
Milan VESELÝ, člen GKT, prezident Royal 
Golf Club Mariánske Lázne, člen exekutívy 
European Golf Association a The Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews, bývalý dl-
horočný prezident Českej golfovej federácie
   - Spomínam si na otvorenie pred desiatimi 
rokmi. Bola to veľká udalosť. Tak nádherný areál 
sa neotvára každý deň a dnes musím konštato-

vať, že toto golfové ihrisko zreje ako dobré víno. GRAY BEAR patrí 
medzi najkrajšie areály v Európe. Ja, nakoľko hrám golf už štyridsať 
rokov a som členom európskych golfových orgánov, mám možnosť 
posudzovať množstvo ihrísk a toto je skutočne mimoriadne a ja som 
veľmi pyšný, že som členom tohto klubu. Za desať rokov vidieť rast 
na každom kroku, cesty sú nádherné, hrá sa tu európska profe-
sionálna túra, kvalita ihriska zodpovedá požiadavkám pre najvyššiu 
profesionálnu európsku súťaž. Želám, aby sa tento areál rozvíjal, 
plány pána Sotáka sú úžasné a ja pevne verím, že rozvoj bude ešte 
dynamickejší ako doposiaľ.  
PETER KROVINA, člen GKT a Loch Lomond 
v Škótsku 
   - Keď som prišiel na Tále prvýkrát, boli tu len 
samé haldy zeme a ja som si nevedel predstaviť, 
že tu raz bude golfové ihrisko. Dnes môžem po-
vedať, že toto je skvost  Slovenska. Je to golfové 
ihrisko, ktoré má niečo do seba, je síce ťažké,  
jednou výhodou je však, že tí, ktorí urobia hen-
dikep tu, uplatnia sa na každom inom ihrisku. Keď som tu bol v čase 
výstavby, ľudia o golfe len veľa hovorili, poznali ho viac – menej len 
na trenažéroch. Dnes vidieť aj na Slovensku, že vývoj ide dopredu. 
Predpokladám, že sa bude golf na Slovensku aj naďalej rozvíjať a že 
na Táľoch sa zúčastním aj 20., 30, možno 40. výročia....

MILAN LASICA
   - Keď pred desiatimi rokmi vzniklo toto ihrisko, 
bolo jediné s medzinárodnými parametrami. 
Úžasné je, že si zachovalo svoju úroveň a niekde 
ju dokonca zvýšilo. Sledoval som celých desať 
rokov toto ihrisko, aj keď som sem nechodil 
často. Vždy, keď som sem prišiel,  som však mal 
potešenie, že som tu, aj keď potešenie z hry som 

mať nemohol. Hrám totiž lepšie ako pred desiatimi rokmi, takže musím 
byť so svojou hrou nespokojnejší. 
JIŘÍ BARTOŠKA
   - Chodím hrať golf s partiou po celom svete, 
ale Tále sú jedným z najkrajších ihrísk. Sú 
nádherne zakomponované do tohto prostredia. 
Našou výhodou je, že hoci sem cestujeme už 
desať rokov, vždy máme to šťastie, že natrafíme 
na dobré počasie. Je to skutočne nádherné 
ihrisko a personál, Veronika, Helenka a ďalší, je 
veľmi príjemný. Želám vám, aby ste boli takí milí ako doposiaľ, aby 
vám vydržala tá láska ku golfu - to všetko robí to majstrovské ihrisko.

ok

V spoločnosti ŽP 
Rehabilitačné služby s.r.o.

Letný kemp 
informatikov

Reportáž 
z OH 2012

Pozor na mliečne 
výrobky

Dva tituly 
majsterky Slovenska

Polročné hodnotenie 
výroby Vd a Te

Pozývame vás na futbal: áčko sa stretne na domácej pôde 25. augusta o 16. hodine s Rimavskou Sobotou

Spomínajú:
GRAY BEAR PO DESIATICH ROKOCH

Pred desiatimi rok-
mi Železiarne Pod-
brezová vybudovali 
golfový areál, ktorý 
dosiahol špičkovú 
európsku úroveň. 
Ako hodnotíte vý-
voj z dnešného po-
hľadu?
   - Každý, kto navštívi náš 
región, vidí, že ak sa má v bu-
dúcnosti na Horehroní niečo 
rozvíjať, tak je to v prvom rade 
cestovný ruch, turistika vďaka 
prírodným podmienkam, mož-
no chov oviec, hovädzieho 
dobytka. Je málo pravdepo-
dobné, že tu vyrastú nejaké 
fabriky. Každý, kto prejde Bys-
trianskou dolinou vidí, že táto 
dolina je vybudovaná, sú tu 
nové domy, upravené dvo-
ry, nové cesty, infraštruktúra, 
o ktorej mnohé regióny môžu 
len snívať. A to všetko sa udia-
lo vďaka tomu, že  Železiarne 
Podbrezová postavili  golfový 
areál na Táľoch. Zároveň pos-
kytli prácu zamestnancom 
na dvanásť mesiacov v roku. 
Každý, kto na Tále príde, či je 

Znenie tajničky letnej krížovky 
z Podbrezovana č. 16: „Všetko 
čo nie je dovolené vzbudzuje 
túžbu.“ Cenu výhercovi Ivanovi 
Haliarskemu z Podbrezovej 
venovala Ing. Anna Kováčová, 
riaditeľka ZANINONI SLOVA-
KIA, s.r.o.

Foto: A. Nociarová

Víťaz
letnej krížovky

Pozývame vás
Dňa 5. septembra 2012 

sa na Mestskom štadióne v Brezne 
uskutoční 

1. kvalifikačné kolo – skupina 11
Majstrovstiev Európy 2012/2013 ženy U17:
11.00 hod. Španielsko – Slovensko,

16.30 Faerské ostrovy – Poľsko.
Vstup voľný.

O výročí s Vladimírom Sotákom, 
predsedom Predstavenstva ŽP a prezidentom GKT

to hráč golfu, má tu 
zamestnanie, je do-
dávateľ, organizátor 
turnajov alebo príde 
ako turista, konšta-
tuje, že Tále spĺňajú 
jeho očakávania. Je 
na škodu veci, že 
naši politici nechá-

pu, kde sa už mohlo Sloven-
sko za desať rokov v oblasti 
cestovného ruchu dostať. 
Vďaka dobrým diazajnérom, 
ľuďom, ktorí golfové ihrisko na 
Táľoch postavili, vieme už od 
začiatku, že naše ihrisko patrí 
medzi tri – štyri najlepšie v Eu-
rópe a sme naň hrdí. Tále sa 
dostali do povedomia Európy 
a celého golfového sveta a to 
je pre nás dobrá vizitka. 
Vaše želanie?
   - Bol by som rád, keby sme 
v budúcom roku dokončili ďal-
šiu deviatku, aby sme umožnili 
hrať golf našim členom aj po-
čas turnajov. Raz, keď bude na 
Slovensku okolo 15 – 20 tisíc 
členov, určite budeme priprave-
ní postaviť golfové ihrisko aj za 
Breznom, čo by znamenalo ob-

rovskú vzpruhu pre horehronský 
cestovný ruch. Som presvedče-
ný, že sa nám to podarí naplniť. 
V prvom rade však musia byť 
úspešné naše železiarne.

OK

Foto: A. Nociarová
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Ing. Martina ČERNÁKOVÁ, odbor 
riadení dane a účtovníctva
  - Služby našej dcérskej spoloč-
nosti ŽP Rehabilitácia využívam po 
prvýkrát na základe odporúčania 
lekára. Odporúčaná mi bola aj lase-
roterapia, ktorú som doteraz nemala 
možnosť vyskúšať. Podľa vyjadrení 
personálu by mal byť účinok lasera 
takmer okamžitý. Ostáva mi veriť, že 
odporúčaná liečba laserom bude mať 
pozitívny účinok aj na moje zdravie. 
Zároveň by som chcela vyzdvihnúť 
aj milý a ochotný personál na re-
habilitácii.
Ing. Anna ŠTULRAJTEROVÁ, 
Brezno
 - Ja sem chodím už druhý mesiac, 

Popísať o význame zdravia pre 
človeka by sa dali celé stránky 
novín, nie je to však účelom môjho 
článku. Vedenie Železiarní Pod-
brezová považuje starostlivosť 
o zdravie svojich zamestnancov 
za prioritné, čoho nesporným dô-
kazom sú konkrétne kroky v tejto 
oblasti. Poskytovanie rehabilitač-
ných služieb pre zamestnancov 
našej spoločnosti má dlhoročné 
tradície a tak bolo samozrejmé, že 
keď p. Katarína Kürtyová oznámila 
svoj zámer ukončiť činnosť verej-
no obchodnej spoločnosti FYRES, 
ktorá zabezpečovala rehabilitačné 
služby pre našich zamestnancov, 
hľadali sme riešenie so zreteľom 
na ich zachovanie. A tak vznikla 
1. apríla 2012 dcérska spoločnosť 
ŽP REHABILITÁCIA s.r.o.
  Prechod sme chceli zabezpečiť 
tak, aby ho zamestnanci vôbec 
nepocítili a preto sme už v pred-
stihu rokovali so zdravotnými 
poisťovňami, lekármi i personá-
lom. Dňa 1. apríla sme vďaka 
tomu mohli začať plne zabezpečo-
vať rehabilitačné služby. Súčasťou 
prípravných krokov bol aj podni-
kateľský zámer spoločnosti, ktorý 
ráta aj s postupným rozširovaním, 
skvalitňovaním služieb a moder-
nizovaním vybavenia i prostredia. 
Odborným garantom je MUDr. 
Mária Kubišová, ktorá zároveň je-
den deň v týždni - vždy v stredu od 
14. do 18. hodiny, ordinuje priamo 
v ŽP REHABILITÁCIA. 

