala absolventom 
pamätné listy, riaditeľka ško-
ly im zablahoželala a do rodi-
ny železiarov ich povestným 
palcátom pasoval Ing. Ľubor 
Schwarzbacher, člen pred-
stavenstva a technický riadi-
teľ. Nasledoval zápis do pa-
mätnej knihy a prijatie do rodi-
ny železiarov ukončila hutníc-
ka hymna. Podpredseda vlády 
a minister školstva Ján Miko-
laj vo svojom príhovore označil 
podbrezovskú školu za „...ško-
lu s novými tradíciami a kvalit-
ným zázemím“. Absolventom 
zablahoželal a poprial im veľa 
úspechov.
   Už tradične pri takejto príleži-
tosti bývajú ocenení a obdaro-
vaní tí najlepší. Z radov úspeš-
ných absolventov bol vyhod-
notený ako najlepší študent 
Štefan Kubove.
   V procese prípravy na bu-
dúce povolanie zohrávajú ne-
zastupiteľné miesto inštruk-

tori praktickej výučby, ktorých 
je vo výrobných a obslužných 
prevádzkarňach našej spoloč-
nosti momentálne dvestojede-
násť. Trom najlepším, Štefano-

(Dokonč. zo str. 1)

Foto: A. Nociarová

vi Štellerovi a Jozefovi Sima-
novi z centrálnej údržby a Mi-
lošovi Gregušovi z ťahárne rúr, 
zablahoželal a odovzdal ďa-
kovné listy a hodnotné knihy 

Predseda dozornej rady Ing. Ján Banas zablahoželal aj najlepšiemu študento-
vi, ktorým sa stal Štefan Kubove.

Na tento okamih nikdy nezabudneme. Nie každému absolventovi sa dostane takejto cti.
F: A. Nociarová

„Bolo to veľmi dôstojné“, konštatovali tí, ktorí prišli absolventov povzbudiť v tento slávnostný oka-
mih. A bolo ich plné hľadisko.

Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP v mene vedenia blahoželal najlep-
ším inštruktorom – vpredu Štefan Šteller, v pozadí Jozef Siman a Miloš Greguš.

žP informatika, s.r.o., pozýva študentov vysokých škôl so zameraním
na informatiku na každoročný

študentský kemp informačných technológií. 
kemp sa uskutoční v termíne od 1. do 31. júla 2009. 

Formulár vstupného dotazníka
a informácie sú dostupné na adrese

www.zpinformatika.sk/kemp2009/dotaznik.pdf.
vyplnené dotazníky záujemcovia doručia na sekretariát

žP informatika, s.r.o., do 22. júna 2009. 
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   Už po druhý raz sa žiaci Súkromného gymnázia Železiarní 
Podbrezová zúčastnili seminára pre študentov stredných škôl 
„5th International Particle Physics Masterclasses 2009“ na Fa-
kulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystri-
ci. Účastníci seminára analyzovali reálne dáta získané z experi-
mentov Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), a tak odhaľovali podstatu a vlastnos-
ti štruktúry hmoty. Okrem praktických cvičení absolvovali aj prednášky z problematiky základných 
stavebných častíc hmoty. Po praktickom cvičení sa prostredníctvom video konferencie odovzdávali 
výsledky všetkých zúčastnených partnerských inštitúcií do CERN-u. Zaujímavý deň bol ukončený 
krátkym kvízom, v ktorom naši žiaci dosiahli v konkurencii so staršími žiakmi pekné umiestnenie. 
   Pocity účastníkov sa dajú zhrnúť slovami Mareka Svetlíka z 1.G triedy: „Boli sme prekvapení 
prednáškami napríklad od Evgeniho Kolomeitseva (v anglickom jazyku), Borisa Tomášika, Ma-
reka Balážoviča a Michala Mereša, ktorí  nám ukázali, ako v dnešnej dobe funguje vedecká fyzika 
a čím sa zaoberá. Video konferenčné spojenie s CERN-om a ostatnými štátmi, ako aj celý semi-
nár bol pre nás veľký zážitok a preto by sme chceli, aby aj ďalší žiaci našej školy navštívili túto ak-
ciu, ktorá dodá nové myšlienky a doplní vás fascinujúcim zážitkom.“                                     Mgr. J. Čief

Foto: I. Kardhordová

Najvyšším a najnižším účastníkom turnaja boli otec Peter a syn Patrik Ga-
janovci. Bývalý útočník Železiara prišiel podporiť výkon svojho sedemroč-
ného syna a na jeho účinkovanie vo futbale povedal: „Paťo, odkedy začal 
chodiť,  je stále s loptou, radím mu a pomáham. Dúfam, že bude lepší hráč, 
ako som bol ja.“ Patrik navštevuje ešte len predškolské zariadenie, avšak 
športovo sa zdokonaľuje v krúžku v základnej škole. Jeho výkony, dravosť 
a rýchlosť v útoku boli nenapodobiteľné a predsa nám niekoho pripomína-
li. Patrik, hoci najmladší a najmenší hráč,  patril k oporám družstva Revúcej, ktorej premiéra na brez-
nianskom trávniku vyšla a od tretej priečky hráčov odsunulo posledných päť minút zápasu s Heľpou.

erik NePšiNSký, brezno
   - V turnaji som dal devätnásť gólov, z toho v zá-
kladnej časti dvanásť. Darilo sa mi aj v semifiná-
le a finále, kde som vsietil sedem gólov. Bolo nám 
výborne, celé družstvo hralo dobre a takto sme 
to dotiahli až k víťazstvu. Nakoľko mám desať ro-
kov, je to aj moja rozlúčka s turnajom a myslím 
si, že mi vyšla. 
Patrik balCo, Podbrezová
   - Celkovo som v turnaji strelil štyri góly, hralo 

sa nám dobre, ale mohlo byť aj lepšie vo finálo-
vom zápase.
Marek GierTl, Heľpa
   - Som na turnaji po piaty raz, darilo sa nám aj 
v tomto roku, dal som aj víťazný gól tímu, ktorý nás 
posunul na tretie miesto.
Patrik GajaN, revúca
  - Odohral som všetky zápasy a teraz v boji o tre-
tie miesto som strelil náš jediný gól. Dúfam, že prí-
dem aj o rok, bolo tu fajn.    