ŽP REHABILITÁCIA JE TU PRE VÁS
Procedúry musí odporučiť lekár

  Tí, ktorí už navštívili počas 
predchádzajúcich mesiacov ŽP 
Rehabilitácia s.r.o. v Podbrezovej 
a prišli tam v posledných dňoch 
opäť, určite postrehli i zmenu, 
ktorú sme realizovali počas let-
ných, viacmenej dovolenkových 
dní. Rozšírili sme priestory, do-
plnili zariadenia a tak sa dnes 

personál sestier môže venovať 
procedúram v príjemnejšom pro-
stredí. Tvoria ho rehabilitačné 

sestry Viera Urbanová, Katarína 
Kürtyová a Mgr. Eva Kňazovic-
ká a sú tu pre všetkých, ktorí 

potrebujú absolvovať procedúry, 
poskytované v ŽP Rehabilitácia. 
Sú to procedúry: galvanizácia, 
DD – prúdy, Tens – prúdy, elek-
trogymnastika, elektrostimulácia, 
ultrazvuk, interferenčné prúdy  
(endomed), hydrogalván, elektro-
magnet, termozábal, solux, ošet-
renie biotropnovou lampu. Posky-
tujú aj cielené cvičenia – liečebnú 
telesnú výchovu, mäkké techniky, 
trakcie na nohy. No a pripomí-
nam, že ponúkame aj hĺbkovú 
laserovú terapiu - ošetrenie la-
serom LCT 1000, ktorý je u nás 
v prevádzke už od septembra 
2011.Všetky uvedené procedúry 
možno absolvovať na základe 
odporúčania odborného lekára 
a okrem ošetrenia laserom, ktoré 
je hradené v zmysle platného 
cenníka, sú hradené zo zdravot-
ného poistenia.   
  Ak máte záujem o služby ŽP RE-
HABILITÁCIA, stačí sa objednať 
na telefónnych číslach 048/645 
2954 a 645 1512 a rehabilitač-
né sestry sa vám budú venovať 
denne od 7. do 15. hodiny. Sme 
presvedčení, že tento krok bude 
obojstranne k prospechu a spo-
kojnosti – jednak zamestnávateľa, 
pre ktorého je prirodzeným žela-
ním mať zdravých a spokojných 
zamestnancov, jednak vás, ako 
užívateľov týchto zdravotných 
služieb. 

Ing. Mária Niklová, 
personálna riaditeľka ŽP 

Súčasná podoba belgického daňové-
ho systému bola vytvorená ešte v roku 
2000. V súčasnosti jej patrí tretia prieč-
ka spomedzi krajín EÚ s najvyšším 
daňovým zaťažením a šiesta priečka 
vo výške odvodového zaťaženia.
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb
Základnou črtou belgického daňového 
systému je progresívna daň z príjmov, 
ktorá sa ešte navyšuje o komunálnu 
prirážku určenú oblasťami. Rozmedzie 
zdanenia príjmu vrátane komunálnej 
prirážky sa pohybuje od 28% do 53%. 
Sociálne poistenie alebo u nás známe 
odvody sú platené zo strany zamest-
návateľa i zamestnanca, pričom za-
mestnávateľ zaplatí v priemere 35% 
zo mzdy zamestnanca a zamestnanec 
13,7%. Ak vám to pripomína sloven-
ské odvodové zaťaženie, nemýlite sa. 
V krajine neexistujú odvodové stropy 
v prípade zamestnancov. Tie sú ur-
čené len v prípade fyzických osôb 
– podnikateľov, ktorí ročne na odvo-
doch nezaplatia viac ako 15 000€. Na 
Slovensku sú určené odvodové stropy 

Ing. M. ČERNÁKOVÁ Ing. A. ŠTULRAJTEROVÁ E. PROCHE I. ČUMOVÁ Mgr. I. UHLÍKOVÁ

Opýtali sme sa: „Vyhovujú vám služby v ŽP REHABILITÁCIA, s.r.o.?“

mala som zlomený stavec a mám 
s tým ešte problémy. Chodím na 
magnetoterapiu a rehabilitačné cvi-
čenie, predtým som absolvovala 
DD prúdy. Laser by mi vraj veľmi 
pomohol, čo sa týka hojenia, žiaľ 
nemôžem naň ísť.
Elena PROCHE, Predajná

  - Ja som veľmi, veľmi spokojná 
s týmito službami. Som tiež bývalá 
rehabilitačná pracovníčka, už som 
vyše dvadsať rokov na dôchodku 
a obdivujem, ako vývoj napreduje. Je 
to tu perfektne vybavené, som veľmi 
spokojná so špičkovou starostlivos-
ťou zdravotných sestier a hovorím, 

že toto je moja oáza oddychu. Na-
vyše, dobre si to časovo programujú 
a to je dnes skôr výnimka.
Ida ČUMOVÁ, Predajná
  - Ja som na rehabilitáciu chodila 
asi pred desiatimi rokmi a teraz som 
tu tretíkrát a musím povedať, že 
som veľmi spokojná. Páči sa mi to 

moderné krásne vybavenie, chodím 
na laser a cvičenie. Sestričky sú 
veľmi milé a vedia si to časovo dobre 
zorganizovať, takže nikto tu zbytočne 
nevyčkáva.
Mgr. Ida UHLÍKOVÁ, Predajná
  - Pred rokom som mala problémy 
a hlásila som sa na neurológiu, kde 
mi dali termín o pol roka. Dozvedela 
som sa, že je možné ísť do Podbre-
zovej k MUDr. M. Kubišovej a tak 
som sa sem dostala za tri týždne a to 
bol velikánsky rozdiel. Absolvovala 
som liečbu laserom už vlani a teraz 
som nahovorila aj mamu. Som so 
službami veľmi spokojná. 

Zhovárala sa O. Kleinová
Foto: A. Nociarová 

Otvárame novú rubriku, v ktorej sa postupne dozviete, ako 
fungujú dane v krajinách Európskej únie: Dane v Európe 

Belgicko

pre všetkých.
Príjmy dosiahnuté fyzickými osobami 
na území Belgicka sa členia do šty-
roch hlavných skupín, pričom každá 
skupina sa ešte delí na podskupiny. 
Základnými skupinami sú: príjmy zo 
zárobkovej činnosti, príjmy z nehnu-
teľného majetku, príjmy z hnuteľné-
ho majetku a nakoniec je to veľká 
kategória ostatných príjmov. Každá 
fyzická osoba platí daň z príjmov zo 
súčtu dosiahnutých príjmov znížených 
o nezdaniteľné časti. Základná nezda-
niteľná časť, ktorú si môže odpočítať 
každý bez ohľadu na rodinný stav 
je na rok 2012 stanovená na úrovni 
6 570€. Na Slovensku je to 3 644,74€. 
Základná nezdaniteľná časť základu 
dane sa navyšuje v prípade invali-
dov ako aj rodičov – samoživiteľov. 
Manželské páry ako aj rodiny s deť-
mi si svoje príjmy môžu znížiť ešte 
o špeciálne nezdaniteľné časti na deti 
a manželku/la. Tie však nie sú jediné. 
Najväčšou raritou je možnosť znížiť 
si svoje zdaniteľné príjmy o náklady 

na upratovačku, ktorá sa vám stará 
o domácnosť. Okrem nich si príjmy 
Belgičania znížia aj o zaplatené vý-
živné, dary či výdavky spojené so 
starostlivosťou o malé dieťa. To u nás 
neexistuje.
Základná daňová sadzba sa ešte na-
vyšuje o daňové prirážky, ktoré sú ur-
čené na financovanie obcí a regiónov. 
Špeciálne komunálne a regionálne da-
ne sa pohybujú v rozmedzí 0 až 8,5% 
v závislosti od celkovej dane z príjmov. 
Najčastejšie si Belgičania svoju zák-
ladnú sadzbu dane z príjmov navyšujú 
o 6%-tnú komunálnu prirážku.

Zdaňovanie príjmov 
právnických osôb

Dani z príjmov právnických osôb 
podlieha každá spoločnosť, ktorá má 
na území Belgicka sídlo. Základná 
daňová sadzba je stanovená na úrov-
ni 33% z dosiahnutého základu dane 
avšak treba ju ešte navýšiť o 3% tzv. 
krízovú prirážku. Výnimku však tvoria 
spoločnosti so základom dane nižším 
ako 322 500€, ktoré sú zdaňované 
progresívne v troch príjmových ka-
tegóriách. Spoločnosti so základom 
dane nižším ako 25 000€ zaplatia 
len 24,25%, spoločnosti so zákla-
dom dane v rozmedzí od 25 000 do 
90 000€ 31 % a napokon spoločnosti, 
ktoré dosiahli základ dane vyšší ako 
90 000, ale nižší ako 322 500€ zdania 
svoj zisk sadzbou 34,5%. Uvedené 
sadzby sú povinné navýšiť o spomí-
nanú 3 %-tnú krízovú prirážku.

Miestne dane
Medzi príjem obcí a regiónov okrem už 
spomínaných daňových prirážok, ktoré 
platia fyzické osoby patrí aj daň z de-
dičstva a darovania, daň z hnuteľných 
ako aj nehnuteľných vecí.

Nepriame dane

Štandardná sadzba dane z pridanej 
hodnoty je stanovená na úrovní 21% 
avšak Belgicko uplatňuje okrem nu-
lovej sadzby aj dve znížené. Nulová 
sadzba sa využíva predovšetkým 
na dennú a týždennú tlač a vybrané 
druhy recyklovaných výrobkov či do-
pravy. Znížená sadzba na úrovni 6% 
sa uplatňuje na základné produkty 
ako sú potraviny, dodávky vody, knihy, 
ubytovanie či farmaceutické výrobky. 
Druhou 12%-tnou zníženou sadzbou 
sa zdaňujú napríklad povinné platby 
za televíziu.
Na Slovensku je základná sadzba 
DPH 20% a znížená sadzba 10% 
sa uplatňuje len na knihy a vybrané 
zdravotnícke materiály a  lieky.

Environmentálne dane
V Belgicku sa uplatňujú popri klasic-
kých environmentálnych daní z energií 
či dopravy aj špeciálne enviro dane 
uvalené najmä na výrobky, ktoré ško-
dia životnému prostrediu, ako napr. 
plastové obaly na nápoje, batérie, 
pesticídy, lepidlá, niektoré produkty 
vyrobené z papiera a lepenky.

Ing. Alena Kvačkajová, Edú
Zdroj: Verlag Dashöfer
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1. Ako hodnotíte prvý pol-
rok vo vašej prevádzkarni?
  - Celkovo možno hodnotiť 
prvý polrok ako pomerne 
dobrý. Plánované výrobné 
úlohy v druhovýrobe boli spl-
nené na úrovni bilančného 
plánu – vyrobili sme celko-
vo 1506 ton výrobkov. Keď 
to rozčleníme na jednotlivé 
druhy výrobkov, najlepšia 
situácia bola vo výrobe delených rúr, 
kde je už dlhodobejšie stabilizovaná 
zákazková náplň a väčšinu zákaziek 
máme v dostatočnom predstihu. 
Vyrobi l i  sme celkovo 1017 ton 
výrobkov z delených rúr, čo je 112 
percentné plnenie. Rúr pre hydrau-
lické valce bolo vyrobených 61 ton. 
Naopak, menej priaznivá situácia bola 
v oblasti výroby zváraných rúr veľkých 
priemerov, kde zákazky neboli zabez-
pečené v súlade s plánom a pri nižších 
objemoch výroby boli v jednotlivých 
mesiacoch pomerne veľké výkyvy. Vy-
robených bolo 429 ton zváraných rúr 
veľkých priemerov, čo je plnenie na 80 
percent. Nižší počet zákaziek vo zva-
rovni rúr veľkých priemerov si vyžiadal 
aj redukciu počtu zamestnancov, časť 
ich bola preradená na pracoviská v 
novom závode. Môžem konštatovať, 
že prvý polrok bol celkovo dobrý aj 

Polrok v druhovýrobe

Peter BELKO, 
vedúci druhovýroby

v ekonomických ukazova-
teľoch, nakoľko výsledok 
hospodárenia prevádzkar-
ne je lepší ako plánované 
zámery.
2.  Čo očakávate od 
druhého polroku?
  - Ako som už spomenul, 
v segmente delených rúr 
je situácia priaznivá. Už 
dnes máme zákazkovo 

z väčšej časti naplnený aj október, 
takže z dnešného pohľadu sa aj druhý 
polrok javí optimisticky. O zvarovni rúr 
je ťažko vyslovovať nejaké prognózy, 
keďže v priebehu prvého polroku bol 
zaznamenaný značný prepad objed-
návok v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím. Limitovaní sme taktiež 
polotovarmi, kde sa v súčasnosti 
objednávajú plechy len na aktuál-
ne zákazky. Je to z dôvodu pomer-
ne vysokého stavu skladu plechov 
vo vzťahu k objemom výroby, ktorý 
vznikol kvôli stornovaným projektom 
z nedávnej minulosti. Sklad plechov 
sme za posledný polrok znížili zhruba 
o 100 ton. Aktuálne sa zužitkováva 
pomerne málo skladových plechov, 
bežných akostí a rozmerov je totiž na 
sklade už minimum a rozmerová aj 
akostná škála zostávajúcich plechov 
je značne široká.

v energetike

Ing. Jozef ČERAN, 
vedúci energetiky

1. Ako hodnotíte prvý pol-
rok vo vašej prevádzkarni?
  - Po rekordných výrobách 
elektrickej energie vo vod-
ných elektrárňach, kedy boli 
nadpriemerné zrážky, prišli 
i obdobia, kedy bola výdat-
nosť vodných tokov hlboko 
pod dlhodobým priemerom, 
preto bol pre rok 2012 posta-
vený plán výroby elektrickej 
energie na báze priemerných výrob 
z predchádzajúcich rokov. 
   V prvom polroku 2012 bolo plánované 
vyrobiť 33 086 megawathodín (MWh) 
elektrickej energie, z toho vo vodných 
elektrárňach 14 505 MWh.
Dosiahnuté výsledky výroby elektric-
kej energie na kogeneračnej jednotke 
sú v prvom polroku na úrovni plánu. 
Vo vodných elektrárňach bola výroba 
negatívne ovplyvňovaná hneď od za-
čiatku roka. Nízke zásoby spodných 
vôd a mrazivé počasie  spôsobili ob-
medzenú výrobu vo vodných elektrár-
ňach. V mesiacoch január a február 
dosiahla výroba elektrickej energie len 
49,37 percenta plánu výroby. Pozitív-
ne bola ovplyvnená výroba v ďalších 
mesiacoch, najmä z dôvodu topenia 
sa snehu a zvýšených vodných tokov. 
Jarné obdobie býva dlhodobo obdobím 
maximálnych výrob elektrickej energie 

vo vodných elektrárňach. 
Plánované úlohy sme splnili 
len v apríli, kedy bolo vyro-
bených 3 265 MWh elek-
trickej energie.  V ďalších 
mesiacoch máj a jún bolo 
vyrobené vo vodných elek-
trárňach len 83,5 percenta 
plánu, čo predstavuje 5 073 
MWh elektrickej energie. 
   Aj napriek tomu, že v pláne 

výroby elektrickej energie boli vylúčené 
maximálne výroby a tento  plán bol vy-
tvorený na základe priemerných výrob, 
skutočnosť výroby elektrickej energie 
bola na úrovni 92,08 percenta, z toho 
vo vodných elektrárňach bolo vyrobené 
11 905 MWh, čo predstavuje plnenie len 
na 81 percent plánu.
2. Čo očakávate od druhého polroku?
   - Naďalej pretrváva suché počasie, 
ktoré nám negatívne ovplyvňuje plnenie 
plánu výroby elektrickej energie aj v dru-
hom polroku 2012. Krátkodobo vzrastie 
výroba v dôsledku zvýšenia hladín vo 
vodných tokoch po búrkach. 
   Výhľad počasia, tak ako nepraje poľ-
nohospodárom, nepraje ani výrobcom 
elektrickej energie vo vodných elektrár-
ňach. Nezostáva nám nič iné, len čakať, 
že sa počasie „zlepší“ a jeseň bude 
bohatšia na zrážky. 

ok

Sucho sa podpísalo aj na rieke Hron.  F: archív Te

Pohľad na vynovené parkovisko v novom závode.  F. O. Kleinová

V dňoch 14. a 15. augusta 2012 sa v našej spoločnosti uskutočnil recer-
tifikačný audit systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM). 
Audit realizovala audítorská skupina v zložení: Ing. Jolana Lazúrová, SGS 
Slovakia, s.r.o., Ing. Pavel Faško, vedúci odboru technického dozoru ŽP 
a.s. a Ing. Igor Veverka, vedúci oddelenia životného prostredia.

Cieľom auditu bolo vykonanie recertifikačného auditu pre certifikáciu zhody 
SEM v Železiarňach Podbrezová a preverenie dokumentácie v prevádzkarňach 
a odborných útvaroch zaradených do SEM.

Štvrtý recertifikačný audit prebehol podľa plánovaného programu, bez 
akýchkoľvek problémov. Z jeho záverov nevyplývajú žiadne nápravné 
opatrenia, odporúčania budú zamerané na vylepšovanie zavedeného systému.