Miroslav MEDVEĎ, ZŠ Pionierska 2 Brezno
   - Som veľmi spokojný, veď sa nám po dlhých rokoch poda-
rilo uspieť vo finále. V základnej časti sme dostali len tri góly, 
35 sme ich strelili. Super výkon podal brankár, ako aj hrá-
či. V semifinálovej časti sme dostali len jeden gól a cením si 
snahu celého tímu, ktorého hra gradovala aj vo finále. Výko-
nom najviac vyčnieval Nepšinský, ktorý v obidvoch zápasoch 
siedmimi gólmi potiahol tým k víťazstvu.       

Ivan BALCO, ZŠ Podbrezová
   -  Pre našu školu bola úspechom účasť v semifinále i finá-
le. Chlapci boli spokojní s tým, že sme sa tak vysoko dostali 
a dobre si zahrali. Súper mal kvalitný tím, v ktorom dominoval 
vynikajúci strelec Erik Nepšinský. Samozrejme, aj v našom 
tíme sa našli opory, medzi ktoré patrí Patrik Balco. 

Rastislav RIAPOŠ, ZŠ Heľpa
   - Po prvýkrát sme boli účastníkmi semifinále. S výkonmi 
chlapcov som ako učiteľ telesnej výchovy a tréner spokoj-
ný, hoci po technickej stránke máme do budúcnosti ešte na 
čom pracovať. Ale snaha bola, rozhodla o našom umiest-
není. Vybojovali sme ročníkový pohár za 3. miesto, máme 
aj najlepšieho brankára a myslím si, že aj finančná odme-
na pre školu poteší.

Karol MATE, ZŠ Komenského Revúca
   - Sme radi, že vedenie Futbalového oddielu ŽP Šport nás 
pozvalo do turnaja a myslím si, že sme si výkonom vytvori-
li predpoklad účasti aj do budúcnosti. S výkonom tímu som 
spokojný, postúpili sme zo základnej skupiny do semifi-
nále, hoci sme v ňom hrali bez brankára, čo aj ovplyvni-
lo náš výsledok. Tretie miesto nám ušlo o chlp, odchádza-
me však spokojní.

     Dvanásty ročník futbalového turnaja žiakov do desať rokov, ktorý je verejnosti 
známy ako turnaj o putovný „Pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová“, 
vyvrcholil 30. júna na štadióne v Brezne. V základných kolách sa stretlo dvadsať-
päť základných škôl Breznianskeho okresu a dva hosťujúce tímy, zo Slovenskej 
Ľupče a Revúcej. Po prvýkrát sa medzi semifinálovú top štvorku prebojovali žiaci 
z Heľpy a vo svojej premiére v turnaji uspela aj Revúca. Ostrieľanejšími súpermi 
boli Pionierska 2 Brezno a Podbrezová. Do finále postúpilo Brezno, ktoré porazilo 
Revúcu 5:0 po hetriku Nepšinského, ku ktorému sa pridali gólmi Faško a Boško. 
Z  duelu medzi Podbrezovou a Heľpou 3:0 (dva góly Balco, Cibula) vzišiel ďalší fi-
nalista. Priebeh zápasu o tretie a štvrté miesto bol od začiatku v rukách Revúcej, 
ktorá  gólom Gajana viedla do 22. minúty, kedy došlo najprv k vyrovnaniu a o tri 
minúty na to Heľpa vsietila víťazný gól. V semifinálovom stretnutí medzi Pionier-
skou 2 Brezno a Podbrezovou 5:1 potvrdili svoje kvality najlepší hráči tímov. Ne-
pšinský strelil štyri góly, k nemu sa pridal Bodnár a za Podbrezovú skóroval Balco.
   Putovný pohár generálneho riaditeľa ŽP a ročníkový pohár víťazov si odnášala 
ZŠ Pionierska 2 v Brezne, druhý skončil tím z Podbrezovej, tretí z Heľpy a štvrtá 
bola ZŠ J. A. Komenského z Revúcej. Riaditeľ ŽP Šport, a.s., Ján Daučík a ma-
nažér Futbalového oddielu ŽP Šport Vladimír Vaník odovzdali okrem kolektívnych, 
aj individuálne ocenenia. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Erik Nepšin-
ský, ktorý si na konto víťazných zásahov pripísal v tomto ročníku 19 gólov a naj-
lepším brankárom sa stal Pavol Giertl  z Heľpy.                                             V. Kúkolová

Jakub Muránsky a Marek Svetlík, žiaci SG ŽP. Z archívu FPV UMB

Po roku opäť na Masterclasses

Zaujalo nás

Najlepší hráči o turnaji

Devätnásť gólov na konte Erika Nepšinského

Pohár generálneho riaditeľa 
ŽP a.s.

Tréneri o finále

Erik NEPŠINSKý Patrik BAlco Marek GIERTl Patrik GAJAN

Miroslav MeDVeď

Ivan BAlcO

Rastislav RIAPOš

Karol MAte



Chcete prežiť príjemný deň? 
Viete, že vašu dobrú náladu 
môže ovplyvniť aj jedlo, kto-
ré skonzumujete? Ako na to? 
Existuje niekoľko rád, ktoré 
by iste mnohým mohli pomôcť 
k dobrému pocitu aj cez ža-
lúdok. 
   Ak pijete ran-
nú kávu, vedz-
t e ,  ž e  p r á -
ve tento nápoj 
zlepšuje krát-
k o d o b ú  p a -
mäť a zrako-
vé schopnos-
ti. Pritom dôle-
žitým je fakt, že 
zvyšuje hladi-
nu serotonínu, 
hormónu zod-
povednému za 
našu dobrú ná-
ladu.
   Duševnú ak-
tivitu a dobrú náladu si možno 
povzbudiť vitamínom B, kto-
rý obsahuje celozrnný chlieb. 
Naopak, väčšmi obľúbený bie-
ly chlieb môže spôsobiť úna-

vu a bezvládnosť. Odpustite si 
preto ráno rožky z bielej múky. 
   Hormóny šťastia si možno 
uvoľniť konzumáciou surovej 
papriky, ktorá obsahuje navy-
še kapsaicín, látku, ktorá za-
bíja choré bunky a obsahu-

je aj veľa vitamínu C. Ak ráno 
skonzumujete műsli s baná-
nom, dodá vám to energiu a 
zlepší náladu, lebo obsahu-
jú veľa vitamínov a uhľohydrá-