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia, s. r. o. ukončila výkon auditu odpo-
rúčaním na predĺženie platnosti certifikátu SEM podľa ISO 14001:2004 pre ŽP 
a.s. na obdobie nasledujúcich troch rokov. iv 

Recertifikačný audit SEM
platnosť certifikátu na obdobie

ďalších troch rokov
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Museli sme vstávať veľmi skoro, aby 
sme sa dostali na OH 2012 na cestnú 
cyklistiku, asi dvestopäťdesiat kilo-
metrov v okolí Londýna, kde súťažil 
aj náš Peter Sagan. Naša zástava 
upútala pohľady okoloidúcich už na 
stanici Victoria. Podarilo sa nám nájsť 
si dobré miesta asi päťsto metrov od 
cieľa, od štyristo metrov už divákov 
nepúšťali. Ako sme sa usadili, po chvíli 
sme sa videli s našim favoritom Peťom 
Saganom, ktorý sa práve rozjazďoval. 
Nemal síce čas, ale ušiel sa nám 
aspoň pozdrav. O desiatej sa preteky, 
jedna z prvých disciplín na tohtoročnej 
olympiáde, začali a nám šlo o prvú 
medailu. A nielen nám, aj Briti vsádzali 
všetko na Cavendisha.  
  Najprv šli mechanické autá, za nimi 
policajti a hneď po nich naši veľmi 
očakávaní olympijskí cyklisti. Len 
tak okolo nás prefrčali. Ani sme si 
to nestihli fotiť, bolo to veľmi rých-
le. Ako cyklisti prešli, ľudia sa začali 
rozchádzať. Nasledovalo totiž päť-
hodinové čakanie na príjazd, ktorý 
sa mal opäť odohrávať na ulici The 
Mall, hneď pred Buckinghamským 
palácom. Ľudia sa začali pri nás za-
stavovať a pýtať sa nás na našu kra-
jinu a na nášho pretekára. Boli sme 
riadne natešení a každému vraveli 
o Saganovi a o Slovensku. Z nena-
zdania prišiel Maroš Hlad - Saganov 
masér - a poprosil môjho otca, aby im 
pomohol dostať sa k Slovenskému 
domu lebo policajti ich nechcú nikde 
pustiť. Keďže otec dlhšie žije v Lon-
dýne a vyzná sa tam, ochotne im 
šiel ukázať cestu. My sme sa vybrali 
za nimi pešo a cestou sme sa stretli 
s Peťovým Saganovým otcom, ktorý 
bol veľmi nahnevaný na celkovú orga-

Olympiáda 2012 v Londýne 

nizáciu, keďže nechceli pustiť Peťovo 
mechanické auto za pelotónom. Do 
toho prišla aj pani Saganová, na ktorej 
bolo badať, že má starosti o Peťa, ale 
aj strach z veľkomesta. Keďže deň 
predtým bolo slávnostné otvorenie 
olympiády, ktoré bolo krásne, ale zá-
roveň veľmi hlučné, Peťo sa nevyspal. 
Z vlastných poznatkov môžem pove-
dať, že ceremoniál bol fakt hlučný. 
Olympijské centrum sa nachádza 
na severe Londýna Stratforde, my 
sme bývali na juhu a pritom som celý 
ohňostroj videla a počula, akoby som 
bola len kúsok od toho. 
  Ale späť k dnešnému dňu. Nako-
niec bolo rozhodnuté, že keďže auto 
nepustia ďalej po trati, tak jediné, čo 
možno spraviť, je odviesť ho pred 
Slovenský dom, ktorý sa nachádzal 

v centre Londýna, len o ulicu ďa-
lej, ako sa konali tieto preteky. Nikto 
z Peťovho tímu sa však nevyznal 
v Londýne, navigoval ich môj otec. 
Do auta sa však nezmestila pani Sa-
ganová  s reportérkou časopisu Život, 
ktorá ju sprevádzala. Nevyznali sa 
v Londýne a preto sme sa ponúkli, 
že ich odprevadíme k Slovenskému 
domu. Po uliciach sme robili najväčší 
rozruch, veľa Slovákov sa pri nás za-
stavovalo a chcelo sa s nami a s pani 
Saganovou fotiť. Niektorí ju spoznali, 
až keď sme im to povedali a boli aj 
takí, ktorí nevedeli ani kde je Sloven-
sko. Na druhej strane, jedna z an-
glických organizátoriek Olympijských 
hier nás spoznala podľa slovenských 
zástav a povedala, že je fanúšička 
cyklistiky a že pozná aj Peťa a že 
mu praje len to najlepšie. Keď sme 
sa konečne dostali pred Slovenský 
dom, vôbec nás nechceli pustiť dnu, 
jedine, ak si kúpime VIP kartičku. Tá 
však bola pre normálnych ľudí cenovo 
nedostupná. Problém dostať dnu sa 
mala aj pani Saganová, ako matka 
jedného z olympionikov. Najlepšie 
na tom bolo, že každý dom mal svoju 
štátnu vlajku, ale na prekvapenie na 
našom žiadna vlajka neviala. Ja som 
mala tú možnosť dostať sa aj do iných 
národných domov, napr. Českého, 
ktorý sa síce nenachádzal v centre 
Londýna vo vychýrenej štvrti Trafalgar 
square, ako ten náš, ale plnil úlohu 
reprezentácie krajiny na inej úrovni. 
Každý mal možnosť vstúpiť dnu za 
minimálny poplatok 5 libier, v rámci 
čoho mal pohostenie českým pivom, 
mohol si vybrať z množstva typických 
českých jedál, mal možnosť stretnúť 
sa s českými športovcami, hrali tam 
známe hudobné skupiny. Jednoducho 
- Český dom splnil dokonale svoju 
úlohu. Do Slovenského domu sa však 
dostať nedalo, pokiaľ ste nemali zná-
mosti alebo ste si nezaplatili vstupen-
ku za nehorázne peniaze. V Sloven-
skom dome bolo možné stretnúť naše 
športové hviezdy, ktoré by radi videli aj 
Slováci žijúci v Londýne a aj ostatní, 
ale jednoducho nebola šanca sa k nim 
dostať. Našťastie sa tu v Londýne 
nachádza jedno miesto pre Slovákov- 
tzv. Sofa zona, v ktorej sídli a nahráva 
momentálne aj Funrádio, a to je jediná 
oblasť, kde sa môžete stretnúť so 

Slovákmi, vypiť si slovenské pivo, 
vypočuť si slovenské skupiny (Pole-
mic, Horkýže slíže, Richarda Müllera 
a ďalších) a ak sa podarilo, mohli ste 
sa stretnúť aj s našimi olympionikmi. 
Po sklamaní zo Slovenského domu to 
bola jediná pozitívna vec.
  Vrátili sme sa na miesto, kde sme 
nechali vlajky a zástavy a kde sme 
priviazali aj veľký plagát SAGAN, 
pri ktorom sa zastavovali okoloidúci 
z iných krajín. Ku koncu pretekov 
sa k nám pridala už riadna hŕstka 
Slovákov, a keď sme sa všetci spojili 
a začali povzbudzovať Sagana, An-
gličania nemali šancu a pritom celá 
ulica bola nimi zaplnená. Prví sa do 
cieľa blížili dvaja pretekári a za nimi 
dlho dlho nič. Potom prišla jedna časť 
a Peťo sa objavil až v tretej skupine. 
Tieto preteky mu nevyšli tak, ako 
očakával, ale nevyšlo to ani Caven-
dishovi. Presunuli sme sa aj s hŕstkou 
ďalších Slovákov opäť pred Slovenský 
dom. Dostali sme sa k autu Liquigas, 
ktoré zjavne Taliani požičali Peťovi. 
Zatiaľ, čo sme čakali na Peťa, roz-
právali sme sa s jeho otcom. Tiež 

sa netváril veľmi nadšene aj s jeho 
talianskym mechanikom, ktorý nám 
dovolil ísť si pozrieť najprv Peťov 
bicykel s číslom 36 a všimli sme si, že 
vzadu za bicyklami mal svoj, teraz už 
legendárny Tourminator bicykel. Boli 
sme veľmi šťastné, že sme mohli byť 
pri Peťových bicykloch. Keď mechanik 
videl toľko nadšenia v našich očiach, 

ešte nám dal aj Peťovu cyklistickú 
fľašku a na podnet Peťovho otca sme 
zaspievali slovenskú hymnu. Bolo 
to parádne a hromové. Točila si nás 
Markíza a fotili okoloidúci. Toto jed-
noducho Londýn nezažije len tak. 
Čoskoro sa tam objavil Peťo, ktorý 
bol obkolesený rôznymi fotografmi. 
Ušla sa nám spoločná fotka aj podpis, 
ale on sa dlho nezdržal, ponáhľal sa 
hneď preč lebo, ako nám povedal 
Maroš Hlad, Peťo sa musí pobaliť 
a hneď na ďalší deň odlieta. Bol veľ-
mi vyťažený. So svojou mamou sa 
stretol na chvíľu a nasledovala večera 
s prezidentom. Moderátori Funradia, 
boli tiež veľmi pohodoví, vyfotili sa s 
nami v zaujímavých pózach a nato-
čili  video, ktoré potom s rozhovorom 
s Peťom uverejnili na svojej webstrán-
ke. Na „5 sekúnd sme sa opäť stali 
slávnymi. Aj napriek tomu, že Sagan 
sa neumiestnil na stupni víťazov, pre 
nás to bol deň, na ktorý tak ľahko 
nezabudneme. Už teraz sa tešíme 
na Majstrovstvá sveta v Holandsku 
v septembri, ale o tom už nabudúce. 
  A čo sa týka Olympijského centra, to 
ma veľmi nezaujalo. Všade bolo plno 
ľudí, všade samý stres a zhon. Šta-
dióny boli síce krásne a majestátne, 
s veľkosťou a plné nových rôznych 
rekordov a olympijská dedina tiež, 
ale všetko, čo bolo za centrom, bolo 
ošarpané a zanedbané. Všade bolo 
tak veľa ľudí, že ste si nemali ani kde 
sadnúť. Čo sa týka dopravy po Londý-
ne, chodili tam každú chvíľu autobusy, 
metro a vlaky, ale všetko bolo plné 
ľudí a organizátori mali podľa môjho 
názoru občas problém. Niektorí nám 
dokonca nevedeli ani poradiť. Na 
každom kroku boli veľké obrazovky, 
kde sa dali pozerať všetky športy. 
Všade bolo plno vojakov. Angličania 
si dali spoplatniť všetko, čo sa dalo 
dokonca aj do parku Greenwich, kde 
sa inokedy chodí zadarmo, sa teraz 
musel platiť vstup lebo sa tam konali 
preteky na koňoch a šerm.
  Veľmi som túžila na vlastné oči vidieť 
plávanie a Phelpsa, ktorý je mojím 
športovým vzorom, ale plavecké sú-

ťaže boli vypredané medzi prvými. 
Lístky sa síce dali zohnať aj priamo 
v Londýne, boli to však úplne iné 
sumy, a nie na všetky súťaže. Aj my 
sme sa zoznámili s ľuďmi, ktorí mali 
vstupenky na predaj, pre nás to však 
boli ceny nedostupné. 

Michaela Vrábliková, 
absolventka SGŽP
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ŽP In fo rma t i ka  s . r. o .  a j 
v tomto roku zorganizovala 
kemp informačných 
technológií, ktorý od 
1. do 21. augusta 
absolvovali študenti 
v y s o k ý c h  š k ô l 
z Bratislavy, Košíc, 
Brna...
V závere akcie sme 
oslovili lektorku kempu Ing. 
Janku Nižníkovú, projektantku 
informačných technológií:
Záujem o absolvovanie vami 
organizovaného kempu z ro-
ka na rok rastie. Bolo tomu 
tak aj v tomto roku?
- Sme radi, že náš kemp sa 
už dostáva do povedomia 
mladých ľudí a ani tento rok 
nebol výnimkou, opäť sme pri-
jali jedenásť študentov, ktorí 
prejavili záujem a spĺňali naše 
podmienky.
Zmenila sa osnova a cieľ za-
daní v porovnaní s predchá-
dzajúcimi ročníkmi?
- Osnovy ani cieľ sa v podstate 
nemenili, osvedčili sa už v mi-
nulosti a tak po oboznámení sa 
s firmou ŽP Informatika s.r.o., 
vlastných prezentáciách a sé-
rii školení, každý dostal svoje 
vlastné zadanie, na ktorom 
pracoval. Niektoré z týchto za-
daní sa po menších úpravách  
implementujú do praxe ako 
podporný softvér.
Z vášho pohľadu,  akí boli 
tohtoroční účastníci?
- Je zaujímavé sledovať, aká 

Vystriedali
ich škriatkovia

  Do augustového  tábora na-
stúpilo šesťdesiatsedem detí 
našich zamestnancov, na ktoré 
v Repišti od  4. augusta čakal 
pestrý dvojtýždenný prázdni-
nový program. V porovnaní 
s prvým turnusom bol vekový 
priemer detí oveľa nižší, čomu 
bolo prispôsobené zameranie 
tábora na Údolie čarodejní-
kov a Tajomnú ríšu škriatkov. 
Škriatkovia nielen učili deti spo-
znávať a chrániť prírodu, ale pri 
svojich nočných návštevách im 
v izbách zanechávali malé pre-
kvapenia v podobe darčekov. 
   Pri našej návšteve tábora, 
napriek chladnému ránu na 
Horehroní (zaznamenali sme 
len 4 stupne Celzia) v Repišti 
bolo ráno 15 stupňov a denné 
teploty, ako sme sa dozvedeli, 
tu dosahovali 22 až 26 stupňov. 
Preto nebolo prekvapením, že 
sme deti stretli pri návrate z kú-
paliska v Sklených Tepliciach. 
   A čo všetko ich čakalo v 
závere pobytu? Keď sme od-
chádzali my, mali pred sebou 
ďalšie aktivity - výpravy za spo-
znávaním okolitej prírody, hry – 
ako napr. Markety, ale aj rôzne 
vodné a kondičné súťaže, ale 
o tom už deti stihli po návrate 
informovať rodičov.

(vk+foto)Spoločná foto z tohtoročného prázdninového tábora

„...naučila som sa viac, ako v škole za tri roky...“ 

skupina študentov sa každý 
rok stretne v našom kempe. 

V každom ročníku sú 
veselšie, otvorenejšie 
typy, ale aj introvert-
nejšie,  no vzájomne 
si dokážu vytvoriť 
príjemnú pracovnú 
atmosféru. Tohoroční 
„kempisti“ brali účasť 

rovnako zodpovedne, ako ich 
predchodcovia a snažili sa zo 
seba vydať maximum.

Andrej HRAŠKO, 3. ročník 
Masarykova univerzita Brno 
- Som tu prvý raz a som spokoj-
ný. Naučil som sa niečo nové 
s technológiou, s ktorou som do-
teraz nepracoval a osviežil som 
si aj vedomosti zo školy, ktoré 
už pomaly zapadali prachom. 
Uspokojuje ma aj vedomie, že 
cez prázdniny som niečo robil, 
že som nevypadol úplne zo štu-
dijného procesu a príjemným 
bonusom je aj finančná odmena. 
No najdôležitejšie je, že som si 
oťukal fungovanie v skutočnej  
firme a podľa toho sa budem aj 

Myslíte si, že sa v oblasti 
informačných technológií 
zdokonalili?
- Podľa reakcií študentov mô-
žem povedať, že účasť bola  
pre každého z nich určite prí-
nosom, pretože povedzme si 
otvorene,  nie všetky vysoké 
školy vedia zabezpečiť rovna-
kú kvalitu výučby, čo môžeme 
veľmi dobre pozorovať práve 
v našom kempe. Potom tí štu-
denti, ktorí sú lepšie pripravení 
si u nás doplnia svoje vedo-
mosti o skúsenosti z praxe a 
ostatní sa naučia veľa nového 

z oblasti informačných techno-
lógií. Myslím si, že nikto z nich 

neľutuje, že sa prihlásil do kem-
pu a tak urobil niečo pre svoj 
ďalší rozvoj aj napriek tomu, že 
sú prázdniny.

motiváciou. 
Lukáš ŠTULRAJTER, 1. ročník 
Mendelova univerzita Brno
- Kemp, to je množstvo užitoč-
ných rád a skúseností, ktoré 
ako som presvedčený, využijem 
vo svojom živote. Prihlásil som 
sa na túto akciu s priateľkou 
Lenkou, ona zistila, že niečo 
takéto existuje a sme tu. Penia-
ze z kempu využijem v závere 
prázdnin na pobyt niekde pri 
vode. 
Lenka MUTIŠOVÁ, 3. ročník 
Ekonomická univerzita Bra-
tislava
- Som veľmi spokojná, nauči-
la som sa viac, ako v škole za 
tri roky, je to iný prístup ako 
v škole. Som spokojná, že som 
sa rozhodla kemp absolvovať, 
získala som veľa po teoretic-
kej, hlavne však po praktickej 
stránke. Samozrejme, potešia 
aj peniažky. 