tov. Pozor, kyslé ovocie, naprí-
klad jablká, uhľohydráty brzdia, 
preto sú na ráno nie najvhod-
nejšie. Naopak, povzbudzujú-
co pôsobí jogurt, ktorý nezaťa-
žuje žalúdok. Ak nemáte vy-
soký krvný tlak, ranný chlebík 
s maslom a reďkvičkou si po-
kojne posoľte. Jód totiž posil-
ňuje koncentráciu a zvyšuje in-

teligenčný kvo-
cient .  Ranné 
koláče posypa-
né cukrom na 
chvíľu síce ná-
ladu zlepšia, ale 
onedlho kles-
ne. Máte chuť 
ráno na čereš-
ne? Nejedz-
te ich v tomto 
čase. Obsahu-
jú totiž melato-
nín a v ranných 
hodinách pô-
sobí unavujú-
co. Zvykli ste si, 
že raňajkujete 

najradšej salámu? Odvykni-
te si od toho. Je príliš tučná a to 
nám tiež na dobrej nálade ne-
pridáva.

(hn - kvalita života)
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Jedálny lístok 15. – 21. jún 2009 Jedálny lístok 22. – 28. jún 2009 

Jazykové 
okienko

Pondelok
Polievka: prešporská, pečivo

Hovädzia pečienka sviečková, knedľa 
Bravčový rezeň s broskyňou a syrom, ryža, šalát

Kurací rezeň s cigánskou omáčkou, tarhoňa, šalát
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Francúzsky fazuľková nákyp
Čučoriedkový koláč, kakao

Utorok
Polievka: terchovská, pečivo

Vypráž. morč. rezeň ovč., zem. kaša, šalát
Jelení guľáš, cestovina

Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Šalát z červenej repy so syrom, pečivo

Šéfovský šalát
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Streda
Polievka: pórová s krúpami, pečivo

Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa
Bravčová krkovička na cesnaku, ryža, šalát

Transylvánska zapekaná kapusta
Letný šalát, pečivo

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Zemiakové slivkové knedličky so strúhankou

Štvrtok
Polievka: údeninová, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zemiaky, šalát
Kurací rezeň na hubách, zeleninová kaša, šalát

Pizza s tuniakom a olivami
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Morčací rezeň prírodný,
dusený karfiol s baby mrkvou

Sladký cestovinový nákyp
Piatok

Polievka: zemiaková kyslá s kôprom, pečivo
Hovädzí debrecínsky guľáš, knedľa

Morčacie prsia plnené pórom, slovenská ryža, šalát
Bravčové rebierko s brusnicami a hruškou, ryža

Fazuľový šalát so syrom a kukuricou, pečivo
Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát

Zapekané palacinky s tvarohom  
Sobota

Polievka: pohronská, pečivo
Brav. rezeň s nivou a šamp., zemiaky, šalát

Nedeľa
Polievka: goralská, pečivo

Hovädzia rýnska roštenka, cestovina

     Druhotné predložky v dô-
sledku, z dôvodu sú príznač-
né pre administratívny štýl alebo 
pre odborný štýl. Stáva sa však, 
že prenikajú aj do bežných ja-
zykových prejavov a vytláča-
jú základnú príčinnú predlož-
ku pre, napr. v dôsledku cho-
roby nemohol prísť do práce 
alebo z dôvodu poruchy na 
vozidlách môžu vznikať váž-
ne dopravné nehody. Uvede-
né príklady vyznejú oveľa pri-
rodzenejšie, ak povieme pre 
chorobu nemohol prísť do 
práce, pre poruchy na vo-
zidlách môžu vznikať vážne 
dopravné nehody.

...  
   Pri skloňovaní neživotných 
podstatných mien mužského 
rodu niekedy spôsobujú prob-
lémy tie slová, ktoré sa kon-
čia na spoluhlásku l alebo r. Do 
tejto skupiny patrí aj slovo ma-
teriál. Je to predovšetkým tvar 
lokálu (t.j. 6. pádu), pri ktorom 
sa nevieme rozhodnúť, či má 
byť o materiáli alebo o mate-
riále? Pre slovo materiál pla-
tí tzv. zmiešané skloňovanie, to 
znamená, že sa skloňuje podľa 
vzoru dub, len v lokáli má prí-
ponu ako vzor stroj. Správny 
je tvar o materiáli – s mäkkým 
i na konci slova.

...
   Príslovka záludne rovnako 
ako prídavné meno záludný sú 
nespisovné, preto nepatria do 
verejných prejavov. Namiesto 
nich môžeme podľa potreby 
použiť prídavné mená záker-
ný, zloprajný, nežičlivý, ne-
čestný, úskočný a príslovky 
zákerne, zloprajne, nežičlivo, 
nečestne, úskočne. Hovorí-
me zákerný, úskočný človek, 
nečestný skutok, položiť zá-
kernú otázku, správať sa zá-
kerne, úskočne.            (KSSJ)

baraN 21.3.-20.4.
Možno vám niekto bude 
chcieť uškodiť planými reča-
mi, nedajte sa však vyviesť z 
miery, všetko závisí od vašej reakcie. 
Pamätajte si, že  múdrejší ustúpi a po-
vzneste sa nad malomyseľnosť hlupá-
kov okolo vás.
býk 21.4.-20.5.
Leto je pre vás už z pravi-
dla obdobím nekonečných 
zážitkov a nových stretnutí. Máte šan-
cu oddýchnuť si a nabrať nové sily. Aj 
vaše zdravotné problémy pomaly pomi-
nú a budete sa cítiť priam bezstarostne. 
blížeNCi 21.5.-21.6.
Máte pocit, že sa na vás hr-
nie pohroma? To je len od-
raz vašich túžob a želaní. 
Toto je práve obdobie, ktoré vám ne-
smierne vyhovuje. V zhone naberáte 
najviac síl a budete sa cítiť ako po per-
fektnej dovolenke.
rak 22.6.-22.7.
Naučte sa konečne pove-
dať aj nie. Ak tak neurobí-
te, dostanete sa do zača-
rovaného kruhu, z ktorého sa ťažko vy-
motáte. Byť ochotný pomáhať druhým 
neznamená byť iného sluhom.
lev 23.7.-23.8.
Blíži sa obdobie oddychu a vy ste sa 
ešte nerozhodli pre formu. 
Nezaváhajte a využite prvú 
príležitosť, ktorá sa vám 
naskytne a odcestujte aspoň na chvíľu 
niekde ďaleko, kde sa dokážete odpútať 
od každodenného stereotypu.
PaNNa 24.8.-23.9.
Hoci máte pocit, že sa ne-
cítite vo svojej koži, všet-
ko je inak. Naplánujte si 
dovolenku svojich snov 
a upriamte pozornosť na jej prípravy. 
Uvidíte, že vaša myseľ bude pokojnej-
šia a aj slnko pre vás zasvieti silnejšie.
váHY 24.9.-23.10.
Potrebujete načerpať novú 
energiu a preto tento víkend 
určite venujte len svojim zá-
ujmom. Vyberte sa do príro-
dy. Prechádzka vám urobí dobre a na-
čerpáte novú energiu, s ktorou príde aj 
dobrá nálada.
škorPiÓN 24.10.-22.11.
Skroť te  svo ju  pr í l i šnú 
úprimnosť. Neprezrádzaj-
te svoje zámery kade cho-
díte, nemusí sa vám to vy-
platiť. Ak máte pocit, že sa vám darí, 
nechajte si to pre seba, pretože vša-
de striehnu závistlivci, ktorí váš úspech 
môžu narušiť.  
STreleC 23.11.-21.12.
Využite svoje osobné čaro 
a to, čo ste si predsavzali, sa 
vám čoskoro splní. Snažte 
sa pritom vyvarovať stresu a zlej nála-
dy. Ak aj budete mať pocit, že nie všet-
ko pokračuje podľa vašich predstáv, vy-
držte, záver bude úspešný.
koZorožeC 22.12.-20.1.
Máte pocit, že všetko okolo 
vás je nepríjemné a zaťažu-
je vašu myseľ? V takom prípade musí-
te urobiť zásadné zmeny vo svojom ži-
vote. Nebojte sa ich, prinesú vám po dl-
hom čase vykúpenie. 
vodNár 21.1.-20.2.
Vaše zásadové konanie 
vám prinesie konečne ovo-
cie. Nesmiete však upustiť. Dotiahni-
te všetko do konca a nič nenechajte na 
náhodu. Nebudete vôbec banovať, že 
ste možno robili niečo aj proti svoje vôli. 
rYbY 21.2.-20.3.
Nedovoľte, aby do vášho 
pomerne pokojného obdo-
bia, kedy pociťujete viac ra-
dosti ako starostí, prenikli nejaké nega-
tívne vplyvy. Užívajte si radosť a dajte 
na svoju intuíciu, tá vás veru nesklame.

kríza stredného veku
Keď som bol ženatý 25 rokov, pozorne 
som sa pozrel na svoju ženu a vravím 
jej: „Drahá, pred 25 rokmi sme mali lac-
ný bytík, lacné auto, spali sme na lacnej 
pohovke a pozerali sme na malý čier-
nobiely televízor, ale za to som každú 
noc spal s krásnou, 25-ročnou, vášni-
vou blondínkou. Teraz máme drahú, 
10-miliónovú vilu, luxusné auto, krásnu 
veľkú spálňu s plazmovým televízorom, 
ale každú noc musím spať s päťdesiat-
ročnou ženou. Tak sa mi zdá, že ty te-
raz do tohto scenára akosi nepasuješ!“
Moja manželka je veľmi rozumná žena. 
Povedala mi, nech si teda nájdem váš-
nivú, 25-ročnú, blondínku a ona sa už 
postará, aby som opäť býval v lacnom 
byte, spal na lacnej pohovke a poze-
ral sa na malý, čiernobiely televízor. 
Nie sú tie staršie ženy fantastické? Tie 
skutočne vedia, ako vyriešiť krízu stred-
ného veku.

...
O polnoci niekto zvoní: „Kto je to?“
„Sused.“
„A čo chcete tak neskoro v noci?“
„Nemáte cesnak?“
„Nemám!“
Po dvadsiatich minútach sa zvonec pri 
dverách ozve znova: „Kto je to?“
„Sused.“
„A čo zase chcete?“
„Nič, nesiem vám cesnak.“

Pondelok 
Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo

Vyprážaná ryba, zemiakový šalát s majonézou
Bravčový rezeň srbský, slovenská ryža, šalát

Špagety Neapol
Lahôdkový šalát, pečivo

Tofu s kuracími prsiami na čínsky spôsob
Buchty na pare s lekvárom,
kakaová posýpka, kakao

Utorok 
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Kurací rezeň Andalúzia, ryža, šalát
Losos na masle, dusená zelenina
Pórovo – hráškový šalát, pečivo

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Langoše s kečupom

Streda 
Polievka: hovädzia s peč. haluškami, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, kompót
Bravčové mäso na zelenom korení, cestovina

Restovaná bravčová pečeň na cibuľke, ryža, šalát
Ovocný cestovinový šalát s kuracím mäsom

Zapekané zemiaky s pórom
Muffiny s čokoládou

Štvrtok
Polievka: hrachová so salámou, pečivo

Bravčový segedínsky guľáš, knedľa
Kuracie stehno poľovnícke, šamp. ryža, šalát
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka

Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Bravčové mäso na kari korení so zeleninou

Hanácke koláče, kakao
Piatok

Polievka: fazuľková kyslá, pečivo
Bravčový rezeň Chilli con Carne, tarhoňa, šalát

Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
Kuracie stehno so zeleninou a cestovinami

Parížsky šalát, pečivo
Rezance s tofu a orechmi

Makový závin s jablkami, kakao
Sobota 

Polievka: guľášová, pečivo
Hovädzí guľáš mexický, ryža, šalát

Nedeľa 
Polievka: zeleninová s haluškami, pečivo

Plnená paprika, knedľa

Šťastie cez žalúdok

S úsmevom



Dňa 13. júna uplynul rok odvtedy, čo nás opustil brat 
a ujčok

ladislav kurek
z Michalovej.

S láskou spomínajú
sestra, neter

a synovec s rodinami
...

Dňa 14. júna si pripomenieme desiate výročie od úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, sta-
rého a prastarého otca

 arnolda Zvaríka
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú
manželka

a deti s rodinami
...