V. Kúkolová

A. HRAŠKO M. NEPŠINSKÝ E. TURŇOVÁ L. ŠTULRAJTER L. MUTIŠOVÁ

v budúcnosti riadiť.
Miroslav NEPŠINSKÝ, 2. roč-
ník FM UK Bratislava
- Myslím si, že sa zlepšilo moje 
programátorské, ale aj analy-
tické myslenie a viem sa dnes 
aj z inej stránky pozrieť na tie 
aplikácie, viem, ako prebieha ich 
tvorba... V podstate som nemal 
až tak rozvinuté poznanie. Do 
kempu som sa prihlásil prvýkrát 
a som rád, že som ho mohol 
absolvovať. Málokto v dnešnej 
dobe totiž môže povedať, že 
absolvoval kurz zadarmo, zdo-
konalil sa v IT a ešte mu k tomu 

pribudnú aj nejaké financie. Pre 
študentov je to veľké plus. 
Eva TURŇOVÁ,   4. ročník TU 
Košice
- Počas tohto kempu som mala 
možnosť vidieť vývoj reálnej 
aplikácie nielen zo školského 
zadania, so všetkým, čo k tomu 
patrí a vyskúšať si všetky časti 
pri jej vývoji. Do kempu, o kto-
rom som sa dozvedela z inter-
netu,  som chcela ísť už vlani, no 
časovo to nevyšlo a tak som to 
zrealizovala v tomto roku. Bolo 
to správne rozhodnutie, dalo 
mi to hodne, a aj zárobok bol 

Aj tohtoročný kemp bol pre účastníkov prínosom.  Foto: A. Nociarová 
V posledný deň kempu sme sa účastníkov opýtali:
V ČOM VIDÍTE PRÍNOS? 

Foto: A. Nociarová

Letný kemp 
vysokoškolákov
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Jedálny lístok 27. 8. – 2. 9. 2012 Jedálny lístok 3. 9. – 7. 9. 2012

Zdravie máš len jedno

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka

Bravčový perkelt, cestovina
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb

Mexický šalát, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha

Škvarkové pagáče
Bageta šampiňónová so šunkou

Mliečny balíček
Utorok

Polievky: šošovicová kyslá, pečivo
francúzska, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Pečené kuracie stehno, zelen. ryža, kompót

Granatiersky pochod, cvikla
Horehronský syrový šalát, pečivo
Bravčové mäso dusené s kelom
Kysnutý koláč marhuľový, kakao

Celozrnná bageta syrová
Vyprážaná ryba, pečivo

Streda
Polievky: hrachová so salámou, pečivo

zemiaková gulášová, pečivo
Husárska roláda, zemiaky, čalamáda

Goralská pochúťka, cestovina
Vyprážaný eggchesse, zeleninový šalát

Šalát lipský so špargľou, pečivo
Halušky s kyslou kapustou

Zapekané palacinky s tvarohom
Bageta s pikantným mäsom

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
frankfurtská, pečivo

Pečené kačacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Bravčové mäso Chilli con carne, ryža, šalát

Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
Šalát brokolicový s kuracím mäsom a olivami, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Zem. knedličky tvarohovo- jahodové, mak.posýpka

Bageta Gurmán
Pečená bravčová krkovička, pečivo

Piatok
Polievky: kapustová s klobásou, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Sekaný rezeň z bôčika, 

zemiakový šalát s majonézou
Hovädzia pečienka milánska, cestovina

Baraní guláš, halušky
Šalát fazuľový so salámou a chrenom, pečivo

Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát
Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou, 

vanil. krém
Bageta s kuracím mäsom

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: boršč s mäsom, pečivo
Bravčový rezeň sikulský, knedľa

Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát
Bageta moravská

Nedeľa
Polievka: hovädzia s cestovinou, pečivo

Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, uhorka
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Bageta Apetito 

   V súvislosti s nedávnou 
menšou epidémiou kliešťovej 
encefalitídy v okrese Lučenec, 
kedy v dôsledku konzumácie 
domáceho  čerstvého ovčie-
ho syra, vyrobeného v poľ-
nohospodárskej spoločnosti 
v obci Budiná ochorelo 9 ľudí,  
zaznamenal banskobystrický 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) zvýšený 
záujem občanov o informácie 
o konzumácii salašníckych 
výrobkov. Ako uviedla vedúca 
Odboru hygieny výživy toh-

to regionálneho úradu MUDr. 
Ivana Sedliačiková, vzniku 
ochorenia po konzumácii 
mliečnych výrobkov vyrába-
ných zo surového kravského, 
ovčieho, či kozieho mlieka, 
môže dôjsť v dôsledku použi-

hnilobné baktérie, sporulujúce 
aeróbne a anaeróbne bakté-
rie, kvasinky a plesne. „Koli-
formné mikroorganizmy sú 
ukazovateľom hygieny pri 
získavaní a spracovaní mlie-
ka. Prudké črevné ochorenie 
u ľudí môže vyvolať  bakté-
ria Staphylococcus aureus, 
ktorá sa dostáva do mlieka 
od zvierat so zapálenými 
vemenami. Zdrojom ocho-
renia môžu byť tiež hnisavé 
rany na rukách pracovníkov 
alebo stafylokoky v hrdle 
a na slizniciach dýchacích 
ciest. Ochorenie má náhly 
začiatok, kŕče, zvracanie 
a hnačky, ale pomerne rých-
lo dochádza k uzdraveniu,“ 
konštatuje MUDr. Sedliačiko-
vá. Dodáva, že konzumen-
ti salašníckych výrobkov sú 
ohrození aj ochoreniami spô-
sobenými salmonelami a shi-
gelami – baktériami, ktoré sa  
do mlieka a následne aj do vý-
robkov, môžu dostať taktiež pri 
nedodržiavaní zásad osobnej 
a prevádzkovej hygieny. Tieto 
patogénne mikroorganizmy 
môžu prenášať aj muchy. Sú 
to akútne hnačkové ochore-
nia sprevádzané bolesťami 
brucha, zvracaním, u salmo-
nelózy  teplotou až 39 stupňov 
Celzia. Zvlášť nebezpečné 
ochorenie podľa nej je kliešťo-
vá encefalitída. 
   Vzhľadom k uvedeným ri-
zikám sa neodporúča konzu-
mácia surového mlieka a vý-
robkov z neho najmä malým 
deťom, starým ľudom a ľu-
ďom s oslabenou imunitou. 
Ich odolnosť je pomerne nízka 
a preto sa u nich najčastejšie 
zaznamenáva výskyt kom-
plikácií i vyššia úmrtnosť. Ak 
si už tieto výrobky zo suro-
vého mlieka niekto kúpi  je 
dôležité, aby ich prepravoval 
a skladoval v chlade. Zabráni 
sa tak množeniu prítomných 
mikroorganizmov. „Nemož-
no však nespomenúť, že 
mlieko a mliečne výrobky 

sú významným zdrojom 
vápnika a probiotík – živých 
mikroorganizmov, ktoré 
po vstupe majú prospešný 
účinok pre naše zdravie. 
Medzi najznámejšie patria 
laktobacily a bifidobaktérie. 
Najviac probiotík obsahujú 
práve výrobky zo surového 
ovčieho mlieka, napr. bryn-
dza,“ upozorňuje na prednosti 
mlieka MUDr.  Sedliačiková.
   K téme sa vyjadruje aj vedú-
ca odboru epidemiológie ban-
skobystrického RÚVZ MUDr.  
Mária Avdičová. Konštatuje, že 
po konzumácii produktov vyro-
bených z ovčieho  mlieka,  do 
ktorého sa často pridáva aj 
kozie mlieko, hrozí viacero 
zoonóz, ktoré sa prenášajú 
alimentárnou cestou. „V pr-
vom rade je to kampylobak-
terióza, nákaza, ktorá má v 
SR stúpajúci trend podobne, 
ako v mnohých iných eu-
rópskych krajinách.  Výskyt 
však býva prevažne  spora-
dický a epidémie sa vysky-
tujú len zriedkavo. Dôvodom 
je, že  baktéria, ktorá spô-
sobuje toto ochorenie  sa v 
potravine už ďalej nemnoží. 
Ročne sa vyskytuje od  3000 
do 4000 prípadov. Ďalšou 
nákazou je kliešťová ence-
falitída, ktorá  môže vznik-
núť po konzumácii  mlieka 
alebo výrobkov z mlieka 
od  zvierat, na ktorých sa 
usídlil kliešť a sú pozitívne 
na vírus kliešťovej encefa-
litídy. Ročne  sa vyskytu-
je 50 - 70 prípadov, z nich 
asi 10 percent sa prenies-
lo  potravinami, ostatné  za-
klieštením,“ uvádza MUDr. 
Avdičová. Upozorňuje aj na 
prípady už spomínanej stafy-
lokokovej enterotoxikózy. Toto 
ochorenie  však nebýva veľmi 
časté - najviac desať prípadov 
ročne. Do úvahy prichádza aj 
prenos listeriózy, ktorá sa v SR 
vyskytuje relatívne zriedka-
vo. Spoločným menovateľom 
týchto nákaz je nedostatočná 
tepelná úprava polotovarov a 
s výnimkou kliešťovej encefa-
litídy aj sekundárna kontami-
nácia výrobkov v nevyhovu-
júcom  hygienickom prostredí 
pri nedostatočnom skladovaní.