„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zo-
staneš stále s nami.“
Dňa 27. júna uplynú dva roky, čo nás opustila naša 
mama, stará a prastará mama

Mária NePšiNSká
z Michalovej.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra 

a syn s rodinami
...

„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach 
ostaneš stále s nami.“

Dňa 30. júna sme si pripomenuli 
rok odvtedy, čo nás navždy opusti-
la vo veku 62 rokov

Pavlínka kellNerová 
z brezna.

S láskou a úctou na teba spomína-
jú manžel Ján, deti Anička a Peter 
a celá rodina

...
„Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 4. júna uplynuli dva roky od-
vtedy, ako nás navždy opustil

ján brašo
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami
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Inzertná služba

   Pravidelne oslovujeme našich zamestnancov s no-
vinovou anketou uverejňovanou v podnikových  novi-
nách.  Naši zamestnanci tak majú možnosť vysloviť 
svoj názor s čím sú spokojní, resp. nespokojní v súvis-
losti s terajším zamestnaním. Zamestnanci v anketo-
vých lístkoch určili poradie ukazovateľov, ktorým pri-
pisujú najväčšiu dôležitosť, a ktorým pripisujú men-
šiu dôležitosť pri uspokojovaní svojich potrieb. Oblas-
ti, ku ktorým sa zamestnanci mohli vyjadriť boli roz-
delené na tieto časti: stabilita zamestnania, riadenie 
a pracovné vzťahy, bezpečnosť práce, závodné stra-
vovanie. V druhej časti sa zamestnanci mohli vyjad-
riť k mimopracovným oblastiam ako: kultúrne a špor-
tové vyžitie, doprava do zamestnania, prázdnino-
vé rekreácie detí zamestnancov. Každý respondent 
mohol doplniť anketový lístok o svoj názor. Výsledky 
zverejňujeme tak, ako sme ich zistili  v májovej an-
kete. Priblížili nás k poznaniu tých skutočností, ktoré 
ovplyvňuje najviac spokojnosť zamestnancov v sú-
vislosti s prácou.
   V prvej časti ankety zamestnanci určili na prvé 
miesto „istotu stáleho zamestnania“. Tento ukazova-
teľ bol na prvom mieste už v minulej ankete, čo odrá-
ža dnešný stav uspokojovania potrieb a skutočnosť, že 
ľudia si uvedomujú dopad súčasnej ekonomickej situá-
cie. Na druhom mieste sa umiestnila „možnosť uplatniť 
svoje odborné schopnosti“, (v predošlom prieskume 
bol tento ukazovateľ na treťom mieste), tretie miesto 
obsadil ukazovateľ „rast miezd“ (v minulom prieskume 
bol ukazovateľ na štvrtom mieste), na štvrtom mieste 
sa umiestnil ukazovateľ „možnosť zvyšovania si kva-
lifikácie“, (predtým bol na druhom mieste), na piatom 
mieste bol ukazovateľ „dobré medziľudské vzťahy na 
pracovisku“ (v poslednej ankete obsadil ôsme miesto. 
Na ďalších miestach sa umiestnili tieto  ukazovatele: 
šieste miesto „hrdosť na prestíž našej akciovej spo-
ločnosti“, siedme miesto „bezpečnosť práce“, ôsme 
miesto „informovanosť o náplni vlastnej práce“, devia-

te miesto „kvalita stravovania“ a desiate miesto v má-
jovej ankete obsadil ukazovateľ „informovanosť o vý-
sledkoch pracoviska“.
   V druhej časti ankety zameranej na mimopracovné 
faktory, je zamestnancami najviac ocenená „možnosť 
dôchodkového pripoistenia“, v predošlom prieskume 
bol tento ukazovateľ na deviatom mieste,  na druhom 
mieste je to „možnosť rekreačného športovania“, kto-
rý  v predošlom prieskume obsadil piate miesto, na tre-
ťom mieste sa nachádza „zabezpečenie dopravy do 
a zo zamestnania“, v predošlom prieskume bol uka-
zovateľ na šiestom mieste, na štvrtom mieste „zabez-
pečenie úrazového pripoistenia“, na piatom mieste je 
to „zdravotná starostlivosť“. Na ďalších miestach sa 
umiestnili tieto odpovede: „sociálna starostlivosť o za-
mestnancov“, „zdravotná starostlivosť“, „možnosť náv-
števy kultúrnych podujatí“, „ponuka prázdninových re-
kreácií pre deti zamestnancov firmy“, „podpora kultúr-
nych podujatí firmou“.    
   Aj v čase, keď výrobcov na celom svete postihuje 
ekonomická kríza, je potrebné sa zaujímať o názory 
zamestnancov. Takéto poznanie umožňuje v rámci 
daných možností zlepšiť terajší stav. Tieto prieskumy 
sa vykonávajú už viac rokov, a tak je možné porovná-
vať názory zamestnancov vyslovené v minulosti s te-
rajšími názormi. 
   Celkové zhodnotenie výsledkov ankety ukazuje na 
stabilitu odpovedí našich zamestnancov a tiež na to, 
že poradie jednotlivých ukazovateľov spokojnosti je 
ovplyvňované aj  ekonomickou situáciou mimo našej 
firmy  (tak ako to ukazuje  ukazovateľ spokojnosti v po-
radí na prvom mieste ankety). 
   Májovej novinovej ankety sa zúčastnilo 21 čitateľov 
podnikových novín, týmto touto cestou patrí naše po-
ďakovanie za účasť. Z tých účastníkov, ktorí zaslali vy-
plnený kupón na zlosovanie, sme tentokrát vyžrebova-
li alicu dudášovú z odboru práce a miezd. 

Mgr. V. Škultéty   

Na 36. ročník medzinárod-
ného divadelného a oper-
ného festivalu Zámocké hry 
zvolenské:
21. júna o 20. hod
na Nádvorí zámku
koncertné uvedenie opery 
Vincenza Belliniho

NORMA.
Vstupné: I. miesto 10 eur, II. 
miesto  7 eur.

22. júna o 18. hod.
v Kráľovskej sieni
koncert operných piesní a árií 

MLADOSŤ NA ZÁMKU
Vstupné: 3 eurá.

24. júna o 20. hod.
na Nádvorí zámku
slovenská premiéra Gaeteno 
Donizetti:

LINDA DI CHAMOUNIX.
Vstupné: I. miesto 12 eur, II. 
miesto 8 eur.

25. júna o 20. hod.
na Nádvorí zámku
opera Giuseppe Verdiho:

LA TRAVIATA.
Vstupné: I .  miesto 9 eur, II . 
miesto 6 eur.

26. júna o 20. hod.
na Nádvorí zámku
o p e r n á  d r á m a  P i e t r a 
Mascagniho:

SILVANO.
Vstupné: I .  miesto 9 eur, II . 
miesto 6 eur .

Rezervácie:
umprev@bb.psg.sk ,

415 57 15, 0907 808 871

Pracovné jubileá
40 – ročné

Jaroslav Pobožný, Juraj Trnčák
30 – ročné

Ľubica Badinková, Juraj Demeter, Dušan Ďurta, Peter Engler, Alžbeta Giertlová, 
Jozef Kazár, Marta Pančíková, Anna Stieranková, Igor Šťavina, Ján Štulrajter

25 – ročné
Marta Simanová

20 – ročné
Mária Dekrétová

   
Životné jubileá

Anna Barabášová, Marta Beraxová, Lýdia Cencerová, Pavol Hlásnik, Dana Ja-
gerčíková, Jarmila Kupcová, Eva Malčeková, Aneta Potočárová, Eva Račáková, 
Ján Berčík, Mariana Boboková, Mária Ďurčíková, Dušan Grísnik, Anna Jágerská, 
Mária Karaffová, Ján Kováčik, Ing. Ján Núter, František Potočár, Mária Reizero-

vá, Marta Simanová, Adolf Šarík, Jozef Láni, Ing. Peter Trangoš

Letná dovolenka Ružiná, okres Lučenec. Chatka pre 4 až 8 
osôb. Kúpanie na priehrade, bazénik k dispozícii.
Volať 0905 703 640 po 17. hod.

...
Predám šteňa vlčiaka, 17 eur. Informácie 0948 013 847, 
619 2033

...
Predám 4 - izbový byt na ulici F. Kráľa v Brezne (5. posch.). 
Kontakt: 611 27 39 po 20. hod.

...
Predám 3 - izbový byt (s balkónom), v OV, v Podbrezovej.
Tel. 0948 060 030

...
Od septembra 2009 opatrím dieťa. Kontakt: 0904 577 084, 
od 18. hod. 619 32 28

...
Ponúkam ubytovanie v Štúrove. Krásna letná dovolenka. 
Viac info 0904 456 397

   Ako váš dlhoročný zamestnanec, dlhodobo invalidný dôchodca, od roku 1993 po viacnásobných 
operačných zákrokoch, zdravotne ťažko postihnutý a pohybujúci sa na invalidnom vozíku, zo srd-
ca ďakujem generálnemu riaditeľovi ŽP a.s. Ing. Vladimírovi Sotákovi  za dar – prenosný počítač 
(laptop). Som vám nesmierne zaviazaný za tento dar a hrdý na to, že som väčšinou svojej profe-
sijnej práce strávil práve vo vašej firme, ktorá mi dokázala naplniť moje predsavzatia (ako zástup-
ca stavebnej údržby). Budem živou reklamou vášho podniku. Zároveň vám a všetkým zamest-
nancom firmy prajem veľa zdravia, pohody, zdravý a úspešný rozvoj, ktorý môže byť vzorom, čo 
sa týka uspokojovania potrieb a starostlivosti o postihnutých občanov.

Ján Dudáš, Závadka nad Hronom

Najviac si ceníme... 
Vyhodnotenie ankety

Ďakujem

Pozvánky

Ilustr. foto: o. Kleinová

V máji odišli do dôchodku
Ľubomír KOSTKA, Milan RONČÁK, Ivan ŠVANTNER.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakujeme
za odvedenú prácu a do ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.

júnovým

Dňa 13. júna sa uskutoční 38. 
ročník nadregionálneho

FESTIVALU
DYCHOVÝCH HUDIEB

vo Valaskej, kde vystúpi aj Dy-
chová hudba Železiarní Pod-
brezová.

***

Dňa 16. júna o 16. hod. v MsDK 
v Brezne v podaní žiakov ZUŠ  
premiéra muzikálu

O DVANÁSTICH
MESIAČIKOCH.

***

8. ročník hudobného festivalu
SVÄTOJÁNSKA NOC

PLNÁ HUDBY
19. a 20. júna v Pohorelej.

*** 

V dňoch 26.- 28. júna sa usku-
toční regionálny folklórny 
festival

HOREHRONSKÉ DNI
SPEVU A TANCA

v Heľpe, za účasti slovenských 
i zahraničných folklórnych sú-
borov.



   Po skončení prvoligo-
vej sezóny 2008/2009 ho-
voríme s viceprezidentom 
Futbalového oddielu ŽP 
Šport, a.s., Ing. Vladimí-
rom Sotákom ml.:

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

   V kolkárni Interu Bratislava sa 6. a 7. júna uskutočnil zá-
verečný kvalifikačný turnaj majstrovstiev Slovenska v šprin-
te. V prvý deň bojovali ženy a muži a v nedeľu sa predstavili 
dorastenky a dorastenci. Tento raz dominovali muži KO ŽP 
a.s., keď víťazstvo si vybojoval Jaroslav Truska, 2. bol Ondrej 

Kyselica a 4. Radoslav Foltín. Zo žien 2. miesto obsadila Gabriela Kuchárová.
   Záverečný finálový turnaj, kde spoznáme nových majstrov Slovenska v šprinte,  
sa uskutoční 13. a 14. júna v Novom Meste nad Váhom. Do 16 členného finále 
mužov a dorastencov, u žien a dorasteniek do 8 členného finále,  sa prebojovali 
z kategórie žien Gabriela Kuchárová a Katarína Micanová, z mužov víťaz kvalifi-
kačných turnajov Pavol Jakubec, Tomáš Pašiak, Tomáš Dilský, Jaroslav Truska, 
Ondrej Kyselica, Milan Tomka, Matej Sršeň, Bystrík Vadovič a Tomáš Herich, z 
dorasteniek Dominika Kyselicová a z dorastencov Ľuboš Svitek, Michal Svitek, 
Michal Dilský a Marek Mihok. 