M.Tolnayová, 
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica

Pondelok
Polievky: gulášová, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Bravčové stehno na smotane, knedľa

Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža, 
šalát

Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Šopský šalát, pečivo

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Ryžový nákyp s ovocím

Celozrnná bageta syrová
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: slepačia, pečivo

fazuľová so salámou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Vyp. kurací rezeň furmanský, zem. kaša, šalát
Horehronské špagety

Windsorský šalát, pečivo
Sójové rizoto, uhorkový šalát

Žemľovka s tvarohom
Bageta s pikantným mäsom

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda (sviatok)

Polievka: hŕstková, pečivo
Bravčová pečienka sedliacka, červ. kapusta, 

knedľa
Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát

Bageta s kuracím mäsom
Štvrtok

Polievky: mexická, pečivo
kelová s ryžou, pečivo

Brav. rezeň s broskyňou a syrom, zem., šalát
Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, 

cestovina
Restovaná kačacia pečeň, hráš. ryža, cvikla

Šalát z červenej repy so syrom, pečivo
Losos na masle, dusená zelenina

Hanácke koláče, kakao
Bageta Apetito

Vypráž. kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Piatok

Polievky: zem. s hlávkou kapustou, pečivo
pohronská, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát

Važecká pochúťka, zemiakové placky
Syrové tajomstvo, pečivo

Cestoviny s brokolicou a smotan. omáčkou
Rezance s orechmi
Bageta moravská
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Znojemský hovädzí guláš, tarhoňa, šalát

Bageta salámová so šalátom
Nedeľa

Polievka: roľnícka, pečivo
Kurací rezeň Kung-Pao, ryža, šalát

Plnená paprika, knedľa
Bageta Gurmán

tia mlieka od chorých dojníc, 
alebo v dôsledku znečistenia 
mlieka pri dojení, či pri ďalšej 
manipulácii s ním. Do mlieka 
sa môžu z nežiaducich mik-
roorganizmov dostať najmä 
koliformné mikroorganizmy, 

Riziká konzumácie surového mlieka
a výrobkov z neho existujú

Hoci sa momentálne sucho prejavilo aj v horách, huby rástli a určite ešte rásť 
budú. Foto: Ing. M. Trebula  
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Inzertná služba

Dňa 21. augusta uplynulo pätnásť 
rokov, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, starý a 
prastarý otec

Jozef FLOSNÍK z Brezna.
S láskou a úctou spomína celá 
rodina

...
Dňa 29. augusta si pripomenieme 
šieste výročie odvtedy, ako sme 
sa navždy rozlúčili s našim milo-
vaným manželom, otcom a starým 
otcom
Jozefom GBÚROM z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka a synovia s ro-
dinami

...
Dňa 21. augusta sme si pripo-
menuli tri roky odvtedy, ako nás 
navždy opustila naša drahá man-
želka, maminka, babka, svokra, 
švagriná a teta

Danka ŠPERKOVÁ 
z Hornej Lehoty.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku

...
V týchto dňoch si pripomíname 
tretie výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila naša drahá sestra 
a švagriná

Žofia MARKOVÁ 
z Hornej Lehoty.

Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku

 ...
Dňa 3. septembra si pripomenie-
me dvanásť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustila naša drahá 
milovaná mama, dcéra a sestra
Soňa RAPPENSBERGEROVÁ 

z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia, mama 
a bratia s rodinami

...
„Slzy uschnú, roky plynú, život ide 
vpred. Veľká zostala prázdnota, 
keď ťa medzi nami niet!“
Dňa 14. augusta uplynulo pätnásť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustila milovaná mama

Mária ERDÖŠIOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína syn

„Pozeráme hore k hviezdam, verí-
me, že náš Mišík je tam. Prázdne 
náruče, tvár len tušíme. Staraj sa 
nám o neho Bože, prosíme. S bo-
lesťou v srdci náhle bez rozlúčky, 
odišiel tíško a navždy. Osud mu 
nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach 
bude stále žiť.
Najsmutnejší deň 20. august, kedy sme si pripo-
menuli prvý rok, čo nás navždy opustil vo veku 
21 rokov

Michal ŠPERKA z Hornej Lehoty
Dieťa moje milované chýbaš nám. Tí čo ťa milovali 
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Mamina Janka, sestra Mária s manželom Tiborom 
a synom Timuškom, starká Mariška, starký Miňo, 
strýko Miňo s rodinou, krstní rodičia s rodinami, 
kamarátky, kamarát

...
Dňa 21. augusta sme si pripo-
menuli druhé výročie od úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, 
starého a prastarého otca
Jozefa ONDRÍČEKA z Brezna.

 Kto ste ho poznali venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku

...
„Roky ubiehajú, ale v našich srd-
ciach zostávaš. Tvoj odchod veľ-
mi bolí všetkých, ktorí ťa mali radi 
a na teba nezabúdajú.“
Dňa 28. augusta uplynie osem 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Jaroslav DANIELIČ z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú manželka Naďa, 
synovia Jaroslav, Marián, dcéra Danka s priate-
ľom, vnuci Jarko, Filipko, Ferko, Jakubko, ostatná 
rodina, známi a priatelia 

...
Dňa 31. augusta uplynú dva roky, 
ako nás opustil milovaný človek, 
manžel, otec a starý otec

Ján VETRÁK z Osrblia.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Ľubka, synovia Peter, Ivan 
a Ján s rodinami, rodiny Spišiaková a Latináková

... 
 „Sú chvíle, na ktoré stále spomíname.“

Spomienky

NIE STE V TOM SAMI...
Klub Bechterevikov  Slovenska o.z.  -

Fórum pre pacientov s ankylozujúcou
spondylitídou, rodinných príslušníkov,
zdravotníckych odborníkov a priateľov.
Všetko čo ste chceli vedieť o ankylozujúcej

spondylitíde, rady, rehabilitácia,
kúpeľná liečba, biologická liečba,

cvičenie, osobné skúsenosti,
kompenzácie a kulinársky kútik.

Na fóre priamy chat, živá diskusia, bezplatná
registrácia, štipka humoru...
Veselý tím fóra vás očakáva:

Založené občianske združenie
= Klub Bechterevikov Slovenska =

Rekondičné pobyty v rámci klubu
NIKDY V TOM NIE STE SAMI.

www.bechterevik.sk
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Ďakujeme
Ďakujeme vedeniu Železiarní 
Podbrezová, osobitne pani 
personálnej riaditeľke Ing. 
Márii Niklovej za ochotu a ne-
zištnú pomoc pri vybavovaní 
náročnej operácie.

Rodina Kvačkajová

Predám 3-izbový byt v Brezne. 
Kontakt 0905 638 253

...
Predám pekný, lacný pozemok 
v Rohoznej. 
Kontakt: 0905 511 505

...
Predám garáž  v Podbrezovej, 
Šupkova štvrť, cena 4 000 eur. 
Tel. 0903 552 598

...
Predám garáž na Kolkárni v Pod-
brezovej. Cena 3000 €. Dohoda 
možná. Kontakt 0908 458 247

...
Predám 3-izbový byt v Brezne, 
cena dohodou. Tel. 0905 908 846

...
Predám 4 ks zimné pneu MP 59 
Matador 185/60/15 na plech. dis-
koch, málo jazdené, cena doho-
dou. Tel. 0903 546 084

Autor:
PK ujec, strýko čuv, nervové 

vlákno prvá žena predložka omotala koleso žrde na 
vozoch letecký oddiel vakovky ženské meno písacie 

potreby opoj Vehicle Test 
Area 
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kryha (bás.)
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Španielska
Daniela 
(dom.) tkaním vloží

okresný 
výbor

kanón neporušujúca 
prísahu obrnený voz liečivá 

kvetina1555 v Ríme T1

časť tváre
vlastnila lodný hák 

pre zachytenie 
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nalej, polej nie veľké17. prezident 
USA

divná
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zrolovaný 
koláč

šťava 
v kvetoch, 
medovina

meno 
Fitzgeraldovej

pečivo predpona 
(miliardtina)

existoval Tač. ag. 
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azda, hádam, 

vari (arch.)
televízor 
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vsoť saká po 
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citoslovce   
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BOHDÁ
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nárast EČV Poltára

osobné 
zámeno

Majstrovstvá 
Európy hľa (bás.)

Róbert (dom.) T3

ihneď, odrazu ženské 
meno ochotne

DREVENÁ PAPUĽA...
... je symbolický názov výsta-
vy elektrónkových rádií, ktorú 
si môžu záujemcovia prezrieť 
v auguste a septembri vo vý-
stavnej sieni Obecného úradu 
vo Valaskej. 
  Vystavované exponáty pochá-
dzajú zo zbierky Ing. Milana 
Luptáka, ktorý sa tomuto ko-
níčku venuje viac ako dvadsať 
rokov. Jeho zbierka pozostáva 
z vyše šesťdesiatich kusov, kto-
ré aj sám opravil. Chcete vedieť 
viac, navštívte výstavu otvorenú 
od pondelka do štvrtka od 8. do 
16. hodiny a v piatok od 8. do 
12. hodiny (po tel. dohovore 
na čísle 67 11 509). Súčasťou 
výstavy je ukážka meracích prí-
strojov a vojenských poľných 
telefónov.

NAPÍSANÉ SVETLOM
Fotoklub GRANUS vás pozýva 
na výstavu svojich členov, kto-
rá bude otvorená 31. augusta 
a potrvá do 14. septembra 2012 
v Synagóge v Brezne v pon-
delok až piatok od 10. do 12. 
hod. a od 13. do 15. hodiny. 
Vystavujú členovia fotoklubu: A. 
Sojková, P. Berčík, P. Halmos, 
D. Seifert, M. Sojka, P. Valent

...
HUCULSKÁ PARÁDA

Dňa 25. augusta sa v Sihle 
uskutoční 5. ročník Huculskej 
parády. Program sa začne o 10. 
hodine majstrovstvami Sloven-
ska vo všetkých kategóriách, 
následne vystúpia deti s bojo-
vým umením a vyvrcholením 
bude huculské pólo. Vstup na 
podujatie je voľný.
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V kolkárni Domu športu ŽP sa 
18. augusta uskutočnil 6. ročník 
hlavného turnaja ŽP Cup v kol-
koch. Predchádzala mu kvalifi-
kácia, ktorej sa zúčastnilo spolu 
62 hráčov zo Slovenska, Čiech, 
Srbska a Maďarska. Víťazom 
kvalifikácie sa stal vrútocký ma-
tador a bývalý hráč Podbrezo-
vej Peter Marček (682 bodov). 
Najlepších 8 hráčov postúpilo 
do hlavného turnaja ako „výber 
sveta“. Pozvaní boli aj hráči 
z macedónskeho Makpetrol 
Skopje, maďarského Szegedi 
TE, bosnianskeho Borac Banja 
Luka a talianskeho KK Neu-
markt, majstri svojich krajín. Tú-
to elitnú zostavu doplnili  A a B 
družstvá KO ŽP Šport. Mnohí 
hráči sa zaskveli hodnotnými 
výsledkami, atmosféra počas 
celého turnaja bola výborná. 
Turnaj potvrdil, že vyvrchole-
nie prípravy do novej sezóny 

V dňoch 5. - 12. augusta 2012 
sme v Podbrezovej, pod hla-
vičkou medzinárodnej kolkár-
skej federácie WNBA-NBC, 
pripravili medzinárodný kolkár-
sky kemp pre mládež. Zúčast-
nili sa ho mladí hráči vo veku 
od 15 do 17 rokov zo šiestich 
krajín. Účelom kempu bolo na 
začiatku novej sezóny pripraviť 
hráčov na súťaž, vycibriť tech-
niku, utužiť kolektívneho ducha 
a vytvoriť nové priateľstvá. Pod 
vedením hlavného trénera Mi-

Prezident NBC v Podbrezovej

Medzinárodný kemp mládeže
- Dziad najlepší

  Prvý augustový víkend 
sa v Žiari nad Hronom 
bojovalo o tituly majstrov 
Slovenska v cestnej cyk-
listike v mládežníckych 
kategóriách. Dňa 4. au-
gusta bola na programe 
časovka jednotl ivcov 
a 5. augusta preteky 
s hromadným štartom. 
Najlepšie umiestnenie 
z Cyklistického klubu 
ŽP Šport, a.s., dosiah-
la kadetka Tereza Med-
veďová, ktorá v oboch 
disciplínach získala titul 
majsterky Slovenska. 
V časovke obsadili pre-
tekári klubu - v kategórii 
starší žiaci: 3. miesto T. 
Kapajčík, 12. S. Kujan, 
14. D. Rajčok, 21. T. Am-
bróz a v ktg. kadetov: 9. 
miesto M. Havetta, 10. 
P. Kvietok. V pretekoch 
s  hromadným štartom v kategórii starší žiaci bol 6. T. Kapajčík, 
10. D. Rajčok, 13. S. Kujan, 20. T. Ambróz a z kadetov obsadil 7. 
miesto P. Kvietok, 8. M. Havetta. (pm+foto)

Ďalšie dva tituly 
pre Terezu Medveďovú

Oprava
V minulom čísle novín v článku Peter Sagan, došlo pri úprave 
textu k chybe. Správne znie „...V zelenom drese najaktívnejšieho 
pretekára prešiel aj cieľom pretekov, keď v troch etapách zvíťazil, 
v troch (vrátane poslednej) bol 2., preteky skončil na 43. miesto...“ 
Čitateľom sa ospravedlňujeme.

loša Ponjaviča a  reprezentač-
ných trénerov zúčastnených 
krajín bol pre mládežníkov 
pripravený náročný program. 
Na záver kempu nás navští-
vil prezident NBC pán Sieg-
fried Schweikardt, ktorý ocenil 
jeho úroveň a vyjadril pochvalu 
organizátorom: „...pripraviť ta-
kýto kemp vyžaduje veľa úsilia 
a práce. Som úprimne prekvape-
ný, že sa to tu podarilo. Úlohou 
NBC je v budúcnosti jasnejšie 
definovať program a ciele také-

hoto kempu. Potrebujeme pre 
mládež zabezpečiť viac času 
a hlavne viac kvality do prípravy, 
aby náš šport mohol napredovať. 
Organizáciou týchto kempov 
sme na správnej ceste.“
  V zahraničnej konkurencii sa 
v súťažnej časti nestratili naši 
mladí hráči. Tomáš Dziad sa 
stal celkovým víťazom v kom-
binácii (2x 120 HZ), druhý bol 
ďalší Slovák Lukáš Juris z Trs-
tenej a tretie miesto obsadil Alen 
Kujundžič zo Srbska. Poradie 
ďalších hráčov KO ŽP Šport: 5. 
miesto Marek Štefančík, 10. Ra-
dovan Balco, 15. Michal Babčan.
  Medzi dievčatami o prvé miesto 
bojovali Hermina Lukač zo Srbska 
a Katalin Tóth z Maďarska. Nako-
niec to skončilo lepšie pre Srbku, 
keď kombináciu vyhrala o deväť 
kolov. Na treťom mieste skončila 
Anja Forštanrič zo Slovinska.

Pavol Kühnel, 
manažér KO ŽP Šport+foto

Účastníci kempu 2012

Tip na 
víkend Smolenický zámok

Druhou zastávkou z Baťovho 
kanála bol Smolenický zámok, 
ktorého začiatky sa viažu na 15. 
storočie. V Smoleniciach (západ-
né Slovensko) bol vtedy vybudo-
vaný hrad, ktorý sa stal sídlom 
smolenického panstva. Orszá-
ghovci získali Smolenice v 16. 
storočí a v roku 1777 prebral 
Ján Pálffy do zálohu smolenické 
panstvo. Rodina Pálffyovcov 
neobývala Smolenický neudržia-
vaný hrad. Dielo skazy bolo do-
vŕšené v období napoleonských 
vojen, kedy zhorela hlavná budo-
va zámku spolu s vežou. Terajší 
Smolenický zámok začal budovať 
na začiatku 20. storočia majiteľ 
smolenického a dobrovodského 
panstva gróf Juraj Pálffy star-
ší. Ako prvé dal upraviť v roku 
1887 bašty pochádzajúceho 
zo starého hradu, ktoré len 
nadstavil i  a zastrešil i .  Gróf 
výstavbu zámku, na základe ná-
vrhov architekta Jozefa Huberta, 
hradil z vlastných prostriedkov. 
Stavebné práce boli v dôsledku 

vypuknutia prvej svetovej vojny 
zastavené. Hneď po skončení 
druhej svetovej vojne sa maji-
teľom zámku stal štát, prevza-
la ho Slovenská národná rada, 
pre ktorú sa stal letným sídlom. 
Po dostavbe a zariadení zámku 
bol 26. júna 1953 odovzdaný 
Slovenskej akadémii vied a stal 
sa reprezentačným síd lom 

stretnutí vedcov z celého sveta. 
Vo vnútri zámku je niekoľko štý-
lovo upravených salónov a cho-
dieb, no chýbajú tu historicky 
cenné zariadenia. Záujemcov 
upozorňujem, že Smolenický a 
Holíčsky zámok sú verejnosti 
sprístupnené len v letnej sezóne, 
t.j. v júli a auguste.

Ľ. Lacuška + foto

6. ročník turnaja ŽP Cup v kolkoch je za nami

A družstvo KO ŽP 
obhájilo víťazstvo

dopadlo na jednotku.
V jednotlivcoch si titul vybojo-
val náš Vilmoš Zavarko (696 
bodov), druhý skončil Levente 
Kakuk zo Szegdu (673) a tretí 
opäť domáci hráč Ivan Čech 
(666). Ďalší hráči KO ŽP Šport 
obsadili: 8. miesto Kyselica, 9. 
Šibal, 12. Foltin, 13. Pašiak, 19. 
Dilský, 23. Tomka, 28. Kuna,  
34. Kürty a 38. Figura. Najlep-
ším družstvom sa stal A tím KO 
ŽP Šport, ktorý obhájil vlaňajšie 
prvenstvo s celkovým číslom 
3911 – Foltin 635, Zavarko 
696, Tomka 609, Kyselica 643, 
Čech 666 a Ćalić 662 bodov. 
Na druhej priečke skončili hráči 
zo Szegedu (3793), tretí hráči 
podbrezovského B družstva 
(3687), 4. Makpetrol Skopje 
(3636), 5. výber kvalifikácie 
(3516) a 6. Borac Banja Luka 
(3452). 

(kys)

Foto: I. Kardhordová