D. Kyselicová

vy štadióna. Budeme robiť osobit-
ný vstup pre hostí, turnikety, 
vymeniteľné bránky a uvidí-
me, či sa nám podarí vyme-
niť striedačky. Do atletickej 
dráhy nebudeme zasahovať. 
Ďalším krokom by malo byť umelé 
osvetlenie, ktoré už budeme robiť 
v spolupráci s mestom.
Hovoríme o úpravách v tejto 

sezóne, alebo výhľadovo na 
viac rokov?
   - Toto sú veci, ktoré by mali 
prebiehať pred novou sezónou 
a v jej priebehu.
Hlavný sponzor mužstva Že-
leziarne Podbrezová vstúpili 
aj do bystrického futbalu, tak-
že na starosti bude mať akoby 
dva tímy... 
   - Na druhej strane budeme mať 
adekvátnu pomoc zo strany Duk-
ly. Bude to spolupráca, to zna-
mená, že budeme robiť spoločne 
v jednom aj druhom klube a vy-
chádzať zo vzájomných skúse-
ností a určite to bude prínosom.
Vzhľadom k zmene vlastných 

pomerov chystajú sa zmeny vo 
vedení klubu?
   - Čo sa týka podbrezov-
ského futbalu nenastanú 
žiadne radikálne zmeny.
   Bude mať nový projekt 

vplyv aj na činnosť mládežníc-
keho futbalu?
   - V zásade nie, štruktúra osta-
ne rovnaká, akurát v rámci spo-

lupráce vstúpil do projektu pán 
Greguš, ako človek, ktorý bude 
zastrešovať a koordinovať sme-
rovanie mládeže. 
Za tri mesiace toho neisté-
ho obdobia sa podarilo časť 
verejnosti navnadiť na to, že 
v Brezne sa bude hrať Corgoň 
liga. Ostáva to napríklad aj va-
šim súkromným cieľom – hos-
tiť raz na Horehroní mužstvá 
z najvyššej súťaže?
   - Jednoznačne, preto robíme 
futbal, aby sme dosahovali prog-
res. Keďže posledné roky sme na 
špici prvej ligy, do budúcnosti je 
našim cieľom postup.

Michal Vall
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V priebehu sezóny ste ohlási-
li útok na postup, napokon je 
z toho tretie miesto. Aké poci-
ty prevládajú po skončení se-
zóny? 
   - Z hľadiska cieľa, ktorý bol 
stanovený v priebehu súťaže, 
ten sme nedotiahli, skončili sme 
tretí. Kvôli tomu ne-
môžeme byť spokoj-
ní. Ale na druhej stra-
ne, keď budeme hod-
notiť progres, ktorý sa 
dosiahol oproti minu-
lej sezóne, tak urči-
te spokojnosť je. Väč-
šina výkonov na túto 
súťaž bola nadprie-
merných a myslím si, 
že môžu byť spokoj-
ní aj ostatní funkcionári a v prvom 
rade diváci.
Podbrezová vlani do istej miery 
zvolila experiment angažova-
ním mladého, verejnosti nezná-
meho trénera Raffaeleho Qua-
rantu. V duchu vašich posled-
ných viet to napokon vyznieva 
ako dobrý krok.
   - Už tým, že sme sa dohodli na 
ďalšej spolupráci s týmto tréne-
rom, tak je to potvrdenie toho, 
že sme jednoznačne spokojní 
s jeho prácou. Myslím si, že to vi-
dieť aj na ihrisku, na hernom pre-
jave, kondícii, pripravenosti hrá-

V Banskej Štiavnici sa 30. 
mája uskutočnil beh na de-
saťkilometrovej trati, v kto-
rom Pavol Faško, v konku-
rencii sedemdesiatich prete-
károv zo štyroch krajín sveta, 
obsadil v celkovom hodnote-

ní 7. miesto a vo svojej kategórii zvíťazil. Na 
druhý deň štartoval v ďalšom desaťkilometro-
vom behu Muránskou planinou, kde bol cel-
kovo druhý, s víťazstvom vo svojej kategórii. 

...
Od 6. do 7. júna,  v rámci fyzickej prípravy na 

zahraničné preteky, absolvoval Pavol Faško 
tri desaťkilometrové trate:
- 6. júna 12. ročník cestného behu Staros-
tovská X., ktorý sa uskutočnil v Poprade, 
kde v celkovom hodnotení bol 5. a vo svo-
jej kategórii 3.,
- 7. júna (doobeda) 3. ročník lesného behu 
v Novej Lesnej, kde bol 4. a vo svojej kategó-
rii 2. a (poobede) ďalších 10 km absolvoval v 
rámci Československého pohára v Krompa-
choch – MILUNO CAP, kde zo 150 bežcov bol 
9., keď vo svojej kategórii skončil 3.

(vk)

   V závere mája sa uskutoč-
nili v Podbrezovej a Bratislave 
Majstrovstvá Slovenska 2009 
v kolkoch jednotlivcov. Podbre-
zovským kolkárkam a kolkárom 
sa všetkým podarilo postúpiť do 
dvanásť, resp. osemnásť členné-
ho finále slovenského šampioná-
tu. V podbrezovskej kolkárni sa 
stretli najlepšie hráčky Slovenska 
zo ženskej a juniorskej kategórie, 
Inter Bratislava hostil elitu mu-
žov. Majsterkou SR zo žien sa 
stala Gabriela Kuchárová, z ju-
nioriek titul získala  Ľubica Listo-
ferová. Vicemajstrom Slovenska 
v mužskej kategórii je Jaroslav 
Truska, ktorý dosiahol aj najlep-

   Slovenský po-
hár v cestnej cyk-
listike pokračo-
val 30. – 31. mája 
v Myjave. V prvý 

deň bola na programe časov-
ka do vrchu, vedúca z Myja-
vy na Poľanu – Salaš, s dĺžkou 
trate 5 kilometrov. Našim pre-
tekárom sa najlepšie darilo v ju-
niorskej kategórii, v ktorej zví-
ťazil Matej Medveď. Z mladších 
žiakov bola 4. Tereza Medve-
ďová, 8. Pavol Kvietok, zo star-
ších žiakov skončil 6. Šimon Vo-
zár, 8. Michal Donoval, 11. Ivan 

Viceprezident železiarov Ing. Vladimír Soták ml.

„Od úspechu už nemôžeme upustiť!“ 
čov a na atmosfére A – mužstva.
   Tretie miesto je tabuľkovo hor-
šie umiestnenie, ako vlani. Mnohé 
zaujímavé ukazovatele však vra-
via samé za seba – železiari tohto 
roku dosiahli najviac víťazstiev, 
mali najlepšiu obranu... Aj preto 
vravím, že v zásade nemôžeme 
byť nespokojní s progresom, ktorý 
nastal. Akurát sa musíme vyvaro-
vať takých fáz v sezóne, že nám 
nevyjdú dva – tri zápasy a potom 
stratíme body, ktoré by sme ne-
museli. Musíme k tomu všetci pri-
stupovať viac profesionálnejšie. 
Nakoľko sa učíme na vlastných 
chybách, verím, že sa vyvaruje-

me hluchých období 
a výkony od začiatku 
sezóny budú vyrov-
nanejšie.
Kľúčovú úlohu mož-
no zohral fakt, že 
pod tlakom v záve-
re sa väčšina hrá-
čov ocitla v situá-
cii, ktorú pred tým 
nepoznala. Zrejme 
sa s tým nedokáza-

li vyrovnať...
   - Je to jeden z dôvodov, prečo 
sme nezvládli dva zápasy v Prie-
vidzi a so Šaľou. Bolo tam viacero 
faktorov, aj keď nie všetky možno 
brať ako objektívne. Myslím si, že 
sme múdrejší, vieme prečo sme 
nedokázali tieto zápasy zvládnuť. 
Vďaka   tomu budeme v budúcej 
sezóne určite silnejší a budeme 
podávať vyrovnanejšie výkony.
Od minulej sezóny môžeme 
plynulo prejsť k tej, ktorá sa 
onedlho začne. Noviniek je ne-
úrekom, ohlásila sa dlho oča-
kávaná spolupráca medzi Duk-

lou, Dubnicou a Podbrezovou, 
ktorá zasiahne aj do činnosti 
súčasného tímu ŽP Šport. Ako 
teda bude vyzerať podbrezov-
ský futbal v sezóne 2009/2010?
   - V rámci tejto spolupráce ve-
rím, že dokážeme lepšie využiť 
hráčsky potenciál v jednotlivých 
kluboch. Čo sa týka podbrezov-
ského futbalu, konečný efekt by 
mal byť taký, že káder by mal byť 
pripravený minimálne na takej 
úrovni, ako bol v minulej sezóne. 
To je cieľom.
Možno je to ešte predčasné, 
ale ako by mali vyzerať cie-
le: Môžete ohlásiť útok na po-
predné priečky, alebo ostane-
me pri tom tradičnom – hrať 
dobrý futbal?
   - Hrať dobrý futbal, hrať ešte 
lepší futbal a stále sa tlačiť na špi-
cu. Nemôžeme od toho upustiť, 
musíme sa snažiť byť minimál-
ne tak dobrí, ako minulý a pred-
minulý rok. Bolo to druhé a tretie 
miesto, takže automaticky musí-
me chcieť niečo lepšie. Bolo by 
ideálne, keby sme od prvého kola 
boli pripravení a tlačili sa na naj-
vyššie priečky.
Pred niekoľkými mesiacmi sa 
v Brezne začalo intenzívne ho-
voriť o Corgoň lige, aj o pre-
stavbe štadióna. Čo z toho 
ostáva prioritou, aj keď sa tu 
najvyššia súťaž ešte nebu-
de hrať?
   - Stále vychádzame z ekono-
mických možností a zo situácie, 
ktorá tu je, predovšetkým v žele-
ziarňach. Vďaka tomu, že mesto 
vstupuje do tejto spolupráce in-
tenzívnejšie, zvolili sme postup-
ný variant investovania do obno-
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Víťazný Truska

Tituly
vybojovali doma
ší výsledok Majstrovstiev Slo-
venska 2009, 676 bodov. 
Výsledky Majstrovstiev Slo-
venska 2009 v jednotliv-
coch:
Ženy: 1. Gabriela Kucháro-
vá (ŽP, 1189 bodov), 2. Ka-
tarína Valigurová (KSV Wien, 
1171), 3. Katarína Micanová 
(ŽP, 1145). Na 5. mieste skon-
čila Eva Bábelová (ŽP, 1132), 
11. bola Edita Hiadlovská (ŽP, 
1086) a 15. Dagmar Kyselico-
vá (ŽP, 1073).

Juniorky: 1. Ľubica Listofero-
vá (ŽP, 1132), 2. Johanka Ki-
činková (KSV Herz Armatu-
ren, 1128), 3. Lenka Hochelová 
(MKK Stará Turá, 1110). Ďalšia 
naša hráčka Domonika Skalo-
šová, s výsledkom 977 bodov, 
bola ôsma. 
Muži: 1. Ľubomír Bugár (In-
ter Bratislava, 1309), 2. Jaro-
slav Truska (ŽP, 1291), 3. Ivan 
Čech (Zerbst, 1290). Poradie 
podbrezovských kolkárov: 6. 
Tomáš Pašiak (1229), 9. On-
drej Kyselica (1215), 12. Ra-
doslav Foltín (1210) a 13. Peter 
Šibal (1209).

O. Kyselica   

Slovenský
pohár

Schwarzbacher. V kategórii ka-
detov bol 11. Peter Štulrajter, 12. 
Ondrej Glajza a 25. Marek Bu-
kovec. Pohár pokračoval kri-
térijnou ligou „O cenu primáto-
ra mesta Myjava“. Na okruhu dl-
hom 960 metrov v kateg. mlad-
ších žiakov, ktorí ho absolvovali 
päťkrát, bol 3. Pavol Kvietok a 7. 
Tereza Medveďová. Starší žiaci 
si po osemnástich okruhoch vy-

bojovali: 4. miesto Michal Dono-
val, 9. Ivan Schwarzbacher, 11. 
Šimon Vozár. Z kadetov po tri-
dsiatich okruhoch bol 5. Ondrej 
Glajza a v juniorskej kategórii (42 
okruhov) bol 4. Matej Medveď.
   Pretekárka CK ŽP Šport Na-
tália Šimorová štartovala v dru-
hom kole Českého pohára MTB 
XC 2009 v českej Kamenici. 
V daždivom počasí a blatistom 
teréne vybojovala tretie miesto 
a upevnila si tak vedúcu pozíciu 
v priebežnom hodnotení České-
ho pohára.

P. Medveď   


